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	 หากเป็นการท่องเที่ยวของคนส่วนใหญ่	 เป้าหมายในการเดินทางก็คงไม่พ้น 
แหล่งท่องเท่ียวในเมืองหลัก	 แต่จะดีกว่าไหม	ถ้าจะลองพาตัวเองออกไปเจอส่ิงใหม่เพ่ือเปิด 
โลกทัศน์ให้กว้างขึ้น	กับ	 “การท่องเที่ยววิถีชุมชน”	ค้นหาเสน่ห์แบบพื้นบ้าน	ที่อาจท�าให้เรา 
มีเรื่องราวประทับใจ	น�ากลับไปเล่าให้เพื่อน	ๆ	ฟังได้ประหลาดใจกัน
	 หลายคนอาจเคยผ่านตากับค�าว่า	 “OTOP นวัตวิถี” ที่เกิดจากการน�าค�าว่า 
“นวัตกรรม”	 ผสมกับค�าว่า	 “วิถีชีวิต” ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวที่เน้นส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน	
โดยไม่ใช่การน�าสินค้าที่มีความโดดเด่นของชุมชนออกไปวางเสนอขายนอกแหล่งชุมชน 
อย่างทีเ่คยมมีา	แต่เป็นการน�าผูค้นจากข้างนอกเข้าไปสมัผสัวิถีชวิีต	เรยีนรูวั้ฒนธรรมความเป็นอยู่ 
อาหารการกิน	และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนั้น	ๆ	
	 แนวคดิของ	OTOP	นวัตวิถี	เป็นการเปลีย่นจากท่ีชาวบ้านเคยผลติสนิค้าออกไปขาย 
ให้เขาเอาวิถีชีวิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ	 เป็นการพัฒนาแบบระเบิดจากภายใน	
สนับสนุนให้คนในท้องถ่ินลกุข้ึนมาพัฒนาชมุชนของตนเองให้เข้มแขง็	ดงึอตัลกัษณ์ชมุชนดัง้เดิม 
ท่ีเน้นความเรยีบง่าย	แต่ด�าเนินมาหลายชัว่อายุคน	มาสร้างเสน่ห์เพ่ือให้นักท่องเท่ียวประทบัใจ 
พร้อมมีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนติดไม้ติดมือกลับบ้าน	
	 จุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่สถานที่ใดท่ีหนึ่ง	 หากแต่เป็นการมองเห็นส่ิงต่าง	 ๆ 
ด้วยมมุมองใหม่	ๆ 	ไม่แน่ว่าคณุอาจหลงรกัเส้นทางทีค่นในชมุชน	“เชญิชวนมาเท่ียวบ้านฉนั” 
ก็เป็นได้
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90.	“บ้านท่าม่วง”	วิถีวัฒนธรรมชีวิตชาวไทน้อย	จ.ร้อยเอ็ด	 	188-189
91.	“บ้านท่าสว่าง”	วิถีชีวิตบ้านหม่อนไหม	จ.สุรินทร์	 190-191
92.	“บ้านไทยสามัคคี”	สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย	ไม่ไปไม่ได้	จ.นครราชสีมา	 192-193	
93.	“บ้านนาค้อ”	หญิงทอผ้า	ชายมัดหมี่	จ.กาฬสินธุ์	 194-195
94.	“บ้านนาค�าไฮ”	วิถีพอเพียงกับผ้าทอมือ	จ.หนองบัวล�าภู	 196-197
95.	“บ้านนาป่าหนาด”	หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด�าแห่งเดียวใน	จ.เลย	 198-199
96.	“บ้านนาหมอม้า”	วิถีหมู่บ้านหัตถกรรมล�้าเลิศ	จ.อ�านาจเจริญ	 200-201
97.	“บ้านโนนกอก”	วิถีอีสานใจงามกับสายสัมพันธ์ผ้าทอเชื่อมโยงสังคม	จ.อุดรธานี	 202-203
98.	“บ้านโนนสูงน้อย”	วิถีชุมชนอนุรักษ์กระบือไทย	จ.มหาสารคาม	 204-205
99.	“บ้านโนนหอม”	วิถีชาวภูไทกะต๊ะ	จ.สกลนคร	 206-207
100.	“บ้านบก”	อีสานพอเพียง	ชูศิลปะพื้นถิ่น	นับถือปู่ตา	จ.อุบลราชธานี	 208-209



101.	“บ้านบุ่งคล้ากลาง”	วิถีคน	วิถีคล้า	วิถีโขง	จ.บึงกาฬ	 210-211
102.	“บ้านบุ่งสิบสี่”	วิถีชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติ	จ.ชัยภูมิ	 212-213
103.	“บ้านบุเปือย”	ผลผลิตจากเกษตร	ต่อยอดอัตลักษณ์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 214-215	
	 	 	 จ.อุบลราชธานี
104.	“บ้านผางาม”		หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	สัมผัส	“คุนหมิงเมืองเลย”	จ.เลย	 216-217	
105.	“บ้านฝายดินสอ”	วิถีชุมชนชาวไทคอนสาร	จ.ชัยภูมิ	 218-219
106.	“บ้านแฝก”	ต�านานผ้าไหมพื้นบ้านไทย	จ.นครราชสีมา	 220-221
107.	“บ้านพันนา”	ชุมชนมรดกวัฒนธรรมขอม	จ.สกลนคร	 222-223
108.	“บ้านพิพิธภัณฑ์”	วิถีชีวิตแบบคนบ้านเชียง	จ.อุดรธานี	 224-225
109.	“บ้านโพธิ์ตาก”		วิถีชีวิตความผูกพันกับข้าว	ฝ้าย	ไม้ไผ่	จ.หนองคาย	 226-227
110.	“บ้านโพน”	วิถีวัฒนธรรมไทญ้อ	จ.นครพนม	 228-229
111.	“บ้านโพนจาน”	วิถีชนเผ่าไทโส้	วิถีแต่โบราณ	จ.นครพนม	 230-231
112.	“บ้านม่วงทะเล”	วิถีชนบท		จ.บุรีรัมย์	 232-233
113.	“บ้านละทาย”	สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนเผ่าลาว		จ.ศรีสะเกษ	 234-235
114.	“บ้านวังคูณ”	สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	จ.ขอนแก่น	 236-237
115.	“บ้านสันก�าแพง”	เที่ยวเชิงนิเวศ	อบอวลมิตรภาพ	จ.นครราชสีมา	 238-239
116.	“บ้านสายตรีพัฒนา	3”	วิถีต�านานผึ้งร้อยรัง	จ.บุรีรัมย์	 240-241
117.	“บ้านส�าราญ”	สัมผัสมนต์เสน่ห์ผ้าฝ้ายลายแคนและวิถีเกษตรอินทรีย์พอเพียง	 242-243
	 	 	 จ.ร้อยเอ็ด	 	
118.	“บ้านสีกายเหนือ”	วิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าโขง	จ.หนองคาย	 244-245
119.	“บ้านโสกแมว”	วัฒนธรรมไทยข่า	ผสมผสานกับวิถีแห่งลาว-อีสาน	ที่หาได้ยากยิ่ง	 246-247
	 	 	 จ.นครพนม	
120.	“บ้านหนองบง”	ท่องเที่ยวไม้ดอกเมืองหนาวใหญ่ที่สุดของภูเรือ	จ.เลย	 248-249
121.	“บ้านหนองบัว”	วิถีคนเลี้ยงช้าง	จ.สุรินทร์	 250-251
122.	“บ้านหนองบัวน้อย”	วิถีผ้าไหม	12	ฮีต	จ.ขอนแก่น	 252-253
123.	“บ้านหนองแวงพัฒนา”	รอยยิ้มและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	จ.อุดรธานี	 254-255
124.	“บ้านหนองแหน”	วิถีชุมชนคนเลี้ยงโคขุน	จ.ยโสธร	 256-257
125.	“บ้านหนองใหญ่”	วิถีชีวิตอีสานเมืองหนาว	ท่องเที่ยวได้ตลอดปี		จ.ชัยภูมิ	 258-259	
126.	“บ้านห้องแซง”	วิถีการทอผ้าของสาวผู้ไท		จ.ยโสธร	 260-261
127.	“บ้านห้วยส�าราญ”	ชุมชนไม้ดอก	เข้มแข็ง	รักใคร่	สามัคคี	จ.อุดรธานี	 262-263
128.	“บ้านหว้าน”	กลุม่ชาตพัินธ์ุผูยึ้ดมัน่ในจารตีประเพณี	ฮตีสบิสองคลองสบิสี	่จ.ศรสีะเกษ	 264-265	
129.	“บ้านหอค�า”	วิถีชีวิตและประเพณีริมโขง	จ.บึงกาฬ	 266-267
130.	“บ้านหัวดง”	วิถีชุมชนหม่อนไหม	ต้นน�้าถึงปลายน�้า	จ.อ�านาจเจริญ	 268-269
131.	“บ้านหัวนา”	ชุมชนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์	1,400	ปี	จ.ศรีสะเกษ	 270-271
132.	“บ้านหัวฝาย”	ชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่เส้นทางสายไหม	จ.ขอนแก่น	 272-273
133.	“บ้านเหล่าใหญ่”	ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน	จ.กาฬสินธุ์	 274-275
134.	“บ้านอุบลสามัคคี”	ชุมชนมากมีสวนผลไม้พอเพียง	จ.บุรีรัมย์		 276-277

ภาคใต้
135.	“ชุมชนยะกัง	1”	ตลาดน�้ายะกัง	ขนม	100	ปี	ชุมชนขนมโบราณ	จ.นราธิวาส	 278-279
136.	“บ้านเขาหลัก”	วิถีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	จ.ตรัง	 280-281



137.	“บ้านคลองจัง”	ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานไทย-จีน	สัมผัส	“ฟูจิเมืองไทย”		 282-283
	 	 	 	จ.นครศรีธรรมราช	
138.	“บ้านคลองต�่า”	ชุมชนสมุนไพรโกอินเตอร์	จ.ปัตตานี	 	284-285
139.	“บ้านคลองรี”	วิถีชุมชนท่องเที่ยวทางน�้า	จ.สงขลา	 286-287
140.	“บ้านคอกวัว”	ชุมชนกะลาเงินล้าน	จ.พัทลุง	 288-289
141.	“บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	12”	ชุมชนเสรีภาพกับร่องรอยประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์	 290-291
	 	 	 จ.นราธิวาส
142.	“บ้านตรัง”	ครบเครื่องเมนูพื้นบ้าน	จ.ปัตตานี		 292-293
143.	“บ้านตะโละใส”	หนิสองยุคหลากส	ีมดีโีอทอป	เมอืงสงบ	3	วถีิ	ทีน่ี่ตะโละใส	จ.สตลู	 294-295
144.	“บ้านถ�้าผึ้ง”	วิถีชีวิตหมู่บ้านเกษตรสมุนไพร	จ.สุราษฎร์ธานี		 296-297
145.	“บ้านท่าข้ามควาย”	หาดทรายสีขาว	และสันหลังมังกรที่งดงาม	จ.สตูล	 298-299
146.	“บ้านท่าด่าน”	วิถีทุนแห่งปัญญาชุมชนเห็ดนางฟ้า	จ.ตรัง	 300-301
147.	“บ้านทุ่งหยีเพ็ง”	วิถีชาวเลประมงและการท่องเที่ยว	จ.กระบี่	 302-303
148.	“บ้านนาตีน”	วัฒนธรรมชุมชนตามวิถีอิสลาม	จ.กระบี่	 304-305
149.	“บ้านบ่อน�้าร้อน”	ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สัมผัสวิถีธรรมชาติ	จ.ยะลา	 306-307
150.	“บ้านบางซอย”	วิถีชีวิตริมคลองนางย่อน	ต้นน�้าหล่อเลี้ยงชีวิต	จ.พังงา	 308-309
151.	“บ้านบางหวาน”	ชุมชนผู้สืบทอดศิลปะการแสดงลีเกี๊ยะ	จ.ภูเก็ต	 310-311
152.	“บ้านปากน�้าละแม”	แหล่งแปรรูปอาหารทะเลสมบูรณ์	จ.ชุมพร	 312-313
153.	“บ้านปาเระ”	ชุมชนประวัติศาสตร์	จ.ปัตตานี	 314-315
154.	“บ้านพรรั้ง”		เที่ยวเชิงสุขภาพหมู่บ้านออนเซน	จ.ระนอง	 316-317
155.	“บ้านพรุชนเหนือ”	ท่องธรรมชาติเขาหลวง	สัมผัสวัฒนธรรมแห่งแดนทักษิณ	 318-319
	 	 	 จ.นครศรีธรรมราช	 	
156.	“บ้านมะขาม”	วิถีป่าเขาแหล่งก�าเนิดธรรมชาติหลายสาย	จ.นครศรีธรรมราช	 320-321
157.	“บ้านวังหอน”	เที่ยวเชิงวัฒนธรรม	พร้อมดื่มด�่าธรรมชาติ	จ.นครศรีธรรมราช	 322-323
158.	“บ้านสวนทุเรียน”		แหล่งอาหารทะเลสมบูรณ์	จ.สงขลา	 324-325
159.	“บ้านสามช่องเหนือ”	วิถีประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก	จ.พังงา	 326-327
160.	“บ้านโหล๊ะอม”	ชุมชนพลังงานธรรมชาติ	จ.พัทลุง	 328-329

ตามรอย 50 เส้นทางของดีชุมชน	 330-331
เส้นทางที่	1	ล่องไปทางสายเหนือ	อุตรดิตถ์	แพร่	ล�าปาง	 332-333
เส้นทางที่	2 พะเยา	ล�าปาง	แวะดินแดนถิ่นวัฒนธรรม	 	 334-335
เส้นทางที	่3	สุดสะอาดกับ	น่าน	สู่	OTOP	นวัตวิถ	ี 	 336-337
เส้นทางที	่4	ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ไปที่	จ.เชียงใหม	่ 338-339	
เส้นทางที	่5 เชียงราย	จุดเช็กอินแอ่งเล็กกับ	4	ชุมชน	 340-341	
เส้นทางที	่6 เมืองสามหมอก	ดินแดน	จ.แม่ฮ่องสอน 	 342-343	
เส้นทางที	่7	2	ชุมชนหลัก	สัมผัสของดี	จ.ล�าพูน 	 344-345	
เส้นทางที ่8 เที่ยวชัยนาท	กระวีกระวาดไปอุทัย	ลัดเลาะเรื่อยไปถึงนครสวรรค	์ 	346-347	
เส้นทางที ่9 เที่ยวอ่างทอง	ส่องสิงห์บุรี	ลัดเลาะถึงลพบุรี	เสน่ห์นวัตวิถีแห่งชุมชน		 348-349	
เส้นทางที	่10 ชิมกล้วยไข่ก�าแพงเพชร	แล้วแวะไปชมเขื่อนที่ตาก 	 350-351
เส้นทางที ่11 เที่ยวนวัตวิถี	พิษณุโลก	–	สุโขทัย	 352-353	
เส้นทางที ่12 แวะชมวิวเพชรบูรณ์	เดินทางสู่พิจิตร	 354-355	
เส้นทางที	่13	ทานปลาเผาสิงห์บุรี	ต่อด้วยชุมชนชัยนาท	กับ	OTOP	นวัตวิถ	ี 356-357



เส้นทางที	่14	ลงใต้สู่สงขลา	ล่องไปสตูล	กับ	4	ชุมชน 	 358-359	
เส้นทางที	่15	ล่องไปทางสายใต้	ยะลา	นราธิวาส	 360-361
เส้นทางที	่16	สู่วิถีชาวบ้าน	ไปพร้อมกัน	3	ชุมชน	จ.ปัตตาน	ี 362-363	
เส้นทางที	่17 ท่องนครศรีฯ	ไปกับ	3	ชุมชน	 	364-365	
เส้นทางที ่18 ท่องทะเลกระบี่	วนไปนครศรีฯ	กับ	3	ชุมชน	 366-367	
เส้นทางที ่19 ตรัง	พัทลุง	กับ	4	ชุมชน	OTOP	นวัตวิถ	ี 368-369
เส้นทางที	่20	ล่องใต้	ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร	์ 370-371
เส้นทางที ่21 ประจวบคีรีขันธ์	-	เพชรบุรี	-	สมุทรสงคราม	4	ชุมชน	OTOP	นวัตวิถ ี	 372-373	
เส้นทางที ่22 เสน่ห์พังงา - ภูเก็ต 	 374-375	
เส้นทางที	่23	สุพรรณบุรี	–	กาญจนบุรี	ดื่มด�่ากับธรรมชาต	ิ 376-377
เส้นทางที	่24	เดินทางใกล้	ๆ	ไปกับ	3	ชุมชน	สมุทรสาคร	ราชบุร	ี 378-379	
เส้นทางที	่25	เที่ยวพายเรือกับ	OTOP	นวัตวิถี	นครปฐม	ราชบุร	ี 380-381
เส้นทางที	่26 เมืองเก่าก็ต้องอยุธยา	 382-383
เส้นทางที	่27	ใกล้	ๆ	ก็ไปเที่ยวได้	ชลบุรี	–	ฉะเชิงเทรา	–	สมุทรปราการ	 384-385
เส้นทางที ่28 เส้นทางสายทะเล	จันทบุรี	–	ตราด	–	ระยอง		 386-387
เส้นทางที ่29 1	DAY	TRIP	สระบุร ี- นครนายก	 388-389
เส้นทางที	่30	ไปเมืองรองกับธรรมชาติอันสดใสของ	ปราจีนบุรี	–	ฉะเชิงเทรา		 390-391
เส้นทางที	่31	แวะไหว้พระและซื้อของชายแดน	สระแก้ว	–	ฉะเชิงเทรา		 392-393
เส้นทางที	่32 ไหว้ย่าโม	แวะดื่มด�่ากับกาแฟกลางทุ่ง	จ.นครราชสีมา		 394-395
เส้นทางที	่33 เที่ยวแบบบ้าน	ๆ	3	จังหวัดรอบชานกรุง	นนทบุร ี- ปทุมธาน ี- นครนายก	 396-397
เส้นทางที	่34	ลัดเลาะถิ่นเซาะกราว	ตามรอย	5	เรื่องราวบุรีรัมย์		 398-399
เส้นทางที	่35	เที่ยวขอนแก่นนคร	แดนหม่อนไหมมัดหมี่	รวมของดี	5	ชุมชน		 400-401	
เส้นทางที	่36	ปักหมุดชัยภูมิ	3	มุมท่องเที่ยว	เช็กอินทุ่งดอกกระเจียว	ภูเขียวสดชื่น	 402-403	
	 	 	 												ชื่นมื่นอารยธรรม	 
เส้นทางที	่37	มหาสารคาม	ตักศิลาแห่งอีสาน	ชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถ ี	 404-405	
เส้นทางที	่38	เช็กอินเมืองพี่เมืองน้อง	สัมผัสขอนแก่น - ชัยภูมิในทริปเดียว		 406-407	
เส้นทางที	่39	อุดรธาน ี- หนองคาย	เส้นทางสายเกษตร 	 408-409
เส้นทางที	่40	สืบสานวัฒนธรรม	OTOP	นวัตวิถี	จ.เลย 	 410-411
เส้นทางที	่41	เที่ยวอุดร	สัญจรหนองบัวล�าภู	แบบนวัตวิถ	ี 412-413
เส้นทางที	่42 นครพนม	เมืองแห่งความสุข	ริมแม่น�้าโขง	 414-415
เส้นทางที	่43	เยือน	บึงกาฬ - สกลนคร	 416-417
เส้นทางที	่44	มนต์เสน่ห์พื้นถิ่น	เที่ยวกาฬสินธุ์	3	อ�าเภอ		 418-419
เส้นทางที	่45	เส้นทางวัฒนธรรมภาคอีสาน	สู่ยโสธร - มุกดาหาร	 420-421
เส้นทางที	่46	ท่องร้อยเอ็ด	3	ชุมชน	เรียนรู้ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรม		 422-423
เส้นทางที	่47	ท่องเที่ยวเส้นทาง	OTOP	นวัตวิถี	จ.สุรินทร์	ถิ่นช้างไทย	ที่ใครไปก็หลงรัก	 424-425
เส้นทางที	่48	เที่ยวอุบลฯ	ขนความสุขกลับบ้าน	 426-427
เส้นทางที	่49	นั่งชิลทอดน่อง	ล่องแพล�าห้วยแซง	ตรึงใจเสื่อกก	ตามรอยถิ่นใบเสมา	 428-429
	 	 	 												อุบลราชธานี	–	อ�านาจเจริญ 
เส้นทางที	่50	เปิดตาปล่อยใจไปเที่ยว	ศรีสะเกษ	ดินแดนอันเรียบง่าย	4	ชุมชน		 430-431

สถานที่ติดต่อส�าคัญ	 432-434
ขอบคุณเนื้อหาและรูปภาพ	 435-439





160�
มหัศจรรย์พื้นถิ่น
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	 ชมุชนท่ามะโอถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ 
ของล�าปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นคร	
และ	“เป็นจุดศนูย์กลางในการค้าไม้สกัของ
ภาคเหนือที่ีมีผู ้คนหลากหลายเชื้อชาต ิ
มาอยู่รวมกัน ท้ังไทย อังกฤษ พม่าและจนี” 
ท�าให้มกีารผสมผสานวัฒนธรรมไว้อย่างลงตวั	
โดยมีหลักฐานเด่นชัดของโบราณสถานต่าง	ๆ	
ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีต	 เช่น	ก�าแพง
เมืองโบราณ	 วัด	 และบ้านเก่าแก่หลายหลัง 
ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่
	 ชุมชนท่ามะโอ	 ได้จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส�าคัญไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
มากมาย	 โดยกิจกรรมที่จะท�าให้นักท่องเที่ยว
ได้ค่อย	ๆ	สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่าง
ช้า	ๆ 	ไม่รบีร้อน	คอื “กิจกรรมการป่ันจักรยาน
ชมจุดต่างๆ” ของหมู่บ้าน	 เช่น	 ศูนย์สาธิต 
การตลาดชมุชนท่ามะโอ	วัดประตูป่อง	บ้านร้อยปี 
บ้านหลยุส์	บ้านเก๊าม่วง	สมาคมรถม้า	สะพาน 
รัษฎาภิเศก	และถนนสายวัฒนธรรมล�าปาง
	 ส�าหรับ	 “ถนนสายวัฒนธรรม
ล�าปาง” ต้องขออนุญาตกล่าวถึง	 เพราะเป็น 
ถนนมรดกวัฒนธรรมที่สวยงาม	 เก่าแก่ของ 
ชุมชน	มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 ในอดีต 
เป็นแนวก�าแพงเมืองเก่า	 เป็นถนนพ้ืนเมือง 
ของชาวล�าปางท่ีมีโบราณสถานส�าคัญคือ 
วัดประตูป่อง	ที่มีความเก่าแก่มากกว่า	100	ปี	 
และกู่ย่าสุตา	 ในทุกเย็นวันศุกร์จะมีกาดหมั้ว 
คัวแลงจ�าหน่ายสินค้า	 อาหารท้องถ่ิน	 และ 
การแสดงนาฏศลิป์พ้ืนเมอืง	เป็นตลาดต้องชม 
ที่พลาดไม่ได้

วิถีชีวิตชุมชนเมืองวัดโบราณ

ตุงพญายอ

 “ชุมชนท่ามะโอ” 
วิถีชีวิตชุมชนเมืองวัดโบราณ จ.ลำ ปาง
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	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของ
ชุมชนท่ามะโอ	ก็ถอืว่ามีชื่อเสียงไม่แพ้สถานที่
ท่องเทีย่ว	ยกตวัอย่าง “ตงุพญายอ” หรอืเรยีก 
อีกอย่างว่าตุงไส้หมู	 เป็นสินค้า	OTOP	 ที่ม ี
ชือ่เสียงของชมุชนท่ามะโอ	ลกัษณะตงุมรีปูทรง 
เหมือนเจดีย์	 ท�าจากกระดาษว่าวหลากสี 
พับไปมา	แล้วตัดสลับไม่ให้ขาดจากกัน	 เมื่อ
คลี่ออก	 และจับหงายข้ึนจะเป็นช่อพวงยาว 
ผูกติดกับไม้ยาว	 ตุงจัดเป็นเครื่องสักการะ 
พ้ืนเมอืงล้านนา	ใช้ในพิธีกรรมหรอืงานมงคลต่าง	ๆ

		 ด้านอาหารท้องถ่ินมาถึงเมอืงล้านนา 
ชุมชนท่ามะโอแล้ว	 “แกงฮังเล” ถือเป็นที่สุด 
แห่งความอร่อย	เป็นอาหารพ้ืนเมอืงขึน้ชือ่ของ 
ชมุชนท่ามะโอทีไ่ด้รบัอทิธิพลจากประเทศพม่า 
และนิยมรับประทานกันตั้งแต่อดีตจวบจน 
ปัจจบุนั	 โดยมีส่วนผสมหลักเป็นเครื่องแกง 
รสจดัจ้าน	ซึง่ท�าจากเครือ่งเทศ	12	ชนิด	น�ามา 
โขลกรวมกันให้ละเอยีด	ถือเป็นความลบัสดุยอด 
บวกกับฝีมอืคนปรงุท�าให้ได้กลิน่หอมและอร่อย 
ที่สุดในประเทศ

แกงฮังเล

ถนนสายวัฒนธรรมล�าปาง

ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิต

ติดต่อ
นายทศพร  หาญประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08 2621 1010
ชุมชนท่ามะโอ ต�าบลเวียงเหนือ 
อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง
https://www.facebook.com/pg/ชมุชนท่ามะโอ-
ล�าปาง-267304726797905/posts/
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		 ท่องเท่ียวบ้านเข็กน้อย	หากไม่แวะมา 
เล่นน�้าท่ี	 “น�้าตกแก่งสาวน้อย”	 ถือว่าพลาด 
เพราะทีน่ี่เป็นน�า้ตกท่ีอยู่คูกั่บหมูบ้่านมาแต่อดีต 
คนในหมู่บ้านนิยมใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ในช่วงเทศกาลต่าง	ๆ 	เช่น	สงกรานต์	วันขึน้ปีใหม่ 
จะมนัีกท่องเทีย่วเป็นจ�านวนมากให้ความสนใจ 
เข้ามาเล่นน�า้	น�า้ตกมคีวามสงูประมาณ	30-40 
เมตร	 มีน�้าไหลตลอดท้ังปี	 นอกจากน้ียังมี 
“ถ�้าค้างคาวขนาดใหญ่”	อยูด้่านในของน�า้ตก 
ในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี	 จะมี 
น�้าไหลจากท่ีต่าง	 ๆ	 มาที่น�้าตก	 จนบางครั้ง 
ท่วมถ�้า	 นักท่องเท่ียวจะได้เห็นค้างคาวเป็น
จ�านวนมากบินออกมาเต็มท้องฟ้า
			 นอกจากธรรมชาติท่ีสวยงามแล้ว	
ชาวม้งบ้านเข็กน้อย	 “เป็นชุมชนเผ่าม้งท่ี 
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย”	มสีมาชิกอยู่อาศัย 
รวมกันในชุมชนเดียวประมาณ	 10,000	 คน 
ใน	200	 หลังคาเรือน	 โดยประเพณีที่เก่าแก ่
สบืทอดกันมาจนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน	คือ 
“ประเพณฉีลองปีใหม่”	ซึง่ชาวม้งมคีวามเชือ่ว่า 
ต้องเลี้ยงผีปู่	 ผีย่า	 เพราะในหนึ่งปีที่ผ่านมา
ผีปู่	 ผีย่าดูแลครอบครัวมาเป็นอย่างดี	 ดังนั้น
จึงมีการปลูกข้าวใหม่เพ่ือเซ่นบูชาในเดือน
ตุลาคมของทุกปี	

วิถีชีวิตชาวม้ง

ผ้าปักลายม้ง

“บ้านเข็กน้อย” 
วิถีม้งแบบดั้งเดิม เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

		 บ้านเข็กน้อย	 มีผลิตภัณฑ์ข้ึนช่ือ
อย่าง	 “ผ้าปักลายม้ง”	 ผ้าชนิดนี้เป็นผ้าที ่
ชาวเผ่าม้งผูกพันมาหลายชั่วอายุคน	 โดยนับ 
ต้ังแต่ที่มีการคิดค้นลวดลายบนผืนผ้าข้ึนมา 
เ พ่ือให ้สามารถตัดเย็บเป ็นเสื้อผ ้าได ้นั้น 
สาวชาวม้งทุกคนก็เริ่มมีการพัฒนาการปักผ้า
ให้สวยงามได้อย่างวิจติรมากข้ึน	จนถึงขัน้ผลติ
เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและพัฒนา
ลวดลายจนมเีอกลกัษณ์อย่างทีเ่หน็ในปัจจบุนั
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  “น�้าพริกม้ง”	 เป็นเมนูท้องถ่ินที่ท�า 
ทานกันอย่างง่ายๆ	ตามประสาชาวม้ง	มวัีตถุดบิ 
เช่น	 ผักชี	 เกลือ	 และพริกขี้หนู	 น�ามาโขลก 
รวมกัน	ส่วนกับแกล้มกเ็น้นผกัทีป่ลกูกันเอง	เช่น 
บร็อคโคลี	เห็ดนางฟ้า	ดอกกะหล�่า	กะหล�่าปลี	
แครอท	ผักกาด	ถั่วฝักยาว	นอกจากนี้ชาวม้ง 
ยังมีน�้าพริกอีกหลายชนิด	 เช่น	 น�้าพริกข่า 
น�้าพริกผักชี	 ที่มีทั้งแบบใส่มะเขือเทศและ 
ไม่ใส่มะเขือเทศ	เป็นต้น	
		 ส�าหรับนักท่องเท่ียวที่ต้องการซื้อ 
ของฝาก	 ของท่ีระลึก	 อาหารพ้ืนถิ่น	 และ
ผลติภัณฑ์พ้ืนถ่ินต่าง	ๆ 	ของชาวม้งบ้านเขก็น้อย 
ผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดจะมีจุดวางจ�าหน่าย

อยู่ที่	 “ตลาดนัดชาวม้ง”	 ในราคาย่อมเยา 
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์	 นักท่องเที่ยว 
ที่สนใจสามารถมาเดินเลือกซื้อสินค้าได้ที่นี่

น�้าตกแก่งสาวน้อย

ธรรมชาติบ้านเข็กน้อย

น�้าพริกม้ง

ติดต่อ
นางสาววานุรัตน์  แสนยากุล
โทรศัพท์ : 08 1017 5660
บ้านเข็กน้อย หมู่ที่ 4 ต�าบลเข็กน้อย 
อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.facebook.com/AtKheknoi/
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		 บ ้ านคุ ก พัฒนา 	 คื อ 	 ดิ นแดน 
ต้นก�าเนิดต�านานรักพระร่วงที่เล่าขานสืบต่อ
กันมาจนเป็นที่มาของชื่อบ้านคุกท่ีมาจาก
การคุกเข่าขององค์พระร่วงเจ้า	 ในระหว่างท่ี
พระองค์เร่งรีบและเหน่ือยล้าจากการว่ิงตาม
หาคนรักจนเหนื่อยล้า	 จนต้องน่ังคุกเข่าลง
ในท่ีอันเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้	 ที่มี
ประเพณี	 “การเล่นว่าวพระร่วง”	 สืบทอดต่อ
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น	เพื่อระลึกถึงที่มาของชุมชน
และกลายมาเป็นเทศกาลเล่นว่าวประจ�าป ี
ทีเ่รยีกความสนใจจากคนในชมุชนพ้ืนทีใ่กล้เคียง 
และนักท่องเที่ยว	

วิถีชุมชนคนท�าว่าว

ว่าวจุฬา

“บ้านคุกพัฒนา” 
วิถีชุมชนคนทำ ว่าว จ.สุโขทัย

  “เมือ่สิน้สดุฤดทู�านาและเก็บเก่ียว 
ชาวบ้านคุกพัฒนาจะปรับพื้นท่ีนาให้เป็น 
ลานวิ่งว่าว”	 และชักชวนกันออกมาเล่นว่าว 
อย่างครืน้เครง		โดยคนในชมุชนจะมกีารท�าว่าวทีม่ี 
ลวดลายสวยงามเป็นเอกลกัษณ์	ออกมาจ�าหน่าย 
แก่นักท่องเทีย่ว	 ซึง่จะได้เหน็ถึงความช�านาญ 
ทักษะการเลือกและเหลาไม้	ส�าหรับโครงว่าว 
และการตัดปะติดกระดาษ	 อันเป็นว่าวที่ม ี
รปูแบบเฉพาะถิน่	ส�าหรบัผูท้ีส่นใจบ้านคกุพัฒนา 
ยังมกีารจดักิจกรรม	เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ร่วม 
ประดิษฐ์ว่าว	 เพื่อเป็นของที่ระลึกหรือน�ากลับ
บ้านไปได้อกีด้วย
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	 นอกจากมนต์เสน่ห์ของการเป็น
ชุมชนคนท�าว่าวแล้ว	 บ้านคุกพัฒนาจัดเป็น
ชุมชนท่ีมีพ้ืนที่เป็นหนองน�้าใหญ่มากมาย 
โดยสภาพหนองน�า้ทีก่ว้างใหญ่ของทีน่ี่เรยีกว่า	
“หนองจระเข้”	 อุดมด้วยสัตว์น�้าที่หล่อเลี้ยง
ชาวบ้านในต�าบลสารจิตร	อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
ชมวิถีเกษตร	และวิถีชาวบ้าน	โดยนักท่องเท่ียว
สามารถเข้ามารว่มท�ากจิกรรมเกบ็ผัก	จบัปลา	
เพ่ือน�ามาประกอบอาหารในกิจกรรมท่องเทีย่ว
โดยชุมชนของพื้นที่ได้	
	 ส�าหรับอาหารท้องถ่ินท่ีชาวบ้าน 
นิยมรับประทานเป็นประจ�า	 และมักจะน�ามา 
ปรุงให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับประทานกันด้วย 
คือ	 “ต้มกะทิปลาเกลือ”	 เป็นอาหารที่ได้จาก
ธรรมชาตใินฤดนู�า้หลาก	โดยแม่ปลาจะท�าการ
วางไข่ในปลายเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม 
ในช่วงน้ีน�า้ในแม่น�า้จะเริม่ลด	ชาวบ้านจะทอดแห 
ตามหนองน�้าได้ปลาดุก	ปลาช่อนจ�านวนมาก	
และน�ามาต้มกะทิปลาเกลอืกับใบมะขามอ่อน	
เป็นอาหารพ้ืนถ่ินที่มาถึงแล้วต้องได้ลิ้มลอง
สักครั้งจริง	ๆ	

หนองจระเข้

ท�าว่าว

ติดต่อ 
นางทรรศวรรณ  ลิสวน
โทรศัพท์ : 08 9562 6230
บ้านคุกพัฒนา หมู่ที่ 12 ต�าบลสารจิตร 
อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
https://www.facebook.com/ชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา-1203249
509745567/?ref=py_c
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	 นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนบ้านดอนทราย 
จะได้จดจ�ากับการฟ้อนร�าอันแสนงดงามของ 
คนบ้านดอนทรายท่ีมีจังหวะช้าบ้าง	 เร็วบ้าง 
แต่แลดูอ่อนช้อย	เป็นอัตลักษณ์ที่แฝงไปด้วย 
ความงดงามของคนร�า	 เข้ากับจังหวะดนตรขีอง 
ทางภาคเหนือ	แสดงให้เห็นถึงอปุนสิยัอนัซือ่ตรง 
เรียบง่าย	 ของคน ใ นหมู่บ้านดอนทรายได  ้
เป็นอย่างดี		
		 หลังจากชื่นชมกับศิลปะการแสดง 
พื้นบ้านที่แสนงดงามแล้ว	ชาวบ้านดอนทราย 
จะพานักท่องเที่ยวมาเดินชม	“วัดศรีดอนค�า” 
วัดแห่งนี้ประกอบด้วยโบราณวัตถุมากมาย 
เช่น	พระธาตุห้วยอ้อ	พระธาตุเก่าแก่ทีค่นท้องถ่ิน 
และนักท่องเท่ียวควรแวะเวียนมากราบไหว้ 
สกัการะเพ่ือเป็นสริิมงคล	นอกจากนียั้งควรไหว้ 
พระเจ้าพราโต้	พระพุทธรปูไม้แกะสลกั	ทีส่ร้าง
โดยการใช้มีดพร้า	 เห็นแล้วสัมผัสได้ถึงความ
ละเมียดละไม	และห้องจัดแสดงพระพุทธรูป
ส�าคัญ	 	ๆอกีมากมาย	ทีแ่สดงให้เห็นถึงความเชือ่	
และความเคารพศรัทธาของคนในชุมชนได้
เป็นอย่างดี
		 เกร็ดความรูส้�าหรบัการมาท่องเท่ียว 
เมืองแพร่ท่ีอยากจะบอกแก่นักท่องเที่ยวคือ 
พ้ืนท่ีแห่งนี	้สมยัก่อนเป็นพ้ืนท่ีในประวตัศิาสตร์
ช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 เป็นท่ีมาของค�าว่า 
“เมอืงแพร่แห่ระเบดิ” และด้วยค�า	ๆ 	นีจ้งึท�าให้ 
คนในชุมชนบ้านดอนทรายเกิดแรงบันดาลใจ
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานจากหน้าประวัติศาสตร์
สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี	2	ออกมาเป็นผลติภณัฑ์
ของท่ีระลึก	 “พวงกุญแจรูประฆังระเบิด” 
จ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวในราคาไม่แพง	
เหมาะแก่นักสะสมที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ม ี
อัตลักษณ์ไว้เป็นของที่ระลึก

ศิลปะฟ้อนร�าแสนงดงาม

ระฆังระเบิด

“บ้านดอนทราย” 
ศิลปะฟ้อนรำ แสนงดงาม จ.แพร่
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			 ชืน่ชมหน้าประวัติศาสตร์ของเมอืงแพร่
กันพอสมควรแล้ว	 ทีนี้ ก็มาถึงการเดินซื้อ 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านดอนทรายแล้ว	
โดยจากวัดศรีดอนค�าไม่ไกลนัก	 ก็จะมาถึง	
“ตลาดสด (100 ปี) วดัศรดีอนค�า”	ตัง้อยู่ตดิกับ 
ก�าแพงวัดศรีดอนค�า	 จ�าหน่ายท้ังของสด 
ของแห้ง	ผลติภัณฑ์โอทอป	เช่น	แคบหม	ูน�า้พรกิ 
น�้าย้อย	 ไส้อั่ว	 รวมถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่าง	 ๆ	
ของคนบ้านดอนทราย	หากนกัท่องเทีย่วท่านใด
ได้เข้ามาเดนิในตลาดสด	(100	ปี)	วัดศรดีอนค�า 
รบัประกันว่าจะต้องมขีองถูกใจ	ถ้าไม่ใช่อาหาร 
ก็ต้องของใช้ท่ีติดไม้ติดมือออกมาจากตลาด
แน่นอน	

		 รอบ	ๆ 	ตลาดสด	(100	ปี)	วัดศรดีอนค�า 
ยังมร้ีานขายอาหารมากมายให้เลอืกรบัประทาน 
โดยเฉพาะเมนูขนมจนี	โดยชมุชนบ้านดอนทราย 
ถือเป็นแหล่งขนมจนีขนาดใหญ่ของอ�าเภอลอง	
มร้ีานจ�าหน่ายขนมจนีให้เลอืกหลากหลาย	เช่น 
“ร้านขนมจีนน�้าย้อย ร้านขนมจีนน�้าเงี้ยว- 
ข้าวกันจ้ิน (ข้าวเงีย้ว)”	แต่ละเมนหูารบัประทาน 
ยากมาก	 รสชาติก็เป็นเอกลักษณ์	 เพราะมีให ้
รับประทานแค่ในบ้านดอนทรายเท่าน้ัน	 หาก 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาพักผ่อน	ไม่ต้องกลวัว่า 
จะไม่ได้รบัประทานของอร่อย	เพราะในหลาย	ๆ  
โฮมสเตย์จะมีบริการจัดส�ารับอาหารพ้ืนถ่ิน 
ให้รับประทานกันด้วย

เดินชมวัดศรีดอนค�า

ขนมจีนน�้าย้อย

ตลาดสด	(100	ปี)	วัดศรีดอนค�า

ติดต่อ
นายสุรพันธ์  หลวงตุมมา
โทรศัพท์ : 08 2184 1701
บ้านดอนทราย หมู่ที่ 7 ต�าบลห้วยอ้อ 
อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่
https://www.facebook.com/pages/หมู่7-
บ้านดอนทราย-ตห้วยอ้อ-อลอง-จแพร่/17280120
47461150
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	 บ้านดอนหลวงเป็น	“ชมุชนชาวยอง 
เก่าแก่ท่ีอพยพย้ายถิน่มาจากประเทศพม่า” 
ชาวบ้านนบัถือพระพุทธศาสนาและใช้ภาษายอง 
เป็นภาษาถ่ินในการติดต่อสื่อสาร	 ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ส�าคัญที่แสดงออกถึงความเป็น
ตัวตนของคนบ้านดอนหลวง	 รวมถึงวิถีชีวิตท่ี
ผูค้นในหมูบ้่านช่วยกันอนุรกัษ์ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของท้องถ่ินเอาไว้อย่างมั่นคง	 ด้วย
ความสามารถด้านฝีมือโดดเด่น	 จึงท�าให  ้
บ้านดอนหลวงมผีลติภัณฑ์ทีม่เีอกลกัษณ์เป็น
ของตัวเองอย่างการทอผ้าฝ้ายทอมือ	 และ 
มกีารจดังานแต่งสอีวดลาย	ผ้าฝ้ายดอนหลวง	
ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี
 “ผ้าฝ้ายทอมือของบ้านดอนหลวง” 
ถือได้ว่าเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านทีส่บืทอดกันมา 
และเป็นกิจกรรมทีผ่กูพันกับวิถีชวิีตและความ 
เป็นอยู่ของชาวบ้านดอนหลวงมาเป็นเวลานาน 
นับร้อย	 ๆ	ปี	 โดยได้น�าอัตลักษณ์ของชุมชน 
ชาวยองมาพัฒนาผ้าทอให้มรีปูแบบ	สสีนั	และ 
ลวดลายท่ีทันสมัย	 เช่น	 เสื้อผ้า	 ผ้าคลุมไหล่ 
ปลอกหมอน	 ผ้าม่าน	 ผ้าปโูต๊ะ	 ผ้าปเูตยีง	และ 
สินค้าท่ีระลึกต่าง	 ๆ	 บ้านดอนหลวงนับเป็น 
แหล่งผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมอืท่ีใหญ่ท่ีสดุ
แห่งหน่ึงในประเทศไทย
		 โดยผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของ
บ้านดอนหลวง	 จะผ่านการออกแบบจาก	
“ศูนย์หัตถกรรมประจ�าหมู่บ้าน”	 ซึ่งเป็น
ศนูย์รวมผลติภัณฑ์ผ้าทอประจ�าหมูบ้่าน	ตัง้อยู่ 
ในบริเวณพ้ืนท่ีวัดดอนหลวง	 เป็นสถานที่
รวบรวมสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มเครือข่าย 
ไว้มากมาย	นอกจากน้ียังใช้เป็นสถานท่ีในการ 
ฝึกอบรมสมาชกิเก่ียวกับการทอผ้า	การย้อมสผ้ีา 

วิถีชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว

“บ้านดอนหลวง” ชมศิลปะผ้าฝ้ายทอมือพื้นบ้าน 
สัมผัสวิถีชุมชนชาวยอง จ.ลำ พูน

รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 
ต่าง	ๆ	 เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของชาวบ้าน
ในการร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และพัฒนา 
การทอผ้าฝ้ายให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
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		 ด้วยเหตุน้ีการมาบ้านดอนหลวง 
นักท่องเที่ยวจึงไม่ควรพลาดเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการทอผ้า	 โดยจะมีการสาธิต
จากปราชญ์ชุมชนให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้
แบบสาธิตและฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง	นอกจากนี ้
ยังมีการสาธิตการต ่อยอดท�าผลิตภัณฑ  ์
พวงกุญแจจากเศษผ้า	การท�าหมวกจากผ้าฝ้าย 
การท�ากระบวยจากกะลามะพร้าว	และการทอผ้า 
อีกด้วย

		 แต่ส�าหรับนักท่องเที่ยวท่ีเป็นสาย 
กินดืม่ก็อย่าเพ่ิงน้อยใจ	 เพราะบ้านดอนหลวง 
ไม่ได้มีแต่เพียงเรื่องราวแห่งการทอผ้าเท่านั้น	
แต่ท่ีน่ียังมเีมนูเดด็อย่าง	“หน่อป้ิง” เมนูพ้ืนบ้าน 
ที่รับประกันว่ารสชาติไม่บ้าน	 ๆ	 อย่างที่คิด 
โดยชาวบ้านจะน�าหน่อไม้ที่ปลูกในท้องถ่ิน 
มาหั่นซอยเป็นเส้น	หมักปรุงรสนิดหน่อยและ
น�ามามัดรวมกัน	 จากน้ันน�าไปปิ้งในเตาถ่าน 
จนสกุเหลอืงอร่าม	กลิน่หอมจากหน่อไม้จะโชย 
มาแตะจมูกชวนเรียกน�้าลายได้ดีทีเดียว	ส่วน
เรื่องรสชาตินั้นก็แสนมหัศจรรย์	 เพราะนักชิม
ทั้งหลายจะได้รสชาติหน่อไม้แท้	 ๆ	ที่ติดกล่ิน
ควันจากเตาถ่านนดิ	ๆ 	ละลายในปากเลยทเีดยีว		

ศูนย์หัตถกรรมประจ�าหมู่บ้าน

เรียนรู้ท�าสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว

ติดต่อ
นางสาวดวงรัตน์  สุขสุด
โทรศัพท์ : 08 1885 4903
บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ต�าบลแม่แรง 
อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
https://www.facebook.com/donluangvillage/ 
?rf=191886080853415
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	 บ้านตลาดตรอกซอย	มีอีกชื่อเรียก 
ว่า	 “ตรอกบ้านจีน”	 ชุมชนที่ต้ังอยู่ริมแม่น�้า 
ล�าคลอง	แต่เดิมเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาเป็น 
ศนูย์กลางการค้าขายทีค่กึคกั	เนือ่งจากเส้นทางเรอื 
เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก	 ส่วนในปัจจุบันน้ี 
กลายเป็นชมุชนท่ีสงบเงยีบ	แต่ชาวพ้ืนเมอืงของทีน่ี ่
กย็งัคงด�าเนนิวถิชีีวติไมต่า่งจากเดมิ	และยังม ี
ร่องรอยความรุง่เรอืงในอดตีให้เหน็สบืทอดต่อ 
กันมา	จงึเป็นสถานทีท่่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมทีท่รงคณุค่า	และควรมาเย่ียมชม 
สักครั้ง
	 ด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของชุมชนบ้าน 
ตลาดตรอกซอยนั้นเหมาะส�าหรับการท�าการ 
เกษตร	 “ประกอบกับมีต้นลานและต้นตาล 
เป็นจ�านวนมาก”	เดมิทชีาวบ้านได้ตดัใบลาน 
ส่งขายแก่พ่อค้า	แต่เมือ่เห็นว่าชาวบ้านก็สามารถ 
น�ามาจักสานและเย็บได้เอง	 จึงได้ริเริ่มน�า 
ใบลานมากรีดเป็นเส้นเล็ก	 ๆ	 แล้วถักเปีย 

บรรยากาศตรอกบ้านจีน

หมวกใบลาน

“บ้านตลาดตรอกซอย” ชุมชนเก่าเมืองตาก 
จากความคึกคักในวันวาน สู่ความสงบงามในวันนี้ จ.ตาก

จากน้ันจงึน�ามาเยบ็เป็นหมวกเพ่ือใส่เองเวลาไป 
ท�าเกษตรกรรม	ต่อมาจงึได้	“มกีารรวมกลุม่กัน 
เพื่อจัดท�าหมวกจากใบลานและใบตาล” 
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน	และยังมี
การพัฒนารปูแบบของหมวกต่าง	ๆ 	ให้มคีวาม
ทันสมัย	และมีความหลากหลายมากขึ้น	 เช่น	
หมวกคาวบอย	หมวกปีกกว้าง	
	 เย่ียมชมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ชาวบ้านไปแล้ว	 ไปต่อกันที่สถานท่ีส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์อย่าง	 “วัดพระบรมธาตุ
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บ้านตาก”	ทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้าปิง	 เดิม
วัดแห่งนีเ้ป็นเมอืงตากเก่า	ก่อนท่ีจะมกีารย้าย
ตวัเมอืงไปอยู่ทีต่วัเมอืงตากในปัจจุบนั	วัดแห่งน้ี 
มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจามเทว	ี
ล่องเรือเสด็จไปเมืองล�าพูน	 หยุดพักบริเวณ
แห่งน้ี	พบว่าเป็นเมอืงร้าง	จงึได้สัง่ให้มกีารฟ้ืนฟู 
บรูณะเมอืงแห่งน้ี	จนกลายเป็นชมุชนเมอืงตาก 
อกีท้ังยังมปีระวัตขิองหลวงพ่อทนัใจ	ทีเ่ชือ่กันว่า 
หากมาตัง้จติอธิษฐาน	ขอพร	จะสมความปรารถนา 
ทุกประการ	
	 บ้านตลาดตรอกซอย	 ไม่ได้มีเพียง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเก่าแก่เท่านั้น	 แต่ยังมี
ตลาด	 “กาดต้าตง”	 ซึ่งเป็นถนนย้อนยุคแห่ง 
วิถีแม่น�า้ปิง	ท่ีปัจจบุนักลายเป็นอกีหนึง่สถานท่ี 
ท่องเที่ยวท่ีไม่ควรพลาด	มีกิจกรรมมากมาย
ทั้งการเย่ียมชมและสัมผัสวิถีคนบ้านตาก 

ชิมอาหารพ้ืนบ้านแกงถ่ัวมะแฮะ	ย�าข้าวแคบ 
ชมวังปลาสแีดงสด	และบรรยากาศรมิแม่น�า้ปิง 
จะเดินชมสะพานไม้ไผ่ย้อนอดตีและเกาะกลางน�า้ 
แม่น�า้ปิง	หรอือยากล่องเรอืเพ่ือซมึซบับรรยากาศ 
อันสงบเงียบทั่วทั้งตลาดก็ท�าได้
	 หลังเดินเที่ยวมาจนเหนื่อย	 ก็ต้อง 
ตบท้ายด้วยอาหารพ้ืนถ่ินอย่าง	 “กระบองจ่อ”  
ซึง่เดมิเป็นอาหารรบัประทานเล่นของชาวพม่า 
เป็นการน�าปลาตัวเล็ก	 ๆ	 มารวมกับผักชนิด
ต่าง	 ๆ	 เช่น	น�้าเต้า	ฟักทอง	มะละกอ	น�ามา 
ชบุแป้งแล้วทอดให้มสีเีหลอืงกรอบ	ซึง่เคลด็ลบั 
ความกรอบอยู่ที่ส่วนผสมของแป้งท่ีเรียกว่า 
“แปม้ง”	ทีท่�ามาจากถ่ัวเหลอืงอ่อนรบัประทาน 
กับน�า้จิม้ทีม่ส่ีวนผสมของน�า้มะขามเปียก	เกลอื 
พริกเเละถ่ัวลิสงป่น	 มีรสชาติเปรี้ยวและเค็ม
เป็นหลกั	แต่ทีน่ีไ่ด้ปรบัสตูรให้ม	ี3	รส	คอื	เปรีย้ว 
เค็ม	และหวาน

กระบองจ่อ

กาดต้าตง

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

ติดต่อ
นางเยา  เรืองเกตุ
โทรศัพท์ : 08 7196 7914
บ้านตลาดตรอกซอย หมู่ที่ 6 ต�าบลตากออก 
อ�าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
https://www.facebook.com/คนตากช่วยแชร์-
503773086703919 



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน22

	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวท่ีเหน็ดเหน่ือย 
จากการเดินทาง	 เมื่อมาถึงบ้านถ่ินใน	 ขอให ้
หาที่พักร่ม	 ๆ	 ให้กายและใจเย็นลงสักพัก 
หลังจากน้ันส�ารับอาหารที่ทางชาวไทลื้อ 
บ้านถ่ินในจัดให้ก�าลังรอบริการนักท่องเที่ยว
ทุกท่านอยู่	 ส�าหรับของคาวประกอบด้วย 
ย�าหญ้าหมาน้อย	ซ่าแม้งไทลือ้	หน่อโอ่	น�า้พรกิ
หน่อโอ่	 ไข่ป่าม	 ส่วนของหวานคือ	 ขนมเก๋อ 
ขนมโบราณทีห่ารับประทานได้ยากและมเีพียง 
ไม่กีช่มุชนในประเทศไทยท่ีจะสามารถท�าข้ึนมา 
ให้รับประทานได้
		 เมื่ออิ่มท้องกันแล้ว	แสดงว่ามีพลัง
จะไปผจญภัยกันต่อแล้ว	 โดยสถานีต่อไป 
ให้มาเช็กอินที่	 “วัดพระธาตุถิ่นหลวง”	 หรือ	
“วัดพระธาตุถ่ินแถนหลวง” วัดเก่าแก่ของ
ชาวไทลื้อบ้านถ่ินใน	 โดยลักษณะเจดีย์ของ 
วัดพระธาตุถ่ินหลวงแห่งนี้ 	 จะเป็นเจดีย ์ 
ขนาดใหญ่	 	 สีขาว	มีปูนปั้นรูปช้างล้อมรอบ 
ประตูเข้าฐานเจดีย์เป็นสีแดง	 และซุ้มประต ู
ประดบัด้วยลายปูนปั้นอันงดงาม
	 กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิกันแล้ว	สถานี
ต่อไปแนะน�าให้แวะมาท่ี “สวนแก้วมังกร”  
โดยบ้านถิ่นในนับเป็น	“แหล่งผลิตแก้วมังกร
มากที่สุดในจังหวัดแพร่”	 การได้มาเดิน
ชมที่นี่จะช่วยสร้างหัวใจของนักท่องเที่ยว
ให้กระฉับกระเฉง	 เพราะนอกจากจะได  ้
สูดออกซิเจนเข้าปอด	 ยังได้เรียนรู้วิธีการปลูก
แก้วมังกรจากชาวสวน	 รวมถึงสามารถเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์แก้วมังกรอบแห้ง	 ที่มีรสชาติ	
หวานมนั	กรอบอร่อย	จากกลุม่วิสาหกิจชมุชน
แก้วมังกรมารับประทานได้อีกด้วย		

วัฒนธรรมไทลื้อ	สิบสองปันนา

ผ้าซิ่นไทลื้อ

“บ้านถิ่นใน” 
วัฒนธรรมไทลื้อ สิบสองปันนา จ.แพร่
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		 เข้าวัดฟังธรรมก็แล้ว	 รับประทาน 
ผลไม้ก็แล้ว	 ก็อย่าลืมแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ	์ 
“ผ้าซิน่ไทลือ้”	จากชาวไทลือ้บ้านถ่ินใน	ผลติภัณฑ์ 
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นผ้าซิน่ท่ีมลีกัษณะ	
2	 ตะเข็บ	 ตัวซิ่นมีริ้วลายขวางสลับสีสดใส 
ส่วนตรงกลางผ้ามีลายที่ทอด้วยเทคนิคการ 
ขิด	จก	ผสมผสานกับเทคนิคการเกาะหรือล้วง 
(เรียกอีกอย่างว่าลายน�้าไหล)	 ผู ้ทอต้องมี 
ความช�านาญมาก	เพราะเป็นเทคนคิทีม่คีวาม 
ยุ่งยากซบัซ้อน	แต่เมือ่ทอเสรจ็จะท�าให้เกิดสสีนั 
ลวดลายที่แปลกตากว่าการทอแบบท่ัวไป 
มทีัง้ลายรปูสตัว์ในวรรณคด	ีลายพรรณพฤกษา 
และลายเรขาคณิต	เป็นต้น 		 ท้ังหมดที่กล ่าวมาน้ันเป ็นเพียง 

ส่วนหน่ึงในความน่าหลงใหลของวิถีชีวิตหน่ึง 
ในชาติพันธุ์ไทลื้อจากแคว้นสิบสองปันนา 
ประเทศจีน	 ที่อพยพเข ้ามาอาศัยอยู ่ ใน
ประเทศไทยนานกว่า	 100	 ปีเท่านั้น	 เพราะ
ชาวบ้านที่นี่ยังมีอีกหลายส่ิงให้นักท่องเที่ยว 
ได้ค้นหา	 ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกาย 
ซึง่เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตัวของคนท่ีน่ี	โดยเฉพาะ 
ชุดที่หญิงสาวไทล้ือสวมใส่นั้นจะนิยมสวมใส่
ตัง้แต่ศรีษะจรดเท้า	ได้แก่	ผ้าโพกศรีษะ	สวมเสือ้ 
ผ่าอกสดี�า	ประดบัตกแต่งกระดมุ	สะพายย่าม 
ถุงหมากประจ�าตัว	 นุ่งซิ่นลายขวางที่เรียกว่า 
“ซิน่ตาซวิ”	และเครือ่งประดบัเงนิเข้ากับชดุทีเ่ป็น 
เอกลกัษณ์	เรยีกว่าเป็นความงดงามแบบไทลือ้ 
ที่นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
ควรลองมาสัมผัสด้วยตาตัวเองสักครั้ง

เมนูท้องถิ่นส�าหรับบริการนักท่องเที่ยว

วัดพระธาตุถิ่นหลวง

เดินชมสวนแก้วมังกร

ติดต่อ
นางโชติรส  จิตต์บุญ
โทรศัพท์ : 08 5034 9762
บ้านถิ่นใน หมู่ที่ 11 ต�าบลบ้านถิ่น 
อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
https://www.facebook.com/pg/phraecdd/ 
posts/
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	 นกัท่องเทีย่วทีไ่ด้มาสมัผสัในชมุชน 
บ้านท่ากกแก	จะพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้น
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั	โดยพืน้ที่
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน	นอกจากจะใช้เป็นพ้ืนที่
ปลูกเรือนแล้ว	 ยังมีพ้ืนที่สีเขียวของท้องทุ่งนา 
สลบักับแหล่งน�า้	เช่น	แม่น�า้ป่าสกั	คลองชลประทาน 
คลองกากะเลา	ซึง่แหล่งน�า้เหล่านีช่้วยส่งเสรมิ 
อาชพีหลกั	ท�าให้พ้ืนท่ีในบ้านท่ากกแกมคีวาม 
อดุมสมบรูณ์	นอกจากนีช้าวบ้านท่ากกแกยังม ี
อาชพีค้าขายเป็นบางส่วน	ผูห้ญงิหากว่างจาก
งานในไร่	 ก็จะทอผ้าซ่ิน	 หัวซิ่น	 ตีนซิ่น	 และ 
ผ้าขาวม้า	 ส่วนผู้ชายจะตีเหล็ก	 เช่น	 ท�ามีด 
ท�าจอบ	 ท�าเสียม	 อันเป็นวิถีอัตลักษณ์ของ 
ชาวไทหล่มบ้านท่ากกแกมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
		 ส�าหรบันักท่องเท่ียวทีต้่องการสมัผสั
ถึงวิถีชีวิตชาวไทหล่มบ้านท่ากกแก	สามารถ
มาได้	 “ณ ตลาดริมน�้าไทหล่ม”	 เป็นตลาด
ชุมชนท่ีตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะดงตาล	
รมิแม่น�า้ป่าสกั	มกีารจดัพ้ืนท่ีบนเรอืพายให้แก่ 
พ่อค้าแม่ค้าอ�าเภอหล่มสักจ�าหน่ายอาหาร 

วิถีชาวไทหล่ม

เครื่องแต่งกายบ้านท่ากกแก

“บ้านท่ากกแก” 

วิถีอาชีพชาวไทหล่ม จ.เพชรบูรณ์

พ้ืนบ้าน	พร้อมกบัดนตรแีละการแสดงพ้ืนบ้าน
ให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมท�ากิจกรรม	 เปิดทุกวัน
เสาร์	เวลา	17.00	-	22.00	น.
   “การแต่งกายของชาวไทหล่ม” 
ถือเป็นอกีหน่ึงอตัลกัษณ์ทีน่่าค้นหาของชาวบ้าน 
ท่ากกแก	ด้วยเหตนุีช้าวบ้านซึง่ต้องการเผยแพร่ 
วัฒนธรรมการแต่งกายท้องถ่ินให้นกัท่องเท่ียว 
ได้รู ้จัก	 จึงได้ผลิตเครื่องแต่งกายท่ีน่าสนใจ 
ออกมาจ�าหน่ายหลายรายการ	เช่น	ซิน่หมี	่คัน่น้อย 
(ซิ่นหัวแดงตีนก่าน)	 หัวซิ่น	 ตีนซิ่น	 ผ้าขาวม้า 
ลายไส้ปลาไหล	ผ้าสไบ	และย่ามไทหล่ม	



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 25

		 ส�าหรบันกัท่องเท่ียวทีร่กัในการค้นหา 
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ที่บ้านท่ากกแก 
มีวัดเก่าแก่ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง 
ระหว ่างเมืองหล่มสักและเมืองลานช้าง 
มีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏให้
เห็นที่	“วัดท่ากกแก”	ที่นี่มีสิมโบราณ	(อุโบสถ)	
ภายในประดษิฐานพระประธานปนูป้ันนามว่า	
“หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่สุวรรณนันทมุนี” 
ซึง่เป็นศลิปะล้านนาผสมล้านช้าง	เป็นท่ีเคารพ 
กราบไหว้ของชาวบ้าน	 โดยสมัยโบราณ 
เชื่อว่ามีปาฏิหาริย์ดวงแก้วเสด็จออกมาจาก
องค์พระเจ้าใหญ่	 ลอยไปทางทิศตะวันออก
แล้วเสด็จกลับมาในวันพระใหญ่เวลาใกล้รุ่ง

		 อาหาร พ้ืน ถ่ินของชาวไทหล ่ม	
บ้านท่ากกแก	 ท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
ก็ต้อง	“เมี่ยงค้น”	อาหารที่มีส่วนประกอบของ 
สมุนไพรต่าง	 ๆ	มากมาย	 เช่น	ตะไคร้	 ขิงสด	
หอมแดง	กระเทียม	พริกขี้หนูซอย	มะเขือเครือ	
มะม่วง	 กล้วยน�้าว้าดิบ	กะหล�่าปลี	 เกลือเม็ด	
แคบหมู	 และน�้าปรุงที่ท�าจากน�้าปลาร้าเคี่ยว
กับน�้าตาล	 เพ่ิมรสชาติให้กลมกล่อม	 เวลา 
รับประทาน	 ใช้ใบมะเดื่อหรือใบกะหล�่าปลีห่อ 
ส่วนผสมต่าง	ๆ 	ตามความชอบของผูร้บัประทาน 
แล้วราดด้วยน�้าปรุง	 “เหตุผลท่ีชื่อเม่ียงค้น” 
เพราะว่าในการรบัประทานชาวบ้านจะช่วยกนั
ค้นหาวัตถุดบิมาคนละอย่างสองอย่าง	แล้วน�า
มาประกอบเป็นเมนูเมือ่มงีานบญุต่าง	ๆ 	น่ันเอง

เมี่ยงค้น

วัดท่ากกแก

ผ้าทอไทหล่ม

  
ติดต่อ
นางไพรวัลย์  ท้าวเงิน
โทรศัพท์ : 09 0689 5024
บ้านท่ากกแก หมู่ที่ 4 ต�าบลตาลเดี่ยว 
อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.facebook.com/watthakokkea 
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 การละเล่นพ้ืนบ้านของ	“บ้านท่าโพ” 
คือมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวอยาก 
เข้ามา	สนันิษฐานกันว่าในสมยัก่อนชมุชนแห่งน้ี 
เป็นจุดพักค้างแรมคาราวานค้าขาย	ตลอดจน 
กองทัพยามจบัศกึ	การร้องร�าท�าเพลงอนัสนุทรย์ี 
บังเกิดขึ้นและสืบทอดมาจนปัจจุบัน	 ได้แก่	
หนังตะลงุ	ลเิกระบ�า	เพลงฉ่อย	ละครชาตร	ีและ 
การละเล่นพื้นบ้าน	เช่น	ผีพุ่งไต้	งูกินหาง	ตี่ตูม	
ต่ีจับ	 เพลงเก่ียวข้าว	 เพลงร�าวงโบราณ	 เพลง
แห่นางแมว	ฯลฯ	
	 ในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์	 คือ 
วันที่	13-14	เมษายนของทุกปี	ชาวบ้านจะมา 
ร่วมกันจดัการละเล่นพืน้เมอืงขึน้ท่ีหาชมได้ยาก 
อย่าง	 “เพลงพิษฐาน”	 ที่บริเวณ	 “วัดท่าโพ” 
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2420	
มีพระพุทธรูปท่ีส�าคัญคือ	 หลวงพ่อโพธิมงคล	
ศิลปะสมัยสุโขทัย	 หลังจากท�าบุญตักบาตร
ในวนัตรษุสงกรานต์แล้ว	หนุม่สาว	ผูเ้ฒ่า	ผูแ้ก่ 
จะพากันเก็บดอกไม้เข้าโบสถ์	แล้วไปนัง่พนมมอื 

ตะกร้าเชือกมัดฟาง

แกงบอน

“บ้านท่าโพ” 
มรดกแห่งวัฒนธรรมบนแผ่นดินพระชนกจักรี จ.อุทัยธานี

ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์	 โดยแบ่งเป็น 
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง	พ่อเพลงฝ่ายชายจะ
ร้องก่อน	โดยมีลูกคู่ร้องรับ	
	 ความสนุกของเพลงพิษฐานอยู่ที ่
การหาค�ามาร้องให้ทันปาก	 ต้องรีบหาชื่อ
ดอกไม้มาสัมผัสกับชื่อคนหรือชื่อหมู ่บ ้าน 
เมื่อจบเพลงทุกคนจะน�าดอกไม้ในมือไปบูชา
พระประธานในโบสถ์	 แล้วกราบพระประธาน	
สามครั้งจึงออกจากโบสถ์	 แล้วออกไปร้อง- 
เล่นเพลงกันต่อทีล่านวดั	ถือเป็นความพยายาม
ของชาวบ้านในการฟื้นฟูและอนุรักษ์	 “มรดก
แห่งวัฒนธรรมบนแผ่นดินพระชนกจักรี” 



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 27

	 นอกจากช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว 
บ้านท่าโพม	ี“กิจกรรมผลดัเปลีย่นไปตามเดอืน 
เท่ียวได้ท้ังปี”	 ไม่ว่าจะเป็น	 เดือนมกราคม 
ชมทุ่งทานตะวัน	เดือนกุมภาพันธ์	งานปิดทอง
หลวงพ่อโพธิมงคล	 เดือนมีนาคม	 กินมันเพ่ิม 
เดือนพฤษภาคม	บุญสลากภัต	 กินส�ารับคาว 
หวาน	เดือนมถุินายน	ชมทุง่นาพากนิแกงกะบกุ 
เดือนกรกฎาคม	แห่เทียนเข้าพรรษา	 ร�่าสุรา 
ส่งท้าย	 เดือนสิงหาคม	 กินข้าวกะยาคู	 ดูการ 
ละเล่นพื้นบ้าน	เดือนกันยายน	ชมทุ่งนาสีทอง 
กินปลาในหนอง	 เดือนตุลาคม	ตักบาตรเทโว 
เดอืนพฤศจกิายน	ลอยกระทงโบราณ	กินอาหาร 
พ้ืนบ้าน	 และเดือนธันวาคม	 เก่ียวข้าวคันนา
กินปลาจากทุ่ง	
	 มาเยือนถ่ินแห่งมรดกวัฒนธรรม
ทั้งทีต้องมาชิม	 “แกงบอน”	 อาหารท้องถ่ิน 
พ้ืนบ้านที่มีมาแต่โบราณ	 รสชาติกลมกล่อม
หอมอร่อย	แกงบอนกับกะทิ	หมูย่าง	ปลาย่าง 
หอมอร่อยเข้ากันอย่างประหลาด	 ใช้ต้นบอน 
ตรงโคนอ่อนและก้านอ่อนน�ามาประกอบอาหาร 
ส่วนมากจะหารบัประทานได้ยาก	เพราะจะปลกู 
ในบางพ้ืนที่เท่านั้น	 ก่อนกลับแวะชมและ 
เลอืกซือ้ผลติภัณฑ์	“ตะกร้าเชอืกมัดฟาง” ทีผ่ลติ 
จากฝีมอื	แรงงานของคนในชมุชนอย่างแท้จรงิ 
ชิน้งานมคีวามประณีต	สวยงาม	สร้างรายได้เสรมิ 
ให้กับครัวเรือน	พร้อมท้ังยังสามารถสานต่อ 
ภูมิปัญญาไปสู่ลูกหลานในชุมชนรุ่นต่อไป

กิจกรรมผลัดเปลี่ยนไปตามเดือน	เที่ยวได้ทั้งปี

ติดต่อ
นายสุรพงษ์  ทิพย์ศิริ
โทรศัพท์ : 09 0683 1601
บ้านท่าโพ หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าโพ 
อ�าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
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 ชุมชนเล็ก	 ๆ	 ในต�าบลบ้านมาง	
อ�าเภอเชียงม่วน	 หมู ่บ้านน่ารักท่ามกลาง
หุบเขา	 ชาวบ้านท่ีน่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก	ท�านา	ท�าไร่	และท�าสวน
ท�าให้บรรยากาศของชุมชนน้ันเต็มไปด้วย
ความเขยีวขจแีละความอดุมสมบรูณ์	แวดล้อม
ด้วยความงามของธรรมชาติ	 เป็นที่มาของ
ค�าขวัญประจ�าหมู ่บ้าน	 “น�้าตกแสนสวย 
ร�า่รวยป่าสกั บ่อน�า้ผุดงามนัก อนุรกัษ์ภูนาง 
หน่อซางล้นหลาม ถ�า้พระงามด ีดอกบวัหลากสี 
นามมีบ่อเบี้ย” 
 “ท่องเท่ียววถีิธรรมชาต”ิ	อตัลกัษณ์ 
ของชุมชนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม
ความงดงามของ	“น�า้ตกธารสวรรค์”	ซึง่อยู่ห่าง 
จากอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง	 300	 เมตร 
เป็นน�้าตกขนาดกลางเกิดจากล�าห้วยสองสบ
ห้วยโป่ง	ห้วยอนู	และตาน�า้บ่อเบีย้	ไหลรวมกัน 
เป็นแม่น�้าปั๋งแล้วไหลตกจากเหวลงมาเป็น
น�้าตกธารสวรรค์	 ที่มีน�้าไหลตลอดทั้งปี	 น�้าใส 
และเป็นสมีรกตทีส่วยงามมาก	ท่ามกลางแมกไม้ 
ขนาดใหญ่	เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นทีส่ดุ		

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

ผลิตภัณฑ์ตะกร้าใส่ข้าวโพด

“บ้านบ่อเบี้ย” 
ท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ จ.พะเยา

หรือจะแวะเล่นน�้าที่	 “ตาดปู่เข่ง”	หรือ	น�้าตก 
ชมุชน	ซึง่อยู่ห่างจากอทุยานแห่งชาตดิอยภนูาง 
ไปทางทิศใต้ประมาณ	7	กิโลเมตร	เป็นน�้าตก 
ขนาดเลก็	สวยงาม	มลีกัษณะเป็นลานหินกว้าง 
ซึ่งเป็นน�้าที่ไหลมาจากล�าห้วยแม่ปั๋ง	 ก่อนจะ
ไหลลงสู่แม่น�้ายม	น�้าตกแห่งน้ีมีลักษณะเป็น
หินลาดเป็นชั้น	ๆ	มีน�้าไหลเย็น	และมีน�้ามาก
ในช่วงหน้าฝน	 แขกไปใครมาก็จะได้เล่นน�้า 
พักผ่อนกันอย่างชุ่มฉ�่า
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	 วิถีธรรมชาติของคนบ้านบ่อเบี้ย 
ยังรวมถึงการน�าวัสดท่ีุหาได้ในพ้ืนท่ีมาสร้างสรรค์ 
เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน	ดังเช่น	
 “กลุ่มจักสานไม้ไผ่”	 โดยสมาชิก
กลุ ่มมีความสามารถในด้านการสานไม้ไผ ่
จะใช้เวลาว่างจากการท�าไร่ท�าสวน	มาหารายได้ 
เสริมโดยการสานไม้ไผ่เป็นตะกร้าใส่ข้าวโพด	
ข้องใส่ปลา	สุม่ไก่	ฯลฯ	ซึง่นอกจากกลุม่จกัสาน

แล้วชุมชนก็ยังมีการน�าวัสดุท่ีหาได้ในพ้ืนที่
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น	 ๆ	 เช่น	 การ
ท�าไม้กวาดดอกหญ้า	 เพ่ือสร้างรายได้เสริม
อีกด้วย
	 รวมไปถึงของอร่อยพ้ืนถ่ินก็ปรุง
กันแบบเรียบง่ายด้วยผักพ้ืนบ้าน	 อย่างเช่น	
“ต�าเตา”	 หรือบ้างเรียกว่า	 ย�าเตา	 เมนูเด็ด
ของหมู่บ้านที่ใช้เครื่องปรุงหลักคือ	 เทา	 เป็น
สาหร่ายน�้าจืดชนิดหนึ่งที่ขึ้นในน�้าตามทุ่งนา 
มี เครื่ องปรุ งที่ต ่ างไปจากย�าผักกุ ่มดอง 
ย�าผักกาดส้ม	 ย�าผักกาดดอง	 คือใช้	 มะแว้ง	
มะเขือข่ืน	มะเขือพวง	แทนมะเขอืเปราะ	และม ี
ปูนาต้ม	 และใบขิงอ่อนเพ่ิมเข้ามา	 นิยมใช้ 
พรกิแต้สดเป็นเครือ่งปรงุ	รบัประทานคูผ่กัเคยีง 
ได้แก่	 ผักบุ้ง	 มะระขี้นก	 ผักจุมปา	 ผักแว่น	
กระถิน	 เมนูน้ีเป็นความอร่อยที่มีไว้ต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ		

ต�าเตา

น�้าตกธารสวรรค์

ท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ

ติดต่อ
นายสาย  วันดี
โทรศัพท์ : 09 7267 9229
บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านมาง 
อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
https://th-th.facebook.com/banmang
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	 บ้านบ่อหลวงมี	 “บ่อน�้าเกลือ”	 ที่ 
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาต	ิ“เป็นบ่อเกลอืโบราณ 
อายกุว่า 800 ปี”	ท�าให้ชมุชนแห่งน้ี	“มีชือ่เสยีง 
ด้านการผลิตเกลือสินเธาว์”	 โดยยังคงใช้วิธี 
การต้มเกลือแบบโบราณท่ีสืบต่อกันมาต้ังแต่
สมัยบรรพบุรุษ	 วิถีเกลือของพ้ืนที่แห ่งนี ้
ยังมีประเพณีความเชื่อ	 ข ้อปฏิบัติต ่าง	 ๆ 
เก่ียวกับการท�าเกลือท่ีแตกต่างจากท่ีอื่นคือ 
ในวันแรม	8	ค�่า	เดือน	5	หมู่บ้านจะมีพิธีเลี้ยง 
เจ้าหลวงบ่อ	หรอืท่ีชาวบ้านเรยีกว่า	“งานแก้ม” 
เพ่ือขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีได้ปกปักคุ้มครอง
และให้เกลือเป็นทรัพยากรน�ามาใช้เลี้ยงชีพ	
โดยจะปิดก้ันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออก
หมู่บ้านด้วยยานพาหนะทุกชนิด	 เป็นเวลา	
3	 วัน	 การท�าเกลือสินเธาว์ของบ้านบ่อหลวง 
จึงเป ็นมากกว ่าการผลิตเ พ่ือยังชีพหรือ 
เพ่ือค้าขาย	 แต่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรม 
ของคนบ้านบ่อหลวงด้วย
		 ส�าหรับ	“บ่อเกลือโบราณอายุกว่า 
800 ปี”	 ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีนักท่องเท่ียว 
ต้องมาสมัผสัด้วยตาตนเอง	น�า้ในบ่อเป็นแหล่งน�า้ 
ธรรมชาติลักษณะเป็นน�้าผุด	 จึงมีการท�า
บ่อน�้าเอาไว้	 โดยมีเสากระโดงโยงเชือกและ
อุปกรณ์ตักน�้าในบ่อขึ้นมาพักไว้ในโอ่ง	 มาต้ม
จนแห้ง	 จนได้เกลือสีขาวบริสุทธ์ิ	 รสชาติเค็ม

บรรยากาศชุมชนวิถีเกลือ	800	ปี

ส�ารับคาวหวาน

“บ้านบ่อหลวง” 
ชุมชนวิถีเกลือ 800 ปี จ.น่าน

ไม่มากแตกต่างจากเกลอืทะเล	สามารถน�ามา 
ประกอบอาหารได้	 หรือน�ามาขัดตัว	 แช่เท้า
ได้เช่นกัน	
	 บ้านบ่อหลวง	“น�าเกลอืมาแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์สปา”	 ในชุมชนได้อย่างมี
เอกลกัษณ์	โดดเด่นเฉพาะตวั	เช่น	เกลอืสปาผวิ 
ผลติจากเกลอืสนิเธาว์ท่ีมคีวามละเอยีด	บรสิทุธ์ิ 
สะอาด	ช่วยผลดัเซลล์ผวิทีแ่ห้งกร้าน	ให้เนียนนุม่ 
น่าสมัผสั	ปรบัผวิขาวขึน้อย่างเหน็ได้ชดั	ปลอดภัย 
เพราะเป็นสมนุไพรจากธรรมชาตแิท้		สบูเ่กลอื 
ท�าจากเกลือผสมน�้าผึ้ง	นมแพะ	ผงถ่านกะลา 
มะพร้าว	ช่วยบ�ารงุผวิพรรณให้สดใส	มคีวามหอม 
แลดูอ่อนเยาว์	 เป็นของฝากให้นักท่องเที่ยว 
ที่ชื่นชอบความสวยความงามได้เลือกซื้อ 
กลับบ้าน
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		 นอกจากการได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สปาเกลือแล้ว	 นักท่องเที่ยวจะได้	 “เรียนรู ้
การต้มเกลอืแบบโบราณ” เริม่จากตักน�า้เกลอื 
ขึน้จากบ่อ	น�ามาต้มในกระทะใบบวั	จนน�า้ค่อย	ๆ  
ระเหยไปจนเกลือตกผลึก	 จากน้ันตักเกลือ
ใส่ตะกร้าเพ่ือให้สะเด็ดน�้า	 พอได้เม็ดเกลือ
แล้ว	 สามารถจ�าหน่ายหรือน�าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษา 
หลังจากต้มเกลือจนตกผลึกหมด	 ชาวบ้าน 
จะน�ากระทะมาวางไว้ที่ล�าธาร	ให้น�้าที่ไหลใน 
ล�าธาร	ค่อย	ๆ 	ชะล้างเกลือให้หลุดออกไปจาก 
กระทะเอง	ไม่ต้องออกแรงขัด	ถือเป็นภูมปัิญญา 
ชาวบ้านท่ีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิต 
สุดเรียบง่ายให้นักท่องเท่ียวได้ไปสัมผัสและ
เรียนรู้

 “เมนูเด็ด 1 ส�ารับบ้านบ่อเกลือ” 
ประกอบด้วย	อาหารคาว	5	เมน	ูน�า้พรกิหน่อไม้ 
ส้ม	 ส้าหยวก	 หลามไก่พ้ืนเมือง	 ผัดผักกูด 
ลาบหมสูนิเธาว์	ล้วนเป็นอาหารพ้ืนเมอืงรสไม่จดั 
แต่กลมกล่อมตามต้นฉบับแบบชาวเหนือ 
และ	1	เมนูอาหารหวานอย่าง	“เชือ่มต๋าวหรอื 
ลูกชิดเชื่อม”	 ก็มีรสชาติหอมหวาน	นุ่มหนึบ 
ชวนลิ้มลองด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์จากเกลือ

เรียนรู้วิธีการต้มเกลือและแปรรูปเกลือ

ติดต่อ
นางสาวนิชานาถ  สุทธิชัยกุล
โทรศัพท์ : 08 1023 4341
บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ต�าบลบ่อเกลือใต้ 
อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
https://www.facebook.com/NanThailand.Banhayou 
Nan/posts/1858628254250508 
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	 หน่ึงในไฮไลท์ส�าคัญของการมา
เยือนบ้านบุง่	คอื	การได้มาสมัผสักับบรรยากาศ 
ของบ้านไม้เก่าแก่ที่มีอายุนานกว่า	 100	 ปี	
จ�านวน	2	หลังสุดท้ายในหมู่บ้าน	ซึ่งชาวบ้าน
ยังคงร่วมกันอนุรักษ์	 ซ่อมแซมรักษาไว้ให้
คงทนแขง็แรงเพ่ือคนรุน่หลงัได้ศกึษาเรือ่งราว
ความเป็นมาของคนรุ่นบรรพบุรุษ
		 บ้านบุ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนสะอาด	
หลังบ้านน่าอยู่	หน้าบ้านน่ามอง	 เพราะมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่ีมี
ศักยภาพ	ชาวบ้านมีการแสดงความเป็นมิตร
แก่ผู้มาเยือน	นอกจากนี้ยังมีภูมิทัศน์ในชุมชน
ที่มีความเป็นระเบียบ	 มีการจัดระบบและ
ระเบียบการเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียวหมู่บ้าน
อย่างเหมาะสม	ค�านึงถึงความปลอดภัยและ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อนักท่องเทีย่วเป็นหลกั 
โดยมีการน�าท ่องเ ท่ียวโดยการ	 “ น่ั งรถ 
ไทยแลนด์”	 ซึ่งวิ่งช้าและปลอดภัย	 ใช้ความ 
งามของจิตใจเป็นอัตลักษณ์	 สร้างแรงดึงดูด 
แก่นักท่องเที่ยว

ชุมชนสะอาด	หลังบ้านน่าอยู่	หน้าบ้านน่ามอง

เยี่ยมชมบ้าน	100	ปี

“บ้านบุ่ง”  
ชุมชนสะอาด หลังบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จ.พิษณุโลก

 “ผลติภณัฑ์บ้านบุง่ทุกชนิด ผลติจาก 
ความใส่ใจของคนในชมุชน”	มกีารสบืทอดมา 
แต่รุ่นบรรพบุรุษ	 และมีการดัดแปลงรูปแบบ
ตามสมัยนิยม	 เพ่ือให้เหมาะกับการน�าไป 
ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ 
โดดเด่น	 ได้แก่	 หมวกจักสานเส้นพลาสติก	
ตะกร้าเชอืกมดัฟาง	เบาะท�าจากนุ่น	ขนมกล้วย	
ไม้กวาดดอกหญ้า	พรมเช็ดเท้า	น�้าพริก	และ
ดอกไม้ประดิษฐ์
	 อาหารพื้นบ้านของชาวล้านนาที่ 
ต้องการน�าเสนอ	 คือ	 “แกงหยวกกล้วย”
โดยปรุงจากหยวกกล้วยที่มีคุณภาพ	ชาวบ้าน 
นิยมปรุงเพ่ือเล้ียงนักท่องเที่ยวหรือแขกใน 
งานบุญต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเป็นเมนูอาหารที ่
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ไม่ใช้กะทิ	 เป็นส่วนประกอบ	ท�าให้ทานแล้ว 
เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค	 เป็นเมนูที่ม ี
ครบทุกรสชาติทั้งความเผ็ด	หอม	หวาน	และ 
ความนุ่มจากหยวกกล้วย	นยิมทานคู่กับขนมจีน 
หรือข้าวสวยร้อน	ๆ
		 ส�าหรับนักท่องเท่ียวที่ก�าลังมองหา 
สถานท่ีพักผ่อนคลายร้อนที่อยู่ไม่ไกลจาก 
บ้านบุ่งเท่าใดนัก	 	 ต้องมาท่ี	 “พรหมพิราม 
สวนน�า้รีสอร์ท”	หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วส�าคัญ 
ของอ�าเภอพรหมพิรามอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ�าเภอพรหมพิรามไปทางทิศเหนือประมาณ	
2	 กิโลเมตร	 ภายในรีสอร์ทมีกิจกรรมเครื่อง
เล่นทางน�้าให้ร่วมสนุกมากมาย	 เช่น	 วอเตอร์ 
สไลเดอร์	ภูเขาจ�าลอง	อุโมงค์น�า้	และการแสดง 

ดนตร	ีมสีวนดอกไม้ทีส่วยงาม	มท่ีีพักทีแ่สนสบาย 
อาหารอร่อยพร้อมบริการ	 นักท่องเที่ยวจะได้
พักผ่อนเติมพลังอย่างเต็มที่		

อาหารพื้นถิ่นบ้านบุ่ง

พรหมพิรามสวนน�้ารีสอร์ท

ผลิตภัณฑ์บ้านบุ่ง

ติดต่อ
นายณรงค์  จันทร์ชื่น
โทรศัพท์ : 08 6961 4467
บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต�าบลศรีภิรมย์ 
อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/pages/หมู่-5-
บ้านบุ่ง-ต�าบลศรีภิรมย์-อ�าเภอพรหมพิราม-
จพิษณุโลก/144705765691955
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 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา	ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ รวมถึงวิ ถี เกษตรเพ่ือสุขภาพ 
สิง่เหล่าน้ีคอืต้นทุนแขง็แกร่งของบ้าน	“ปงใหม่” 
มีวิถีวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมด้านเกษตรกรรม	
ขณะที่ลูกหลานรุ่นใหม่น�าความรู้มาประยุกต์
ให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เช่น	การแปรรูป
สมนุไพร	การแปรรปูอาหารเพ่ือสขุภาพ	เกษตร
ปลอดภัย	 กลายเป็นวิถีเกษตรปลอดภัย	 เพ่ือ
ให้ผู้คนที่นิยมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ	ได้มา 
สมัผสัวัฒนธรรมท้องถ่ินทีเ่ตม็ไปด้วยกลิน่อาย 
ของล้านนา	 เช่น	 “ขันโตก”	 อาหารท้องถ่ิน 
ทีแ่สดงถึงอัตลกัษณ์วิถีการกินของคนในชมุชน	
และความมั่งคั่งทางอาหาร	 โดยเมนูอาหาร 
พ้ืนบ้าน	 ได้แก่	 ย�าหัวอี๋หย๋อ	แกงแคไก่	 ย�าไก่ 
แกงผักเซียงดาใส่ปลาแห้ง	 แอ๊บปลาดุก 
ผัดผักเซียงดาใส่ไข่	ฯลฯ	
	 ธรรมชาติน่าเที่ยวท่ี	 “ป๋างแหละ” 
กลางทุ ่งหญ้าแห่งความสงบร่มเย็นพ้ืนท่ี
ส�าหรับเลี้ยงแพะนม	 วัว	 ปลา	 และปลูกผัก 
พ้ืนบ้าน	 แต่เดิมอาณาจักรแห่งทุ ่งหญ้าน้ี 
เคยเป็นผนืนามาก่อน	ปัจจบุนัได้รบัการปรบัแต่ง 
พ้ืนท่ี	 โดยแบ่งสัดส่วนเป็นสวนยางพารา 
บ่อเล้ียงปลา	ปลกูผลไม้ตามแนวคนัดนิ	เลีย้งวัว 
พันธุ์ไทยใหญ่	พันธุ์บราห์มัน		

ป๋างแหละ	เลี้ยงแพะกลางทุ่งหญ้า	เลี้ยงปลากลางหุบเขา

บ้านปงใหม่

“บ้านปงใหม่” 
วิถีชนบทยุคใหม่ สุขภาวะยั่งยืน จ.พะเยา 
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ผลิตและจ�าหน่ายได้ทั้งปี	 คุณภาพการผลิต
ผ่านมาตรฐาน	อย.	วางจ�าหน่ายทีศ่นูย์จ�าหน่าย 
สินค้าชุมชน	ให้นักท่องเที่ยว	และผู้ที่มาศึกษา
ดูงานได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด

สวนเกษตรลมหายใจ

ติดต่อ 
นางสาวเอื้ออังกูร  สุขใจ
โทรศัพท์ : 09 0217 8296
บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8  ต�าบลทุ่งกล้วย
อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
https://www.facebook.com/ท่ีว่าการอ�าเภอภซูาง-
จังหวัดพะเยา-1307036039379975

	 เท่ียวชม	 “สวนเกษตรลมหายใจ” 
ศูนย์การเรียนรู ้ในชุมชนของวิถีคนสวนท่ีมี
อิสระในการท�างานของตนเอง	สร้างแนวคิด
การประกันชีวิตโดยฝากเงินไว้ในดินกับต้นไม	้
เติบใหญ่และงอกงามทุกวัน	 ด้วยรูปแบบ
เกษตรผสมผสานผักพื้นบ้าน	ผลไม้	เพาะพันธุ์
กบ	ซึง่ในพ้ืนท่ีมสีวนเกษตรเพ่ือชวิีตหลายแห่ง	
เนื่องจากชาวบ้านตระหนักถึงอันตรายจาก 
สารเคมี ท่ีมากับอาหารและน�้า	 ดังนั้นจึง 
กลับไปจัดการเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย 
ไร้สารพิษ	ไม่มีสารเคมีตกค้าง	
	 พืชผักไร ้สารพิษในชุมชนน�ามา
แปรรูปเป็นสินค้าเพ่ือสร้างรายได้เสริม	 เช่น	
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด	“ฟาร์มเห็ดสุขใจ” 
ได้แก่	แหนมเห็ด	น�้าพริกเห็ดสองนาง	น�้าพริก
เห็ดหมูกรอบ	มีลักษณะโดดเด่นด้านวัตถุดิบ	
คือ	 ไม่รับซื้อวัตถุดิบจากที่อื่น	 ต้องใช้เห็ด 
ทีป่ลกูจากฟาร์มของตนเองเท่านัน้	ซึง่สามารถ
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 วิถีชุมชนบ้านปากคลองมีความ
เกี่ยวพันกับต้นตาลมาอย่างยาวนาน	 พ้ืนที่
หมู่บ้านมีต้นตาลโตนดจ�านวนมาก	 จึงเป็น
แหล่งอาชีพ	 แหล่งผลิตท่ีสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน	นอกจากน้ีชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่อง
การไหว้ครูตาลทุกครั้งเมื่อถึงฤดูกาลท�าตาล	
เพื่อให้ครูตาลปกปักรักษา	ให้ปลอดภัยตลอด
ฤดูท�าตาล	 และยังมีการถ่ายทอดศิลปะการ 
ท�าไม้นวดตาลตัวผู้	 ตัวเมียและการปั้นเตา 
เคี่ยวตาลจากรุ่นสู ่ รุ ่น	 ถือเป็นการอนุรักษ  ์
วิถีคนท�าตาลให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
	 ภาพคนปีนต้นตาลท่ีมีเพียงเชือก
และมีดปาดตาลผูกเอว	 ก�าลังปีนต้นตาล 
อย่างคล่องแคล่วทะมดัทะแมงขึน้สูย่อดต้นตาล 
ทีม่คีวามสงูเกือบเสยีดฟ้า	เป็นภาพทีท่�าให้ผูช้ม 
ตื่นเต้นทุกครั้ง	 การปีนต้นตาลของที่นี่พิเศษ 
กว่าท่ีอืน่คอื	 ไม่ต้องใช้พะอง	หรอืล�าไม้ไผ่เป็น 
ตวัช่วยปีน	 ใช้เพียงแค่เชอืกเส้นเดยีวก็สามารถ 
ปีนข้ึนไปบนล�าต้นตาลทีส่งูได้	เป็นภาพท่ีสามารถ 
เห็นได้จาก	 “จุดเรียนรู้การปีนต้นตาลและ 
เก็บผลตาล”

จุดเรียนรู้การปีนต้นตาลและเก็บผลตาล

ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

“บ้านปากคลอง” 
วิถีตาลโตนด จ.นครสวรรค์

		 ของดีของชุมชนจากต้นตาลโตนด 
ที่โดดเด่น	 คือ	 “ไอศกรีมน�้าตาลสด”	 ที่ม ี
ความหอมของกลิน่น�า้ตาลสด	รบัประทานคูกั่บ 
มันเชื่อม	 ถ่ัวลิสงคั่ว	 และข้าวเหนียว	 ย่ิงเพ่ิม 
รสชาติให้อร่อยย่ิงขึ้น	 ยังมีน�้าตาลปึกจาก 
ตาลโตนด	 น�้าตาลสด	 ขนมตาล	 ลอนตาล 
จาวตาลเชือ่ม	ลอนตาลอบแห้ง	ลกูตาลลอยแก้ว 
และขนมไข่กรอบจาวตาล	 ที่มีเอกลักษณ์ 
ความหวาน	หอม	โดดเด่นเฉพาะตวั	เป็นของกิน 
ของฝากที่เพิ่มความหวานให้กับผู้รับ
 “เมือ่ตาลเป็นมากกว่าต้นไม้”	เมนู
สูตรเด็ดอาหารพื้นถ่ินจึงมีวัตถุดิบจากตาล
เป็นส่วนประกอบส�าคัญ	ทั้งอาหารคาว	ต้มย�า
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นัดพบยมน่าน	ต้มหัวตาลสามรส	แกงหัวตาล
ปลากราย		ทะเลตาล	และอาหารหวาน		ขนม
ลอนตาลล่องธารา	 ท่ีล้วนผ่านการปรุงรสจาก
เสน่ห์ปลายจวักของคนในชุมชน	 เรื่องรสชาติ
อร่อยเกินค�าบรรยาย	 ไปลองลิ้มชิมรสกันได้ที่
บ้านปากคลอง
		 เมื่ออิ่มท้องแล้วไปอิ่มบุญกันต่อท่ี 
“วดัเกยไชยเหนือ (บรมธาต)ุ”	เป็นวัดเก่าแก่ 
ต้ังอยู่บรเิวณจดุบรรจบของแม่น�า้ยมและแม่น�า้ 
น่าน	ภายในวัดมีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ 
ทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยม	สมัยกรุงศรีอยุธยา 
และรปูหล่อพระครนิูรภยัวิเทต	(หลวงพ่อทองอยู่) 
ให้กราบสกัการะ	และมศูีนย์เรยีนรู	้ “พพิธิภัณฑ์ 
ต้นน�้า”	 ซึ่งรวบรวมและเก็บรักษาของโบราณ 
พ้ืนบ้าน	 เคร่ืองปั้นดินเผา	 เครื่องเบญจรงค	์ 

เครือ่งแก้ว		เงนิเหรยีญโบราณ	เครือ่งทองเหลอืง 
ปืนยาว	ทีแ่สดงถึงความรุง่เรอืงของการค้าขาย 
ทางเรือในอดีต	 จากน้ันแวะชมพิพิธภัณฑ์ 
ราชาจระเข้ยักษ์	 “พญาด่างเกยไชย” จระเข้ 
ตัวใหญ่	ทีเ่คยออกอาละวาดกินคนในแม่น�า้น่าน 
บ้านเกยไชย

บรรยากาศบ้านปากคลอง

หลากหลายเมนูอาหารพื้นถิ่น	สะอาด	ปลอดภัย

วัดเกยไชยเหนือ	(บรมธาตุ)

ติดต่อ
นายภานุเดช  กล้วยหอม
โทรศัพท์ : 06 4295 8847
บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ต�าบลเกยชัย 
อ�าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
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	 บ้านป่าตาล	 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีชาวยอง 
ชาวบ้านท่ีนียั่งคงอนุรกัษ์ภาษาพูด	การแต่งกาย 
ไว้คงเดิมซึ่งไม่ต่างจากชาวไทยองในอดีต 
ด้านการประกอบอาชพีชาวไทยองท่ีนีป่ระกอบ
อาชีพท�าหัตถกรรม	 เช่น	 การท�ากระดาษสา 
การท�าจักสาน	การสานข้าวกล่องจากใยตาล 
การสานตะกร้า	การสานไม้กวาด	การท�าโคมแขวน 
การท�าหมวกกะโล้โบราณ	 การท�าสมุนไพร 
โดยมีการสืบทอดต่อกันมา	 เพ่ืออนุรักษ  ์
อัตลักษณ์ของชาวยอง	และเป็นการสนับสนุน 
การก่อให้เกิดรายได้ของคนในชมุชน	 เกิดความ 
รักสามัคคี	 ก่อให้เกิดความสุขร่วมกันของ
คนในชุมชน
		 มาบ้านป่าตาลต้องได้มายืน	 “ณ 
จุดชมวิว ขัวแตะ”	 หน่ึงในจุด	 Land	Mark	
ของบ้านป่าตาล	สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปสู ่
ท้องนา	 ชมความงามของทุ่งนา	 หากมาใน
ช่วงเดือนตุลาคมจะได้ชมต้นข้าวท่ีก�าลัง 
ออกรวงสวยงาม	 สามารถท�ากิจกรรมชมวิว
และถ่ายรูปเซลฟี่ได้	 360	 องศา	 โดยบริเวณ
กลางทุ่งนามีเพิงพักมุงหญ้าคา	 ไว้กันแดด
กันฝนให้นั่งพักด้วย	และที่ส�าคัญ	คือ	 ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
		 ส�าหรับนักท ่องเ ท่ียวที่ต ้องการ 
ความสงบแบบวิถีพุทธต้องมาที่	 “วัดป่าตาล” 
สร้างข้ึนเมื่อ	 พ.ศ.2325	 แม้ระยะการสร้าง 
จะไม่ยาวนานเท่าวัดอืน่	ๆ 	ในจงัหวัดเชยีงใหม่ 
แต่เสน่ห์ของท่ีนี	่คอื	ภายในวัดมพีระพุทธรปูสงิห์ 
เก่าแก่ศักดิ์สิทธ์ิ	 คือ	 “องค์หลวงพ่อเมตตา” 
และ	“มีพระพทุธรปูองค์ประธานในพระวหิาร 
ปูนปั ้นท่ีงดงามยิ่ง”	 นอกจากน้ีภายในวัด 

โคมแขวนชาวยอง

วิถีชาวยอง

“บ้านป่าตาล”  

วิถีชาวยอง จ.เชียงใหม่
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ยังมีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านที่จัดแสดงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวยองแหล่งศึกษาเรียนรู ้
ให้กับชุมชนและผู้ท่ีสนใจ	 ดังค�าขวัญของวัด 
ที่ว่า	 	 “ส่งเสริมการศึกษา วิทยากล้าแกร่ง 
แหล่งรวมธรรมะ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ์
พิพิธภัณฑ์ชาวยอง”
		 บ้านป่าตาลข้ึนชื่อเรื่อง	 “เทศกาล 
งานย่ีเป็งวนัเพ็ญ ขึน้ 15 ค�า่เดือนยี ่(เหนือ)”
หรือ	 “วันลอยกระทง”	 เป็นเทศกาลที่จัดหลัง 
วันออกพรรษา	ชาวล้านนาเกือบทกุครวัเรอืนต่าง 
ตระเตรยีมประทีปโคมไฟประดบัประดาสร้างสสีนั 
เพราะโคมไฟกับงานประเพณีย่ีเป็งถือได้ว่า
เป็นของคู่กัน	บ้านป่าตาลน้ันถือเป็นหมู่บ้าน 
ทีม่คีวามช�านาญในการท�า	“โคมแขวนชาวยอง”
กันอย่างแพร่หลาย	มกีารผลติเพ่ือจ�าหน่ายให้
แก่นักท่องเท่ียวมากมาย	ลักษณะโคมที่นิยม 
คือ	 โคมรังมดส้ม	 หรือโคมเสมาธรรมจักร 
รูปทรงเป็นแปดเหลี่ยม

	 ในส่วนของอาหาร	“ขนมป้ิง”	ดจูะเป็น 
เมนทูีถู่กอกถูกใจนกัท่องเทีย่วเป็นทีส่ดุ	 เพราะ 
รบัประทานง่าย	และมชีิน้ขนาดพอดีค�า	ท�าจาก 
ส่วนผสม	 เช่น	ข้าวเหนียวก�่า	 (ข้าวเหนียวด�า) 
แป้งข้าวเจ้า	น�า้ตาลทราย	มะพร้าวขดู	 ใบเตย	 
และน�า้มนัพืช	วิธีการท�า	เริม่แรกน�าข้าวเหนยีวก�า่ 
แป้งข้าวเจ้า	 น�้าตาลทราย	 และมะพร้าวขูด 
มาผสมรวมกัน	โดยใส่น�้าใบเตยให้มีกลิ่นหอม 
เมื่อคลุกเคล้าได้ที่แล้ว	 น�ามาห่อด้วยใบตอง 
และจึงน�าไปปิ้งบนเตาถ่าน	 โดยใช้ไฟอ่อน	ๆ 
เมื่อสุกแล้ว	 รสชาติขนมปิ ้งจะหวานหอม 
คล้ายข้าวเหนียวปิ้ง	 แต่จะมีความแตกต่างที ่
โดดเด่นกว่า	 คือ	 กล่ินหอมของน�้าใบเตยสด 
ที่ผสมลงไปนั่นเอง

ขัวแตะ

วัดป่าตาล

ติดต่อ
นายวันชัย  จอมทัน
โทรศัพท์ : 08 1961 0665
บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ต�าบลบวกค้าง 
อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/เที่ยวบ้านป่าตาล-
ชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวัฒนธรรม-ภมูปัิญญา-วิถี
ชาวยอง-1986831411548037/
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	 บ้านป่าปุ ๊	 ถื อ เ ป ็ น ส ถ า น ท่ี ที่ ม ี
วัดเก่าแก่มากมาย	 โดยท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด	 
คอื	“วดัป่าปุ”๊ 	วัดเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเมือ่ประมาณ	
พ.ศ.	 2276	 ภายในพระอุโบสถวัดน้ันจะมี
ศิลปะแบบไทใหญ่ที่สวยงาม	 มีพระพุทธรูป 
ทีอ่อกแบบศลิปะแบบพม่าผสมไทใหญ่	กล่าว
ได้ว่าแทบจะไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทย 
ที่มีศิลปะเหมือนวัดป่าปุ๊	 เป็นศูนย์รวมของ 
ชาวพุทธทีต้่องการมาปฏบิตัธิรรม	ส่วนบรเิวณ 
วัดก็มคีวามร่มร่ืน	 เย็นสบาย	มพ้ืีนทีก่ว้างขวาง 
ทั้งสนามหญ้า	 และสวนดอกไม้	 จัดไว้เพ่ือ 
ความผ่อนคลายส�าหรับผู้ที่มาเยือน		
		 นอกจากเสน่ห์ทางสถาปัตยกรรม
ของวัดโบราณแล้ว	บ้านป่าปุ๊	 ยังเป็นหน่ึงใน 
หมู่บ้านจากจ�านวนสิบสองหมู่บ้านของต�าบล 
ผาบ่อง	 ที่ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงาน 
พัฒนาชุมชนอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	 ว่า 
เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว 
มีการอยู ่ร ่วมกันของชนเผ ่าไทใหญ่และ
กะเหรีย่ง	ดงัน้ันนักท่องเท่ียวทีม่าเยอืนจะได้รบั 
อัตลักษณ์วัฒนธรรม	ประเพณี	การแต่งกาย	
และการกินดื่มของคนท้ังสองชาติพันธุ ์ไป
พร้อม	ๆ 	กัน	รวมถึงมภูีมทัิศน์ทีส่วยงาม	เพราะ
หมูบ้่านตัง้อยู่บนพ้ืนทีร่าบสลบัหบุเขา	อากาศ
หนาวเย็นตลอดสิบสองเดือน	 	 นักท่องเที่ยว 
จึงสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
		 ด้านอาหารการกินน้ัน	 บ้านป่าปุ ๊
มีของอร่อยพ้ืนถ่ินหลายอย่าง	 หากจะให้
บรรยายท้ังหมดคงยาวหลายหน้ากระดาษ 
ดงัน้ันจงึขอแนะน�าส�ารับท้องถ่ินบ้านป่าปุแ๊บบ
รวมยอด	 เน้นท่ีเป็นผลผลิตจากพืชผักอินทรีย์

ชุมชนธรรมชาติสมบูรณ์	อากาศเย็น	เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ผ้าทอกะเหรี่ยง	บ้านป่าปุ๊

 “บ้านป่าปุ๊” ธรรมชาติสมบูรณ์ 
อากาศเย็น เที่ยวได้ตลอดทั้งปี จ.แม่ฮ่องสอน

มาให้นักท่องเท่ียวได้เลือกรับประทาน	 เช่น 
ไก่เมืองอุ๊บ	 จิ้นลุง	 น�้าพริกมะเขือส้ม	มะม่วง 
สะนาบ	แกงฟักเขยีว	ถ่ัวพูอุบ๊	ข่างปอง	ผกักาดจอ 
แกงผดักาด	รสชาตอิร่อย	สะอาด	และปลอดภัย
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	 ด้านผลติภัณฑ์ทีโ่ดดเด่นของหมูบ้่าน 
หากจะให้แนะน�าต้อง	 “ผ้าทอของชนเผ่า 
กะเหรีย่งบ้านป่าปุ”๊	เพราะผ้าทอท่ีนีม่เีอกลกัษณ์ 
โดดเด่น	 “เป็นผ้าทอลายงู”	 ซึ่งชาวกะเหรี่ยง 
มคีวามเชือ่แต่โบราณว่า	ลายทีท่อนัน้ได้มาจาก 
ลายหนังงูตัวใหญ่	 ซึ่งเป็นคู ่รักในอดีตของ 
หญงิสาวชาวกะเหรีย่ง	 โดยทีต่วังนูัน้จะเปลีย่น 
ลายทกุวนั	และหญงิสาวกท็อผ้าตามลายท่ีปรากฏ 
จนครบทั้ง	7	วัน	ทอได้	7	ลาย	และมีชื่อเรียก 
คอื	ลายโยห่อกือ	ลายเกอเปเผลอ	ลายฉุย่ข่อลอ 
ลายทีขา	ลายเกอแนเดอ	ลายเซอกอพอ	และ 

ลายแซะฉ่าแอะ	 ด้วยวิถีท่ีผูกพันกับผ้าทอ 
จึงท�าให้ผู ้หญิงทุกคนสามารถทอผ้าได้จาก
การสืบทอดรุ่นสู่รุ่น	 เพ่ือมิให้เลือนหาย	และ
ยังมีการแปรรูปให้มีความหลากหลายส�าหรับ
ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก	 เช่น 
เสือ้ผ้ากะเหรีย่ง	กระเป๋าสะพาย	และผ้าโชว์ลาย 
เป็นต้น	
			 เ พ่ือความย่ังยืนของศิลปะและ 
วัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านป่าปุท๊ีส่บืกันมา 
แต่โบราณ	 บ้านป่าปุจ๊งึได้จดัตัง้	 “ศนูย์เรยีนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าปุ๊” เปิดให้บริการ
ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจเข้ามาท�ากิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	
เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านป่าปุ๊	 เช่น 
การเรียนรู ้คั่วถ่ัว	 และป๊อปคอร์นไทใหญ่ 
การทอผ้ากะเหรี่ยง	 และการท�าน�้าอ้อยแบบ 
ชาวไทใหญ่	 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ดืื่มน�้าอ้อย 
สด	ๆ	จากฝีมือการคั้นของตนเอง		

ส�ารับท้องถิ่นผลผลิตจากอินทรีย์

บรรยากาศทุ่งนาบ้านป่าปุ๊

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าปุ๊

ติดต่อ
นายกุศล ปันโย
โทรศัพท์ : 06 1317 8046
บ้านป่าปุ๊ หมู่ที่ 2 ต�าบลผาบ่อง 
อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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	 มาถึงบ้านโป่งกวาวแล้ว	 ต้องห้าม
พลาดกิจกรรมแช่น�้าพุร้อนที่	 “บ่อน�้าพุร้อน
โป่งกวาว”	ออนเซนแห่งใหม่ของคนเชียงใหม่	
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาลึกและป่าทึบ	มีล�าธาร
สายเล็ก	 ๆ	 ไหลผ่าน	 โดยบริเวณน�้าพุร้อน 
จะมีบ่อแช่แบบต่าง	ๆ	เช่น	บ่อส�าหรับแช่เป็น
หมู่คณะท้ังในร่มและกลางแจ้ง	 ในหนึ่งบ่อ 
จะสามารถลงได้ประมาณ	 10	 คน	 หรือจะ
เลอืกเป็นบ่อเลก็ในห้องแช่แบบส่วนตวัส�าหรบั	
2-3	คน
		 ถัดจากการแช่น�้าจนร่างกายสดชื่น	
จุดต่อไปต้องมาที่	 “ม่อนผาจ๋วง”	 เป็นจุดชม
พระอาทิตย์ขึ้นของหมู่บ้านโป่งกวาว	เป็นลาน
กว้างโล่งท่ีเหมือนมีคนมาท�าความสะอาด 

“บ้านโป่งกวาว”  

วิถีเอามื้อ เอาวัน จ.เชียงใหม่

อยู่ตลอดเวลา	 เมื่อมายืนในจุดสูงสุดของ 
ม่อนผาจ๋วงจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง 
โครงการหลวงหนองหอย	นกัท่องเท่ียวสามารถ 
เดินเท้ามาเองได้	 โดยอยู่ห่างจากหมู ่บ้าน 
ประมาณ	2	กิโลเมตรเท่านั้น
		 ด้านอาชีพของคนบ้านโป่งกวาว
ส ่วนใหญ่จะท�าเกษตรกรรมและรับจ ้าง
ทั่วไปเป ็นหลัก	 โดยจะเน ้นการปลูกเพ่ือ 
รับประทานกันเองในครอบครัว	 หากเหลือ 

วิถีเอามื้อ	เอาวัน

ธรรมชาติบ้านโป่งกวาว
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น�้าพุร้อน

จิ้นส้ม

ก็จะน�าไปจ�าหน่าย	ผลผลิตที่ปลูก	เช่น	ถัว่ลสิง 
ข้าว	มะเขอืม่วง	และเบบ้ีบรอ็ค	ส�าหรบันาข้าวน้ัน 
จะมีลักษณะเป็นการลงแขกปลูกนาแบบ 
ช่วยกัน	เมื่อมีชาวบ้านในชุมชนคนใดต้องการ
จะปลูกข้าว	 ก็จะท�าการบอกแก่สมาชิกใน
หมู ่บ้าน	 ซึ่งส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เป็น 
เครอืญาตกัินไว้ล่วงหน้า	ซึง่ชาวบ้านเมือ่ทราบ
ก็จะมาลงแรงช่วยกันลงนา	มีการเลี้ยงอาหาร
เป็นการตอบแทน	และจะช่วยเหลือคืนแรงกัน
เช่นนีอ้ยู่ตลอด		ซึง่สิง่ทีป่ฏบิตักัินน้ีภาษาเหนือ
เรียกว่า	“การเอามื้อ เอาวัน”
		 บ้านโป่งกวาวขึ้นชื่อเรื่องการท�า	
“ผลิตภัณฑ์จักสาน”	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก
ไม้ไผ่ชั้นดี	 เหนียว	คงทน	มีรูปแบบมากมาย

และลวดลายทีห่ลากหลาย	เช่น	ตะกร้าจกัสาน	
และข้องไม้ไผ่น�าโชค	 เป็นงานประณีต	 ผ่าน
กรรมวิธีป้องกันมอดไม้	เหมาะส�าหรับซื้อไว้ใช้	
และซื้อไว้ประจ�าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล
		 มาบ้านโป่งกวาวต้องลองอาหาร
ท้องถ่ิน	“จ้ินส้มหมหู่อใบตอง”	หรอื “จิน้ส้มหม”ู 
บางแห่งเรียก	 “หมูส้ม” เป็นจิ้นหมูที่ท�าจาก 
เนือ้หมชูัน้ดี		พร้อมเครือ่งปรงุทีค่ดิค้นจากสตูรลบั 
เฉพาะเป็นอาหารประจ�าท้องถ่ินท่ีมคีวามเป็นมา 
ตั้งแต่สมัยปู ่ย่าตายาย	 ห่อด้วยใบตองสด 
จากธรรมชาติ	 ท�าให้จิ้นส้มมีเอกลักษณ์เป็น 
กลิ่นความหอมจากใบตอง	 เน้ือแน่นสีแดง 
ไม่เหมือนใคร	 น�ามารับประทานเป็นกับข้าว 
น่าหลงใหลเมือ่ได้ชมิ	สามารถน�าไปต่อยอดเป็น 
น�า้พรกิจิน้ส้ม	ทานคูกั่บผกัต้มชือ่ “เบบีบ้รอ็ค” 
และที่เด็ดกว่านั้นบ้านโป่งกวาวยังท�าจิ้นส้ม 
ออกมาในรปูแบบ	“จิน้ส้มหลาม”	มใีห้รบัประทาน 
ที่เดียวในประเทศไทย	

ม่อนผาจ๋วง

ติดต่อ
นายอนันต์  สายก๋อง
โทรศัพท์ : 09 4118 2502
บ้านโป่งกวาว หมู่ที่ 3 ต�าบลสะเมิงเหนือ
อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/น�้าพุร้อนโป่งกวาว-
รีสอร์ท-แอนด์-สปา-408103749343261/ 
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 ปัจจุบันชนเผ่ากะเหรี่ยง	 บ้านโป่ง
น�้าร้อน	 (วุ้งกะสัง)	 ยังคงด�ารงชีวิตตามแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณทีีเ่คร่งครดั	การใช้ชวิีต
ต้ังแต่ตืน่เช้า	ยันอาทติย์ตกดนิ	การเกิด	การกนิ	
การแต่งกาย	ทุกย่างก้าว	ทุกลมหายใจ	จนถึง 
วันท่ีลาลบั	ชาวบ้านทกุคนยังคงปฏิบตัไิม่ต่างจาก 
สมัยบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีก่อน	 เป็นวิถี 
อัตลักษณ์ที่หาชมได้ยาก	และควรค่าแก่การ
มาสัมผัส
		 เดินทางมาบ้านโป่งน�้าร้อน	 ถ่ินคน 
กะเหรี่ยงท้ังที	 ต ้องไม่ลืมที่จะอุดหนุนซื้อ 
“ผ้าทอกะเหรีย่ง”	ไปเป็นของทีร่ะลกึ	ทีเ่ป็นเช่นนี ้
ก็เพราะผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านโป่งน�้าร้อนน้ัน 
มคีวามสวยงามแบบไม่ฉดูฉาด	เป็นสทีีย้่อมจาก 
ธรรมชาต	ิส่วนลายทีท่อนัน้ก็สบืทอดต่อกันมา 
จากรุ่นบรรพบุรุษ	 “เป็นลายท่ีจินตนาการ 
จากการได้เห็นธรรมชาตอัินสวยงาม”	รงัสรรค์ 
จนออกมาเป็นลายผ้าทอ	 เช่น	 ลายดอกไม	้
ลายต้นไม้	 ลายปีกผีเสื้อ	 และลายแมลงปอ	
สะท้อนวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงท่ีผูกพันกับ
ธรรมชาติรอบตัว
		 ด้านการท่องเท่ียว	 “ถ�้าชัยมงคล” 
ถ�้าแห่งนี้ถือเป็นสถานที่เก่าแก่ที่เกิดขึ้นเอง 
โดยการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ	 อยู่ห่างจาก 
หมู่บ้านประมาณ	 5	 กิโลเมตร	 ตามเส้นทาง 
ก่อนจะถึงถ�้าน้ันเหมาะกับนักท่องเท่ียวที่ชอบ 
การผจญภัย	 เพราะจะได้สัมผัสกับความ 
ตื่นเต้นเล็ก	 ๆ	 โดยชาวบ้านจะมีรถอีต๊อกเป็น 
พาหนะในการเดนิทาง	ระหว่างทางนักท่องเท่ียว 
จะได้ชืน่ชมกับความสวยงามของสองข้างทาง 
ทีป่กคลมุไปด้วยป่าไผ่	ซึง่มองดจูะคล้ายอโุมงค์ 
โอบล้อมด้วยเถาวัลย์ขนาดใหญ่จ�านวนมาก	และ 
เมือ่ไปถึงถ�า้นักท่องเท่ียวก็จะได้พบกับหนิงอก 

วิถีกะเหรี่ยง

ผ้าทอกะเหรี่ยง

“บ้านโป่งน้ำ ร้อน (วุ้งกะสัง)” 
กะเหรี่ยงชนเผ่าผู้เคร่งครัด จ.กำ แพงเพชร

หินย้อยจ�านวนมาก	และที่ส�าคัญยังมีร่องรอย 
การจ�าวัดของพระธุดงค์	 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น 
ร่องรอยทีม่มีานานกว่า	100	ปี	รวมถึงพระพุทธรปู 
หินศักดิ์สิทธิ์ขนาดสูงประมาณ	60	เซนติเมตร	
ฐานกว้าง	40	เซนติเมตร	ให้พร้อมสักการะ	
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		 นอกจากถ�า้ทีส่วยงามแล้ว	บ้านโป่ง
น�้าร้อน	ยังมีน�้าตกสวย	ๆ	ชื่อ	“น�้าตกวุ้งกะสัง” 
น�้าตกขนาดเล็กที่สวยงามตามฤดูกาล	ตั้งอยู่
ทางทศิเหนอืของหมูบ้่านประมาณ	2	กิโลเมตร	
ซึ่งชาวบ้านจะมีความผูกพันกับน�้าตกแห่งนี ้
มาก	 เพราะเป็นท่ีพักผ่อนจากการเหน่ือยล้า 
มาท�ากิจกรรมเล่นน�า้ชะล้างร่างกายให้สบายตัว 
ชื่นชมไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติ ท่ี 
อุดมสมบูรณ์	หากมาในช่วงเดือนสิงหาคมถึง 
ปลายเดอืนมกราคม	ทีล่�าธารของน�า้ตกจะพบกับ 
ปลากดหนิอยู่เป็นจ�านวนมาก	และยังพบกับพืช 
สมนุไพรหลายชนิด	เช่น	เถาวัลย์ม้ากระทบืโรง 
ไผ ่พ ้นก่ิง	 พญาเสือโคร ่ง	 ฟ ้าทะลายโจร 
นอกจากน้ียังมีพันธุ์ไม้ท่ีหายาก	 เช่น	 เอื้อง	
กล้วยไม้ป่า	 ดอกกระเจียวหลากสี	 มีผีเสื้อ 
หลายพันธ์ุหลากสโีบยบนิชวนให้หลงใหล	และ 
บางครัง้จะพบกับปูน�า้จืดขนาดเลก็ไต่ปีนขึน้มา 
ตามล�าธารอีกด้วย
	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการ
รับประทานอาหารพ้ืนถิ่น	มาบ้านโป่งน�้าร้อน
ต้องไม่พลาด	“ต้มไก่แกวกะหล่า”	เมนูอาหาร

พ้ืนบ้านทีจ่ะปรงุขึน้มาให้รบัประทานเฉพาะใน 
โอกาสพิเศษเท่านั้น	 เช่น	 พิธีการเรียกขวัญ 
แต่ชาวบ้านที่น่ีสามารถท�าให้นักท่องเที่ยว 
รับประทานได้ตลอดทั้งปี	 โดยจะปรุงด้วย
วัตถุดิบพ้ืนถ่ิน	 ผักปลอดสารพิษ	 ไก่เลี้ยง 
ด้วยวิธีทางธรรมชาติ	น�าไปต้มกับเครื่อง	เคี่ยว 
จนได้น�้าซุปที่หอมเข้มข้น	 ซุปจะส่งกลิ่นหอม
จากสมนุไพร	มคุีณค่าทางโภชนาการ	ช่วยดแูล 
สุขภาพ	รับประทานแล้วไม่อ้วน

ต้มไก่แกวกะหล่า

ถ�้าชัยมงคล

เล่นน�้าที่น�้าตกวุ้งกะสัง

ติดต่อ
นายตุ๋ย ปูตือ
โทรศัพท์ : 08 0278 4195
บ้านโป่งน�้าร้อน (วุ้งกะสัง) หมู่ที่ 2 
ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอคลองลาน 
จังหวัดก�าแพงเพชร
https://www.facebook.com/pg/องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลโป่งน�้าร้อน-อ�าเภอคลองลาน-จังหวัด
ก�าแพงเพชร-1749530485319427/about/
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			 บ้านผารงัหม	ีเป็นชมุชนมภีมูคิุม้กัน
ในการจัดการตนเองเป็นอัตลักษณ์	 เพราะ 
ในทุกครั้งที่มีการประชุมหมู ่บ้าน	 จะมีการ 
เปิดโอกาสให้คนรุน่ใหม่เข้ามามส่ีวนร่วมในการ 
พัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน
ที่ย่ังยืน	 ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้หมู ่บ้านพัฒนา 
ไปข้างหน้าอยู่ตลอด	 แม้จะอยู่ในท่ามกลาง 
กระแสโลกาภวัิตน์ก็ตาม	ทกุ	ๆ 	ปี	จะมชีมุชนต่าง	ๆ  
จากทั่วประเทศเข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอด
		 นอกจากนี้ บ ้ านผารั งหมี ยั งม ี
“วดัผารงัหมีวนาราม”	เป็นศาสนสถานทีส่�าคัญ 
มีบันไดร้อยกว่าข้ัน	 ชื่อว่า	 “บันไดสวรรค์” 
เป็นทางเชื่อมไปสู่ความเชื่อและความศรัทธา 
เสมือนเป็นกุศโลบายที่น�าทางให้ชาวบ้าน
เดินขึ้นเขา	 เพ่ือไปหาแสงธรรม	 อันเป็นท่ี
ประดิษฐานของ	 “หลวงพ ่อเพชรมณี ” 
พระพุทธรูปปางไสยาสน์	 ที่จะช่วยช�าระจิตใจ
ที่เศร้าหมอง	 ท�าให้ชาวบ้านมีจิตส�านึกที่ดี 
เกิดการเป็นเจ้าบ้านที่มีมิตรไมตรีจิต		 วิถีชีวิตชาวบ้านผารังหมี

วัดผารังหมีวนาราม

“บ้านผารังหมี”  

วิถีแห่งแสงธรรมและความสามัคคี จ.พิษณุโลก

	 ด ้านผลิตภัณฑ์ 	 บ ้านผารังหมี 
ขึ้นชื่อเรื่อง	 “ผ้าทอท่ีแสนงดงาม”	 จากเดิมท่ี 
ทอใช้กันเองในครัวเรือน	 สู่การต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
ผารังหมี	 ลักษณะอันโดดเด่นจะอยู่ท่ีหลักคิด
ในการออกแบบ	 คือ	 การน�าเอาสภาพพ้ืนท่ี
และรูปแบบความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน 
มาออกแบบลวดลาย	เช่น	ผ้าทอลายช่อมะปราง	
ผ้าทอลายช่อมะม่วง	นอกจากนี้ยังมีลายผ้าท่ี
สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น	 คือ	 ผ้าทอลายช่อใหญ่	
ผ้าทอลายเขี้ยวหมาตาย	และผ้าทอลายเรณู	 
จะนิยมทอมาเป็นผ้าพ้ืนสีอ่อน	 ๆ	 เพ่ือให้
สามารถใส่ได้ในหลาย	ๆ	เทศกาล	
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  “ด้านอาหารการกนิมาบ้านผารงัหมี 
แล้วไม่มีอดแน่นอน”	เพราะทีน่ี่มเีมนทู้องถ่ิน 
ที่แสนน่าหลงใหลมากมาย	 โดยมีการน�า
วัตถุดิบจากธรรมชาติมาปรุงแต่ง	 เป็นอาหาร
คาวหวานท่ีขึ้นชื่อด้วยกันถึง	 “10 เมนูเด็ด” 
ได้แก่	 แกงอ่อมไก่	 ลาบไก่บ้าน	 แกงบอน 
คอหมูย่าง	 ป่นปลา	 ข้าวเหนียวมูนมะม่วง 
ขนมเทียนเม็ดสาคู	ข้าวต้มแตก	ขนมหยกมณี	
และขนมลอดช่องสิงคโปร์	

		 หากมาท่องเที่ยวบ ้านผารังหมี
หลังฤดูกาลท�านาเสร็จไม่นานนัก	 ชาวบ้าน 
ผารังหมีจะใช้เวลามาเอาใจใส่กับการปลูก 
ต้นปอเทือง	 เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
ดังน้ัน	 การมาท่องเท่ียวบ้านผารังหมีก่อนฤดู
ปลูกข้าวจะกลับมาอีกครั้ง	 นักท่องเที่ยวจะได้
พบกับความงดงามของทุง่ปอเทอืงบานเตม็ทุ่ง 
สีเหลืองสวยงาม	 ซึ่งชาวบ้านจะน�าเมล็ด 
ปอเทอืงไปจ�าหน่าย		ส่วนนกัท่องเทีย่วสามารถ
ท�ากิจกรรมเดินลัดเลาะถ่ายรูปสวย	 ๆ	 กลาง 
ทุ่งปอเทืองสีเหลืองทองได้อีกด้วย

ผ้าทอบ้านผารังหมี

เกษตรอินทรีย์

ติดต่อ
นายจันที ชมภูมี
โทรศัพท์ : 08 9269 0301
นางสุดใจ  ชมภูมี
โทรศัพท์ : 06 3156 6495
บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ต�าบลไทรน้อย 
อ�าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/Banparungmee/ 
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	 กิจกรรมที่ต้องท�าเมื่อมาท่องเท่ียว
บ้านพ้ีเหนือ	คือ	 “การโอบกอดต้นสมพงษ์” 
ต้นไม้ขนาดใหญ่ทีม่ขีนาดมากกว่า	20	คนโอบ	
โคนต้นเป็นพูพอนแผ่กว้าง	สงูประมาณ	20-40	
เมตร	 อยู่บริเวณดงเจ้าหลวงค�าแดง	 ซึ่งเป็น 
ป่าใหญ่ใกล้ชุมชน	 เป็นจุดที่ได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
		 นอกจากต้นสมพงษ์แล้ว	บ้านพ้ีเหนือ 
ซึ่งตั้งอยู่ตรงท่ีราบระหว่างเชิงเขา	ที่นี่มีพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาท่ีอุดมสมบูรณ	์
ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	
มีพ้ืนท่ีการเกษตรถึง	 3,200	 ไร่	 ประชาชน 
ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ในด้านการเกษตรแบบพ่ึงตนเอง	โดยมกีารท�า
แปลงผกัปลอดภัย	ขุดบ่อเลีย้งกบ	เลีย้งปลาดกุ 
เลีย้งไก่พันธ์ุไข่ในโรงเรอืน	ลดการใช้ปุย๋เคมแีละ 
ยาฆ่าแมลง	หันมาใช้ปุย๋หมกั	น�า้ยาอเนกประสงค์ 
น�้าหมักชีวภาพ	ที่ท�ากันเองในชุมชน	 เป็นการ 
ลดต้นทุน	ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	สามารถ 
น�าไปจ�าหน่ายและบริโภคได้อย่างปลอดภัย 
เป็นกลุม่ชวีวิถีทีพ่ึ่งพาธรรมชาติได้อย่างพอเพียง

วิถีอาชีพพึ่งพาธรรมชาติอย่างพอเพียง

ผลิตภัณฑ์จักสาน

“บ้านพี้เหนือ” 

วิถีอาชีพพึ่งพาธรรมชาติอย่างพอเพียง จ.น่าน

		 บ้านพ้ีเหนือยังสนับสนนุให้มกีารใช้
ต้นหวายที่ขึ้นอยู่เป็นจ�านวนมาก	มาท�าเครื่อง
จักสานไว้ใช้ในครัวเรือนมานานนับสิบปี		และ
มีการผลิตเพื่อจ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว	 ได้รับ 
ความสนใจจากนักท่องเท่ียวชาวไทยและ 
ชาวต่างชาตจิ�านวนมาก	“ผลติภณัฑ์จักสานท่ี
ได้รบัความนิยม”	ได้แก่	โตกส�าหรบัใส่อาหาร	
โตกบายศรีสู่ขวัญ	 รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์หวาย	
เช่น	 ชุดโต๊ะ	 เก้าอี้	 ที่นอน	 	 เป็นงานท�ามือที่มี
ความประณีต	สวยงาม	แขง็แรงทนทาน		มอีายุ
การใช้งานนานนับกว่า	10	ปี
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		 ในวันที่อากาศร้อน	 อยากให้ลอง 
มาแวะที่	 “น�้าตกห้วยพริกหลวง”	 เป็นน�้าตก
ขนาดกลาง	 มีน�้าไหลตลอดทั้งปี	 มีความสูง 
ประมาณ	4	 ชั้น	 เป็นลักษณะหน้าผาลาดชัน 
ประมาณ	60-70	องศา	ด้านข้างตัวน�้าตกเป็น 
หน้าผาหินชันขนาบข้างไว้	 มีโตรกธารโขดหิน 
และเพิงผา	 ที่มีความสวยงาม	 ระหว่างทาง 
เดินข้ึนน�้าตกจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่มี 
ความอดุมสมบรูณ์	ร่มรืน่	ด้วยต้นไม้ใหญ่ตดักับ
สีสันของดอกไม้นานาชนิด	 เป็นผลงานศิลปะ
จากธรรมชาติให้ชมอย่างเพลิดเพลิน	แอ่งน�้า 
แต่ละชัน้มคีวามใส	สะอาด	เหมาะแก่การเล่นน�า้ 
มาก	และสายน�า้ท่ีไหลลงมาตามแนวโตรกหิน 
ยังก่อให้เกิดเป็นน�า้ตกเลก็	ๆ 	ทีม่คีวามสวยงาม
อีกด้วย

			 ส�ารับบ้านพ้ีเหนือ	 อาหารพ้ืนถ่ิน 
ทีข่ึน้ชือ่คอื	“แกงหยวกกล้วยนวล”	โดดเด่นด้วย 
หยวกกล้วยนวล	ทีห่ากินได้เฉพาะบ้านพ้ีเหนอื	
รสชาตกิลมกล่อม	น�า้แกงขลกุขลกิ	ซดคล่องคอ 
“หลามไก่”	น�าไก่มาสบัเป็นชิน้เลก็	ๆ 	คลกุเคล้า 
กับส่วนผสม	เครือ่งปรงุ	น�าไปใส่กระบอกไม้ไผ่ 
แล้วเผาจนสกุ	ให้รสชาตคิวามอร่อยจากเครือ่ง 
สมนุไพร	ลาบคัว่หม	ู	รสจดัจ้านแบบลาบเหนอื	
มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ	 “ต�าสาหร่ายเตา” 
เมนูสเีขยีวจากสาหร่าย	เป็นอาหารพ้ืนบ้านล้านนา 
รสเผ็ด	 เค็ม	มัน	 ตักใส่ถ้วยกินกับข้าวเหนียว
ยิ่งอร่อย

กอดต้นสมพงษ์	20	คนโอบ

ส�ารับบ้านพี้เหนือ

น�้าตกห้วยพริกหลวง

ติดต่อ
นายกฤตภาส  ทิพย์ปัญญา
โทรศัพท์ : 08 5708 9289
บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ต�าบลบ้านพี้ 
อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
https://www.facebook.com/pages/บ้านพ้ีเหนอื-
จน่าน/359387130748508
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	 ด้วยความท่ีชาวบ้านแพะเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทลื้อ	 ท่ีมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท 
ในลกัษณะเครอืญาต	ิมคีวามเอือ้อาทร	พ่ึงพากัน 
ในการร่วมกิจกรรมชมุชน	มเีอกลกัษณ์ในการ 
ด�าเนินชีวิตของคนล้านนา	 เช่น	 พูดภาษาลื้อ 
การอนรุกัษ์ประเพณีท้องถ่ิน	และได้น้อมน�าหลกั 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช			บรมนาถบพิตร 
มาใช้ในการด�าเนินชีวิต	 โดยมีวิสัยทัศน์ของ 
หมู่บ้าน	 คือ	 “วัฒนธรรมดี ประเพณีงาม  
ตามรอยพ่อ อยูอ่ย่างพอเพยีง”
		 จากเหตุผลข้างต้นจึงเป็นท่ีมาถึง
การให้ความส�าคัญและคุณค่าในการรักษา
อัตลักษณ์และวิถีของตน	 ชาวบ้านจึงได  ้
จัดพ้ืนที่บริเวณอุโบสถโบราณให้เป็นตลาด
ชุมชน	 ใช้ชื่อว่า “กาดโบสถ”	 จัดให้มีขึ้น 
ทกุวันอาทิตย์แรกของเดอืน	นอกจากจะมสีนิค้า 
และอาหารประจ�าถ่ินแล้ว	 ยังมีสะพานไม้ไผ ่
ทอดผ่านทุ่งนาข้าวอันเขียวขจีให้ถ่ายรูปกัน
อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

วิถีชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มผู้สูงอายุท�าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
และหัตถกรรมจักสาน

“บ้านแพะ” ชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ลำ พูน

		 นอกจากน้ีบ้านแพะยังมี	 “แหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเก้ือกูลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง”	 ให้นักท่องเท่ียวที่สนใจ
ได้ฝึกปฏิบัติในฐานเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 เรียนรู้ 
การท�าสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวและ 
เศษไม้เก่า	 การสานกล่องข้าวจากใบลาน 
การเย็บถุงย่ามไทลื้อ	 การปลูกผักในท่ีแคบ 
การท�าปุ๋ยหมัก	 และการท�าไข่เค็มสมุนไพร 
เป็นต้น
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		 โดย	“สิง่ประดษิฐ์จากกะลามะพร้าว 
บ้านแพะ”	จดัเป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามโดดเด่น
ไม่เหมือนใครมีจุดเริ่มต้นจากปราชญ์กะลา
มะพร้าวของหมู่บ้านได้ประดิษฐ์แก้วน�้ากะลา
มะพร้าว	ที่ใช้น�้ามันมะพร้าวเคลือบเพื่อความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	 ต่อมาได้ต่อยอดเป็น
ผลติภัณฑ์น่าใช้ต่าง	ๆ 	เช่น	ป่ินโต	กระบวยตกัน�า้ 
ทัพพี	ที่ล้วนมีรูปทรงสวยงามแปลกตา
		 ด้านอาหารพ้ืนถ่ินของบ้านแพะนั้น
จัดว่าเด็ดมาก	และมีให้เลือกมากมายหลาย
เมนู	แต่ที่ถูกใจนักท่องเท่ียวและคนในพ้ืนถ่ิน

มากท่ีสดุคอื		“เมนนู�า้พรกิน�า้ผัก”	เป็นน�า้พรกิ 
ที่มีลักษณะข้นถึงขลุกขลิก	 เป็นอาหารท่ีท�า 
จากผกักาดเขยีวมาสบัให้ละเอยีด	คัน้กับเกลอื
และข้าวเหนียว	 ใส่น�้าซาวข้าว	แล้วหมักให้ม ี
รสเปรีย้ว	จากน้ันน�าน�า้ทีไ่ด้มาเคีย่วให้ขลกุขลกิ 
โขลกพรกิ	เกลอื	กระเทยีม	และมะแขว่น	รวมกนั 
ให้ละเอยีด	ใส่เครือ่งปรงุทีโ่ขลกแล้วลงในน�า้ผกั 
คนให้เข้ากัน	นิยมรับประทานกับแคบหมูและ
ผักขี้หูด

กราบสักการะอุโบสถโบราณ

น�้าพริกน�้าผัก

ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ติดต่อ
นางผ่องจิต  ปัญโญใหญ่
โทรศัพท์ : 08 8261 0809
บ้านแพะ หมู่ที่ 11  ต�าบลบ้านธิ 
อ�าเภอบ้านธิ จังหวัดล�าพูน
https://www.facebook.com/Banphaetonyangam/
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 การปลกูฝังให้คนในชมุชนตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการมีส ่ วนร ่วมเ พ่ือ 
พัฒนาการท่องเท่ียวแบบมส่ีวนร่วม ไม่ว่าจะเป็น 
การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
ในท้องถิน่ ทัง้เรือ่งอาหาร ดนตร ีศิลปะ หัตถกรรม 
และสิ่งส�าคัญที่สุดคือการมีกฎระเบียบ ซึ่ง
ทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องความ
เรียบร้อยและรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ไว้ให้คงธรรมชาติมากที่สุด สิ่งเหล่าน้ี
ถือเป็นอัตลักษณ์ท่ีติดตัวมาของบ้านโพธ์ิทอง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   “โป่งค�ำรำม” สถานที่ท่องเที่ยว 
เพ่ือสขุภาพของบ้านโพธ์ิทอง ท่ีชาวบ้านใช้พลงั 
แห่งการมส่ีวนร่วมช่วยกันสร้างข้ึน ซึง่นกัท่องเทีย่ว 
จะได้ผ่อนคลายไปกับการอาบน�้าแร่ที่อุดม 
ไปด้วยแร่ธาตตุ่าง ๆ  ทีม่คีวามเช่ือว่าคลายเครยีด 
รักษาอาการเมื่อยล้า ความพิเศษของการ 
แช่น�้าแร่ คือ เป็นการแช่ออนเซนในถังไม้โอ๊ค
แบบญ่ีปุ่นมีก๊อกไม้ไผ่สูบน�้าแร่ร้อนมาจาก
แหล่งธรรมชาติใต้ดิน จัดเรียงรายไว้ให้นอน
แช่น�้าแร่อย่างสบายตัว ท่ามกลางธรรมชาติ 
มต้ีนไม้ร่มรืน่ สะอาดสะอ้าน โดยแยกชาย-หญิง 
อย่างชัดเจน ที่ส�าคัญสถานที่แห่งนี้ ยังให้
บริการฟรี โดยสามารถบริจาคเงินเพ่ือบ�ารุง
สถานที่แล้วแต่ก�าลังศรัทธา
  สถานที่ท่องเที่ยวบ้านโพธ์ิทองนั้น
ไม่ได้มเีพียงบ่อน�า้ร้อน ทีน่ียั่งมแีหล่งท่องเทีย่ว 
ทางธรรมชาตอิย่าง “ถ�ำ้แม่อุษำ” ถ�า้ท่ีมหีนิงอก
หินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตา ภายในถ�้า 
เป็นทางเดนิยาวและลกึอกีทัง้มทีางแยกมากมาย 
มห้ีองโถงจ�านวน 13 ห้อง จากถ�า้หนึง่เดนิสูอ่กี 
ถ�า้หนึง่ต่อไปเรือ่ย ๆ  ถ�า้แต่ละห้องจะมชีือ่เรยีก 
แตกต่างกันออกไป เช่น ห้องกะหล�่าแก้ว 

การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน

ธรรมชาติบ้านโพธิ์ทอง

“บ้านโพธิ์ทอง”  

ชุมชนวิถีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม จ.ตาก
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ห้องเสาเอก ห้องกาน�้าแม่อุษา ชื่อเรียก 
มักสัมพันธ์กับสิ่งที่ค้นพบในห้อง เช่น หินงอก
รูปกาน�้า โดยบางห้องมีขนาดพ้ืนที่ 3-4 ไร ่
ใช้เวลาเดินชมภายในถ�้าประมาณ 3 ชั่วโมง 
ซึ่งจ�าเป ็นต้องมีคนน�าทาง คิดค่าบริการ 
น�าเที่ยวคณะละ 300 บาท เปิดบริการในช่วง
ฤดูร้อนและฤดูหนาวเท่านั้น
  ส�าหรับผลติภัณฑ์ชมุชนน้ัน “ผ้ำทอ” 
บ้านโพธ์ิทองถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 
เป็นผ้าฝ้ายทอมือ นิยมท�าเป็นผ้าถุง ผ้าผืน 

ผ้าขาวม้า และผ้าสไบ จดุเด่นของผ้าทอท่ีนี ่คอื 
ชาวบ้านท�าเองทุกกระบวนการตั้งแต่การ 
ปลกูฝ้าย การย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาตจิากใบสกั 
ใบเตย และขมิน้ ฯลฯ ไปจนถึงการจดัจ�าหน่าย
เอง ท�าให้มคีวามโดดเด่นและได้รบัความนิยม
จากนักท่องเที่ยว
 ส�าหรับขนมพ้ืนบ้านบ้านโพธ์ิทอง
ก็ต้อง “ขนมว้อง” หรือ “ขนมวง” ขนมท่ีท�า
มาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับมันเทศ ปั้นเป็นวง
แล้วน�้าไปทอด คล้ายขนมโดนัท เคลือบด้วย
น�้าตาล ความอร่อยไม่แพ้ขนมโดนัท และยังมี
การท�าออกงานส่งขายมาแล้วหลายครั้ง

ถ�้าแม่อุษา

ขนมว้อง

อาบน�้าแร่  แช่ออนเซน

ผ้าทอมือบ้านโพธิ์ทอง

ติดต่อ
นางวรรณณิสา ใจเถิน
โทรศัพท์ : 08 1740 5395
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ต�าบลแม่กาษา 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
https://www.facebook.com/pages/category/ 
Product-Service/ฮกันะแม่กาษา-HugนะMaekasa- 
1570693249847174/
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 บ้านโพธ์ิประทับช้าง ชาวบ้านที่นี่
ประกอบอาชีพท�าการเกษตร ท�าไร่ ท�าสวน 
เลีย้งสตัว์ ท�าประมงพ้ืนบ้าน มกีารแปรรปูจาก
ผลผลติทางการเกษตร โดยอาศยัน�า้ต้นทุนจาก
แม่น�า้พิจติรเป็นสายเลอืดท่ีหล่อเลีย้งชาวบ้าน
ให้อยู่ดีกินดีมาตั้งแต่อดีต นอกจากนี้ยังมีการ
ประกอบพิธีหรือประเพณีทางน�้า ชาวบ้านจะ
มาร่วมกันจัด ณ ริมแม่น�้าพิจิตรเก่า บริเวณ
หน้าวัดโพธ์ิประทับช้าง เช่น การแข่งเรือยาว 
งานเทศกาลวันลอยกระทง และงานประเพณี
อื่น ๆ อีกมากมาย 

วิถีชีวิตริมแม่น�้าพิจิตร

ย�าส้มโอ แกงเปรอะ ขนมไทย

“บ้านโพธิ์ประทับช้าง”  

วิถีชีวิตริมแม่น้ำ พิจิตร จ.พิจิตร

 บ้านโพธ์ิประทับช้าง มีสวนส้มโอ
มากมาย โดยจดุเด่นของส้มโอทีน่ี่ คอื เนือ้ส้มโอ 
มีรสชาติหวานฉ�่าเป็นเอกลักษณ์ เพราะได ้
น�้าดีและดินท่ีมีแร่ธาตุสมบูรณ์ มีการส่งออก 
ไปจ�าหน่ายในต่างประเทศทกุปี นับเป็นของฝาก 
ที่ขึ้นชื่อของหมู ่บ ้าน นอกจากน้ีชาวบ้าน 
ยังมกีารน�าเนือ้ส้มโอมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
ลูกอม “ส้มโอรวมรส” รสชาติเปรี้ยวหวาน 
ถูกใจมาก ๆ  
   บ้านโพธ์ิประทับช้างมีวัดเก่าแก ่
อายุมานานกว่า 300 ปี “วัดโพธิ์ประทับช้ำง” 
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
ความน่าสนใจอยู่ตรงที่สถาปัตยกรรมต่าง ๆ 
ยังคงสภาพในอดีตจนถึงทุกวันนี้ โดยไม่ได้มี 
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การบรูณะปฏสิงัขรณ์ให้หายไปจากเค้าโครงเดิม 
แต่อย่างใด ภายในอุโบสถวัดยังมีพระพุทธรูป 
เรยีกกันว่า “หลวงพ่อโต” หน้าตกักว้าง 5 ศอก 
เป ็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาเป ็น 
พระประธาน ภายในวัดยังมีต้นตะเคียนใหญ ่
ว่ากันว่ามีอายุมากกว่า 250 ปี ซึ่งรอบต้นไม้
ต้องใช้คนถึง 7 คนในการโอบให้รอบ เพราะมี
ความกว้างถึง 7 เมตร 60 เซนติเมตร 
  ส�าหรับนักท่องเทีย่วสายรบัประทาน 
มาบ้านโพธิ์ประทับช้างต้องลอง 5 เมนูพื้นถิ่น
ขึ้นชื่อ ได้แก่ ย�ากุ้งส้มกระทงทอง แกงบอน 
(แกงนางหวาน) น�้าพริกผักริมรั้ว แกงเปรอะ
เลอะเทอะ และขนมไทยอะไรเอ่ย “แค่ชื่อ 
ก็แปลกแล้ว” 

  ก ่อนกลับภูมิล�าเนาอย่าลืมแวะ
กราบสักการะ “พระเจ้ำเสือ” อีกหนึ่งสถานที่
ส�าคัญของชาวพิจิตร ที่จะบอกเล่าถึงประวัติ 
สมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี 8 หรอืสมเดจ็พระเจ้าเสอื 
(สมเดจ็พระพุทธเจ้าเสอื) ราชวงศ์บ้านพลหูลวง 
แห่งอโยธยา โดยนักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมา 
กราบไหว้สมเด็จพระเจ้าเสือเพ่ือเป็นสิริมงคล 
ขอให้ท่านคุ้มครองจากภยันตราย

ไหว้พระเจ้าเสือ

ส้มโอและผลิตภัณฑ์จากส้มโอ

วัดโพธิ์ประทับช้าง

ติดต่อ
นางส�าเนียง  นาป้อม
โทรศัพท์ : 09 3253 5386
บ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3 ต�าบลโพธิ์ประทับช้าง 
อ�าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
https://www.facebook.com/phoprathapchang.jun
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ชีวิตเรียบง่ายของคนกรุงเก่า

“บ้านเมืองเก่า” 
ชีวิตเรียบง่ายของคนกรุงเก่า จ.สุโขทัย

 “ อ ำรยธรรม ท่ี รุ ่ ง เ รื อ งของ
อำณำจักรสุ โขทัยในอดีต”  ยังคงแฝง 
อยู่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในชุมชนบ้าน 
เมอืงเก่า ซึง่เป็นชมุชนท่ีอาศยัอยู่ล้อมรอบขอบ 
“โบรำณสถำนอุทยำนประวตัศิำสตร์สโุขทัย” 
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีง 
ระดบัโลก และเป็นหนึง่ในมรดกโลกท่ีได้รบัการ 
ขึน้ทะเบยีนจากยูเนสโก ภายในยังเหลอืร่องรอย 
พระราชวัง วัด และโบราณสถานส�าคญั จงึได้รบั 
การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละ 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมมีนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเทีย่ว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเย่ียมชม 
นับหลายแสนคนต่อปี
 นอกจากเรือ่งวิถีชวีติของคนกรงุเก่า 
แล้ว บ้านเมืองเก่าแห่งนี้ ยังมีการจ�าหน่าย
อาหารพื้นถิ่นขึ้นมากมาย โดยเมนูที่มีชื่อเสียง
เป็นท่ีสดุต้องยกให้  “หมูสวรรค์รสเดด็” อร่อย 
สด สะอาด ถูกหลกัอนามยั และไม่ใส่สารกันบดู 
ความพิเศษอยู่ท่ีเน้ือหมนุู่ม หอมกลิน่เครือ่งเทศ 
และไม่มกีลิน่หืนของน�า้มนั จะรบัประทานคู่กับ 
ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวด�า ก็อร่อยล�้าเลิศรส 
จนนักท่องเที่ยวต่างพากันติดใจ
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เครื่องสังคโลก

กิจกรรมเรียนรู้การแกะสลัก

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 มาเท่ียว มาชิมแล้วก็ต้องแวะมา 
ท�ากิจกรรมเรียนรู ้  “กำรแกะสลั กไม ้ ” 
ศิลปหัตถกรรมที่สวยงามและมีชื่อเสียง 
อีกหนึ่งอย่างของจังหวัดสุโขทัย เป็นงานฝีมือ 
ท่ีมีเอกลักษณ์และถือได้ว่ามีชิ้นเดียวในโลก 
นิยมแกะสลักเป็นพระพุทธรูปและตัวสัตว์
ต่าง ๆ 
  บ้านเมืองเก่าไม่ได้มีเพียงศิลปะ
หตัถกรรมจากไม้เพียงอย่างเดยีว ท่ีนียั่งมคีวาม
งดงามของ “เคร่ืองสังคโลกสุโขทัย” มรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีสืบทอด 
จากบรรพชน โดยชาวชุมชนได้รวมกลุ่มกัน 
ผลิตเครื่องสังคโลกสุโขทัยในรูปแบบภาชนะ 
เช่น ถ้วย ชาม จาน และของประดับตกแต่ง 
เช่น ตุ๊กตารูปคน รูปสัตว์ ด้วยลวดลายที่เป็น 
เอกลักษณ์ เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นของฝาก 
ของที่ระลึก

ติดต่อ
นางสาวรัชตา สุระสิริชาติ 
โทรศัพท์ : 09 5194 6523
บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ต�าบลเมืองเก่า 
อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
https://www.facebook.com/skt.his.park
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 บ้านเมอืงรวงเป็น “ชมุชนท่องเทีย่ว 
เชิงเกษตรตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ทุก
ครอบครวัจะอยู่รวมกันอย่างเป็นสขุโดยไม่เน้น 
การแข่งขันหรือผลิตแล้วน�าผลิตภัณฑ์ไปขาย 
นอกชุมชน มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว 
ทานกันเองในครัวเรอืน “หำกบ้ำนไหนมวีตัถดุบิ 
ท่ีจะน�ำไปประกอบอำหำรไม่เพยีงพอก็จะมกีำร 
หยิบยืมกันจำกครวัเรอืนในละแวก” นอกจากน้ี 
ภายในหมู่บ้านจะมีชาวบ้านประกอบอาชีพ 
ที่หลากหลาย เช่น อาชีพเลี้ยงกบ อาชีพเลี้ยง
ไก่ไข่ อาชีพท�าเครื่องจักสาน อาชีพท�าแหนม 
อาชีพแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เหลือใช้ หากมี 
ขยะอินทรีย์ก็จะน�ามาหมักจนเกิดเป็นดิน 

“บ้านเมืองรวง”  
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม่มีการแข่งขัน จ.เชียงราย

ทีส่ามารถไปเพาะปลกูพืชต่าง ๆ  ได้ และร่วมกัน 
ท�านาปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีข้าวทานกันตลอดปี
  บ้านเมืองรวงขึ้นชื่อในเรื่องการเป็น
หมู่บ้านท่ีปลูกผักปลอดสารพิษหลากหลาย
ชนิดทานกันเองในชุมชน ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า 
ทุกครั้งท่ี “สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร”ี เสดจ็เย่ียมชมความเป็นอยู่ 
ของชาวบ้าน และโปรดให้ชาวบ้านน�าผักไป
ประกอบอาหารให้ท่าน

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พุทธสถานถ�้าพระพุทธมิ่งโมลีศรีแม่กรณ์
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กิจกรรมเลี้ยงไข่ไก่

ของอร่อย ณ บ้านเมืองรวง

  ด ้วยความท่ีบ ้านเมืองรวงเป ็น 
ชมุชนท่ีด�าเนินวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทุก ๆ  
กิจกรรมการใช้ชวีติของคนในหมูบ้่านจงึองิกบั
หลกัเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยหนึง่ในกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ 
“กำรเรียนรู้กำรเลี้ยงไก่ไข่” ชาวบ้านจะสอน
ตัง้แต่วธีิให้อาหารไก่ ไปจนถึงการจดัสรรทีพั่ก
ให้ไก่ เพ่ือให้ได้ผลผลติทีม่คีณุภาพทกุวัน  และ
กิจกรรมการท�าแหนมหมู ซึ่งชาวบ้านจะสอน
ตั้งแต่กระบวนการหมัก ไปจนถึงกระบวนการ
มัดห่อออกมาให้สวยงามพร้อมจ�าหน่าย
  บ้านเมืองรวงมีการประกอบกิจการ
ท�าไม้กวาด ตะกร้า และเสวียน เป็นผลติภัณฑ์
ที่มีคุณภาพท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ 
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านเมืองรวงท่ีมีฝีมือในการท�า 
เครือ่งจกัสาน ในชือ่ “กลุม่ส่งเสรมิอำชพีจกัสำน” 

ซึง่แรกเริม่สานใช้กันเองในชมุชนและครอบครวั 
ก่อนจะน�ามาต่อยอดผลิตออกมาจ�าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยวในที่สุด
   นอกจากเรือ่งการใช้ชวิีตความเป็นอยู่ 
อย่างพอเพียงแล้ว บ้านเมืองรวงยังถือเป็น
แหล่งปลกูกาแฟสายพันธ์ุอาราบก้ิาชัน้ด ีโดยมี 
ร้าน “กำแฟอำข่ำมิโน” ที่เป็นร้านกาแฟ 
ของชาวเผ่าอาข่าส�าหรับบริการนักท่องเที่ยว  
 ชาวบ้านเมืองรวงยังเป็นกลุ่มคนท่ี 
เคารพนับถือในพุทธศาสนาอย่างมาก โดยที่นี ่
จะมสีถานปฏิบตัธิรรม “พทุธสถำนถ�ำ้พระพทุธ 
ม่ิงโมลศีรแีม่กรณ์” เป็นสถานทียึ่ดเหน่ียวจติใจ 
มสีถาปัตยกรรม งานป้ัน และองค์พระพุทธรปู 
ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน 
เมอืงรวง คนต�าบลแม่กรณ์และต�าบลใกล้เคยีง 
หากมกิีจกรรมการท่องเทีย่วประจ�าปี  ประเพณี 
ออกพรรษา ชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันเพ่ือ 
ร่วมท�าบญุตกับาตร ฟังเทศนาธรรม บรรยากาศ 
ร่มรืน่ และยังมีจุดชมวิว 360 องศาที่สามารถ
มองเห็นไร่สิงห์ปาร์คเชียงรายอีกด้วย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสาน

 
ติดต่อ
นางนฤทัย  ทักษิณ
โทรศัพท์ : 08 1917 3130
บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5  ต�าบลแม่กรณ์ 
อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/Muangruang5/
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 บ ้านแม่แจ ๋มเป ็นหมู ่บ ้านท่ีอยู ่
ท่ามกลางขุนเขา มีอัตลักษณ์เป็นหมู ่บ้าน 
“ท่องเท่ียวทำงธรรมชำตกิลำงขนุเขำ” มอีากาศ 
เย็นสบายตลอดปี และมทีศันยีภาพทีส่วยงาม 
เงียบสงบ บ้านแม่แจ๋มขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดน
สามเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ลาหู ่
เหลือง (มูเซอ) และคนเมืองที่อยู ่ร ่วมกัน 
อย่างเรียบง่าย และมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 
ในการ “อนุรกัษ์วฒันธรรมท้ัง 3 เผ่ำไว้ด้วยกัน” 
อย่างกลมกลืน
  การมาถึงบ้านแม่แจ๋มนัน้ นกัท่องเทีย่ว 
จะได้  “ชมกำรค่ัวเมลด็กำแฟและกำรผลติกำแฟ 
ดอยแม่แจ๋ม” จากสวนกาแฟแม่แจ๋ม เป็นกาแฟ 
ทีท่�ารายได้ให้แก่ชาวบ้านได้ดี เพราะกาแฟ 
แม่แจ๋มมีคุณภาพดี ในแต่ละต้นจะมีกาแฟ 
คณุภาพด ีเรียกว่า กาแฟ Peaberry มลีกัษณะ 
เมล็ดค่อนข้างกลมสมบูรณ์ เมื่อน�าไปคั่วจะม ี
ความหอมและให้รสชาติท่ีดีกว่าเมล็ดกาแฟ
ธรรมดา
 นอกจากเมลด็กาแฟคณุภาพดแีล้ว 
บ้านแม่แจ๋มมีน�้ามันแมคคาเดเมีย 100% 
ผลิตมาจากเมล็ดแมคคาเดเมียคุณภาพดี
เม็ดใหญ่ที่ถูกน�ามาสกัดด้วยความเย็น ผ่าน
กระบวนการลดกลิ่น ลดสี ใช้ส�าหรับบ�ารุงผิว 
ให้นุ่มชุ่มชื้น สามารถซึมซับสู่ผิวได้ง่ายและ 
อ่อนโยนต่อผิว ช่วยรักษาน�้าหล่อเลี้ยงในผิว 
เหมาะส�าหรับคนท่ีมผีวิแห้ง หรอืน�ามาบ�ารงุผม 
ที่เสียให้มีสุขภาพดีขึ้น

วิถีชีวิตสามชนเผ่า

“บ้านแม่แจ๋ม” 
วิถีชีวิตสามเผ่าพันธุ์ จ.ลำ ปาง
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 ชาวบ้านจะมีการน�าแมคคาเดเมีย 
ไปแปรรปูเป็น  “น�ำ้พรกิแมคคำเดเมีย”  ซึง่ชาวบ้าน 
ต้ังใจสร้างมูลค่าให้เป็นพืชเศรษฐกิจของ 
บ้านแม่แจ๋มรบัประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ  คูกั่บ 
ผักลวกหรือผักสดนานาชนิด อร่อยมากและ 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย
  ท ้ าย น้ีก ่ อน เดินทางกลับบ ้ าน 
โดยสวัสดิภาพ หากมีเวลาแนะน�าให้แวะ 
“วัดเวียงหวำย” วัดประจ�าชุมชนบ้านแม่แจ๋ม 
ต้ังอยู่ในบรเิวณเนินเขาสงู เข้ามากราบนมสัการ 

พระพุทธชนิราชวัดเวยีงหวาย เป็นพระพุทธรปู 
อญัเชญิมาจากเชยีงใหม่ นอกจากนี ้ในบรเิวณวัด 
ยังมทิีวทศัน์ท่ีสวยงาม และเป็นจดุชมวิวสามารถ 
มองเห็นชมุชนบ้านแม่แจ๋มในมมุกว้างทัง้หมด 
ดังนั้น การมาบ้านแม่แจ๋มในช่วงวันหยุด 
พักผ่อนจะไม่ท�าให้นักท่องเท่ียวผดิหวังแน่นอน

จุดชมวิว วัดเวียงหวาย

น�้าพริกแมคคาเดเมีย

ชมการผลิตกาแฟดอยแม่แจ๋ม

ติดต่อ
นายเลาสาร  แซ่จ๋าว 
โทรศัพท์ : 08 4805 1057
บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ต�าบลแจ้ซ้อน 
อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง
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  ด้วยความสมบรูณ์ของธรรมชาตทิัง้ 
ป่าไม้ แหล่งน�า้ และท�าเลท่ีต้ังอยู่บนยอดดอยสงู 
ท�าให้หมู่บ้านละว้า (บ้านละอูบ) 1 ในเมือง 
สามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทิวทัศน์ท่ี 
งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีอากาศ 
บริสทุธ์ิ เหมาะแก่การมาพักผ่อนและท่องเท่ียว 
โดยมบ้ีานพักและโฮมสเตย์รองรบันกัท่องเทีย่ว 
ให้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบ Slow Life ที่สุดแสน
โรแมนติกบนยอดเขาโมซัมเบรียง 
  ทีน่ีย่งัม ี“จดุเรยีนรูส้มัมำชพีชมุชน” 
บ้านละอูบ มปีราชญ์ด้านอาชพีให้นกัท่องเทีย่ว 
ได้ศึกษา เรียนรู้  อาทิ การตีเหล็ก การท�า 
เครือ่งเงนิ การทอผ้า  ซ่ึงล้วนเป็นงานฝีมอืท่ีควรค่า 
แก่การอนุรักษ์ ด้านจุดสาธิตการทอผ้าละว้า
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึง ขั้นตอนการทอผ้า 
เรือ่งราวของลายผ้าทอโบราณของชนเผ่าละว้า 
การแปรรปูผ้าทอ  โดยการสอนของชาวละว้าแท้ ๆ  
ส่วนจดุสาธิตการตเีหลก็ นกัท่องเท่ียวจะได้สมัผสั 
การท�าเครื่องเงินภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งสืบทอด
มาแต่โบราณของชนเผ่าละว้า  
  อย่างทีก่ล่าวไปข้างต้นว่าเครือ่งเงนิ 
บ้านละอบูเป็นภูมปัิญญาทีส่บืทอดกันมาจาก 
รุน่สูรุ่น่ ชาวบ้านน�ามาแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  
ทั้งแบบเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และเงินผสม 
เช่น สร้อยคอ ก�าไล ต่างหู แหวน โดย “จุดเด่นของ 
เครือ่งเงนิบ้ำนละอูบ” คือ เน้ือเงนิขาว มเีงาวาว 
สว่างสุกใส ไม่ด�าง่าย มีรูปแบบลวดลายจาก 
ธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวละว้า ท�าให้มี
ความโดดเด่น และแตกต่างจากเครื่องเงิน 
พ้ืนทีอ่ืน่ ๆ  จนได้รบัการคดัสรรโอทอป ระดบั 4 ดาว

เครื่องเงินบ้านละอูบ

หมู่บ้านโรแมนติกบนยอดเขา

“บ้านละอูบ” 
หมู่บ้านโรแมนติกบนยอดเขา จ.แม่ฮ่องสอน
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  อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบ้านละอูบ 
ที่ควรลิ้มลอง คือ “กำแฟละอูบ” กาแฟคั่ว 
แบรนด์ละอบู  เป็นกาแฟพันธ์ุอาราบก้ิา ท่ีปลกูกัน 
อย่างกว้างขวางในหมู่บ้าน ด้วยจุดเด่นของ
พ้ืนที่ท่ีต้ังอยู่บนที่สูงเหมาะแก่การปลูกกาแฟ 
ท�าให้กาแฟของท่ีนีม่ค่ีาคาเฟอนีสงู คณุภาพดี 
รสชาติขม เข้มข้น กลมกล่อม และมีกลิ่นหอม 
มีจ�าหน่ายท้ังกาแฟแบบผลสด กาแฟกะลา
(กาแฟที่ยังไม่ได้สีเอาเปลือกในออก) และ
เมล็ดกาแฟคั่วบด การจิบกาแฟร้อน ๆ พร้อม

ชมวิวและบรรยากาศเมืองหนาว ยิ่งท�าให้รู้สึก
ผ่อนคลายและเพิ่มความโรแมนติก
 ท้ายนีก่้อนเดนิทางกลบั แวะสกัการะ 
“พระพทุธนิโรคันตรำยนรศิรจตรุทิศประชำนำถ” 
หรือองค์พระใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาบริเวณ 
ท้ายหมูบ้่าน เป็นพระพุทธรปูท่ียึดเหนีย่วจติใจ
ของชาวบ้าน ป้องกันภยันตราย และเป็นทีพ่ึ่งพา 
แก่ประชาชนผู้มากราบไหว้บูชา สร้างขึ้นด้วย
แรงศรัทธาของชาวบ้าน ส�าเร็จภายใน 1 วัน 
โดยลานองค์พระใหญ่นียั้งเป็นจดุชมวิว 360 องศา 
ที่สวยงามอีกด้วย

ไหว้พระพุทธนิโรคันตรายนริศรจตุรทิศประชานาถ

กาแฟละอูบ

จุดเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนบ้านละอูบ

ติดต่อ
นายณัฐพงษ์ ไผ่พันธุ์พฤกษ์ 
โทรศัพท์ : 08 8764 1488
บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ต�าบลห้วยห้อม 
อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://www.facebook.com/pg/BAANLAOOP-
Silverware/posts/ 
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 การแต่งกายของชาวไทด�า หรือ 
ลาวโซ่งบ้านวังน�้าน้ัน “ท่ีนี่จะมีชุดประจ�ำ 
ชำตพินัธุอั์นเป็นเอกลกัษณ์เป็นชดุสดี�ำ” และ 
มเีคร่ืองประดับตกแต่ง มีการจัดกลุ่มทอผ้า 
ส�าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอจ�าหน่ายเป็น 
ของท่ีระลกึให้แก่นักท่องเทีย่ว และยังมกีารเปิด 
ฝึกอบรมส�าหรับนักท่องเทีย่วท่ีสนใจงานศลิปะ 
การทอผ้าแบบโบราณ ถือเป็นกิจกรรมทีน่่าสนใจ 
ไม่น้อย
  “โดยผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู ้ชำย 
ท่ีท�ำออกมำจ�ำหน่ำย” เช่น เสือ้ไทด�าแขนยาว 
ทรงกระบอก กางเกงไทด�า กระเป๋าคาดเอว 
“ส่วนผูห้ญงิผลติภณัฑ์ท่ีท�ำออกมำจ�ำหน่ำย” 
เช่น เสื้อไทด�าแขนยาวทรงกระบอก ผ้าเปียว 
(ผ้าสไบ) นอกจากนี้ก็มีหมอนไทด�า เครื่องใช้
ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณ มีลักษณะเป็น 
หมอนขดิสีเ่หลีย่มด้านข้าง ประดับด้วยลวดลาย 
ผ้าปัก เช่น ลายดอกแปด ลายดอกพรม และ
ลายดอกมะลิ 

คลองวังน�้า ศูนย์วัฒนธรรมไทด�า บ้านวังน�้า วิถีไทด�า

“บ้านวังน้ำ ” 
ชื่นชมวิถีไทดำ ริมฝั่งคลองวังน้ำ  จ.กำ แพงเพชร
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วังน�้าจึงเป็นวิถีชุมชนเชิงวัฒนธรรมท่ีสืบทอด
ต่อกันมา เรียกว่า “วิถีไทด�ำ”
  ด้วยความใส่ใจของชาวบ้านวังน�้า
ที่ต้องการจะให้นักท่องเท่ียวมีจุดถ่ายภาพ
สวย ๆ ชุมชนได้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
“ริมฝั ่งคลองวังน�้ำศูนย์วัฒนธรรมไทด�ำ 
บ้ำนวงัน�ำ้” มทีัง้บรรยากาศการปลูกผักนานาชนดิ 
ของชาวบ้าน  มซีุม้กะเหลบ็ และตะข้องจกัสาน 
จากไม้ไผ่ขนาดใหญ่ เป็นสถานทีไ่ฮไลท์ทีต้่องมา 
ถ่ายภาพ นอกจากน้ียังมร้ีานค้า ร้านอาหารชมุชน 
เปิดให้บริการ นับเป็นแลนด์มาร์คส�าคัญที่ 
ไม่ควรพลาด
 บ้านวังน�า้ยังม ี“ชำใบเตยตะไคร้หอม”
เป็นผลติภณัฑ์แปรรปูจากการเกษตรในท้องถ่ิน 
ถือเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการ 
เกษตรของชาวไทด�า นยิมน�าไปชงดืม่แบบร้อน ๆ  
โดยแช่ใบชาไว้ในน�้าร้อนความร้อนประมาณ 
100 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาท ี
แล้วรินใส่ถ้วยกระเบื้องพร้อมซดทันที รสชาติ 
ของชาจะออกมากลมกล่อม มีกลิ่นหอมของ 
ใบเตยและตะไคร้อ่อน ๆ ในช่วงท่ีอากาศหนาว 
ด่ืมแล้วจะรู้สึกสดชื่น มีสรรพคุณมากมายท้ัง 
ช่วยในการขับเหงือ่ ขบัปัสสาวะ ลดไข้ ลดน�า้ตาล 
ในเลือด บรรเทาอาการไอ และขับเสมหะได้ดี 

เรียนรู้การทอผ้า ทอเสื้อจากปราชญ์ชาวบ้าน

ติดต่อ
จ่าอากาศตรีราชันย์ บุญนิธิรัตนพงษ์
โทรศัพท์ : 09 8909 4552
บ้านวังน�้า หมู่ที่ 4 ต�าบลวังยาง 
อ�าเภอคลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร
https://www.facebook.com/pages/category/ 
Community/เทศบาลต�าบลวังยาง-อ�าเภอคลองขลงุ- 
จังหวัดก�าแพงเพชร-630548313692111/

  นอกจากเรื่องการแต่งกายแล้ว 
บ้านวังน�้ายังถือเป็นหมู ่บ ้านท่ีมีประเพณี 
วัฒนธรรม ภาษาพูด ภาษาเขียน และอาหาร 
การกินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยประชาชนส่วนใหญ่ 
จะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั รายได้ 
ส่วนใหญ่มาจากผลผลติทางการเกษตร เช่น ข้าว 
พืชผัก ต่าง ๆ ผลิตไว้เพื่อบริโภคและจ�าหน่าย 
การบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบคุ้ม เพ่ือ 
ด�าเนนิกิจกรรมในหมู่บ้าน สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ การสร้างรายได้จากอาชพีเสรมิ 
การน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการด�าเนินชวิีต รวมถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากร
และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน
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 คนไทยเชื้อสายจีนในบ้านวังส้มซ่า 
มีสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจ คือ “ศำลเจ้ำแม่
ทับทิม” ที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นสถานท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีนักท่องเที่ยวต้องแวะมากราบไหว้ 
โดยที่นี่ยังมีประเพณีการลอยส�าเภา ที่ตกแต่ง
ด ้วยกระดาษหลากสี ปฏิบัติกันปีละครั้ง 
ตรงกับวันขึ้น 6 ค�่า เดือน 7 ของทุกปี ซึ่งเชื่อว่า 
จะเป็นการลอยเคราะห์ปล่อยทุกข์โศกออกไป
จากหมู่บ้าน  
   ณ บ้านวังส้มซ่า มีผลไม้อัตลักษณ์ 
ชนิดหนึ่งชื่อ “ต้นส้มซ่ำ” ชาวบ้านน�ามาใช ้
ประโยชน์ตั้งแต่อดีต มีการถ่ายทอดเคล็ดลับ 
กรรมวิธี และประเพณีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับส้มซ่าในการด�าเนินชีวิต ไม่ว ่าจะเป็น 
อาหารท่ีท�าจากส้มซ ่า ผลิตภัณฑ์ส ้มซ ่า 
ท�าเครื่องยา ท�าไม้มงคล วัฒนธรรมการ 
แขวนส้มซ่า หรืออื่น ๆ อีกมากมาย มาจนถึง 
ปัจจุบัน

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

แขวนส้มซ่า

“บ้านวังส้มซ่า” 

วิถีส้มซ่า จ.พิษณุโลก

 ชาวบ้านวังส้มซ่ามีการ “น�ำควำม
โดดเด่นของต้นส้มซ่ำมำสร้ำงสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ มำกมำย” เพื่อจ�าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ส้มซ่าอโรมาเจล มีสรรพคุณ
ช่วยในเรื่องการผ่อนคลายลดความเครียด 
กระถางส้มซ่าจากไม้ไผ่ เป็นกระถางท�าจากไม้ไผ่ 
แต่น�ามาลงงานฝีมือวาดลวดลายของส้มซ่า 
ลงบนชิ้นงาน และลูกประคบสมุนไพรส้มซ่า 
น�าความหอมของส้มซ่ามาใส่ในลูกประคบ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานสปาบ้านวังส้มซ่า 
เป็นต้น
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  อย่างท่ีกล่าวในข้างต้นว ่าบ้าน 
วังส้มซ่าเป็นชุมชนที่มีคนไทยเชื้อสายจีน 
อาศยัอยู่จ�านวนมาก มกีารสบืทอดและด�ารงชวิีต 
ที่สืบทอดต่อกันมา รวมถึง “วัฒนธรรมกำร
จิบชำ” โดยชาวจีนยังมีความเชื่อว่าส้มนั้น 
เป็นผลไม้มงคล ด้วยเหตุนี้จึงมีการน�าใบอ่อน 
ของส้มซ่ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต “ชำใบ
ส้มซ่ำ” หากชงดื่มร้อน ๆ  จะมีกลิ่นอ่อน ๆ  ของ 
ส้มซ่าผสมอยู่ สูดดมแล้วท�าให้รู ้สึกสบาย 
อีกท้ังยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องการขับถ่าย
อีกด้วย
  หนึ่งกิจกรรมที่นักท ่องเที่ยวไม ่
ควรพลาดเมื่อมาท่องเท่ียวบ้านวังส้มซ่า คือ 
“กำรแขวนส้มซ่ำ” ตามจดุฮวงจุย้ของชาวบ้าน 
ซึง่มคีวามเชือ่ว่าใครท่ีได้แขวนส้มซ่าท่ีจุดสูงสุด 
แล้ว จะได้พบกับความมหัศจรรย์ ที่ท�าให้ชีวิต 

ซาบซ่า เหมอืนชือ่ส้มซ่า ส่งเสรมิให้ชวิีตก้าวหน้า 
ไร้อุปสรรค มีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายและ 
พบช่องทางหรือโอกาสดี ๆ อยู่เสมอ

ชาใบส้มซ่า

ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า

วิถีส้มซ่า

ติดต่อ
นางสาววรัญญา  หอมธูป 
โทรศัพท์ : 08 6929 1745
บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ต�าบลท่าโพธิ์ 
อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/anongthip.thapho? 
ref=br_rs
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 คนในชุมชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสาย
ลาวครั่ง หมู ่บ ้านจึงมีกลิ่นอายวัฒนธรรม
ของชาวลาวครั่งท่ีสัมผัสได้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เช่น ใช้ภาษาลาวครั่งเป็นภาษาถ่ิน 
วัฒนธรรมการแต่งกายนุ่งผ้าซิน่ตนีจก   การฟ้อนร�า 
ในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ รวมถึงประเพณีที ่
สบืทอดกันมาตามวิถีความเชื่อของบรรพบุรุษ 
เช่น ประเพณีสูข่วัญข้าว ประเพณีแจงรวมญาต ิ
ประเพณีสารทลาว ประเพณียกธงบอกเลิก
สงกรานต์ ประเพณีตกีลองยาวแห่ข้าวป้ันก้อน 
ฯลฯ 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
มีวัดประจ�าหมู ่บ้านคือ วัดสระยายชี เป็น 
ศูนย์รวมใจของชาวบ้าน การด�ารงชีวิตเป็น
แบบระบบเครือญาติ ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ
ที่อพยพมาจากจังหวัดอุทัยธานี และยังคง 
มีความเชื่อเรื่องเทวดา เจ้าท่ี การเรียกขวัญ 
ม ี“ศำลพ่อเถรและศำลแม่ช”ี เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 
คู่บ้านสระยายชี มาอย่างยาวนาน
 “ผ้ำซิน่มัดหม่ีตนีจก” อกีอตัลกัษณ์
ท่ีแสดงถึงวิถีลาวครั่งของชาวบ้านสระยายช ี
ผ้าทอลาวครัง่มคีวามหลากหลายในลวดลาย และ 

ลานค้าชุมชน

5 คาว 4 หวาน

“บ้านสระยายชี” 
วิถีลาวครั่ง จ.พิจิตร

วิธีการทอทีม่ทีัง้ฝ้ายและไหมเป็นองค์ประกอบ 
ในการทอ เทคนิคทีใ่ช้มท้ัีงการจก ขดิ และมดัหมี่ 
ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวครั่ง คือซิ่นมัดหมี่ 
ต่อตีนจก ผ้าชนิดนี้ตัวซิ่นทอด้วยเส้นไหม 
ซึง่ผ่านการมดัให้เป็นลวดลาย แล้วทอสลบักับ 
การขดิหรอืการจกซึง่เป็นลายแนวตัง้ แล้วต่อด้วย 
ตนีซิน่จกทีท่อด้วยผ้าฝ้ายและไหม ซึง่ส่วนใหญ่ 
นิยมทอพ้ืนเป็นสีแดง และลวดลายที่ใช  ้
เป็นทรงเรขาคณิต  
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 อาหารประจ�าถ่ินท่ีน�าวัตถุดิบใน
ชมุชน มารงัสรรค์เป็นเมนูทีอ่ดุมไปด้วยคณุค่า
ทางโภชนาการและความอร่อย ส�าหรับเมนู 
ขึน้ชือ่ของบ้านสระยายช ีประกอบด้วย “5 คำว 
4 หวำน” คือ แจ่วหม้อ ซาบักแตง แกงบัก
โต่น หลนปลาร้า แจ่วบักเขีย ตบท้ายด้วยเมน ู
ของหวานทีม่หีน้าตาเป็นเอกลกัษณ์และรสชาต ิ
อร่อยล�้า ปรุงด้วยกรรมวิธีโบราณท่ีสืบทอด

จากรุน่สูรุ่น่ ได้แก่ ขนมแดกกล้วย ขนมบกัแตง 
ขนมบักอึ ขนมดาดกระทะ 
 กิจกรรมท่องเทีย่วในชมุชนท่ี “ลำนค้ำ 
ชมุชน” หรอื “ตลำดลำว” เป็นการต่อยอดจาก
ลานค้าชมุชนท่ีมอียู่เดมิในหมูบ้่าน น�ามาสร้าง
จุดขายใหม่ให้ตลาด ด้วยการย้อนบรรยากาศ
เดิมของหมู ่บ ้านให้เป็นรูปธรรม จึงจัดตั้ง 
ตลาดลาวขึ้นบริเวณลานค้าชุมชน จัดให้มี 
ทกุเช้าวันอาทิตย์ โดยเปิดให้ชาวบ้านน�าสนิค้า
อุปโภค บริโภคในบ้านมาขายที่ตลาดโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชน
มีรายได้ พร้อมรอยย้ิม สร้างความสุขให้กับ
สังคมรอบข้าง 

ศาลพ่อเถรและศาลแม่ชี

ผ้าซิ่นมัดหมี่ตีนจก

ลาวครั่ง

ติดต่อ
นางสายชล  ศรีเดช
โทรศัพท์ : 08 7734 4372
บ้านสระยายชี หมู่ที่ 6 ต�าบลเนินปอ
อ�าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
https://www.facebook.com/ชุมชนท่องเที่ยว-
Otop-นวัตวิถี-บ้านสระยายชี-อ�าเภอสามง่าม-
จังหวัดพิจิตร-293677791425710/?nr
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 200 ปี ชุมชนชาติพันธุ ์ลาวครั่ง
บนแผ่นดินสยาม  หนึ่งในชุมชนที่ต้องแนะน�า 
คือ “ชุมชนคนลำวครั่ง บ้ำนสะน�ำ” ผู ้มี 
มนุษยสัมพันธ ์ที่ดี  ผู ้คนย้ิมแย ้มแจ ่มใส 
จิตใจโอบอ้อมอารี มีวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีเป็น 
อัตลักษณ์หลายอย่างที่เหมือนกับคนลาว 
ไม่ว่าจะเป็นประเพณีปิดบ้าน การแห่ค้างดอกไม้ 
การทอผ้าลายโบราณแต่งดงามอย่างมาก 
ชาวบ้านประกอบอาชพีเกษตรกรรม ปลกูอ้อย 
ปลูกข้าวโพด อาศัยหากินอยู่ร่วมกับป่า 
 การท ่องเ ท่ียวบ ้านสะน�า ท่ีนี่มี 
“ป่ำหมำกล้ำนต้นและต้นไม้ยักษ์” เป็นมรดก 
ทางธรรมชาติท่ีส�าคัญของชุมชน โดยหากมา 
บ้านสะน�าเมือ่ 20 ปีก่อน ทกุถนนหนทางจะครึม้ 
ไปด้วยสวนหมาก เหตุเพราะคนสมัยก่อนน้ัน 
กินหมากกันเกือบทุกบ้าน แต่เมือ่กาลเวลาเปลีย่น 
จึงท�าให้ป่าหมากท่ีเคยมีมากต่างถูกโค่นล้ม 
เพ่ือน�าพ้ืนท่ีไปปลูกพืชชนิดอื่น แต่ ณ วันน้ี 

วิถีลาวครั่ง

การทอผ้าลาวครั่ง

“บ้านสะนำ ”  
วิถีลาวครั่ง จ.อุทัยธานี

บ้านสะน�า แม้จะยังคงเหลือป่าหมากเพียง
ไม่ก่ีแปลงที่เจ้าของยังคงเก็บรักษาอยู่ แต่ก็
มีการเพ่ิมจ�านวนการปลูกข้ึนมาเรื่อย ๆ จน
สามารถเรียกว่า “ป่ำหมำกล้ำนต้น” โดย 
ชาวบ้านให้ค�ามัน่สญัญาว่าจะรกัและหวงแหน 
ให้ป่าหมากแห่งน้ีอยู่คู่หมู่บ้านไปตราบนาน 
เท่านาน ส่วนอีกหนึ่งในความน่าสนใจของ 
บ้านสะน�า คอื “ต้นไม้ยกัษ์” อายุมากกว่า 400 ปี 
มรดกท่ียังทรงคุณค่าให้ลูกหลานได้มองเห็น 
ถือเป็น Unseen ของอ�าเภอบ้านไร่เลยก็ว่าได้
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  ส�าหรบัผลติภณัฑ์ OTOP บ้านสะน�า 
ก็มเีรือ่งราวทีน่่าสนใจไม่แพ้เรือ่งการท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะผลติภัณฑ์ผ้าทอทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมา 
ก่อน พ.ศ.2347 เสยีอีก ซึง่ต่อมาได้พัฒนารปูแบบ 
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อด้นมือ 
ผ้าขาวม้าจกไหม กระเป๋าใส่เครื่องส�าอาง 
กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าย่าม ผ้าสไบ พวงกุญแจ 
ยางมัดผม หมอนอิง และหมอนผ้าขาวม้า 
เป็นต้น นอกจากนี ้การมาท่องเที่ยวบ้านสะน�า 

นกัท่องเท่ียวสามารถเรยีนรูวิ้ธีการทอผ้าลาวครัง่ 
ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีได้อีกด้วย
  คนลาวครั่งบ้านสะน�าจะมีกรรมวิธี
ในการปรงุอาหารทีน่่าสนใจ และแตกต่างจาก
คนลาวครั่งหมู่บ้านอ่ืน “ทุกอย่ำงเป็นสูตร
ลับเฉพำะอำหำรพื้นบ้ำน” เช่น ชาวบ้าน 
จะรบัประทานข้าวเจ้าแทนข้าวเหนียวเป็นหลกั 
ส่วนข้าวเหนียวชาวบ้านจะน�ามาท�าขนม
และต้มเหล้า นอกจากน้ียังมีเมนูชื่อ “ขนม
จีนหมำกขี” ซึ่งต้องท�าอาหารชนิดนี้ใกล้ห้วย 
ต้องมีคนช่วยหลาย ๆ คน ถือเป็นการลงแรง
ท�าอาหารร่วมกันตามบ้าน ส่วนเมนูเด็ดอื่น ๆ 
ที่มีกรรมวิธีการปรุงเป็นเอกลักษณ์ เช่น หมูร้า 
แจ่วร ้อยส�ารับ แหนมต้นอ้อ อั่วดอกแค 
ข้าวแดกงา เป็นต้น
   

อาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล

ป่าหมากล้านต้น

ต้นไม้ยักษ์

ติดต่อ
นายอากาศ  กองค�าหอม
โทรศัพท์ : 09 5963 9012
บ้านสะน�า หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านไร่ 
อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
https://www.facebook.com/ต้นไม้ยักษ์-บ้านสะน�า- 
บ้านไร่-อุทัยธานี-แหล่งท่องเที่ยว-8661293301 
78445/  
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 ชาวอาข่าบ้านแสนสุข คือกลุ ่ม 
ชาติพันธุ ์ ท่ีด�ารงความเชื่อ พิธีกรรม และ 
“ประเพณอัีนเก่ำแก่ท่ีสบืทอดกันมำนำนกว่ำ 
2,700 ปี” จนเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตแบบอาข่า 
ขนานแท้ ทุกชีวิตอาศัยอยู่บนเชิงเขาเล็ก ๆ 
ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ทุก ๆ ปีจะมีนักศึกษา นักวิจัย 
ให้ความสนใจเดินทางข้ึนมาศึกษาวิถีชีวิต 
อาข่าอยู่ตลอด และไม่ว่าจะมาเดอืนไหนก็จะได้ 
ข้อมูลท่ีแปลกใหม่กลับไปอย่างเต็มที่ เพราะ
ทุกเดือนของชาวบ้านแสนสุขจะมีวัฒนธรรม

ชมวิว ณ ดอยแสนสุข

ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักด้วยมือ

“บ้านแสนสุข”  

วิถีชีวิตอาข่า 2,700 ปี จ.เชียงราย

ประเพณีที่แตกต่างกันออกไปมากกว่า 30 พิธ ี
เช่น พิธี “แซ้จี้ซี-เออ” (เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้า 
บ้านสดุท้าย) หรอืประเพณี “ยอพ ูนองหมือ่เข้” 
(เลือกฤกษ์วันดีชุมชนกินข้าวใหม่) นอกจากนี ้
บ้านแสนสุขยังมีอาข่าอยู่ถึง 4 กลุ่มท่ีมีการ 
แต่งกายที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ กลุ่มอู่โล้ 
กลุ่มล้อมี้ กลุ่มผามี กลุ่มเปียะ ซึ่งท้ังหมดที ่
กล่าวมานี ้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึง่ของอตัลกัษณ์
ของบ้านแสนสุขเท่านั้น
  บ้านแสนสขุ ได้จดัจดุชมวิวส�าหรบั 
เป็นสถานท่ีท่องเทีย่วให้นกัท่องเท่ียวไว้ถ่ายรปู 
ซึง่การได้มายืน “ณ จุดชมววิในยำมเช้ำท่ีน่ี 
ทุกวนัอำกำศจะเยน็สบำย” และนกัท่องเท่ียว
จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศไร่ชาขั้นบันได พบ
ชาวอาข่ามาร่วมแรงกันเก็บใบชาเพ่ือส่งไปขาย
ในเมอืง ดแูล้วอิม่เอบิใจย่ิงนกั
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   ส่วนผลิตภัณฑ์จากผ้าปักด้วยมือ 
เช่น  ย่ามอาข่า เสื้ออาข่า และหมวกอาข่า 
ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาน้ีบ้านแสนสุขมีสินค้า
ให้เลือกซื้อถึง 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามกลุ่ม 
อาข่าที่อาศัยอยู่ ณ บ้านแสนสุข ที่มีลักษณะ
การแต่งกายไม่เหมือนกัน สามารถซื้อฝาก 
เป็นของท่ีระลกึได้ เป็นงานแฮนด์เมดทีช่าวบ้าน 
แสนสุขใช้วัตถุดิบท่ีหาได้จากชุมชน หาก 
เลอืกซือ้สนิค้าของ “กลุม่อู่โล้” ผลติภัณฑ์จะเน้น 
การประดับด้วยขนไก่เป็นหลัก “กลุ่มล้อม้ี” 
ผลิตภัณฑ์จะเน้นลายปักเสื้อโทนสีแดง มี
เครื่องประดับเงินกลมบนหมวก “กลุ่มผำมี” 
ผลิตภัณฑ์จะเน้นลายปักเสื้อเต็มตัว และ 
“กลุ่มเปียะ” ผลิตภัณฑ์แม้จะคล้ายกลุ่มอู่โล้ 
แต่จะแตกต่างกันท่ีเหรียญบนหมวกท่ีใช  ้
เหรยีญเล็กรวมกันเป็นลักษณะเด่น
  อาหารที่บริโภคในชีวิตประจ�าวัน
ของชาวอาข่าบ้านแสนสุขนั้น จะเป็นอาหาร 
ที่ปรุงจากสมุนไพรต่าง ๆ ที่สามารถหาเก็บ 

ทานได้ในบริเวณครัวเรือน โดยลักษณะเด่น 
ของอาหารบ้านแสนสขุ “จะไม่นิยมใช้น�ำ้มันพชื 
ในกำรประกอบอำหำร” เช่น ย�าผักกาด 
ไข่หมกใบตอง ต้มไก่กระบอก น�า้พรกิมะเขอืเทศ 
ลาบหมูหมก และย�าวุ้นไม้ไผ่ ทานแล้วจึงด ี
ต่อสขุภาพและได้รสชาติสดใหม่จากธรรมชาติ
   ด ้านการละเล่นในท้องถ่ินของ 
บ้านแสนสขุนัน้มมีากมาย แต่ท่ีสนุกและตืน่เต้น 
เร้าใจ คอื “กำรเล่นสำมล้อภเูขำ” ลกัษณะของ 
อุปกรณ์การเล่น คือ สามล้อที่ท�าจากท่อนไม ้
ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรมาประกอบกัน 3 
ล้อไม้ ด้านหน้า 1 ล้อ และด้านหลัง 2 ล้อ 
น�ามาแล่นลงจากเนนิชนัท่ีพ้ืนมคีวามราบเรยีบ 
แม้จะเป็นการละเล่นทีต้่องใช้ความช�านาญและ 
ต้องระวงัการบาดเจบ็อยู่บ้าง แต่ก็เป็นการละเล่น 
ที่เด็กอาข่า และนักท่องเท่ียวที่มาเยือนนิยม
เล่นกันมาก เพราะได้ท้ังความสนุกและตืน่เต้น 
 นอกจากน้ียังมกีารโล้ชงิช้า ซึง่ใน 1 ปี 
จะมกีารละเล่นชนดิน้ีเพียงครัง้เดยีว โดยจดัข้ึน 
ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน เชื่อว่าเป็น
เทศกาลส�าหรับเชิดชูหญิงอาข่า

วิถีชีวิตอาข่า 2,700 ปี

เล่นสามล้อภูเขา

อาหารเพื่อสุขภาพไร้น�้ามันพืช

ติดต่อ
นางสาวอัญชิตา  มาเยอะ
โทรศัพท์ : 08 4363 3226
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9  ต�าบลศรีค�้า 
อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/pages/บ้านแสนสขุ-
ต�าบลศรีค�้า-อ�าเภอแม่จัน-จังหวัดเชียงราย/
1276837989093031
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  เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์ไทลื้อ ณ บ้าน
หนองบัว ชมอัตลักษณ์วิถีชี วิตชาวไทลื้อ 
ท่ีอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑล 
ยูนนาน ประเทศจีน ท่ีน่ีมีความน่าสนใจ 
หลายด้านทีโ่ดดเด่น เช่น ผ้าทอไทลือ้ ผลติภณัฑ์ 
จากสาหร่ายไก และสถานที่ส�าคัญซึ่งเป็นจุด 
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอย่างวัดหนองบัว 
สิ่งเหล่านี้ล้วนบอกเล่าถึงความเป็นอยู่ของคน 
ในชมุชน รวมถึงขนบธรรมเนยีม ประเพณี  และ 
สถาปัตยกรรมมาตั้งแต่อดีต ที่ยากจะเลือน
หายไป
 ส�าหรับผ้าทอไทลื้อ บ้านหนองบัว
ถือเป็นชุมชนที่มีการทอผ้ามานานกว่า 150 ปี 
แรกเริ่ม เมื่อทอแล ้ว ก็น�ามาตัดเย็บเป ็น 
เครือ่งนุ่งห่มใช้กันภายในครอบครวั เช่น ผ้าซิน่ 
หรือผ ้าปูที่นอน โดยความสวยงามของ 
ผ้าทอไทลื้อบ้านหนองบัว จะอยู่ที่ลวดลาย 
บนผ้าท่ีมมีากมาย เช่น ผ้าทอลายน�า้ไหล มกีาร
จินตนาการรูปแบบมาจากสายน�้าของแม่น�้า
น่านท่ีคดเคี้ยวแต่แฝงด้วยพลังจนได้รับการ 
ยกย่องว่าเป็น “รำชินีแห่งควำมงำมของ 
ลำยผ้ำเมืองเหนอื” นอกจากนียั้งมผ้ีาทอลายลือ้ 
และผ้าทอลายม่าน ซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้กัน 

วัดหนองบัว

จัดส�ารับอาหารพื้นถิ่นบริการนักท่องเที่ยว

“บ้านหนองบัว”  

วิถีไทลื้อ เสน่ห์หนองบัว จ.น่าน

  ถ้าจะกล่าวถึงเสน่ห์ของชุมชนบ้าน
หนองบวัต้องไม่ลมื “วดัหนองบวั” วัดท่ีเก่าแก่ 
ประจ�าหมู่บ้านหนองบัว สันนิษฐานว่า สร้าง
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2405 เป็นสถาปัตยกรรม
ไทยล้านนาที่จัดว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของ 
จงัหวัดน่าน ภายในวัดจะมจีติรกรรมทีบ่อกเล่า
เรือ่งราวเก่ียวกับจนัทคาธชาดกนิยายคตธิรรม
เก่าแก่อันดับที่ 11 ในหนังสือปัญญาสชาดก
ปัจฉิมภาค ภาพจิตรกรรมดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้น 
โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่น
ลายน�้าไหล มีจิตใจที่งดงามลกัษณะเรียบง่าย 
และสืบทอดลักษณะนิสัยดังกล่าวมาถึงคน 
รุ่นปัจจุบัน
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   “ไก สำหร่ำยน�้ำจืด” เสน่ห์ด้าน
อาหารจากธรรมชาตขิองบ้านหนองบวั ผลผลติ
จากแม่น�้าน่าน สู่การเป็นเมนูเด็ดของบ้าน
หนองบัว อาหารท่ีทั้งอร่อยและมีคุณค่าทาง
โภชนาการสงู ท�าให้ผมดกด�า มลีกัษณะคล้าย
สาหร่ายทัว่ไปมสีเีขยีวเข้มความยาวประมาณ 
2 เมตร และมีมากในช่วงฤดูหนาว ชาวบ้าน
นิยมน�ามาทานสด ๆ หรือ ปรุงเป็นเมนู เช่น 
ย�าสาหร่ายไกใส่ปลาทู นอกจากน้ียังมีการ 
น�ามาแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ เช่น สาหร่ายแผ่น
ทรงเครื่อง ห่อหมกไกน�้า พริกไก คุกกี้ไก และ
ข้าวตังหน้าไก เป็นต้น

  น อ ก จ า ก ค ว า ม โ ด ด เ ด ่ น ข อ ง
วัฒนธรรมและสถานท่ีท่องเที่ยวแล้ว “ผู้เฒ่ำ
ผู้แก่ชำวไทลือ้” ก็ถือเป็นเสน่ห์ทีน่่าค้นหา โดย
นักท่องเที่ยวที่ได้ก้าวขึ้นไปบนเรือนชาวไทลื้อ 
จะพบว่าทุกเรือนจะมีการท�าจักสานด้วยวิธี
แบบโบราณ ผู้ที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว คือ 
ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านหนองบัว สอนไปก็ยิ้มไปอย่าง
เต็มใจและจริงใจ ดูแล้วมีเสน่ห์ยิ่งนัก

สาหร่ายไก

ผ้าทอไทลื้อ บ้านหนองบัว

เรียนรู้การท�าจักสานแบบโบราณ

ติดต่อ
นางศรีแพร  เหลี่ยมพลู
โทรศัพท์ : 08 1952 8421
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต�าบลป่าคา 
อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
https://www.facebook.com/106watnongbua/ 
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  บ้านหาดบ้ายเป็นหมู่บ้านที่มีความ 
เป็นมายาวนาน “บรรพบุรุษของชำวบ้ำน 
หำดบ้ำยอพยพมำจำกแคว้นสบิสองปันนำ” 
ชาวบ้านหาดบ้ายจงึยังคงมวิีถีชวิีตแบบชาวไทลือ้ 
โบราณ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านภาษา อาหาร 
และการแต่งกายท่ีผู ้ชายสวมเสื้อแขนยาว 
สีด�าคราม นุ่งกางเกงโสร่งก้นลึก ผู้หญิงสวม
ผ้าสีด�าครามแขนยาว เข้ารูป เอวลอย ผ้าซิ่น
มีลวดลายอยู่ตรงกลาง โพกผมด้วยผ้าสีขาว 
มกีารสบืทอดภูมปัิญญาด้านการทอผ้าลายจก 
สามดอก และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
ของชาวไทลือ้ท่ีสบืต่อกันมาจนถึงปัจจบุนั เช่น 
การขับลื้อ การฟ้อนลายเจิง การทอผ้าทันใจ
หรือจุลกฐิน เทศกาลแห่ข้าวพันก้อน และ 
ประเพณีป๋างแด ทีม่กิีจกรรมการละเล่นท่ีแปลก 
และน่าประทบัใจ จนท�าให้ชมุชนแห่งนี ้เป็นชมุชน 
หน้าด่านท่ีมีเสน่ห์ น่าค้นหาและกลายเป็น
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  “ผ้ำทอบ้ำนหำดบ้ำย” เป็นผ้าทอ
ที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อคือ ทอตลอดทั้ง
ผืนไม่มีการต่อส่วนหัวซิ่นและตีนซิ่น โดยมี 
ลายขอเครอืหรอืลายดอกขอเครอื ลายอีบ้ี่หนอน 
และลายตาไก่ ท่ีมคีวามละเอยีด สวยงาม และ 
เป็นท่ีนิยม นอกจากนี้ยังน�าผ้าทอมาแปรรูป 
เป็นผลติภัณฑ์สนิค้า OTOP น่ารกั สดใส เหมาะ 
เป็นของฝาก ของท่ีระลึก เช่น กระเป๋าไทลื้อ 
หมอนองิไทลือ้ ตุก๊ตา พวงกุญแจ ย่าม กระเป๋า
สตางค์ ซองใส่โทรศัพท์ สมุดจดปกลายผ้าทอ
ไทลื้อ โดยสามารถทอผ้าถอดลวดลายตาม
ความต้องการของลูกค้าได้

ผ้าทอบ้านหาดบ้าย

วิถีสิบสองปันนา ชาวไทลื้อ

“บ้านหาดบ้าย” 
วิถีสิบสองปันนา ชาวไทลื้อ จ.เชียงราย
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  มาถึงบ้านหาดบ้ายแล้วอย่าลืม 
แวะมาสกัการะ “พระธำตศุรจีอมหมอก” ต้ังอยู่ 
บนยอดเขาสงูชนั เดิมทีองค์พระธาตเุป็นสขีาว 
หลังจากน้ันได้ท�าการบูรณะโดยการลงสีทอง
ให้องค์พระธาตุดูสง่างามย่ิงขึ้น ระหว่างทาง 
ขึ้นเขานักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงาม
ของธรรมชาตข้ิางทาง ซึง่มคีวามอดุมสมบรูณ์
ทางธรรมชาตอิย่างมาก เมือ่ขึน้ไปถึงแล้วยังได้
ใกล้ชิดกับทะเลหมอกยามเช้า ชมทัศนียภาพ
บ้านเรือนสองฝั่งล�าน�้าโขงที่มีความสวยงาม 
  บ้านหาดบ้าย มีการจัดแสดงโชว์ 
“กำรเต้นบำสโลบ” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม 
พ้ืนบ้านของชาวไทลือ้ ให้นักท่องเท่ียวได้ชม และ 
เป็นกิจกรรมทีนั่กท่องเท่ียวสามารถร่วมเล่นได้ 
เพียงเคลื่อนไหวร่างกาย ก้าว ชิด ก้าว และ
หมุนไปตามจังหวะเพลง หรือนั่งชมการเต้น 
ที่ท�าอย่างพร้อมเพรียงกันก็เพลิดเพลินดี
 ส�าหรบัอาหารพ้ืนถ่ินตามสไตล์ไทลือ้ 
“ข้ำวบ่ำยโฟ่” ดูจะเป็นอาหารที่ตอบโจทย์
ของนักท่องเท่ียวขาชิมได้มากท่ีสุด โดยค�าว่า 
ข ้าวบ ่ายโฟ่  เป ็นชื่อเรียกตามวิธีการท�า 
ซึง่ชาวไทลือ้จะใช้น�า้พรกิน�า้หน่อป้ายลงไปใน 

ข้าวเหนยีว  ท�าให้มรีสชาตเิผด็และหวานเลก็น้อย 
โดยสูตรลับเล็ก ๆ ท่ีแฝงเสน่ห์น้ี เริ่มจากน�า 
ข้าวเหนียวไปนึ่ง โขลกเครื่องปรุงที่ผ่านการจี ่
กับหน่อไม้ต้มสกุ ปรงุรสตามชอบ แผ่ข้าวเหนยีว 
ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม น�าน�้าพริกหน่อ 
ทาลงไปบนข้าวเหนียว โรยต้นหอม ผกัช ีจากนัน้ 
เป่าถ่านไฟร้อน ใส่ข้าวบ่าย แล้วม้วนคล้ายซูช ิ
ท�าให้พอดีค�าเพ่ือสะดวกในการรับประทาน 
อาหารที่น�ามาบ่ายหรือทายังสามารถปรับได ้
ตามความชอบ เช่น น�้าปู น�้าพริกตาแดง ไข่ 
แม้เป็นอาหารโบราณ แต่เหมาะกับยุคปัจจบุนั 
อย่างมาก หลายคนจงึเรยีกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไทลือ้ 
หรือพิซซ่าไทลื้อเป็นเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ที่ได้รับความสนใจมากทีเดียว

พระธาตุศรีจอมหมอก

ข้าวบ่ายโฟ่

ติดต่อ
นายสมศักดิ์  ติยะธะ
โทรศัพท์ : 08 6188 6766
บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต�าบลริมโขง  
อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/กรนีโอทอป-เชยีงของ- 
1050651124953221/
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 “ชำวลำวเวยีงจันทน์ท่ีมำตัง้รกรำก 
อยูร่มิฝ่ังแม่น�ำ้น่ำนและคลองตรอนไหลมำ 
บรรจบกัน” ก่อเกิดเป็นสันทรายย่ืนออกมา
เป็นแนวหาดขาวทีส่วยงาม จนเรยีกขานกันว่า 
บ้านหาดสองแคว ก่อเกิดวิถีชีวิตของชุมชน
ริมน�้าที่เงียบสงบ อยู่กันแบบพ่ีน้องถ้อยท ี
ถ้อยอาศยั และคงอตัลกัษณ์ของชาวลาวเวียง 
ทั้งประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษาถิ่น 
อาหารพ้ืนเมือง จนกลายเป็นเสน่ห์ของชุมชน
แห่งนี้ 

วิถีชีวิตมิตรไมตรี คนลาวเวียง

แหนมเห็ด

“บ้านหาดสองแคว” 

วิถีชีวิตมิตรไมตรี คนลาวเวียง จ.อุตรดิตถ์

  ทุก ๆ เช้า ณ บ้านหาดสองแคว 
จะมีประเพณีการตักบาตรยามเช ้าของ 
คนบ้านหาดสองแคว เรียกว่า “กำรตักบำตร 
หำบจังหัน” หรือประเพณีการหาบสาแหรก 
ซึง่เป็นประเพณีท้องถ่ินท่ีกระท�าสืบทอดกันมา 
จากบรรพบุรุษ ชาวบ้านที่มารอตักบาตรก็จะ
ใส่บาตรเฉพาะข้าวสุกเท่านั้น โดยไม่มีกับข้าว
ใส่บาตร แต่จะน�ากับข้าวคาวหวานอืน่ ๆ  วางไว้ 
ที่หน้าบ้าน จากนั้นจะมีคนในหมู่บ้านช่วย ๆ 
กันหาบจังหันตามไปถวายพระที่วัดภายหลัง 
นบัเป็นอกีหนึง่ประเพณีเลก็ ๆ  แต่เป่ียมไปด้วย 
ความน่ารักจากความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ของคนในชุมชน ส่วนวันพระชาวบ้านทุกคน 
จะช่วยกันหาบข้าวปลาอาหารไปที่วัดกันเอง 
โดยพระไม่ได้ออกบิณฑบาต
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  ตกยามสาย “ตลำดถนนวฒันธรรม 
ชมุชนลำวเวยีง” สถานทีท่่องเท่ียวส�าคญัของ 
บ้านหาดสองแคว เริ่มคึกคักด้วยผู ้คน กับ
บรรยากาศมีร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งสวยงาม 
ในบรรยากาศย้อนยุค ชาวบ้านจะแต่งกายด้วย 
เสื้อผ้าพ้ืนเมืองของชาวลาวเวียงมาจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองและของที่ระลึกมากมาย 
รวมทัง้มลีานแสดงวัฒนธรรมให้เดก็ ๆ  ในชมุชน 
ได้มาแสดงความสามารถ รวมไปถึงมวีงดนตรี
ย้อนยุคให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกอีกด้วย  
  ของฝากทีพ่ลาดไม่ได้ท่ีจะแนะน�า คือ 
“ผลติภณัฑ์แหนมเห็ด” ท�าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
สูตรลาวเวียง เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ น�าเห็ด 
3 อย่างทีต้่องการ มาฉกีเป็นเส้น ๆ  น�าไปต้มให้สกุ 
แล้วห่อใส่ผ้าขาวบางเพ่ือบีบน�้าออกให้เห็ด 
แห้งสนิท แล้วน�ามาผสมกับเกลอื กระเทยีมโขลก 
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีห่งุสกุ คลกุเคล้าให้เข้ากัน 

แล้วชมิให้ได้รสชาติกลมกล่อม เมื่อได้ที่แล้ว 
ตักใส่ถุง เพ่ือท�าตุ้มแหนมเห็ดพร้อมพริกสด 
แล้วมดัยางให้แน่น หากชอบเปรีย้วตัง้ไว้ 2 วนั 
สามารถเก็บใส่ตู้เย็นอยู่ได้นาน 1 เดือน
 นอกจากน้ียังมี “ผัดบักหม่ี” หรือ 
ผดัขนนุ อาหารพ้ืนบ้านล้านนา เป็นต�ารบัอาหาร 
ที่มีวิ ธีการปรุงเรียกว่า ต�า คือการน�าเอา 
ขนุนอ่อนไปต้มให้เป่ือย แล้วน�ามาโขลกรวมกับ 
เครื่องแกง น�าไปผัดกับน�้ามันกระเทียมเจียว 
ใส่มะเขือเทศ ใส่ใบมะกรูด รับประทานกับ
กระเทียมเจยีว ผกัช ีต้นหอม และพรกิแห้งทอด 
จัดว่าอร่อยเด็ดจนต้องมีรับประทานอีกรอบ
แน่นอน

ตลาดถนนวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง

ตักบาตรหาบจังหัน

ติดต่อ 
ผู้ใหญ่ปอ
โทรศัพท์ : 09 6675 5345
บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ต�าบลหาดสองแคว
อ�าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
https://www.facebook.com/ท่องเทีย่วชมุชนต�าบล 
หาดสองแคว-169948060138800/
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 บ้านหาดเสลาเป็นชุมชนพอเพียง 
ตามศาสตร์พระราชา โดดเด่นด้านความพอเพียง 
สงัคมอยู่แบบเรยีบง่าย นยิมปลกูพืชผกัไว้กินเอง 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เป็นหลกั นอกจากพืชไร่ พืชสวนแล้ว เกษตรกร 
ในชุมชนยังปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนว 
พระราชด�าร ิเพ่ือเป็นการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลติ 
ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเกษตร ด้วย 
เลง็เห็นถึงผลลพัธ์ทีไ่ด้ ท�าให้ชาวบ้านจ�านวนมาก 
หันมาด�าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้นด้วย
  “ตลำดพอเพียงตำมศำสตร ์
พระรำชำ” เป็นตลาดชุมชนเล็ก ๆ ที่เกิดจาก 
ความร่วมมอืร่วมใจพัฒนากันเองให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในชมุชน ให้ผูค้นได้มาจบัจ่ายใช้สอย
ซือ้ของกัน โดยมผีกั ผลไม้ปลอดสารพิษ กล้วย 
มะม่วง มะเขอื มะนาว ถ่ัวฝักยาว ทีช่าวบ้านปลกู 
กันเอง  และอาหารรสเลศิ เช่น น�า้พรกิ กล้วยป้ิง ตลาดพอเพียง

เดินชมศิลปะวัดตะคร้อ

“บ้านหาดเสลา” 
ชุมชนพอเพียงตามศาสตร์พระราชา จ.นครสวรรค์

ขนมกล้วยครก ผัดไทย ขนมจีน ฯลฯ จ�าหน่าย
ในราคาชาวบ้าน เปิดให้บรกิารทุกวันเสาร์และ
วันอาทิตย์    
  บ้านหาดเสลามขีนมพ้ืนถ่ินแปลก ๆ  
ส�าหรับนักท่องเท่ียวให้ชิมมากมาย เช ่น 
“ขนมโคหัวโล้น” ขนมไทยโบราณที่ท�าจาก
แป้งข้าวเหนยีว ห่อไส้ท่ีท�ามาจากถ่ัวเขยีวนึง่บด 
กวนกับมะพร้าวขดูและน�า้ตาล ป้ันเป็นรปูกลม 
น�าไปน่ึงให้สุก ราดด้วยกะทิ “ถ้ำไม่น่ึงแต่
น�ำไปทอดเรียกขนมหัวล้ำนทอด” แป้งท่ีมี 
ความนุม่ ตดักับไส้รสหวาน หอม เป็นขนมหวาน 
ที่รับประทานได้ไม่เบื่อ เหมาะเป็นของฝาก 
ติดไม้ติดมือให้ได้ลิ้มลองกัน
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   มี “ขนมพะพำย” เป็นหนึ่งใน
ขนมไทยดั้งเดิม เป็นสัญลักษณ์ของความรัก 
ท่ีเหนียวแน่น เนื่องด้วยมีส่วนผสมจากแป้ง 
ข้าวเหนียวนวดกับน�า้ลอยดอกมะลหิรอืน�า้ลอย 
ดอกไม้สด ใส่สีต่าง ๆ แล้วน�ามาแผ่เพื่อหุ้มไส ้
ปั้นเป็นก้อนกลม ๆ ตัวแป้งนุ่มเหนียวก�าลังด ี
ไส้มคีวามหอมหวาน สือ่ถึงความรกัทีห่วานชืน่ 
เมื่อรับประทานแล้วละมุนละไมนุ่มลิ้นเป็น 
ขนมไทยที่หารับประทานยากในปัจจุบัน แต่ที ่
บ้านหาดเสลามีให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมกัน
  นอกจากขนมโบราณท่ีแปลกตาแล้ว 
บ้านหาดเสลายังม ี“วดัตะคร้อ” วัดทีม่คีวามเป็น 
ศิลปะสูงมาก รูปปั้นทั้งหมดที่เรียงรายกันอยู่
บริเวณวัด เป็นงานปั้นที่ศิลปินสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง เกิดจากจินตนาการ ปราศจากความรู ้
พ้ืนฐานทางศิลปะ แต่มีความสามารถและ 
สร้างผลงานออกมาอย่างจรงิจงั ซึง่ทางตะวันตก 
เรียกว่า ศิลปะนาอีฟ (Naïve art) คือ มีสไตล์ 

ทีเ่ฉพาะตวั ไม่เน้นความถูกต้องของโครงสร้าง 
หรอืแสงเงาใด ๆ   จงึเห็นเป็นรปูป้ันพระพุทธรปู
ที่ดูแปลกตาจากที่เคยพบกันทั่วไป

ขนมพะพาย

ขนมโคหัวโล้น

ชุมชนพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

ติดต่อ
นายสถาปนิก  แตงอ่อน
โทรศัพท์ : 06 1217 1705
บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 8 ต�าบลเขาดิน 
อ�าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
https://www.facebook.com/RaorukNakhon
sawan/posts/แวะช้อป-ชิม-ชม-ของดี-วิถี-๔-
แม่น�้า-หมู่8-บ้านหาดเสลา-ตเขาดิน-อเก้าเลี้ยว-
จนครสวร/1852997088066558/
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  การมาท่องเท่ียวบ้านใหม่แสงแก้ว 
นักท่องเท่ียวจะได้รับการต้อนรับที่แสนอบอุ่น
จากชาวบ้าน โดยการท�า “บำยศรีสู ่ขวัญ” 
เป็นประเพณีท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมานาน  
ในพิธีประกอบด้วยพานหรือขันโตก และ 
ที่เป็นเอกลักษณ์คือ การมีสลุง (ขัน) กาบหรือ
ขาของบายศรีภาคเหนือจะท�ายอดให้เป็น 
กรวยแหลมเรียงลดหลั่นกันลงมา ส่วนด้าย 
ส�าหรบัผูกข้อมือมักใช้ด้ายดิบ จะขดม้วนเป็น 
ก้นหอย วางไว้บนพาน หรอืคล้องบนพุ่มเสยีบไว้  
พ่อปูอ่าจารย์จะกล่าวถ้อยค�าอันเป็นสิริมงคล 
ผกูข้อไม้ข้อมือ เป็นการเรียกขวัญ อวยพรให ้
นกัท่องเท่ียวอยู่เย็นเป็นสขุ เจรญิก้าวหน้า เดนิทาง 
ปลอดภัย
  ชมุชนบ้านใหม่แสงแก้วนับเป็นชมุชน 
ที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัดมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ 
โดยมี “วัดแสงแก้วโพธิญำณ” ที่ชาวบ้าน 
มีความผูกพันกันมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งวัด 
มี “พระแสงแก้ว” พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบ 
ล้านนาปิดทองค�าท้ังองค์ประดษิฐานอยู่ภายใน 
วิหาร นอกจากน้ีวัดแห่งน้ียังมีรูปหล่อเกจิ 
พระอาจารย์ ท่ีส�าคัญของล้านนา 3 รูป คือ 
“ครูบำศรีวิชัย ครูบำอภิชัยขำวปีและ 
ครูบำชัยวงศำ” ส�าหรับอุโบสถด้านนอก 
เป็นศลิปะแบบล้านนาท่ีมคีวามสวยงาม  ร่วมสมยั 

กาดแก้ว เตวม่วน จ๋วนกิ๊น

วิถีธรรม วัดใหม่แสงแก้ว

“บ้านใหม่แสงแก้ว” 

วิถีธรรม วัดใหม่แสงแก้ว จ.เชียงราย

อย่างมาก นอกจากเป็นศาสนสถานท่ีมชีือ่เสยีง 
ด้านสถานทีท่่องเทีย่วแล้ว ยังเป็นศนูย์รวมจติใจ 
ของชมุชน ไม่ว่าจะมปีระเพณีหรอืงานกิจกรรม 
ของวัด ชาวบ้านจะร่วมมอืกนัช่วยกิจกรรมต่าง ๆ  
ให้งานส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา และ 
ทางวัดก็ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้ เช่น สนับสนนุการสร้างอาชพี ช่วยเหลอื
กิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นวถิธีรรม วถิชีาวบ้าน 
ทีเ่ก้ือกูลกันอย่างย่ังยืน 
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เปิดให้บรกิารทกุวนัอาทติย์ ทีน่ี่ถือเป็นสถานที่ 
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของชาวบ้านใหม่แสงแก้ว 
โดยภายในกาดแก้วจ�าหน่ายสนิค้าหลากหลาย 
ชนิด ทัง้ของกิน เช่น กล้วยทอด หมูยอ แคบหม ู
ลาบหลน จอผกักาด ลาบเมอืง รวมถึงเมนอูาหาร 
เหนอืพ้ืนเมอืงอกีมากมาย พืชผกัปลอดสารพิษ 
ผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เสื้อผ้าพื้นเมือง 
และเสือ้ผ้าร่วมสมยั พร้อมเพลนิไปกับการแสดง 
ทางวัฒนธรรมร�าวงย้อนยุคท่ีสร้างความสนกุสนาน  
นกัท่องเทีย่วท่ีต้องการมาสัมผัสวิถีชีวิตและ
อาหารการกินตามแบบฉบบัชาวเหนอื ทีน่ี่เป็น 
อีกหนึ่งตลาดที่ไม่ควรพลาด
 ส�าหรบัเมนพิูเศษของบ้านใหม่แสงแก้ว 
คือ “ส ้ำผักหนอก”  หรือ “ย�ำใบบัวบก”
สุดยอดอาหารพ้ืนถ่ินท่ีจะต้องเดินทางมา 
รบัประทานกันท่ีบ้านใหม่แสงแก้วเท่านัน้  เพราะ 
ผักหนอกจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามท้องไร่ 
ท้องนาของบ้านใหม่แสงแก้ว โดยพืชชนิดนี้
จดัว่ามสีรรพคณุทางยา คอื แก้ช�า้ใน และยังม ี
สารคลอโรฟิลล์ที่ปริมาณสูง มีรสเค็ม ซ่าและ
ขมเฝื่อน ๆ การน�ามาประกอบอาหารจะต้อง 
น�าผักหนอกไปล้างให้สะอาดแล้วซอยเป็น 
ชิน้เลก็ ๆ  คลกุเคล้ากับเครือ่งปรงุท่ีเป็นสตูรลบั
เฉพาะของชุมชน ซึ่งรสชาติของส้าผักหนอก 
จะออกกลาง ๆ ไม่ได้จัดจ้านเกินไป ไม่เหมือน
ย�าต่าง ๆ ของทางภาคกลางที่มีรสจัด เหมาะ 
กินกับข้าวเหนียวหรือกินเล่นเป็นกับแกล้ม

บายศรีสู่ขวัญ

ติดต่อ
นายเสกสันต์  ศรีทา
โทรศัพท์ : 08 8269 0516
บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ต�าบลเจดีย์หลวง  
อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/pg/Hugmaesuai/
posts/

   ในชุมชนบ้านใหม่แสงแก้วมีกลุ่ม
อาชีพท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ กลุ ่มจักสานไม้ไผ่ 
ซึง่เครือ่งใช้ไม้สอยภายในหมูบ้่านล้วนแล้วแต่ 
ท�ามาจากการสานไม้ไผ่ด้วยกันทั้งน้ัน โดย
ชาวบ้านยังน�าภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอด
ออกแบบ “โคมไฟจกัสำนไม้ไผ่” งานแฮนด์เมด 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงาม 
ละเอียดลออ รูปแบบทันสมัย สามารถใช้
ตกแต่งบ้านในยุคปัจจุบันได้อย่างสวยงาม  
  “กำดแก้ว เตวม่วน จ๋วนก๊ิน” หรอืเรยีก 
อีกอย่างว่า “ถนนคนเดินหรอืตลำดประชำรฐั” 
ต้ังอยู่บรเิวณปากทางไปวัดแสงแก้วโพธิญาณ 
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 บ้านเขาใหญ่เป็นชมุชนทีม่กีารปลกู 
ต้นกล้วยกันเป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตุนีช้าวบ้าน 
จึงมีการน�าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าเป็น 
ผลิตภัณฑ์ของขึ้นชื่อในชุมชน หน่ึงในนั้นคือ 
กล้วยสอดไส้ “เป๊ิดสะก๊ำด” ทีน่�ากล้วยมาทอด 
กรอบ สอดไส้ด้วยผลไม้กวน วัตถุดิบท่ีใช้สด 
และปลอดสารพิษ เป็นอาหารรับประทานเล่น 
ที่มีรสอร่อย หวาน กรอบเก็บไว้ได้นาน  
  ในด้านของภูมศิาสตร์บ้านเขาใหญ่ 
ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเป็นแหล่งต้นน�้า
ของแม่น�้าประแสร์ท่ีไหลจากจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ท้ังภูเขา 

ป่าชุมชนเขาชะอางค์โอน

วีถีชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติ

“บ้านเขาใหญ่” 
วิถีชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติ จ.ชลบุรี

ถ�้า สายน�้า น�้าตก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา สับปะรด 
ปาล์มน�้ามัน และท�าสวนทุเรียน “ทุเรียน 
เขำใหญ่ขึน้ชือ่ว่ำเป็นทเุรยีนท่ีมีรสชำตอิร่อย 
ของจังหวัดชลบุรี”   
  “ส�ำหรับอำหำรตำมฤดูกำลของ 
ชมุชนบ้ำนเขำใหญ่นัน้จะเน้นกำรใช้ผักพืน้บ้ำน 
มำปรุง” ฤดูไหนมีเห็ด ฤดูไหนมีหน่อไม้กม็ใีห้ 
ชิมกันอย่างเต็มที่ เช่น แกงเลียงผักอินทรีย ์
ทีม่ผีกัหลากชนดิท้ังบวบ ฟักทอง ข้าวโพดอ่อน
ตามสตูรเครือ่งแกงเลยีง รสเคม็ เผด็ร้อนเบา ๆ  
แกงหน่อไม้ (แกงเปรอะ) โดดเด่นด้วยหน่อไม ้
และน�้าปลาร้า รสแซ่บ เข้มข้น น�้าพริกระก�า 
เมนูสุขภาพที่ได้รสเปรี้ยวอมหวานจากระก�า  
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  ส� าห รับสถานที่ ท ่ อง เที่ ยวของ 
บ้านเขาใหญ่ “ป่ำชุมชนเขำชะอำงค์โอน” 
ถือเป็นจดุทีน่กัท่องเท่ียวแวะเวยีนมามากทีส่ดุ 
ซึ่งท่ีนี่เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีพ้ืนท่ีธรรมชาติ
ที่สวยงาม และยังเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร 
ของชุมชน บนผืนป่ามีถ�้าจ�านวนมากนับเป็น
ร้อยถ�้าให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่า
เข้าไปสัมผัสบรรยากาศอย่างยิ่ง เช่น ถ�้าภูเขา 
ชะอางค์ทรงเครือ่ง เป็นถ�า้ทีม่คีวามกว้างใหญ่
สามารถจุคนได ้เป ็นพันคน ภายในถ�้ามี 
หินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ ท่ีสวยงาม 
ทั้งเป็นท่ีอาศัยของฝูงลิง ฝูงนกนางแอ่น และ
ฝูงค้างคาวนับล้านตัว ถ�้าเขาชะอางค์โอน มี
ลักษณะเป็นรูกว้างลึกคล้ายอุโมงค์ มีค้างคาว
และนกนางแอ่นอาศัยอยู่ ห่างจากถ�้าไป 12 
กิโลเมตร ยังพบวัดถ�้าเขาชะอางค์โอน ซึ่งเป็น
ส�านกัสงฆ์ปฏิบตัธิรรมด้วย  อกีหนึง่ถ�า้ทีค่วรไป
คอืถ�า้เขาชะอางค์ห้ายอด เป็นถ�า้ตืน้ มหิีนงอก
หนิย้อยท่ีมคีวามตระการตาเช่นกัน ถ�า้แต่ละถ�า้ 
ล้วนมเีอกลกัษณ์ นกัท่องเท่ียวท่ีชอบท�ากิจกรรม 
ร่วมกับธรรมชาติไม่ควรพลาด

  กิจกรรมโดดเด่นท่ีนักท่องเที่ยวให้ 
ความสนใจ คอื “กำรล่องเรอืตำมล�ำน�ำ้ประแสร์”
เพื่อชมความงดงามทางธรรมชาติ 2 ฝั่งคลอง 
และไปดูต้นยางนาใหญ่ รกุขมรดกของแผ่นดนิ 
ที่มีความสูงใหญ่ ล�าต้นตรง หลายคนโอบ 
ท่ามกลางป่าเขยีวขจท่ีีล้อมรอบ  เป็นความงดงาม 
ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน
  จากข้อมูลทั้งหมดที่บรรยายมาน้ี 
เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของคนบ้านเขาใหญ่ 
ล้วนผกูพันอยู่กับธรรมชาต ิและเป็นการผกูพัน 
ทีแ่สดงออกถึงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
ร่วมกันในการจดัการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูป่าชมุชน 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลัง ถือเป็น 
อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท่ีรอให้ 
มาสัมผัส

ล่องเรือชมธรรมชาติ

อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล

ติดต่อ
นายตระกูล สว่างอารมณ์
โทรศัพท์ : 08 1864 6209
บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ต�าบลพลวงทอง 
อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/kaoyai2018/ 
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 “บ้ำนคลองไข่เน่ำโปร่งเป็นชมุชน
ริมน�้ำ”  ซึ่งปัจจุบันยังคงเอกลักษณ์ของมรดก
ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน�้าดั้งเดิมไว ้ 
ได้เป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน เป็น
บ้านเรือนแถวไม้ทอดเป็นแนวยาวตลอด 
สองฝ่ังคลอง ดเูป็นระเบยีบเรยีบร้อย รวมไปถึง 
สถาปัตยกรรมดั้งเดิม วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย 
และสภาพแวดล้อมของล�าคลอง และสวนผลไม้ 
ที่อุดมสมบูรณ์และคงความเป็นธรรมชาติไว้
เกือบทั้งหมด
 เมือ่เดนิทางมาถึงทีน่ี ่ก็ต้องไม่พลาด
ที่จะเดินเยี่ยมชม “ตลำดน�้ำบำงน้อย” ที่เดิม
เคยเป็นย่านการค้าทางน�า้ทีส่�าคญั ในปัจจบุนั
เป็นตลาดน�า้ท่ียังคงวิถีชวีติ และแบบดัง้เดมิไว้ 
ไม่เปลี่ยนแปลง มีบรรยากาศสบาย ๆ สงบ 
ไม่วุ่นวาย มอีาหารพ้ืนถ่ินทีห่ารบัประทานได้ยาก 
หลากหลายเมนู ทั้งโรตีแต้จิ๋ว ขนมงาสลัด 
ข้าวน�า้พรกิปลาท ูและก๋วยเตีย๋วหลอดบางน้อย 
นอกจากน้ียังมกีารอ�านวยความสะดวก ด้วยการ 
ท�าแผนท่ีส�าหรับร้านขายอาหารต่าง ๆ ไว  ้
โดยเฉพาะ ให้นักท่องเที่ยวตามรอยชิมได ้
อย่างสะดวกสบาย
 เมื่อเดินชมตลาดน�้าและซึมซับกับ
ความเป็นธรรมชาติจนหน�าใจแล้ว หากจะถาม
ถึงอาหารเด็ดของที่นี่ ก็คงไม่พ้น “โรตีแต้จิ๋ว” 
อาหารท้องถ่ินท่ีหากใครมาท่ีตลาดน�า้บางน้อย
แล้วห้ามพลาดเดด็ขาด เพราะมขีายทีน่ี่ทีเ่ดยีว
เท่าน้ัน ถูกคิดข้ึนเพ่ือใช้ไหว้เจ้าในพิธีส่งเจ้า 
ขึ้นสวรรค์ ท�าจากแป้งข้าวเหนียว ถ่ัวลิสง 
น�า้ตาลทรายแดง และงา มลีกัษณะเหนียวนุม่ 
กรอบ  หวาน หอม อร่อย และมีประโยชน์

วิถีชีวิตคนตลาดน�้า

น�้าปลาหวานลาวัลย์

“บ้านคลองไข่เน่าโปร่ง” ชุมชนริมตลาดน้ำ 
เน้นการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมให้คงอยู่ จ.สมุทรสงคราม
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 กิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่หมด
เพียงเท่านี ้ทีน่ี่ยังมกีาร “ล่องเรอืชมฝ่ังคลอง” 
หนึ่งในการท่องเที่ยวด้วยเส้นทางเรือ และ
เป ็นการล ่องชมธรรมชาติอันงดงามของ 
ทัง้สองฝ่ังคลอง  แวะกราบสกัการะพระวัดไทร 
พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ จากนั้นดื่มด�่ากับ 
ล�าคลองสามสายที่มาบรรจบกัน ปิดท้าย 
การสาธิตการท�าน�้าตาลมะพร้าวท่ีตลาดน�้า
บางน้อย ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 ปิดท้ายด้วยของฝากท่ีเป็นใครก็
ต้องเรียกหาอย่าง  “น�้ำปลำหวำนลำวัลย์”
ไว้เป็นของฝากติดมือ น�้าปลาหวานลาวัลย ์
เป ็นผลิตภัณฑ์ที่ ใช ้ วัตถุดิบในพ้ืนที่  เช ่น 
น�้าตาลมะพร้าวและกุ้งแห้ง ด้วยกรรมวิธี 
ที่ไม่ผสมสารกันบูด จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เก็บได้นานถึง 
3 เดือนในตู ้ เ ย็น และยังมีการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ ท้ังแบบขวดแก้วและกระปุก
พลาสติก ส�าหรับเลือกซื้อเป็นของฝากได้ 
ตามความเหมาะสม

ล่องเรือชมฝั่งคลอง

โรตีแต้จิ๋ว

ตลาดน�้าบางน้อย

ติดต่อ
นางลาวัลย์  เชิดชู 
โทรศัพท์ : 06 1636 3255
บ้านคลองไข่เน่าโปร่ง หมู่ที่ 8 ต�าบลกระดังงา 
อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
https://www.facebook.com/search/top/?q= 
Bangnoikoyrak(บางน้อยคอยรัก)
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 บ้านคลองหัวช้าง เป็นชุมชนที่มี
แหล่งน�้าส�าคัญ ได้แก่ “คลองหัวช้ำง และ 
ล�ำรำงคลองหัวช้ำง” ท�าให้สภาพพ้ืนที ่เหมาะ 
ส�าหรบัการท�าการเกษตรและปศุสตัว์ ต่อมาได้มี 
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง 
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายในต�าบลคลองเรือ 
ผ่านสโลแกนการท่องเท่ียวท่ีว่า “ตื่นเช้ำ 
ปลกูผัก  ตกัน�ำ้ ต�ำข้ำว นับดำว และเข้ำนอน”
สะท้อนให้เหน็ถึงอตัลกัษณ์วิถีชมุชนท่ีโดดเด่น
ในการท�าการเกษตร จนกลายเป็นเส้นทาง 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พรมเช็ดเท้า

“บ้านคลองหัวช้าง” เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ จ.สระบุรี

 โดยเส้นทางการท่องเทีย่วน้ันจะเริม่ต้น 
ที่ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง หรือ 
ทีเ่รยีกกนัว่า “โรงเรยีนชำวบ้ำน” เป็นการส่งเสรมิ 
ให้ชาวบ้านได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับการท�าการเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรรมมีความย่ังยืนและ
ธรรมชาตไิม่ถูกท�าลาย ซึง่มกีารสร้างเครอืข่าย
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้าน
อื่น ๆ ด้วย ทั้งในชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 
ท่ีส�าคัญ จนเกิดเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวที่
เรยีกว่า เกษตรเชงิอนรุกัษ์ หรอืท่องเทีย่วเชงิอาชพี 
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 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสนุกสนานอย่าง “กำรร�ำกลองยำว”
ซึง่เป็นการน�าเสน่ห์และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และ 
เครือ่งดนตรีไทยอย่างกลองยาวออกมาต้อนรบั 
นกัท่องเท่ียว และยังมกีารฝึกสอนให้นักท่องเทีย่ว 
ได้เรียนรู้การตีกลองยาวข้ันพ้ืนฐานท่ีใช้เวลา 
ไม่นาน ซึง่กลองยาวเป็นเครือ่งดนตรทีีช่่วยสร้าง 
ความสนุกสนานครื้นเครง เรียกเสียงหัวเราะ
ให้กับผูฟั้ง และยังช่วยสร้างความสมัพันธ์อนัด ี
ระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน
 หลังจากสนุกกับการร�ากลองยาว 
แล้ว คุณจะยังได ้สัมผัสกับภูมิป ัญญาท่ี
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเย่ียมยอดของชาวบ้าน 
“เน่ืองจำกคนบ้ำนคลองหัวช้ำง” มภูีมปัิญญา 
ในการทอเสื่อกกอยู ่แล้ว ส ่วนการทอผ้า 
เชด็เท้านัน้มวีธีิการทอท่ีไม่ต่างกันนกั จงึเกิดการ 
ประยุกต์ด้วยการน�าองค์ความรู ้ที่มีมาทอ
พรมเช็ดเท้า ซึ่งมีหลายเกรด ส�าหรับจ�าหน่าย
ที่ชุมชน จ�าหน่ายทางออนไลน์ และส่งขาย
ต่างประเทศ ซึ่งพรมเช็ดเท้าท่ีน่ีมีจุดเด่นคือ 
มคุีณภาพ ถูกสขุลกัษณะ และสามารถผลติซ�า้ได้ 
ในปริมาณและคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน

 หลังจากเย่ียมชมสถานที่ต ่าง ๆ 
จนท้องหวิแล้ว ก็ต้องปิดท้ายด้วยการรบัประทาน 
“อำหำรท้องถิ่นปลอดสำรพิษ” เน่ืองจาก 
เป็นการเก็บเก่ียวผลผลติในพ้ืนท่ี และชาวบ้าน 
น�ามาปรุงอาหารกินเอง จึงมั่นใจได้ว่าอาหาร 
ท้องถ่ินน้ันปลอดสารพิษ ปลอดภัยและได  ้
คุณภาพ นอกจากนียั้งมอีาหารพิเศษ โดยแยก 
ตามศาสนาไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มีความ 
หลากหลายด้านเชื้อชาติและศาสนาอีกด้วย

กิจกรรมร�ากลองยาว

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง

ติดต่อ
นายคมกริช  ธิโสภา
โทรศัพท์ : 09 8946 0376
บ้านคลองหัวช้าง  หมู่ที่ 10 ต�าบลคลองเรือ
อ�าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
https://www.facebook.com/SunyReiynRu-
ChumchnBanKhlxngHawChang/
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 แม้ชุมชนบ้านดอนไก่ดีจะมีวิถีชีวิต 
แบบสงัคมเมอืง ผูค้นส่วนใหญ่รบัจ้างในโรงงาน 
อุตสาหกรรม ท�างานแข่งกับเวลา แต่เพราะม ี
ผูค้นบางส่วนได้เคยอยู่ในโรงงานอตุสาหกรรม 
การท�าเครื่องเขียนลายคราม ด้วยเหตุนี้จึงม ี
การน�าทกัษะเหล่านัน้ มาประยกุต์ใช้ในการเขยีน 
ลายครามและเบญจรงค์ท่ีมีความสวยงาม 
“สะท้อนควำมเป็นไทยอันทรงคุณค่ำ” จนเป็น 
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และเป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
 “เบญจรงค์ แปลว่ำ ห้ำสี ชำม
เบญจรงค์ จึงหมำยถึง ชำมท่ีเขียนด้วย 
สีห้ำสี” แต่ในการใช้สีนั้นมีตั้งแต่ 3 ไปจนถึง 
8 สี โดยมีสีหลักคือ แดง เหลือง ขาว ด�า เขียว 
หรือน�้าเงิน และสีอื่น ๆ ได้แก่ ม่วง แสด 
น�้าตาล เป็นต้น เครื่องเบญจรงค์มีการพัฒนา
ด้านลวดลายอย่างเช่น “ลำยน�้ำทอง” ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะจากการน�าสีทองมาตัดเส้น 
จนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ทรงคุณค่า
 ในป ัจจุบันมีร ้านเบญจรงค ์มา 
รวมกลุ่มกัน ซึ่งแต่ละร้านก็มีจุดขายที่โดดเด่น 
เป็นของตัวเอง เช่น “อุไรเบญจรงค์” ที่เน้น 
เบญจรงค์ท่ีมลีวดลายโบราณในสมยัรชักาลท่ี 2 
และรัชกาลที่ 5 หนูเล็กเบญจรงค์ จะเน้น
เบญจรงค์พุทธประวัติ ลายพุ่มข้าวบิณฑ  ์
ลายจักรี และลายไม้เลื้อย ส่วนปานรดา
เบญจรงค์น้ันสามารถเข้าไปเย่ียมชมการลงสี
เครื่องเบญจรงค์ได้ เป็นต้น

วิถีชุมชนเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์

“บ้านดอนไก่ดี” 
มีดีที่เครื่องชามเบญจรงค์ลวดลายล้ำ ค่า จ.สมุทรสาคร
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 นกัท่องเท่ียวสามารถแวะมาเทีย่วชม 
ซื้อสินค้าชุมชน ณ ศูนย์ OTOP บ้านดอนไก่ดี 
ทีน่ี่มจี�าหน่ายผลติภัณฑ์เบญจรงค์หลากหลาย
รปูแบบ เช่น ชามเบญจรงค์ โถเบญจรงค์ รวมถึง 
มกีารประยุกต์เป็นเครือ่งใช้ เช่น นาฬิกาแขวน 
และนาฬิกาตั้งโต๊ะลายเบญจรงค์ ลวดลาย 
เป็นสากล เป็นท่ีนยิมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างชาติ
 นอกจากนี้ระหว่างการเดินทาง 
เข้าหมู่บ้าน 2 ข้างทางจะมีศิลปะภาพวาด 
บนก�าแพง เรียกว่า Graffiti บอกเล่าถึงวิถีชีวิต
ของคนในชมุชน ให้นักท่องเทีย่วได้ท�ากิจกรรม
ถ่ายภาพกันอีกด้วย

 ปิดท้ายด้วยของอร่อยพ้ืนถ่ินอย่าง 
“แคบหมู” เป็นเมนูอาหารท้องถิ่นของชุมชน 
ทีไ่ม่ควรพลาด เป็นวิถีทางวัฒนธรรมทีส่บืทอด
กันมาช้านาน นอกจากนี้ยังมีเมนูอ่ืน ๆ ให ้
เลือกสรรด้วย เช่น ห่อหมก น�้าว่าน และ 
น�า้สมนุไพร หากได้ล้ิมรสครบทุกเมนูเป็นต้อง 
ติดใจ อยากกลับมาอีกแน่นอน

เรียนรู้การท�าเครื่องเบญจรงค์

แคบหมู

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

ติดต่อ
นางหนูเล็ก  พงษ์เมธา
โทรศัพท์ : 08 1995 9196
บ้านดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ต�าบลดอนไก่ดี
อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
https://www.facebook.com/NoolekBenjarong-
Donkaidee/
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  บ้านต้นโพธ์ิเป็นชุมชนชาวมอญ
ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ริมน�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก 
โดยอพยพหนภัียสงครามมาจากเมอืงเมาะตะมะ 
ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีความ 
สามคัคเีป็นอย่างมาก ภายในหมูบ้่านจะมสีถานที่ 
ท่องเทีย่ว โบราณสถาน ข้าวของเครือ่งใช้ต่าง ๆ  
ที่สื่อถึงความเป็นอยู่ของคนมอญในอดีตและ 
สบืมาจนถึงรุน่ลกูหลาน นอกจากนียั้งมปีระเพณี 
เซ่นไหว้และร�าถวายศาลกลางหมูบ้่าน มพิีธีกรรม 
ร�าผีมอญ ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญ การ 
ตักบาตรพระร้อย พิธีกวนข้าวทพิย์ และพิธีต่าง ๆ  

บรรยากาศบ้านต้นโพธิ์

ชาวมอญบ้านต้นโพธิ์

“บ้านต้นโพธิ์”  
วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ จ.ปทุมธานี

อกีมายมายท่ีเป็นอตัลกัษณ์ดัง้เดมิของคนมอญ 
บ้านต้นโพธิ์อันน่าหลงใหล
  ภายในชุมชนมีสถานปฏิบัติธรรม 
เก ่าแก ่ชื่อ “วัดชินวรำรำม” เดิมชื่อว ่า 
“วดัมะขำมใต้” เป็นวัดทีส่ร้างขึน้ในปีที ่7 แห่ง
การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ราชพงษเชษฐมเหศวรสนุทร พระพุทธเลศิหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 ต่อมาในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอฐัมรามาธิบดนิทร รชักาลที ่8 ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ เป ็นพระอารามหลวงชั้นตร ี
ชนิดวรวิหาร วัดแรกของจังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน 
พระเกียรติคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และ
เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดชินวรำรำม” ตั้งแต่วันท่ี 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2481 วัดดังกล่าวจึงนับเป็น 
สถานแห่งธรรมท่ีมปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน 
และมเีรือ่งราวทีน่่าสนใจชวนให้ศกึษามากมาย
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  จากการรวมพลงักันของชาวบ้านต้นโพธ์ิ 
ท�าให้หมู่บ้านแห่งน้ีกลายเป็น “ศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดนิ ดเีด่นอันดบั 1 ของ 
จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ.2560” ซึ่งภายใน
ศูนย์จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ส�าหรับให้ 
นกัท่องเทีย่วได้ฝึกอบรมการท�าผลติภัณฑ์พ้ืนถ่ิน 
ที่น่าสนใจ เช่น การปักผ้าสไบมอญ การท�าธง
ตะขาบ การท�าพวงมะโหตร การท�าน�า้สมนุไพร
  ผลิตภัณฑ์เด ่นที่สร ้างชื่อให ้กับ 
บ้านต้นโพธิ์ คือ “น�้ำมันเหลือง” น�้ามันที่เคี่ยว
จากสมนุไพรสดจากธรรมชาตหิลากหลายชนิด 
ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้ดม ทา 
และนวด เพ่ือบรรเทาอาการต่าง ๆ  มคีณุสมบตัิ
รักษาแผลสด แผลผุพอง น�้ากัดเท้า ฝี หนอง 
นับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของบ้านต้นโพธ์ิ ท่ี
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

  “อำหำรประจ�ำท้องถิ่นชำวมอญ
บ้ำนต้นโพธ์ิท่ีต้องมีให้รับประทำนทุกม้ือ
และขำดไม่ได้” คือ น�้าพริก ได้แก่ น�้าพริก
ปลาย่าง น�้าพริกตาแดง น�้าพริกกะปิ น�้าพริก
กุ้งแห้ง และน�้าปลาย�า ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยน
กันไปในแต่ละมื้อ โดยเฉพาะน�้าพริกปลาย�า 
จะนิยมกันมาก ทานคู่กับผักสด ผักดองหรือ
ผักต้ม โดยมีปลาเค็มเป็นเครื่องเคียง แต่หาก
เป็นเมนูท่ีท�าจากผักเป็นวัตถุดิบหลักจะเน้น
ผักที่มีกลิ่นและออกรสเปรี้ยวในการประกอบ
อาหาร เช่น กระเจี๊ยบเขียว ใบกระเจี๊ยบแดง 
ผักปลัง ส่วนแกงที่นิยมทานกัน คือ แกงส้ม
มอญ มีรสชาติคล้ายกับแกงส้มภาคกลางของ
ไทย แต่จะหนกัเครือ่งแกงมากกว่าเพ่ือดบักลิน่
คาวของเนื้อสัตว์

น�้ามันเหลือง

วัดชินวราราม

อาหารมอญ

    
ติดต่อ
นางปทุมมรัตน์ ธรรมโม
โทรศัพท์ : 08 1822 0774
บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต�าบลบางขะแยง 
อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
https://www.facebook.com/เทศบาลต�าบล 
บางขะแยง-543161476065164/
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 บ้านตลาด เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มี
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
อยู่หลายแห่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ชุมชน แต่จุดเด่นส�าคัญท่ีท�าให้บ้านตลาด
เป็นชุมชนท่ีมีความย่ังยืนน้ัน แท้จริงแล้ว 
ไม่ได้มาจากการท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว 
แต่มาจากอัตลักษณ์ความเข้มแข็งของคน 
ในชุมชน ชาวบ้านอยู่กันแบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
เมื่อใดที่มีการจัดกิจกรรมหรือประเพณี 
ในชมุชน ชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันมาร่วมประชมุ 
และแบ่งหน้าทีกั่นรบัผดิชอบอย่างเต็มก�าลงั เช่น 
ในช่วงทีแ่ม่น�า้มผีกัตบชวาขยายพันธ์ุ ชาวบ้าน 
ก็จะพร้อมใจกันออกมาก�าจดัวัชพืช หรอืน�าเด็ก ๆ  
ในชุมชนมาหัดศิลปะการแสดงเพ่ือไว้ต้อนรับ 
แขกที่มาเยือน เป็นต้น 
  ชาวบ้านท่ีน่ียังได้แบ่งพ้ืนทีเ่ปิดโอกาส 
ให้แก่นักศึกษาได้เข้ามาโชว์ศิลปะสร้างสรรค ์
ผลงานผ่านภาพฝาผนังสู่การเป็น Street Art 

บรรยากาศบ้านตลาด

Street Art

“บ้านตลาด” ชุมชนเก่าเข้มแข็ง 

สู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน จ.เพชรบุรี

และใช้เป็นแลนด์มาร์คส�าคัญท่ีนักท่องเที่ยว 
กลุ ่มวัยรุ ่นนิยมมาถ่ายรูปร่วมกันสร้างการ 
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น
 อีกหนึ่งสถานท่ีท่องเที่ยวส�าคัญ
ของบ้านตลาด คือ “สระบัวหลวง” สระบัว 
ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น “บวัหลวงของราชนีิ” ความเป็นมา 
นั้นมาจากเมื่อครั้ง ท่ี  “สมเด็จพระบรม
ราชนีินาถในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” 
ประทับอยู่ ณ วังไกลกังวล ได้มีรับสั่งให้ทหาร 
มาคอยดูแลดอกบวั เพือ่ว่าจะตดัไปในวังเพราะ
ทรงโปรดดอกบัวที่หนองจอกมาก เนื่องจาก
เป็นดอกบัวที่มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นดอกบัว
ที่มีก้านยาว บางดอกยาวได้ถึง 3 เมตร และ 
มีกลิ่นหอมมาก 
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  กลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP ในชมุชน 
ได้ช่วยกนัคดิค้นและพัฒนา “ผลติภณัฑ์ขนม 
จากบวัหลวงราชนิ”ี วัตถุดิบซึง่มมีากในท้องถ่ิน 
มาผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น 
ขนมเป๊ียะเมด็บวั ขนมสะบนังาเมด็บวั น�า้พรกิ 
บัวราชินี และน�้ารากบัว เป็นต้น 
  ชุมชนบ ้านตลาดมีการพัฒนา 
อาหารพ้ืนถ่ินรสไทยแท้ ซึ่งน�าบัวราชินีมา
ประกอบอาหาร มีการตั้งชื่อเมนูให้ดูน่าค้นหา 
สร้างเสน่ห์ให้แก่อาหารไทยในแบบฉบับ 
ของชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์ เช่น บัวดีสี่สหาย 
(ย�ากลบีบวั) กลบีใบร่าเรงิ (กลบีบัวชุบแป้งทอด) 
ไหลพายอกย้อน (ไหลบัวผัด) เกสรซ่อนตัว 
(น�า้พรกิเมด็บวั) เมด็บวัอร่อยล�า้ (เมด็บวัค่ัวกลิง้) 

เมี่ยงค�างามพักตร์ (เมี่ยงค�ากลีบบัว) รากรัก
ฝากไว้ (รากบวัตุน๋ยาจนี) ข้าวห่อรอรกั (ข้าวห่อ 
ใบบวั) ลอืฟ้าจรดดนิ (แกงบวดลกูตาลเมด็บวั) 
วุ้นสวรรค์หรรษา (วุ้นกลีบบัว)

เมนูอาหารจากดอกบัวราชินี

ขนมจากบัวหลวงราชินี

สระบัวราชินี

ติดต่อ
นางศุภกร  โภคสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 08 6752 6098
บ้านตลาด หมู่ที่ 6 ต�าบลหนองจอก 
อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
https://www.facebook.com/OTOPNongchok/ 
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 มาท่องเท่ียวบ้านตลาดควายต้อง
มาเยือน “ตลาดอมยิ้ม” ตลาดวิถีไทยย้อนยุค 
จอมบึง เป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมของ 
ชาวบ้าน 8 ชาติพันธุ์ ท่ีแบ่งเป็นโซนการแสดง 
และขายของอย่างชดัเจน เช่น ชาวไทยทรงด�า 
ชาวไทยพ้ืนถ่ิน ลาวตี ้ลาวโซ่ง และชาวกะเหรีย่ง 
ด้านบรเิวณหน้าตลาดจะพบกับการแสดงดนตร ี
ของผูส้งูอาย ุสร้างบรรยากาศได้อย่างครกึครืน้ 
เมือ่เดนิเข้าไปจะมอีาหาร ขนม อาหารท้องถ่ิน 
ให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย เช่น ผัก ผลไม ้
ท่ีน�ามาขายล้วนเป็นของชาวบ้านในชุมชนท่ี 
ปลูกกันเอง มีข้าวเกรียบว่าว ขนมจีนเส้นสด 
ขนมครกท่ีใช้แป้งโม่แบบโบราณ ท�ากันให้เหน็ 
แบบสด ๆ  ส่วนข้าวของเครือ่งใช้ม ีตะกร้าหวาย 
ผ้าพืน้เมอืงให้ได้จับจ่ายซื้อสอย  พ่อค้าแม่ค้า 
ท่ีนี่ก็แต่งกายแบบโบราณตามชาติพันธุ์ของ 
ตนเองอย่างมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังม ี
จดุสาธิตการทอผ้า การท�าขนมโบราณ ให้รบัชม 
อีกด้วย เมื่อไปถึงแล้วคุณจะต้องย้ิมสมกับ 
ชือ่ตลาดอมย้ิมแน่นอน
  ส�าหรับผลติภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านตลาด 
ควาย มีให้เลือกซื้อมากมายหลายหลาก แต่ที่
ถูกใจนักท่องเทีย่วท้ังชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
คอื “ผ้าขาวม้า” เป็นผลติภัณฑ์ชมุชนท่ีควรซือ้
เป็นของฝาก ของที่ระลึก เน่ืองจากผ้าขาวม้า 
ท่ีน่ีผ่านการทอจากผู้มีฝีมือในชุมชน  ท�าให้ 
เ น้ือผ ้าดี  มีคุณภาพ สีสันสดใส สีไม ่ตก 
มีมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน และสวม
ใส่สบาย ที่ส�าคัญมีจ�าหน่ายที่ตลาดอมย้ิม 
ด้วยเช่นกัน 

ผ้าขาวม้า

วิถีย้อนยุค คนจอมบึง

“บ้านตลาดควาย” 

วิถีย้อนยุคคนจอมบึง จ.ราชบุรี
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  ข้ามมาทีข่องรบัประทานเล่นพ้ืนถ่ิน 
กันบ้าง ขอยกให้ “ข้าวหลามมะพร้าวอ่อน” ขนม 
ทีช่าวบ้านตลาดควายดดัแปลงจากข้าวหลาม 
ทีอ่ยู่ในกระบอกไม้ไผ่มาเป็นลกูมะพร้าวน�า้หอม 
มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว แต่ยังคงความ
หวานมนัของข้าวเหนยีว เพ่ิมเตมิคอืความหอม
จากมะพร้าว ท�าให้ได้รสชาติของข้าวหลาม
อีกแบบหนึ่ง
 ตลาดอมย้ิมนอกจากจะเป็นแหล่ง
อาหารการกินแล้ว ยังมี “บึงบัวหลากหลาย
สายพันธุ์” เช่น บัวสายพันธุ์พื้นเมือง บัวหลวง
สตัตบตุย์ สตัตบงกช ปทุม และบวัผนั  ให้ได้ชม
และถ่ายรปูเก๋ ๆ  ลงโซเชยีล แนะน�าว่าถ้าอยาก
เหน็บัวแดงบานควรมาช่วงเช้า ๆ   ดอกบวัหลวง
จะบานถึงช่วงบ่าย ๆ  ส่วนเดือนที่ดอกบัว 
จะบานสะพรั่งกันเต็มที่คือเดือนพฤศจิกายน-
กุมภาพันธ์  ถือเป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  วิถีย้อนยุคคนจอมบึงไม่ได้มีเพียง

ตลาดอมยิ้มเท่านั้น แต่ทุกคนในหมู ่บ ้าน 
ยังม ี“วดัวาปีสทุธาวาส” เป็นศนูย์กลางรวมใจ
ของชาวบ้าน ชุมชนจึงมีความเข้มแข็งและ 
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการใช้ชีวิต 
ชาวไทยพ้ืนถ่ินแบบย้อนยุคตามที่ได้เห็นใน 
ตลาดอมย้ิม ทัง้เครือ่งแต่งกาย อาหารการกิน 
การละเล่น และการใช้ภาษา บ้านตลาดควาย 
จึงนับเป็นอีกหนึ่งชุมชนในประเทศไทยท่ีคง 
ไม่กล่าวเกนิไปนกัหากจะบอกว่า นกัท่องเท่ียว 
ควรแวะมาท่องเที่ยวสักครั้งในชีวิต

ตลาดอมยิ้ม

ข้าวหลามมะพร้าวอ่อน

ถ่ายรูป อมยิ้มที่ริมบึง

ติดต่อ
นายสมหมาย ทับทิม 
โทรศัพท์ : 09 5698 6172
บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 ต�าบลจอมบึง 
อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
https://www.facebook.com/OTOP.bo/



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน98

 มาเท่ียวบ้านเตาอิฐทั้งทีอย่าพลาด 
ทีจ่ะลิม้รสความสดของเมน ู“กุ้งแม่น�า้ตวัโต ๆ ”
โดยชาวบ้านจะน�ากุ้งแม่น�้าท่ีจับได้สด ๆ มา 
สรรค์สร้างเป็นเมนูแสนอร่อยให้นักท่องเท่ียว 
ได้รบัประทาน เช่น “กุ้งแม่น�า้เผา” ทีย่่างให้สกุ 
พอหอม จนเน้ือกุ้งฟู  เป็นกุ้งแม่น�า้ตวัอวบอ้วน 
เนื้อหวาน สดแน่น รับประทานกับน�้าจิ้มซีฟู้ด 
รสเด็ดจัดจ้าน อร่อยโดดเด่นไม่เป็นรองใคร
  นอกจากน้ีก็ยังมีไฮไลท์ของชุมชน
บ้านเตาอิฐ คือ การมีโรงงานผลิตหุ่นเหล็กที่ม ี
ชือ่เสยีง โดยหุ่นเหลก็นีเ้กิดจากการน�าเศษเหลก็มา 
ประกอบขึน้รปูให้มลีกัษณะคล้ายดาราฮอลลวูีด 
จากภาพยนตร์เรือ่งต่าง ๆ อาท ิทรานซ์ฟอร์เมอร์ 

วัดเตาอิฐ

กุ้งแม่น�้าเผา

ฮอลลีวูดบ้านนา

“บ้านเตาอิฐ” 

ฮอลลีวูดบ้านนา จ.ฉะเชิงเทรา

หุน่ยนต์ต่างดาวยอดนยิม เจ้าตวัเหลอืงมนิเนีย่น 
รปูร่างทรงกระบอกคล้ายยาแคบซลู จากการ์ตูน 
ชื่อดัง จึงได้ชื่อว่าเป็น “ฮอลลีวูดบ้านนา” 
ผลงานแต่ละชิ้นถือเป็นงานศิลปะทีม่ตีวัเดยีว 
ในโลก จนเหน็แล้วต้องอยากเข้าไปสัมผัสและ
ถ่ายรูป
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และเป็นการอนุรักษ์ต้นโพธ์ิสีขาวนี้ให้อยู ่
ได้นานสบืไป ด้านหลงัอโุบสถยังมเีจดย์ีโบราณ
อายุกว่า 100 ปี ให้ได้เคารพบูชา นอกจากนี้ 
เมื่อขึ้นมาที่ศาลาวัดจะพบ “เรือควายน�้า”
ซึ่งเป็นเรือขุดท่ีใช้ส�าหรับแข่งขันในสมัยก่อน 
ตามประวัติเล่ากันว่าต้องใช้ควายลากมาจงึชือ่ว่า 
เรือควายน�้า ความศักดิ์สิทธ์ิ คือ ก่อนแข่งขัน 
จะต้องท�าพิธีบนบาน เมือ่ลงแข่งจะชนะทกุครัง้ 
ระหว่างแข่งขนัถ้าเรอืคูแ่ข่งตคีูข่ึน้มา เรอืควายน�า้ 
จะดูดเรือคู่แข่งจนล่ม
  บ้านเตาอฐิยังมท้ีองทุง่นาทีส่วยงาม 
ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศ 
“ด้วยการป่ันจักรยานชมทุ่งนา” ทีร่่มรืน่ เย็น 
สบาย นอกจากได้ชมวิวและสัมผัสวิถีชีวิต 
ดั้งเดิมของชาวบ้านแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องการ 
ท�านา ตัง้แต่เริม่ ไถ คราด หว่าน ด�า ดแูลรกัษา  
เก็บเก่ียว การท�าขวัญข้าว จนกระทัง่การสข้ีาว 
แปรรูปเป็นข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ บรรจุถุง 
ออกจ�าหน่ายเลยทีเดียว นับว่าคุ้มค่ามากที่ได ้
หลบความวุ่นวาย มาพักกาย พักใจ แบบเรยีบง่าย 
อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติที่บริสุทธิ์
  ก่อนเดินทางกลับที่พัก อย่าลืมแวะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ “ข้าวซ้อมมือ ตราเพชรมณี” 
ผลผลิตจากอาชีพหลักของชุมชนซึ่งก็คือ 
การท�านา เป็นทุ่งนาที่เหมาะแก่การปลูกข้าว 
ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นข้าวหอมมะลิที ่
ไม่ได้ขดัขาว ท�าให้มคีณุค่าทางอาหาร วติามนิ 
แร่ธาตตุ่าง ๆ  อยู่มาก  ไม่มสีารเคมเีจอืปน ท�าให้ 
ข้าวทุกถุง หอม นุ่ม อร่อย หุงขึ้นหม้อ

ปั่นจักรยานชมทุ่งนาเขียวขจี

ติดต่อ
นางวราภรณ์ ทองมี
โทรศัพท์ : 08 0574 0345
บ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ต�าบลบางคา 
อ�าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ถัดจากฮอลลวูีดบ้านนา มาพักผ่อน 
สงบจิตใจต่อได้ท่ี “วัดเตาอิฐ” เป็นวัดเก่าแก ่
ของชุมชนที่มี “ต้นโพธ์ิสีขาวแห่งเดียวใน 
ประเทศไทย” โดยทางวัดได้ท�าลูกกรงเป็น 
รั้วเหล็กล้อมไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
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 แต่เดิมน้ันพ้ืนท่ีบ้านทับทมิสยาม   05 
เป็นพ้ืนทีท่ี ่“ชาวกัมพชูาหลบหนีภยัสงคราม 
เข้ามาตามแนวชายแดน” แต่หลงัจากส่งตัว 
ผู้อพยพกลับประเทศแล้ว จึงได้ฟื้นฟูหมู่บ้าน 
ตามแนวชายแดน โดยให้เป็นยุทธศาสตร์ป้องกัน 
ประเทศตามแนวชายแดน รวมถึงการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วน 
ประชาชนให้อยู ่อาศัยและมีที่ท�ากินเป ็น 
หลกัแหล่ง จนกลายเป็นหมูบ้่านทีม่อีตัลกัษณ์
วิถีชมุชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศ สภาพ
สวยงาม อากาศดี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสรมิการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 “ผลิตภัณฑ์ของท่ีนี่เกิดจากการ 
น�าวตัถุดบิท่ีมีในหมู่บ้านมาส่งเสรมิ” พัฒนา 
ต่อยอดให้เกิดความหลากหลาย โดยน�ามา 
แปรรูปและจดัจ�าหน่าย เช่น เครือ่งดืม่สมนุไพร 
ปลอดสารพิษ สมุนไพรตากแห้งบรรจุซอง 
ยาหม่องไพล ยาดมสมุนไพร สครับขมิ้น 
ดินสอพอง น�้ามันไพล และกล้วยฉาบ เป็นต้น 
ส�าหรับเครื่องดื่มสมุนไพรน้ันมีทั้งท�าจาก 
ผลผลติสด ๆ  และท�าแบบชนดิแห้งท่ีบรรจุใส่ซอง 
ส�าหรับน�าไปรับประทานภายหลัง ซึ่งเก็บได้ 
นานกว่าเดมิ อกีทัง้ยังสะดวกและปลอดสารพิษ
 นอกจากสมนุไพรต่าง ๆ  แล้ว ในส่วน 
ของพืชผักผลไม้นั้น จะเห็นว่าท่ีนี่ปลูกกล้วย
เป็นจ�านวนมาก และมีหลากหลายพันธุ ์ 
จึงมีการน�ากล้วยมาท�าอาหารท้ังคาวหวาน 
โดยเฉพาะ “แกงนางหวานกล้วยไข่” ซึ่ง
เป็นเมนูท่ีชาวบ้านนิยมมาเน่ินนาน มีรสชาติ 
ทีก่ลมกล่อม หอมอร่อย และยงัใส่ไก่ลงไปด้วย
เพื่อเพิ่มพลังงาน หากรับประทานกับข้าวสวย
ร้อน ๆ จะยิ่งเพิ่มรสชาติมากขึ้นด้วย

วิถีคนชายแดน

เครื่องดื่มสมุนไพร

“บ้านทับทิมสยาม 05”
ความงามดุจสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย จ.สระแก้ว
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 ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของ 
ทีน่ีน้ั่นก็โดดเด่นไม่แพ้ใคร เพราะท่ีนีไ่ด้รบัการ
ขนานนามว่าเป็น “สวติเซอร์แลนด์เมืองไทย” 
ด้วยสถานท่ีชมวิวของบ้านทับทิมสยาม 05 นัน้ 
เต็มไปด้วยธรรมชาติท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น 
ไร่ทานตะวันท่ีเมือ่ออกดอกจะมองเหน็สเีหลอืง
อร่ามงามตา อีกท้ังยังมีเทือกเขาน้อยใหญ่ 
ทีม่ลีกัษณะสวยงาม บรรยากาศร่มรืน่ เย็นสบาย 
เหมาะกับการท�ากิจกรรมปั ่นจักรยานชม 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงมีการเปรียบเปรย 
ว่าเหมอืนกับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

 ป ิดท ้ายด ้วยการท ่องเ ท่ียวเชิง
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังสืบทอด
ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาไว้ไม่ให้
เสื่อมคลาย ด้วยการ “ไหว้หลวงพ่อหินเขียว 
ศักดิ์สิทธิ์ ”  จากนั้นจึงน ้อมจิตอธิษฐาน 
ลอดใต้ถุนโบสถ์เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคล 
และยังช่วยให้จิตใจสงบ เกิดแรงบันดาลใจ
ใหม่ ๆ เมื่อกลับไปท�างาน

ไหว้หลวงพ่อหินเขียวศักดิ์สิทธิ์

แกงนางหวานกล้วยไข่

ทับทิมสยาม 05 สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ติดต่อ
นายมโน  เนยสูงเนิน
โทรศัพท์ : 08 5288 5675
บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ที่ 10 ต�าบลคลองไก่เถือ่น
อ�าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแก้ว
https://www.facebook.com/teerafanpage/
videos/แนะน�าหมูบ้่าน-otop-นวัตวิถี_บ้านทับทมิ
สยาม05-ตคลองไก่เถ่ือน-อคลองหาด-จสระแก้ว/
476948096124119/
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 บ้านท้ายวดั ชมุชนเลก็ ๆ  แทรกตวัอยู่ 
อย่างสงบริมแม่น�้าเจ้าพระยา พึ่งพาตัวเองได ้
และยังรวมกลุ ่มกันอย่างเข้มแข็ง ถือเป็น 
ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 
อย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนในชุมชน
มีแนวความคิดน�าการท่องเท่ียวเข้ามาเป็น
ศูนย ์กลางและเชื่อมต่อวิถีชี วิตของผู ้คน 
ในชุมชน ให้ก่อเกิดการรักษาขนบธรรมเนียม
อันเรียบง่าย และสุขสงบไว้ได้อย่างลงตัว 
 จากหมู ่บ้านริมแม่น�้าเจ้าพระยา 
พัฒนาสูก่ารเป็น “กลุม่สตรสีหกรณ์สมุนไพร 
อายุวัฒนะ โฮมสเตย์เกาะเกิด” ซึ่งถือเป็น 
ที่ พักโฮมสเตย ์ที่พร ้อมที่สุดของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อน
กับบรรยากาศสงบสบายรมิแม่น�า้ ท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ท�าขนมหวาน ขนมโบราณ ผลิต
ยาสมุนไพร ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
 รวมท้ังล ่องเรือชมวิถีชี วิตและ
ทิวทัศน์สองฝั ่งแม่น�้าร่วมกับผู้คนในชุมชน 
“น่ังเรอืตกกุ้งแม่น�า้” ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถ 
ลองตกกุ้งได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นกิจกรรมที่ท้ัง 
สนุกและเพลิดเพลินมาก ๆ  อีกอย่างหนึ่ง กุ้งที ่
ตกได้สามารถน�ากลบัมาท�าอาหาร นัง่รบัประทาน 
กันริมแม่น�้าในบรรยากาศลมพัดเย็นสบาย 

นั่งเรือตกกุ้งแม่น�้า

กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ โฮมสเตย์เกาะเกิด

“บ้านท้ายวัด” ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย ริมน้ำ เจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
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ผ่าซกีทอด งา และน�า้ตาลเคีย่ว ผสมให้เข้ากัน 
ปั้นเป็นลูกกลม ๆ แล้วบีบให้แบนออกเป็นชิ้น 
พอค�า น�าไปชบุแป้งข้าวเจ้าท่ีผสมหัวกะท ิจากนัน้ 
น�าไปทอดให้สุก สามเกลอเป็นขนมไทย
โบราณที่ท�าขึ้นเพื่อใช้ในงานมงคลสมรส และ 
อีกเหตุผลหน่ึงที่ขนมสามเกลอไม่ค ่อยมี 
คนท�าขายเป็นเพราะขนมสามเกลอจะอร่อย 
ท่ีสุดตอนเพ่ิงท�าเสร็จใหม่ ๆ ซึ่งนักท่องเทีย่ว 
ได้ชิมขนมสามเกลอแบบร้อน ๆ ด้วย 

ขนมสามเกลอ

ยาลูกกลอนอายุวัฒนะ

ติดต่อ
นายสุชิน  อุ้มญาติ
โทรศัพท์ : 08 1423 0708
บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 5 ต�าบลเกาะเกิด 
อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นอกจากนี้  กลุ ่ มสตรีสหกรณ ์
สมุนไพรอายุวัฒนะ โฮมสเตย์เกาะเกิด ยังได้
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยของชุมชนบ้านท้ายวัด 
ทีเ่ลือ่งลอืไปท่ัวประเทศไว้ น่ันคอื “ยาลกูกลอน 
อายุวัฒนะ” ยาสมุนไพรอายุวัฒนะต�ารับ
เก่าแก่หลายชั่วอายุคน ไต่ระดับจากเม็ด
กลม ๆ บรรจุถุงพลาสติกง่าย ๆ ไปสู่ความ
เป็นมาตรฐานระดับชาติภายใต้การรับรอง
มาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ตัวยาหลักประกอบด้วย มะกรูด 
ใบขีเ้หลก็ พริกไทยด�า กระเทียมโทน เกลอื และ
ยาด�า มีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 
ขับสารพิษ สร้างภูมิต้านทานท�าให้ร่างกาย
เข้าสู่ภาวะปกติ 
 ขนมพ้ืนบ้านท่ีหารบัประทานได้ยาก 
อย่าง “ขนมสามเกลอ” ชุมชนบ้านท้ายวัด 
ได้อนุรกัษ์ไว้ให้นกัท่องเทีย่วได้เรยีนรูว้ธีิการท�า 
ตัวขนมก็ท�าจากมะพร้าว ข้าวเม่า ถ่ัวเขียว 
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 การด�าเนินชีวิตที่ควบคู่ไปกับการ 
อนุรักษ์ป่าไม้ของชาวบ้านท่าระแนะ “ชุมชน 
รมิคลองท่ีมีทรพัยากรท่ีอุดมสมบรูณ์มากๆ” 
เพราะ “ทกุชวีติอยูคู่่กับป่าท้ัง ป่าชายเลน และ 
ป่าตะบูน” ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่จึงประกอบ
อาชีพการจับสัตว์น�้าเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว 
แต่กระน้ันเพ่ือให้ผืนป่าอยู่คู ่กับชาวบ้านไป 
ตราบนานเท่านาน ชาวบ้านจงึรวมตวักันสร้าง
พลังการรักษาและอยู่ร่วมกับป่าอย่างพ่ึงพา
อาศยักัน เมือ่ใดทีม่กีารน�านกัท่องเทีย่วเข้ามา
ชมธรรมชาติ ชาวบ้านก็จะให้ความรู้ด้านการ 
ท่องเที่ยวป่าควบคู ่ไปกับการจัดกิจรรมท่ี 
ส่งเสริมให้เกิดผืนป่ามากขึ้น 
  บ้านท่าระแนะ ขึน้ชือ่เรือ่ง  “มหัศจรรย์ 
ป่าชายเลน” หมู่บ้านท่ีรายล้อมไปด้วยความ
สมบูรณ์จากพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด แหล่ง
ศึกษาเรยีนรูท่้องเทีย่วเชงินิเวศ อายกุว่า 100 ปี 
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ส�าคัญ
ของจังหวัดตราด ท่ีเมื่อก้าวเดินเข้าไปจะให้
ความรู้สึกเหมือนนักท่องเท่ียวได้เข้าไปอยู่ใน
ป่าดกึด�าบรรพ์ ซ่ึงความอศัจรรย์นีจ้ะท�าให้ชวิีต
กลับมามีพลังอีกครั้งแน่นอน
  ป่าชายเลนที่นี่มีต ้นไม ้ชนิดหน่ึง 
ชื่อว่า “ต้นคันทรง” เป็นต้นไม้ประจ�าต�าบล 
หนองคนัทรง มมีากในป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ 
สมยัก่อนชาวบ้านจะนยิมน�ามามงุเป็นหลงัคา
บ้าน สามารถรบัลมกันแดดได้ดี ในเวลาต่อมา
ชาวบ้านจงึมไีอเดียโดยการน�าใบคนัทรงมาท�า
เป็น “หมวกใบคันทรง” ไว้ใช้เองและจ�าหน่าย
ให้แก่นักท่องเท่ียว ซึ่งท�าออกมาจ�าหน่าย 
ทีเ่ดยีวในประเทศไทย นบัได้ว่าเป็นผลติภณัฑ์
ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว  

บรรยากาศบ้านท่าระแนะ

ป่าชายเลน

“บ้านท่าระแนะ”  
วิถีท่องเที่ยวป่าชายเลน จ.ตราด
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  นอกจากป่าชายเลน บ้านท่าระแนะ
ยังมี “ป่าตะบูน” ลานธรรมชาติที่เกิดจากการ
ซ้อนทับของรากต้นตะบูนสวยแปลกตา เกิด
เป็นลานรากไม้ ด้านล่างลึกลงไปเป็นดินเลน
และน�้ากร่อยให้นักท่องเท่ียวสามารถยืนอยู่ 
บนน�า้ได้อย่างสบาย ไม่เพียงเท่านีไ้ฮไลท์ส�าคัญ 
อยู่ท่ีกิจกรรมการ “โยนโบว์ลิง่ตะบนูบนลานไม้” 
ทดสอบความแม ่นย�าของนักท ่องเ ท่ียว 
นบัเป็นสิง่ท่ีเรยีกเสยีงหัวเราะให้แก่นกัท่องเทีย่ว 
ได้ไม่น้อย

  เมื่อเท่ียวป่าก็ต้องกินอยู่อย่างป่า 
ซึ่งเมนูที่แนะน�าคือ “ใบโกงกางชุบแป้งทอด” 
อาหารพ้ืนถ่ินที่หาทานได้ยากและมีให้ทาน
เฉพาะในพ้ืนที่ใกล้ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เท่านั้น 
เป็นการน�าใบโกงกางสด ๆ มาชุบกับแป้ง
ส�าหรับทอด และทอดจนแป้งออกมาเป็น 
สเีหลอืงอร่าม ทานกับน�า้จิม้ไก่ถือว่าอร่อยเดด็ 
โดยใบโกงกางนี้มีสรรพคุณสามารถรักษา 
แผลในกระเพาะอาหาร ตบท้ายล้างปาก 
ด้วยการ “จิบชาร้อยรู” ซึ่งชาวบ้านจะน�าเอา 
หัวต้นร้อยรูมาท�าเป็นชาบริการนักท่องเที่ยว

โยนโบว์ลิ่งลูกตะบูน

ใบโกงกางชุบแป้งทอด

หมวกใบคันทรง

ติดต่อ
นายสายชล  สุเนตร
โทรศัพท์ : 08 1161 6694
บ้านท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ต�าบลหนองคันทรง
อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
https://www.facebook.com/pages/category/
Government-Organization/ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอเมืองตราด-940640945985017/
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  จ า ก ค ว า ม เ ป ็ น ม า ข อ ง ชุ ม ช น 
บ้านทุ่งกระโปรง ซึง่พ้ืนท่ีแต่เดมิเป็นท้องทุ่งทีม่ี
ความอดุมสมบรูณ์ เป็นทางผ่านของฝงูช้างป่า 
และเมื่อชาวบ้านได้เห็นก็จะพากันตีกะปง 
มีลักษณะเป็นทรงกลมยาวมีรู ซึ่งจะตีด้วยไม ้
ต่อมาจงึเรยีกเพ้ียนกนักลายมาเป็น “ทุ่งกระโปรง” 
แน่นอนว่า เมื่อมีความเป็นทุ่งท่ีเป็นทางผ่าน 
ของช้าง ย่อมมีความอุดมสมบูรณ์เป็นจุดเด่น 
และชาวชุมชนจ�านวนหน่ึงสืบเชื้อสายมาจาก 
ชาวมอญ ตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชนแห่งน้ี 
จงึเป็นวิถีแห่งเกษตรกรรมเป็นหลกั ผ่านกาลเวลา 
ยาวนานมานับร้อยปี มหีลวงพ่อไทรงาม วัดป่าขะ 
เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชน 

“บ้านทุ่งกระโปรง” สัมผัสวิถีเกษตร
เรียนรู้หลักปรัชญาพอเพียงแบบใกล้กรุง จ.นครนายก

ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง

ผักสด – ผลไม้ เกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป

  ด้วยความท่ีบ้านทุ่งกระโปรงเป็น 
พ้ืนที่ อุดมสมบู รณ ์  และ “ เป ็นชุมชน
เกษตรกรรม” ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผัก 
ผลไม้ รวมถึงเกษตรแปรรูปจึงมีความโดดเด่น 
ทั้งผักสดปลอดสารพิษ มะยงชิด กระท้อน 
กล้วย มัลเบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จากผลไม้ต่าง ๆ  และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร
ในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ 
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  ท่ีบ้านทุ่งกระโปรง สถานที่โด่งดัง
และมชีือ่เสยีงระดบัประเทศก็คอื “ศนูย์เรยีนรู ้
บ้านทุ่งกระโปรง” ท่ีนอกจากจะเป็นศนูย์รวม 
ของการเรียนรู้ด้านเกษตรในพ้ืนท่ีแล้ว ยังเป็น 
ศนูย์รวมความรูเ้ก่ียวกับปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เรียนรู้พอเพียงวิถีเกษตรแบบใกล้ ๆ เมืองหลวง

ติดต่อ 
นายสมหมาย  เกตุแก้ว
โทรศัพท์ : 09 8468 5499
บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ต�าบลป่าขะ
อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
https://www.facebook.com/pages/category/
Community/ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง-
ต�าบลป่าขะอ�าเภอบ้านนา-จังหวัดนครนายก-
940607239285387/

รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้นักท่องเท่ียว 
ได้เข้าไปสัมผัสพร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู ้ 
วิถีเกษตรตามแนวทางปรชัญาพอเพียงอกีด้วย 
รวมถึงยังสามารถท่องเท่ียวสัมผัสวิถีชาวไร่ 
ชาวสวน แบบใกล้ชิด ในสวนของชาวชุมชน 
พร้อม ๆ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ภาคเกษตร 
   “มะยงชดิ” คอืสิง่ท่ีทกุคนต่างนกึถึง 
เมื่อมาท่ีบ้านทุ่งกระโปรง แต่ยังมีอาหารอีก 
หลากหลายท่ีน่าสนใจกว่านัน้ โดยเฉพาะอาหาร 
ที่ปรุงจากผักสดปลอดสารพิษ ตามต�ารับ 
พ้ืนบ้านของภาคกลาง รวมถึงผลไม้แปรรูป
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น�ากลับไปเป็นของฝากได้
  เพราะเป ็นชุมชนท่ีไม ่ไกลจาก 
เมืองหลวงมากนัก “กิจกรรมท่องเท่ียวจึงมี 
รูปแบบหลากหลาย” สัมผัสชีวิตวิถีเกษตร 
เรียนรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
รอยพ่อ หรอืแม้แต่การท่องเท่ียวและกิจกรรม 
แบบไปเช้าเย็นกลบั ก็เป็นจดุเด่นท่ีมคีวามสะดวก 
อย่างย่ิงส�าหรับการมาเยือนบ้านทุ่งกระโปรง
แห่งนี้ 
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 บ้านทุ่งยายชี ชุมชนท่ีเป็นทางผ่าน
ของน�้าจากเขื่อนสียัด ชื่อว่า “คลองสียัด” 
มีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร จึงท�าให้ชุมชน
สองฝั ่งคลองแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ 
ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เสน่ห์ของที่น่ี
นอกจากมีล�าคลองที่คดเคี้ยวสวยงามแล้ว 
ความอุดมสมบูรณ์ยังท�าให้วิถีชีวิตริมน�้าของ 
ชาวบ้านเต็มไปด้วยสวนธรรมชาติที่สวยงาม 
ร่มรืน่ มีผลไม้อร่อย ๆ มากมาย ให้รับประทาน
สด ๆ จากในสวน
 นอกจากคลองสยัีดแล้วบ้านทุง่ยายชี 
ยังม ี“ฝายก้ันน�า้ตามหลกัของศาสตร์พระราชา”
ที่คนในชุมชนร่วมกันสร้าง ร่วมกันท�า เพ่ือให ้
สามารถเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและชะลอ 
การชะล้างของล�าน�า้ในฤดนู�า้หลาก รวมถึงเป็น 
แหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เช่น ผักกูด เทา ผักน�้า 

วิถีริมฝั่งคลองสียัด

“บ้านทุ่งยายชี” 
วิถีริมฝั่งคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา

ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่อยู ่อาศัยของตัว 
ก้ิงก่ายักษ์ (ล้ัง) สัตว์เลื้อยคลานประจ�าถ่ิน 
และยังเป็นสถานที่ท่องเท่ียวให้ลงเล่นน�้าและ 
ให้บรกิารล่องเรอืคายัค ชมธรรมชาต ิ2 ฝ่ังคลอง 
ซึ่งอาจได้พบตัวก้ิงก่ายักษ์ให้ตื่นตาต่ืนใจ 
เป็นการท่องเที่ยวท่ีได้ท้ังเรียนรู้วิถีธรรมชาติ
และชีวิตคนริมน�้า
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  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของบ้าน
ทุ่งยายชี มีน�้าไหลท่ีใสสะอาดผ่านตลอดป ี
ท�าให้ชาวนาในพ้ืนท่ีสามารถท�านาได้ปีละ 2 ครัง้ 
และเก็บเก่ียวผลผลติได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย 
จึงเป็นพ้ืนที่ท่ีมีผลผลิตข้าวเป็นจ�านวนมาก 
ทั้งยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่การท�านา 

สะพานเชื่อมรัก

ขนมกล้วย

พายเรือคายัค

ติดต่อ
นายทวีศักดิ์ บัวรุ่ง
โทรศัพท์ : 09 5735 8804
บ้านทุ่งยายชี หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าตะเกียบ
อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
https://www.facebook.com/ท่องเที่ยวสียัด-
287581728379031/

อินทรีย์ “ข ้าวอินทรีย ์” ท่ีน่ีจึงเป็นข้าวท่ีดี 
มีคุณภาพ หุงแล้วมีกล่ินหอม รสชาติอร่อย 
ไม่มีสารพิษตกค้าง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง และยงัเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ไม่ท�าลายมลภาวะ ใครที่มา 
บ้านทุ่งยายชแีล้วไม่ซือ้ข้าวอนิทรย์ีกลบัไป ถือว่า 
มาไม่ถึง
  ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่กับผืนป่า
และธรรมชาติ จึงท�าให้บ้านทุ่งยายชีมีผลิตผล
ที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือต้นกล้วยท่ีม ี
แทบจะทุกหลงั ด้วยเหตน้ีุ “ขนมกล้วย” ของท่ีน่ี 
จึงมีเนื้อที่หนึบหนับ มีการผสมเนื้อมะพร้าว 
ที่ช่วยเพ่ิมความหอมมันหวานก�าลังดี เป็นเมนู
บ้าน ๆ ที่ต้องมาลิ้มลอง
  ส� าหรับ กิจกรรมทางน�้ า ถือ เป ็น
ไฮไลท์กิจกรรมของชุมชน คนท่ีชอบความ
สนุกสนานและท้าทายไม่ควรพลาดกับการ 
“พายเรอืคายคั ล่องคลองสยีดั” ซึง่เป็นต้นน�า้ 
ทีม่คีวามใส สะอาด ล�าคลองท่ีคดเคีย้วยังท�าให้ 
พายเรือได้อย่างตื่นเต้น ระยะทางการพายเรือ 
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง หากต้องการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
ก็มจีดุเชก็อนิบรเิวณสะพานเชือ่มรกัให้เก็บภาพ
ความประทับใจอีกด้วย จัดเป็นกิจกรรมดึงดูด
นักท่องเท่ียวทั้งในและนอกชุมชนมาพักผ่อน 
เติมพลังกันอย่างเต็มที่

ข้าวอินทรีย์
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    พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของบ้านน�้าทรัพย ์
มีความอุดมสมบูรณ์ หมู ่บ้านถูกโอบล้อม 
ด้วยภูเขาเล็กใหญ่สลับกัน มีล�าห้วยถึง 4 
ล�าห้วย นอกจากน้ีชาวบ้านยังได้รับน�้าจาก 
เขือ่นแก่งกระจาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
มาใช้ในการท�าการเกษตร ระบบนเิวศจงึมคีวาม 
สมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนที่อยู่ 
ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร เหมาะแก่การพา 
ครอบครัวมาพักผ่อน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงม ี
ความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้พร้อมกับ 
การเป็นหมูบ้่านท่องเทีย่วโดยชมุชน จงึได้สร้าง 
อตัลกัษณ์ของการเป็นหมูบ้่านชมุชน Cow Boy 
ทัง้การแสดง  การแต่งกาย อาหารการกิน รวมถึง 
ที่พักท่ีใส่ความเป็น Cow Boy เพ่ือเป็นเสน่ห์
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
   “การขี่ม้าเป็นเรื่องปกติของคน
บ้านน�้าทรัพย์” แต่ส�าหรับนักท่องเท่ียวแล้ว 
คือความแปลกใหม่ที่ต้องลองสัมผัสดูสักครั้ง 
ด้วยเหตน้ีุจงึม ี “กิจกรรมขี่ม้า” เป็นเครือ่งมอื 
ในการดงึดดูนักท่องเทีย่ว โดยมคีรฝึูกดแูลอย่าง 
ใกล้ชิดและเมื่อฝึกจนจบคอร์ส นักท่องเท่ียว
ทุกคนจะเข้าใจถึงวิถี Cow Boy ได้อย่าง 
ไม่ยากเย็น

วิถีชุมชน Cow Boy

ผลิตภัณฑ์บ้านน�้าทรัพย์

“บ้านน้ำ ทรัพย์” 

วิถีชุมชน Cow Boy จ.เพชรบุรี

  บ ้านน�้าทรัพย์มีการน�าของดีใน
ชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
เอกลกัษณ์ดงึดดูนกัท่องเท่ียว เป็น “ผลติภณัฑ์
จากปลาส้ม” มีให้เลือกหลากหลายรายการ 
เช่น ปลาส้มคั่วกล้ิง เป็นการพัฒนาต่อยอด 
โดยน�าปลาส้มธรรมดามาเพ่ิมรสชาต ิขยายกลุม่ 
ลูกค้า นอกเหนือจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
จากธรรมชาติที่น�ามาแปรรูป เช่น น�้าสมุนไพร 
มะม่วงแช่อิม่ ทองม้วนนิม่ และท่ีจะลมืไม่ได้เลย 
คือ “เครื่องหนังคาวบอยสุดเท่” ที่เหมาะ
แก่การซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกส�าหรับ 
นักท่องเที่ยว 



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 111

  บ้านน�้าทรัพย์มีสถานที่ท่องเที่ยว
ส�าคัญในชุมชน คือ “เขื่อนแก่งกระจาน”
อยู่ในพ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
เป็นทะเลสาบที่เหมาะส�าหรับท่องเท่ียวมาใช้
เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ โดยชาวบ้านใน
แถบน้ีจะประกอบอาชีพท�าประมงเป็นหลัก 
จงึเปิดบรกิารให้เช่าเรอืส�าหรบัพานกัท่องเท่ียว
ไปตกปลาในช่วงตอนเย็น เพราะเป็นช่วงท่ี
พระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศสวยงามมาก 
หรอืจะร่วมกจิกรรมหาปลาไปกับชาวบ้านเลย
ก็ได้เช่นกัน 

  บ้านน�้าทรัพย์มีอาหารท้องถ่ินที่
ทานง่ายสไตล์ Cow Boy มีอาหารที่น่าสนใจ 
ด้วยกัน 5 เมนู ได้แก่ ปลาส้มทอด ปลาส้ม 
คั่วกลิ้ง ทอดมันหัวปลี ปลานิลทอด แกงป่าไก ่
และอีกหน่ึงของหวาน คือ ขนมทองม้วน
น�า้ตาลสด ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเข้ามาเลอืก
ซื้อรับประทานได้ รับประกันว่ารสชาติอร่อย
ถูกปากแน่นอน 

กิจกรรมหัดขี่ม้า

บรรยากาศเขื่อนแก่งกระจาน

เมนูพื้นถิ่น

ติดต่อ
นายชูชาติ  วรรณข�า
โทรศัพท์ : 09 2947 5984, 09 2610 4835 
บ้านน�้าทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต�าบลแก่งกระจาน 
อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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 บ ้านเนินมีสถานท่ีท่องเที่ยวที่ม ี
ชือ่เสยีงอย่าง “นาบวัถนนกิจจาธร” เป็นนาบวั 
หลายสิบไร่ ท่ีแข่งกันชูดอกออกใบชวนให ้
นกัท่องเท่ียวหลงใหล หนึง่ในสถานทีท่ีเ่รยีกว่า 
ไม่ธรรมดา เพราะมีใบบัวปกคลุมไปทั่วผืนน�้า 
ชาวบ้านท่ีน่ีจะปลูกและตัดบัวไปขายทุกวัน 
สร้างรายได้เข้าสูช่มุชน ในช่วงน�า้น้อยสามารถ
ท�ากิจกรรมลงไปเดินเก็บบัวได้ และทางท่ีดี 
ควรพกชดุมาเปลีย่นด้วย เพ่ือจะได้ท�ากิจกรรม
ได้อย่างหายห่วง
  นอกจากนาบัวแล้ว บ้านเนิน ซึ่งมี 
ลักษณะภูมิศาสตร์ มีลักษณะเป็นเนินราบ 
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนินใช้ท�าที่พักอาศัย 
ส่วนท่ีราบใช้ท�าการเกษตร โดยมีดินลักษณะ
เป็นดินเหนียวปนทรายชุ ่มน�้าตลอดฤดูฝน 
จึงท�าให้ชาวบ้านนิยม “ปลูกกก” พืชที่ชื่นชอบ
การอยู่ในสภาพพ้ืนทีท่ีม่นี�า้ท่วมขงั มปีระโยชน์
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ผ่านการน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
โดยชาวบ้านจะใช้ความรู ้ท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษผสานกับการเรียนรู้วิธีทอเสื่อจาก 

สวนมะพร้าวอ่อนอินทรีย์

สาธิตการทอเสื่อกก

“บ้านเนิน” 
วิถีเสื่อกกและสวนมะพร้าว จ.จันทบุรี

ชาวญวน ประยุกต์วิธีการทอให้เข้ากับยุคสมยั 
มีการเปิดสาธิตการทอเสื่อกก ตั้งแต่การ 
ปอกต้นกก การย้อมกกจากสีของธรรมชาติ 
และการปั่นปอ เป็นต้น แล้วถ่ายทอดสืบต่อ
กันมาจนถึงทุกวันนี้ ถือเป็นอัตลักษณ์ชุมชน
ที่หาชมได้ยากยิ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยทีเดียว
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  เอาใจนักท่องเท่ียวที่อยากสัมผัส 
และรับรู้เรื่องราวกับ “วิถีชีวิตของชาวสวน 
มะพร้าว” บ้านเนนิเป็นพ้ืนทีท่ีม่ดีนิอดุมสมบรูณ์ 
จงึท�าให้มพ้ืีนท่ีการปลกูสวนมะพร้าวอยู่ไม่น้อย 
เป็น “สวนมะพร้าวอินทรีย์” ภายในสวนม ี
ต้นมะพร้าวมากกว่าพันต้นบนเน้ือท่ีกว่าสิบไร่ 
แต่ละต้นจะคอยให้ร่มเงาแก่นักท่องเที่ยว 
การมาเท่ียวสวนมะพร้าวน้ัน นอกจากจะได้ 
เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลต้นมะพร้าวแล้ว 
ไฮไลท์ส�าคัญคือ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มน�้า
มะพร้าวอ่อนสด ๆ จากต้น บอกเลยว่าคณุภาพ 
ดทีกุลกู ดืม่แล้วชืน่ใจ นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาด
  “ส�ารบัอาหารท้องถ่ิน” ด้วยความที่ 
บ้านเนนิ ถือเป็นหนึง่ในหมูบ้่านทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
ด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหารและปลาสด ๆ  ด้วยเหตน้ีุ 
หากนักท่องเที่ยวยกทริปกับเพ่ือน ๆ เดินทาง 
มาท�ากิจกรรม ชาวบ้านจะท�าส�ารบัท้องถ่ินข้ึนชือ่ 
ให้รบัประทาน ประกอบด้วย คาว 4 อย่าง ได้แก่ 
น�้าพริกกะป ิและผักลวก ปลาโอต ้มเค็ม 
แกงส้มบอนหวานหอยพอก ย�าหัวปลี ส่วน 
ของหวาน 1 อย่าง คอื ขนมมดัไต้ ขนมพืน้บ้าน 
โบราณของชาวจนัทบรุ ีลกัษณะคล้ายข้าวต้มมดั 
หรือข้าวเหนียวปิ ้ง แต่จะห่อด้วยใบกะพ้อ 
และน�าไปย่างบนเตาถ่าน รสชาติหวานมัน 
มีให้เลือกทั้งแบบไส้หมูหรือไส้ถั่ว 

ส�ารับอาหารท้องถิ่น

นาบัวถนนกิจจาธร

ติดต่อ
นางราตรี สีเผือก 
โทรศัพท์ : 08 7134 3010
บ้านเนิน หมู่ที่ 1 ต�าบลบางสระเก้า 
อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  “เสื่อกก” บ้านเนินมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพคับแก้ว โดยจุดเด่น
ของเสื่อกกบ้านเนิน คือ มีความสวยงามและ
ความทนทานท่ีเป็นเอกลักษณ์ เสื่อทุกผืน 
หากใช้แล้ว เก็บดูแลรักษาอย่างดีจะสามารถ
อยู่คงได้นานนับสิบปี



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน114

 ค�าว่า “บางกะจะ” สันนิษฐานว่า
อาจเพ้ียนมาจากค�าว่า “บางกาจัน” หรือ 
“บางกะจะหัวพลอย” ซึ่งพื้นที่แถบนี้นั้น
มีลักษณะลาดไหล่เขาต�่าลง จนติดต่อกับ
แม่น�้าล�าคลอง และที่ส�าคัญยังอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตลักษณ์ที่ท�าให ้
คนต่างถิ่นรู้จัก “บ้านบางกะจะ” ก็คือ “พลอย
ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก” เช่น พลอย 
บุษราคัม เขียวไพลิน พลอยสตาร์ และที่นี่ยงัม ี
ช่างฝีมอืดมีากมายท่ีสามารถท�าเครือ่งประดบั 
ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
  บ ้ า น บ า ง ก ะ จ ะ มี วั ด เ ก ่ า แ ก ่ ที่
สนันิษฐานว่าสร้างราว พ.ศ. 2530 ในช่วงสมยั
อยุธยาตอนปลายชื่อว่า “วัดพลับ” ภายในวัด 
มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ตกทอด 
มาจนถึงปัจจบุนัหลายอย่าง เช่น มโีบสถ์วัดพลบั 
โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง 
หน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นรูปพระนารายณ์
ทรงครุฑ หลังคาตกแต่งด้วยเครื่องล�ายอง 
ปูนปั้น มีเจดีย์กลางน�้า เป็นเจดีย์ทรงระฆัง 
ศิลปะสมยัอยุธยาตอนกลาง สงูประมาณ 7 เมตร 
มีวิหารไม้อายุร้อยปี ประดับประดาไปด้วย 
การสลกัลวดลายไม้ฉลทุีง่ดงาม แสดงให้เหน็ถึง 
ร่องรอยฝีมือของช่างท้องถ่ินในอดีต ทั้งหมด 
ที่กล่าวมาน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใน 
วัดพลับ นักท่องเที่ยวท่ีชื่นชอบโบราณสถาน 
นั้นไม่ควรพลาด วัดแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ 
จดังานกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ  ของชมุชน เช่น 
ตักบาตรเข้าพรรษา-ออกพรรษา ท้ิงกระจาด และ 
ผ้าป่าเดอืนเพ็ญ เดนิเรีย่ไรขบวนกลองยาว ให้คน 
ในชมุชนและนักท่องเทีย่วได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน
   สถานท่ีท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงอกีแห่ง 
หนึ่งของบ้านบางกะจะ คือ “ตลาดทุบหม้อ” 

ขนมจากทุเรียน

ถิ่นอุดมพลอย

“บ้านบางกะจะ” 
ถิ่นอุดมพลอย จ.จันทบุรี

ตั้งอยู่บริเวณวัดพลับ เป็นตลาดย้อนยุค ซึ่ง 
ถูกตกแต่งให้มีบรรยากาศแบบสมัยโบราณ 
ในช่วงอยุธยาตอนปลายจนถึงตอนต้นกรงุธนบรุี 
อิงประวัติศาสตร์ช่วงพระเจ้าตากสินยกทัพ
เข้าตีเมืองจันทบุรี ภายในมีร้านค้ามากมาย 
ทั้งสิ้นค้าพ้ืนเมือง สินค้าแฮนด์เมด อาหาร 
พ้ืนเมือง ขนมไทยโบราณ ผักและผลไม้สด 
จากสวน ซึง่ชาวบ้านก็จะแต่งกายแบบชาวบ้าน 
บางระจันมาขายสนิค้าอย่างคกึคกั นกัท่องเทีย่ว 
สามารถมาขอถ่ายภาพกับแม่ค้าพ่อค้าได้
นอกจากน้ียังมีการแสดงพ้ืนบ้านให้ได้ชม 
กันอีกด้วย เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 
10.00 – 19.00 น.
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  บ้านบางกะจะยังข้ึนชื่อเรื่องอาหาร
พื้นถิ่น เมนูอาหารคาว คือ “หมูชะมวง” ความ
โดดเด่นของหมูชะมวงบ้านบางกะจะอยู่ที่ 
การใช้ใบชะมวงท่ีปลูกโดยชาวบ้านบางกะจะ 
รสชาติจะมีความเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ ใบมี
ความหอมท่ีได้จากดนิซึง่มคีวามอดุมสมบรูณ์ 
เข้ากับเครือ่งแกงพรกิแห้ง ข่า กระเทียม หวัหอม 
และกะปิได้เป็นอย่างดี ส่วนหมูสามชั้นถูกต้ม 
จนเปื่อย นุ่ม เคี้ยวง่าย
  ส่วนขนมท้องถ่ินก็ต้อง “ขนมจาก
ทุเรียน” ขนมไทยที่มาจากภูมิปัญญาของ 
คนโบราณสมยัก่อน โดยปกตจิะเป็นไส้มะพร้าว  

แต่ด้วยความคดิสร้างสรรค์ของคนบ้านบางกะจะ 
ที่เล็งเห็นว่าจันทบุรีน้ันเป็นเมืองผลไม้ และ
มีชื่อเสียงในด้านการปลูกทุเรียน จึงได้น�า
ทุเรียนมาแปรรูปแทนมะพร้าว น�าไปย่างไฟ
อ่อน ๆ เมื่อขนมสุกได้ที่ กล่ินหอมของทุเรียน
ที่ผสมกับใบจากสด จะส่งกินโชยย่ัวน�้าลาย 
ส่วนรสชาตินั้นมีท้ังหวาน มัน เค็ม อร่อย 
จนต้องบอกต่อวัดพลับ

หมูชะมวง

ตลาดทุบหม้อ

ติดต่อ
นางสาวนุศรา  กีรติโภชานันท์
โทรศัพท์ : 08 6150 8383
บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1 ต�าบลบางกะจะ
อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
https://www.facebook.com/เทศบาลต�าบลบาง
กะจะ-236972343057789/ 
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 ชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ติดแม่น�้า
เจ้าพระยา มคีวามอดุมสมบรูณ์ท้ังด้านแหล่งน�า้ 
และทรัพยากรดิน ด้วยผู ้คนส่วนใหญ่เป็น 
คนดั้งเดิม จึงท�าให้มีความรักในธรรมชาติ 
และยังโดดเด่นด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
ในการอนุ รักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งน�้าที่เหมาะ 
ส�าหรบัการท�าการเกษตร ม ี“ตลาดน�า้บางน�า้ผ้ึง 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญ” ทีน่ีน่อกจากจะ 
จ�าหน่ายผักและผลไม้สดตามฤดูกาลแล้ว 
ยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย เช่น ปลาทูต้มเค็ม 
หอยดอง งบกุ้ง ห่อหมกปลา ตะโก้ และโรตีกรอบ 
อีกท้ังยังมีประเพณีที่ดีงาม เช่น “ประเพณ ี
ตักบาตรน�้าผ้ึง” โดยชาวบ้านจะน�าน�้าผึ้ง 
บรรจุใส ่ขวดและผ้ามาใส่บาตรให้พระท่ี 
วัดบางน�้าผึ้งนอก แม้ปัจจุบันจะมีการพ่ึงพา
เทคโนโลยีมากข้ึน แต่วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 
ก็ยังคงไม่ลืมเลือน
 นอกจากจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของ 
คนริมน�้ าแล ้ ว  ที่ นี่ ยั งมี ฐานการ เรี ยนรู ้ 
บ้านบางน�้าผึ้ง ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งมีฐานการเรียนรู้มากมาย ทั้งงาน
ประดิษฐ์ เช่น “การจักสานจากใบจากและ 
ใบมะพร้าว” การท�าพวงมะโหตรจากกระดาษ
หลากสี  หรือการท�าขนมอย่างขนมถ้วย 
สูตรโบราณ และการท�าน�้ามันหม่องสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณมากมาย
 ในส่วนของ “พวงมะโหตร” นั้น 
เป็นผลติภัณฑ์ซึง่ประดษิฐ์ให้คล้ายกับพวงอบุะ 
ซึ่งห ้อยประดับอยู ่ที่คันดาลฉัตร ท�าด ้วย 
ผ้าตาดทอง แต่ส�าหรับชุมชนบ้านบางน�้าผึ้งนี ้
เป็นแบบท่ีห้อยระย้าตามงานบวช งานบุญ 
ตามวัดในชนบท ท�าด้วยกระดาษหลากสี 

วิถีชีวิตคนริมน�้า

พวงมะโหตร

“บ้านบางน้ำ ผึ้ง” 
ชุมชนริมน้ำ ตามวิถีดั้งเดิมไม่เสื่อมคลาย จ.สมุทรปราการ

ติดกับธงราวที่ตอกเป็นลายนักษัตร มีความ
อ่อนช้อยและงดงาม นับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่น่าอุดหนุนเป็นอย่างยิ่ง
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 เ ย่ียมชมสถานที่ต ่าง ๆ จนเริ่ม
เหน่ือยแล้ว หากต้องการหาอาหารพ้ืนถ่ินท่ีเป็น 
เอกลักษณ์ของท่ีน่ีก็ต้องเมนู “ม้าฮ่อ” เป็น 
ของว่างไทยโบราณ ท�าจากผลไม้รสเปรี้ยว 
ทีห่ัน่เป็นช้ินพอดคี�า จากนัน้โรยด้วยไส้ท่ีคล้ายกับ 
สาคูไส้หมู เปรียบเสมือนพริกเกลือในปัจจุบัน 
ที่เอาไว้รับประทานกับผลไม้รสเปรี้ยว เพ่ือให ้
รบัประทานผลไม้ได้ในปรมิาณมาก และมรีสชาติ 
อร่อยขึ้น นับเป็นศิลปะการสร้างสรรค์อาหาร 
ทีน่ยิมท�าในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ

 ปิดท้าย แม้ชุมชนบ้านบางน�้าผ้ึง 
จะไม่มโีบราณสถานส�าคญัให้เย่ียมชม แต่หาก
เดินทางมาที่น่ี ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
และวิถีชีวิตแบบชนบท  “เป็นพ้ืนท่ีชนบท 
ท่ีเต็มไปด้วยความสงบ ร่มรื่น ด่ืมด�่ากับ
ธรรมชาติ เหมาะส�าหรับพักผ่อนร่างกาย
และจิตใจ”  ซึ่งทางชุมชนได้มีการจัดหา
จักรยานให้นักท่องเที่ยวปั่นชื่นชมธรรมชาติ 
โดยมีไกด์ท้องถิ่นน�าทาง

ปั่นจักรยาน ชมธรรมชาติ

ม้าฮ่อ

ฐานการเรียนรู้บ้านบางน�้าผึ้ง

ติดต่อ
นางอาภรณ์ พานทอง
โทรศัพท์ : 08 9807 2501
บ้านบางน�้าผึ้ง หมู่ที่ 3 ต�าบลบางน�้าผึ้ง
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
https://www.facebook.com/ตลาดน�า้บางน�า้ผึง้- 
228912290601842/
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 จากความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต 
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านปะขาว 
ท�าให้ทุกวันน้ีชาวบ้านทุกคนสามารถเป็น 
ต้นแบบให้กับชาวบ้านจากหมูบ้่านอืน่ ๆ  ในการ 
ก้าวเดินตามได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันใน
บ้านปะขาวแห่งน้ีมีแหล่งเรียนรู ้เศรษฐกิจ 
พอเพียงมากมายให้ผูท่ี้สนใจเข้าศึกษา ท่องเท่ียว 
ท�ากิจกรรม และเลือกซื้อสินค้า
 บ้านปะขาว เป็นชุมชนท่ีมีชื่อเสียง
ในด้านการท�า “ผลิตภัณฑ์ก้านธูป” ซึ่งอยู่ 
ในการดูแลของ “กลุม่วสิาหกิจชมุชนธปูหอม 
มาลัยทอง” ท�ากันโดยผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
โดยก้านธูปของที่น่ีจะถูกซอยด้วยมีดจนมี
ขนาดเท่ากัน และยังมกีารน�าก้านธูปมาแปรรปู
เป็นธูปหอมเพ่ือจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว 
ที่ต้องการจะน�าไปใช้ไหว้พระได้อีกด้วย   

วิถีชีวิตกับศูนย์เรียนรู้มากมาย

กระยาสารท

“บ้านปะขาว” 

วิถีชีวิตกับศูนย์เรียนรู้มากมาย จ.อ่างทอง

 นอกจากการท�าก้านธูปแล้ว ชาวบ้าน 
ยังมอีาชพีเสรมิหลงัว่างจากท�าการเกษตร เช่น 
การท�าขนมไทยโบราณ อยู่ในการดูแลของ 
“กลุ่มท�าขนมไทยโบราณ” โดยผลิตภัณฑ ์
ทีม่ชีือ่เสยีงมากท่ีสดุ คอื “กระยาสารท” สบืทอด 
วิธีการท�าตามแบบฉบบัโบราณ โดยนักท่องเทีย่ว 
สามารถร่วม “กิจกรรมเรยีนรูก้ารท�ากระยาสารท”
ทั้งในเรื่องส่วนผสม รวมถึงเทคนิคการใช้มีด 
ตัดกระยาสารทให้เป็นชิ้น ได้ด้วยเช่นกัน 
โดยจะมกีารท�ากระยาสารทให้เหน็มากในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี
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 ผลติภัณฑ์เด่นอืน่ ๆ  ของบ้านปะขาว 
เช่น ข้าวกล้องไรซ์เบอร์ร่ี กล้วยหอมทอง น�า้ปรงุ 
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนมหันแก 
หมูตกครก เกวียนไม้สัก ตุ๊กตาชาววัง ไข่เค็ม 
และไข่เค็มสมุนไพร
 ส�าหรับนักท ่องเที่ยวที่ต ้องการ 
ท�ากิจกรรมออกแรงกันแบบหนัก ๆ ต้องมาที่ 
“ศนูย์เรยีนรูโ้รงเรยีนชาวนา” ทีน่ี่จะมกีจิกรรม 
ให้เรียนรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พาไปท�าน�า้หมกัจลุนิทรย์ี ท�าสารสกดัไล่แมลง 
และท�าปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงจะท�าให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตแบบชาวนาได้อย่างไม่
ยากเย็น 
 เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย จ า ก ก า ร ใ ช ้ ชี วิ ต 
วิถีชาวนาแล้ว ก็แวะมาหาของอร่อยทานท่ี 
“กลุ่มส�ารับอาหารพ้ืนบ้าน” โดยชาวบ้าน 
น�าความโดดเด่นของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของ
หมู่บ้านเป็นท่ีราบลุ่ม ติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา 
เป็นแหล่งพืชผักและสัตว์น�้าจืดนานาชนิด 

น�ามาประกอบอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ โดย
ส�ารับพ้ืนบ้านที่น่ี เช่น ปลาทอด น�้าพริกกะปิ 
ต้มจืดโบราณ ผัดหมี่ แกงขี้เหล็ก ผักทอด และ
ผักต้ม ซึ่งใช้ผักตามฤดูกาล เป็นต้น 

อาหารพื้นบ้าน จากกลุ่มส�ารับพื้นบ้าน

เรียนรู้ท�าก้านธูป จากกลุ่มอาชีพท�าก้านธูป

ติดต่อ 
นายพรปวีณ์ แสงฉาย 
โทรศัพท์ : 08 4158 9747
บ้านปะขาว หมู่ที่ 3 ต�าบลบางเสด็จ 
อ�าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
https://www.facebook.com/BangsadejSOA



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน120

 “บ ้านป่าแดงเป ็นชุมชนท่ีอยู ่
ท่ามกลางธรรมชาติมากถึง 7,000 ไร่” 
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ติดภูเขา มีความสมบูรณ์ทาง 
ระบบนเิวศสงู ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม มีทั้งพืชสวน พืชไร่ ปลูกต้นหอม 
ยาง อ้อย และมนัส�าปะหลงั เป็นหลกั ทีส่�าคญั 
คือ มีการปลูกหอมแบ่งกันเป็นจ�านวนมาก 
เนื่องจากเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ปลูกง่าย โตไว 
อีกท้ังชุมชนท่ีน่ีเน้นการเรียนรู ้และอยู ่กับ
ธรรมชาติอย่างเป็นมิตร มีความรับผิดชอบ 
ต่อสภาพแวดล้อม เพ่ืออนุรกัษ์ต้นทนุธรรมชาติ
ให้อยู่อย่างยั่งยืน
  นกัท่องเทีย่วจะได้สมัผสักับธรรมชาติ 
ที่แท้จริงของ “อ่างเก็บน�้าโกรกยายแพร”
ทีร่อต้อนรบันกัท่องเท่ียวมาน่ังพักผ่อน ชมสวน 
ดอกไม้นานาชนิดริมอ่างเก็บน�้า นอกจากนี้
ยังมีจุดชมวิวให้ชมทัศนียภาพโดยรอบที่มี
ความงดงาม หรือเลือกท่ีจะสนุกกับการเดิน

วิถีชีวิตเชิงนิเวศ

น�้าเต้าหู้ขวด

“บ้านป่าแดง” 
วิถีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี

บนสะพานไม้ และนั่งชิงช้ายูนนาน เพื่อดื่มด�่า
กับบรรยากาศธรรมชาติของโกรกยายแพร
อย่างแท้จริง
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  กิจกรรมส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีแ่นะน�า 
คอื การเดนิป่า กับสภาพป่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ 
มต้ีนไม้ส�าคญั เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ และพรรณไม้ 
อีกนานาชนิด และเมื่อเดินขึ้นไปประมาณ 
1 กิโลเมตร สามารถรับชมทิวทัศน์ของพ้ืนที ่
อ�าเภอหนองใหญ่ และอ�าเภอบ่อทองได้ ด้าน 
บนเขามวัีดทีอ่ยู่กลางหุบเขา เรยีกว่า “วดัเขาเจ้า” 
ให้นักท่องเทีย่วได้มากราบไหว้พระพุทธรปูยืน 
องค์ใหญ่ 3 องค์ และเจดย์ีบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
  ดิน น�้า ป่าที่อุดมสมบูรณ์ น�ามาซึ่ง 
ผลผลติและผลติภณัฑ์ท่ีมคุีณภาพ เช่นเดียวกับ 
“น�า้เต้าหู้บรรจุขวดของบ้านป่าแดง”  ผลติภณัฑ์ 
ทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างมากในชมุชน เพราะเป็น 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีมีประโยชน์ รสหวาน 
อ่อน ๆ อร่อย กลมกล่อม สามารถดื่มได้ง่าย 
ทุกวัน ทุกเวลา และยังด่ืมได้ในช่วงเทศกาล
กินเจด้วย 

  ส่วนอาหารท้องถ่ิน ยกความอร่อย 
ทีส่ดุให้กับ “แกงไก่ใส่ระก�า” กับน�้าแกงสีแดง 
อมส้ม มีเน้ือไก่ปรุงสุกกับระก�าสมดุลกับ 
น�้าแกง รสชาติของแกง เผ็ด มัน โดดเด่นด้วย 
รสเปรี้ยวจากระก�า โรยใบมะกรูดสีเขียว และ 
พรกิช้ีฟ้าเหลอืง พรกิชีฟ้้าแดง และพรกิชีฟ้้าเขยีว 
ส�าหรับแต่งหน้าอาหารให้ดูน่ารับประทาน 
ย่ิงขึ้น เป็นอาหารพ้ืนถ่ินที่น�าวัตถุดิบท่ีมีอยู ่
ในชุมชนมาเป็นส่วนประกอบหลัก จัดท�าโดย
กลุม่สมาชกิภายในชมุชน ทีป่รงุรสชาตอิาหาร
อย่างมีเอกลักษณ์ 

เดินทางขึ้นเขาเจ้า

อ่างเก็บน�้าโกรกยายแพร

แกงไก่ใส่ระก�าและผักสด

ติดต่อ
นายจีรศักดิ์ รามณู
โทรศัพท์ : 08 1761 2828
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ต�าบลห้างสูง 
อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/pg/NongyaiMeearai 
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 บ้านป่าสะแก ถือเป็นชุมชนใหญ่ 
ที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ ท้ังลาว ไทย จีน 
อาศัยอยู่ร่วมกัน คนเหล่านี้แม้จะมีวัฒนธรรม 
ประเพณ ีและความเชือ่ทีแ่ตกต่างกนั แต่กลับ 
อยู่ร่วมกันผกูพันกันฉนัมติร มกีารประกอบอาชพี 
ท่ีเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน เช่น การท�านาของ 
คนไทย การท�าสวนเกษตรของคนลาว และ 
การค้าขายของชาวจีน นอกจากนี้ยังมีการ 
ผสมผสานศิลปะพ้ืนบ้าน การร�าของคนลาว 
แต่ใช้เครื่องดนตรีไทยในการประกอบจังหวะ 
จนมีลักษณะเฉพาะตัว สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
จนเป็นอัตลกัษณ์ของชมุชน 3 ชาตพัินธ์ุ
 บ้านป่าสะแก ขึน้ชือ่เรือ่งท่องเทีย่วกบั 
“สิง่ใหญ่ในป่าสะแก” ป่าท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์ 
ทางธรรมชาติ มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์
อายุนับร้อยปี เช่น “ต้นงิ้วยักษ์” มีอายุ 100 ปี 
1 ต้น และ 300 ปี 1 ต้น โดยต้นใหญ่สุดมี 
ความใหญ่ขนาดคนโอบ 6 คน  “ต้นโพธิย์กัษ์” 
มอียู่หลายต้น โดยต้นท่ีเก่าแก่ทีส่ดุสนันิษฐานว่า 
มีอายุ 300 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกลองยักษ์ 
ตั้งอยู่ท่ีวัดป่าสะแก สมัยโบราณหากพบว่า 
มีคนหลงป่า ชาวบ้านจะท�าการตีกลองให้มี
เสียงดังสน่ัน เพ่ือเป็นเสียงน�าทางให้ออกจาก
ป่าได้อย่างปลอดภัย
 ถัดจากวัดป่าสะแกเพียงเล็กน้อย 
มาทีห่ลงัโรงเรยีนวัดป่าสะแก “มีพืน้ท่ีเป็นลาน 
ป่ายางนา” มียางนาร่มรื่น สวยงาม นับเป็น
สถานที ่“กิจกรรมกางเตน็ท์พกัผ่อนแห่งใหม่
ของบ้านป่าสะแก”

วิถีชีวิตคนตลาดเก่า

ผ้าทอมือ

“บ้านป่าสะแก” 
วิถีชีวิตคน 3 ชาติพันธุ์ กับสิ่งใหญ่ในป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี
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เที่ยวตลาดเก่ากลางดงเสือ

ปั่นจักรยานเลาะคลองกระเสียว

ขนมกง

ติดต่อ  
นางอาภรณ์  วิมลรัตนชัยศิริ
โทรศัพท์ : 08 9987 8618
บ้านป่าสะแก หมู่ที่ 2 ต�าบลป่าสะแก 
อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/ชุมชนท่องเที่ยว-
OTOP-นวตัวิถี-บ้านป่าสะแก-275361983219250/

 โดยบ้านป่าสะแกมสีถานทีท่่องเทีย่ว 
ขึน้ชือ่ คอื “ตลาดชมุชนกลางดงเสอื” ตลาดเก่า 
เลก็ ๆ  ท่ีตัง้อยู่ในวดัป่าสะแก มสีนิค้าหลากหลาย 
ให้ได้เลอืกซือ้ เช่น “ผลติภณัฑ์ผ้าทอมอืลาวครัง่” 
ทีม่ลีวดลายวิจติรงดงาม เป็นผ้าทอแบบโบราณ 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการแปรรูปเป็น
สินค้าแฮนด์เมดมากมาย เช่น ชุดผ้าทอมือ 
กระเป๋าผ้าตนีจก เหมาะส�าหรบัซือ้เป็นของฝาก  
 นอกจากผลิตภัณฑ์จักสานแล้ว 
ตลาดเก่ากลางดงเสือ ยังขึ้นชื่อด้านอาหาร 
พ้ืนบ้านและขนมโบราณ โดยท่ีแปลกและ
ถูกใจนักท่องเท่ียว คือ “ขนมกงสูตรชาววัง” 
มีลักษณะเป็นแป้งถูกปั้นเป็นวง น�าไปทอด
กับน�้ามัน รสชาติอร่อยหวานมัน กรอบนอก 
นุ่มใน ท�าจ�าหน่ายกันมาแล้วหลายชั่วอายุคน 
นิยมท�าเป ็นขนมเลี้ยงแขกหรือเลี้ยงพระ 
ในงานบุญและงานมงคลสมรส

 ท้ายนี้ก่อนกลับภูมิล�าเนา อย่าลืม
แวะมาชมธรรมชาตทิี ่“คลองกระเสยีว” แหล่งน�า้ 
ต ้นทุนที่หล ่อเลี้ยงชี วิตคนในชุมชนบ ้าน 
ป่าสะแก เป็นคลองธรรมชาต ิมลีมเยน็พัดผ่าน 
ตลอดวัน มทุ่ีงนากว้างสดุสายตา ดแูล้วสบายตา 
ยิ่งนัก



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน124

 เมื่อมาเยือน ณ บ้านไผ่ หมู ่ที่ 1 
ต�าบลหนองตะพาน อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัด 
ระยอง สถานทีท่ีนั่กท่องเท่ียวควรไปเป็นทีแ่รก 
ของการท�ากิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ คือ 
“วัดเกาะอรัญญิกาวาส” เป็นวัดเก่าแก่ท่ี 
ชาวระยองให้ความเคารพกันมาก มีหลวงพ่อ 
ป่าเลไลยทีแ่กะสลกัจากไม้ทัง้องค์ประดษิฐาน 
อยู่ ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรและปิดทอง
เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซึ่งค�าขอพรส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน นอกจากน้ี 
“พระพุทธรูปปางป่าเลไลยน้ียังถือเป็น 
พระประจ�าวนัของคนท่ีเกิดวนัพธุกลางคืน” 
คนเกิดวันพุธจึงไม่ควรพลาดอย่างย่ิงท่ีจะมา 
กราบไหว้ขอพร
 ภายหลังจากการไหว้พระขอพร 
จนอิม่บญุกันแล้ว คราวนีก็้มาถึงการท่องเทีย่ว 
รายการส�าคัญ ๆ กันบ้าง คือ “การท่องเที่ยว
ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไผ่” ชุมชน
ที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ประกอบอาชีพ
การเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งท�าสวน ท�านา 
ประมง ค้าขาย โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต 
นักท่องเท่ียวจะพบว่าบ้านเรือนแทบทุกหลัง 
ชาวบ้านจะปลูกพืชผักสวนครัวรับประทาน
กันเอง ไม่ใช้สารเคมี ผลิตผลที่ได้จึงปลอด 
สารพิษ เป็นชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์  ยึดวิถีเกษตรปลอดภัย  
  โดยหากเป็นไปได้ขอให้ลองแวะเดนิ 
มาที ่“โรงเรยีนวดัเกาะ (กริม่ก�าพล)” ซึง่โดดเด่น 
ด้านโครงการแหล่งเรียนรู ้“วถีิเกษตรพืน้ท่ีน้อย” 
ซึง่น�าความรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 
บนพื้นที่เพียง 800 ตารางเมตร ภายในมีพื้นที ่

น�้าพริกนรกกุ้ง

วิถีชีวิตพอเพียง

“บ้านไผ่” 

วิถีชีวิตพอเพียงแบบเกษตรผสมผสาน จ.ระยอง

ปลกูผกัสวนครวั เช่น ผกับุง้ ถ่ัวฝักยาว กะเพรา 
มะเขือเทศ ผักคะน้า ผักกาด และเมล่อน 
สายพันธ์ุซากุระ ที่หวาน กรอบ หอม อร่อย 
ปลอดสารพิษ นักท่องเที่ยวสามารถเย่ียมชม 
อุดหนุนหรือน�าความรู้ด้านการเกษตรไปปลูก
ที่บ้านได้
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  โดยผลผลิตท่ีได้จากแปลงเกษตร
พอเพียง ชาวบ้านไผ่จะน�าไปปรุงเป็นเมนู
อาหารเสิร์ฟให้แก่นักท่องเท่ียว โดยเมนูเด็ด
ของที่นี่ คือ “แกงไก่ลูกกล้วย” อาหารท้องถิ่น 
ที่มีลักษณะคล้ายผัดพริกแกง จุดเด่นอยู่ที่
การน�ากล้วยดบิมาเป็นวัตถุดบิประกอบอาหาร  
เริ่มจากน�าพริกแกงไปผัดในกระทะให้หอม 
ใส่เนือ้ไก่ผดัพอสกุ ได้ทีแ่ล้วก็ใส่กล้วยดบิลงไป 
ปรุงรสให้กลมกล่อม เป็นอาหารประจ�าถ่ิน 
ที่มีรสชาติเผ็ดร้อน ซึ่งเน้ือกล้วยดิบนี้ยังให้ 
รสสมัผสัคล้ายกับมนัฝรัง่ มคีวามมนั เป็นอาหาร 
จานเดด็ รสกลมกล่อม ท่ีมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ   
  แต่หากกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ 
คือ “น�้าพริกนรกกุ้ง” ซึ่งมีเคล็ดลับการปรุง
เฉพาะถ่ิน เน้นการน�าวัตถดุบิของชมุชนมาเป็น 
ส่วนประกอบในการท�าอาหาร ท�าให้อร่อย 

ถูกหลักอนามัย ไร้สารกันบูด ปลอดสารพิษ 
เป็นผลติภณัฑ์ในชมุชนทีม่จีดุเด่นอยู่ทีกุ้่งและ
ความเผด็ร้อนของพรกิขีห้นแูห้ง  มรีสชาตเิผด็น�า 
ตามด้วยรสเปรี้ยว หวาน เค็ม มีความหลากรส 
แต่กลมกล่อม เหมาะส�าหรับผู้ท่ีชอบรสจัด 
รบัประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ แกล้มด้วยไข่ต้ม 
ผกัสด หรอืผกัลวก   ท�าให้อร่อยย่ิงขึน้ ลองแล้ว
รับประกันว่าติดใจในรสชาติแน่นอน

วัดเกาะ ปิดทองพระป่าเลไลย

แกงไก่ลูกกล้วย

เกษตรพื้นที่น้อย

ติดต่อ
นายสมบัติ  ช่อดารา
โทรศัพท์ : 06 5818 4839
บ้านไผ่ หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองตะพาน 
อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
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 การมาท่องเที่ยวบ ้านพิกุลทอง 
จดุแรกทีแ่นะน�า คอื “ตลอดรมิฝ่ังแม่น�า้น้อย” 
สถานทีท่่องเทีย่วแห่งนีเ้ป็นจดุเชก็อนิแห่งใหม่ 
ที่จะพานักท่องเที่ยวสัมผัสถึงแม่น�้าสายหลัก 
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านพิกุลทองสามัคคี 
มาหลายชัว่อายุคน เปิดให้นกัท่องเทีย่วได้เข้ามา 
เย่ียมชม สัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตสองฟากฝั่ง 
และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
  ตลอดริมฝ ั ่ งแม ่น�้ าน ้อย มีการ 
“เปิดสอนการเลีย้งปลากระชงัในแม่น�า้น้อย” 
ทีก่ว่าจะได้ปลาตวัโต ๆ  รสชาตดิ ีน�าไปขายและ 
ให้นักท่องเท่ียวได้รับประทานกัน ต้องผ่าน 
สตูรลบัเฉพาะตวัของชาวบ้านพิกุลทองสามคัคี 

ศึกษาการเลี้ยงปลากระชัง สูตรลับเฉพาะบ้านพิกุลทอง

วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น�้าน้อย

“บ้านพิกุลทองสามัคคี” 
วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ น้อย จ.สิงห์บุรี

 จดุต่อไปทีแ่นะน�า คอื “วดัพกิลุทอง”
หรือวัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) 
วัดท่ีชาวบ้านให้ความศรัทธาและเลื่อมใส 
ภายในวัดมีพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุน ี
พระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ขอพร 
เย่ียมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ ทีจ่ดัแสดงประวัต ิ
เครื่องอัฐบริขาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี 
รปูหล่อเหมอืนหลวงพ่อแพองค์ใหญ่ประดษิฐาน 
อยู่ภายในวิหาร และสักการะบชูาองค์พระพิฆเนศ 
ขนาดใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล
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วัดพิกุลทอง

ผัดไทยใส่เข่ง

การท�ากระยาสารทโบราณ

 อิ่มบุญกันแล้วก็ต้องอิ่มท้อง แวะ 
เติมพลังด้วยของอร่อยพ้ืนถ่ินอย่างผัดไทย 
ที่ไม่ใช่ผัดไทยใส่กล่องโฟมแบบท่ีเคยเห็นกัน 
แต่เป็น “ผัดไทยใส่เข่ง” ที่นอกจากรสชาติ
อร่อยแล้วยังมเีอกลกัษณ์ เพราะบ้านพิกุลทอง 
สามคัคใีห้ความส�าคญักับการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
ทางธรรมชาต ิภาชนะต่าง ๆ  ทีน่�ามาใช้  ประดิษฐ์ 
จากวสัดธุรรมชาติ อย่างจานเข่งท่ีน�ามาใส่ผดัไทย 
ก็ท�ามาจากใบลาน 

  นอกจากนี้ ยังมี  “กระยาสารท
สูตรโบราณ”  ของบ้านพิกุลทองสามัคคี 
ที่ทั้งหอม หวาน กรอบ สะอาด สดใหม่ทุกวัน 
เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาที่เป็นมรดก 
ตกทอดจากรุ่นปู่ย่าตายาย ให้นักท่องเท่ียว 
ได้ชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย

ติดต่อ
นายธนพันธ์ พันธุ์น้อยกุล 
โทรศัพท์ : 06 3969 5829
บ้านพิกุลทองสามัคคี หมู่ที่ 3 ต�าบลพิกุลทอง 
อ�าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
https://www.facebook.com/pg/Phikunthong.Pr/ 
posts/
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 บ้านพุแค เป็นชุมชนที่เปี่ยมไปด้วย 
การร่วมมอืร่วมใจ เน้นการลงมอืท�าเพ่ือสนับสนุน 
การอนรุกัษ์มรดกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
ที่ถ่ายทอดออกมาได้เด่นชัดผ่านการสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดชุมชนจนได้ชื่อว่า 
“ตลาดหัวปลี” ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าพ้ืนถ่ิน 
คณุภาพดแีละรอยย้ิมของพ่อค้าแม่ค้า เพ่ือสร้าง 
รายได้ให้ชมุชน และพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกัน
 ตลาดหัวปลน้ัีนเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
ส�าคัญของบ้านพุแค “โดยตลาดแห่งน้ีจะ 
คัดเลือกสินค้าในชุมชนท่ีเป็นอัตลักษณ์
เด่นมารวมกันไว้” ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็น
ผลผลติทางการเกษตรทีส่ดใหม่ ปลอดสารพิษ 
นอกจากน้ียังมเีสน่ห์จากรอยย้ิม และความเป็น 
มติรไมตรีของพ่อค้าแม่ค้า ทีท่�าให้นักท่องเท่ียว 

หมู่บ้านร่วมมือท�า พัฒนาไปด้วยกัน

การร่วมแรงร่วมใจ เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน

“บ้านพุแค” ชุมชนแห่งการร่วมมือร่วมใจ 

สร้างตลาดหัวปลีที่มีเอกลักษณ์ จ.สระบุรี

ได้รับความประทับใจกลับไปด้วย ปัจจุบัน 
ตลาดหัวปลีเป็นที่นิยมมาก จนต้องสร้างพื้นที ่
จอดรถเพิ่ม
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 “ในส่วนของผลติภณัฑ์เด่นของท่ีน่ี 
นัน้ ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของหัวปลี” โดยการน�า 
หวัปลกีล้วยน�า้ว้ามาแปรรปูเป็นอาหารท่ีเรยีกว่า 
“ลาบหัวปล”ี คลกุเคล้าด้วยเครือ่งลาบสมนุไพร 
ท�าให้มีรสชาติดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ทีส่�าคญัคอืไม่มส่ีวนผสมของเนือ้สตัว์ในเมนูนี ้
ท�าให้ชาวมงัสวริตัก็ิรบัประทานได้ อาหารพ้ืนถ่ิน 
ของชุมชนพุแคเมนูน้ีหากไม่ได้รับประทานก็ 
เหมือนยังมาไม่ถึงพุแค

ตลาดหัวปลี

ติดต่อ
นางสาวนารีรัช  อุทัยแสงสกุล
โทรศัพท์ : 08 1852 9391
บ้านพุแค หมู่ที่ 1 ต�าบลพุแค 
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
https://www.facebook.com/SaraburiOTOP-
ComplexPhukae/

 น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี อ า ห า ร พ้ื น ถ่ิ น
ประเภทอื่นท่ีใช้กล้วยเป็นส่วนประกอบอย่าง 
“แกงหยวกกล้วยใส่ไก่” เพราะหมู่บ้านพุแค
ได้มีการน�ากล้วยส่วนต่าง ๆ มาเป็นวัตถุดิบ 
ในการท�าอาหารทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะน�าหวัปลี 
กล้วยน�้าว้ามาท�าเป็นลาบหัวปลี หรือแม้แต่
หยวกกล้วยก็สามารถน�ามาปรุง จนได้เป็น 
แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ เมนยูอดนิยมของชาวพุแค 
ทีเ่ตรยีมไว้ให้นักท่องเทีย่วได้ลิม้รสเป็นอย่างดี
 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชงิอนุรกัษ์ท่ีไม่เหมอืนใครอย่างการ “ก้มแหย่รปู”ู 
โดยในชมุชนพุแคจะมปีปู่าท่ีเรยีกว่า ปทูลูเกล้า 
หรือปูสีม่วง อาศัยอยู่ เนื่องจากมีรสชาติอร่อย 
จงึถูกน�ามาเป็นอาหารตัง้แต่สมยัโบราณจนเกือบ 
สูญพันธุ์ ท�าให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึง 
การร่วมอนรุกัษ์ปพัูนธ์ุนีไ้ว้เพ่ือให้เป็นเอกลกัษณ์ 
ของชุมชน และจัดกิจกรรมแหย่รูปูขึ้น เพื่อให ้
นกัท่องเทีย่วได้มโีอกาสชมปพัูนธ์ุหายาก และ 
ร่วมกันอนุรักษ์ปูสีม่วงไว้ โดยมีคอนเซ็ปต์ของ
กิจกรรมน้ีว่า “ก้มแหย่รู ดูปูป่า น่าชื่นชม 
สมการรอคอย”
 ด้านสถานท่ีท ่องเท่ียวอื่น ๆ ที่
น่าสนใจในชุมชน เช่น สวนพฤกษศาสตร์ 
ภาคกลาง (พุแค) อจัฉรา ซติี ้แอนด์ เรสเตอร์รอง 
ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค เป็นต้น
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 “บ้านพนุ�า้ร้อนเป็นชมุชนโบราณ
ดั้งเดิมท่ีมีเสน่ห์ในเรื่องของการเป็นคน
เชื้อสายลาวครั่ง” ซึ่งอพยพมาจากเมือง 
เวยีงจนัทน์ โดยชาวบ้านทีนี่จ่ดัเป็นกลุม่คนทีร่กั 
ธรรมชาติ มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชนให้มีความ
อดุมสมบรูณ์ ด้วยเหตนุีป่้าชมุชนบ้านพุน�า้ร้อน
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแหล่ง 
ศึกษาเรียนรู ้ทางธรรมชาติที่นักท่องเท่ียว 
สายผจญภัยต่างมุ่งพากันมาเป็นจ�านวนมาก
 บ้านพุน�้าร้อน มีสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งหน่ึง ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ “อ่างเก็บน�้า 
หุบเขาวง (ปางอุ๋งสุพรรณบุรี)” เป็นจุด
พักผ่อนที่มีพ้ืนท่ีขนาด 70 ไร่ โอบล้อมด้วย
ธรรมชาติ ป่าเขาสมบูรณ์ ผืนน�้าใสสะอาด 
กลางวันท้องฟ้าส่องสว่าง กลางคืนมองเห็น 
ดวงดาวมากมาย เหมาะส�าหรับการแคมป์ปิ้ง 
กางเต็นท์ การเช่าแพพักค้างคืนกลางหุบเขา 
สมัผสับรรยากาศเย็นสบายและหลกีหนคีวาม 
วุ่นวาย ที่ส�าคัญ คือ ที่นี่ไม่มีแม้แต่สัญญาณ 
โทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีเพียงแสงสว่างจาก 
แผงโซลาร์เซลล์และตะเกียง เพ่ือให้นกัท่องเท่ียว 
ได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างแท้จริง 
 กลับมาที่บ้านพุน�้าร้อน ด้านอาหาร
พ้ืนถ่ินของท่ีนี่ทางชุมชนพุน�้าร้อน เป็นการ 
“บริการรูปแบบชุดขันโตก” ประกอบด้วย 
ผักปลอดสารพิษ น�้าพริก ปลาเผา ต้มย�าไก่ 
ส้มต�า นอกจากนัน้ยังมอีาหารตามฤดูกาล เช่น 
อัว่ดอกแค ลาบเทา แกงผกัหวานป่า ต้มเหด็โคน 
แกงเปรอะหน่อไม้ ขนมบวดฟักทอง และกะทิ
แตงไทย ให้ได้รับประทานกันอีกด้วย  

วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศแบบคนลาวครั่ง

ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ

“บ้านพุน้ำ ร้อน” วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ระบบนิเวศแบบคนลาวครั่ง จ.สุพรรณบุรี
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 ท่องเท่ียวมาแล้ว อิ่มท้องก็แล้ว 
สถานีต่อไปของการมาเที่ยวบ้านพุน�้าร้อน คือ 
การเรียนรู ้วิถีชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่กันต่อ 
กับ “กลุ่มผ้าทอลายโบราณของลาวครั่ง” 
ทีร่วมตัวกันเพ่ืออนุรักษ์ผ้าทอลาวครัง่ ด้วยการ 
น�าลายผ้าซิน่ตนีจกของบรรพบรุษุทีม่มีาอย่าง
ยาวนานมาท�าขึ้นใหม่ สร้างลายที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ใช้สีแดงสดท่ีได้มาจาก 
ตัวคร่ังท่ีเกาะอยู ่ตามต้นไม้ในธรรมชาติ 
มาย้อมเป็นสีแดงของตีนซิ่น ลวดลายแฝงไว้
ด้วยความหมาย สวมใส่ได้ท้ัง 2 ด้าน ลวดลาย

ของแต่ละด้านจะกลบักันและไม่มปีม ใช้ความ
ประณีตในการทอกว่าจะออกมาเป็นผ้าทอ 1 ผนื 
ซึ่งท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ล้วนเป็นเพียงส่วนหน่ึง 
ของมนต์เสน่ห ์จากบ้านพุน�้าร ้อนเท่านั้น 
หากนักท่องเท่ียวท่านใดต้องการสัมผัสถึง 
วิถีชีวิตอย่างเต็มร้อย จะต้องหาเวลาว่าง 
มาเยือนด้วยตนเองสักครั้งให้ได้

ชุดขันโตก

อ่างเก็บน�้าหุบเขาวง (ปางอุ๋งสุพรรณบุรี)

พักผ่อน นอนแพ กางเต็นท์ กลางหุบเขา

ติดต่อ
นางอาภรณ์  วิมลรัตนชัยศิริ 
โทรศัพท์ : 08 9987 8618
บ้านพุน�้าร้อน หมู่ที่ 4 ต�าบลด่านช้าง 
อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/khaowongsuphanburi/
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 บ้านม่วงขาว “เป็นหมู่บ้านท่ีมคีวาม 
น่าสนใจในเร่ืองของการเป็นดนิแดนธรรมะ” 
มีวัดเก่าแก่อยู่หลายแห่ง เช่น วัดต้นโพธ์ิ
ศรีมหาโพธิ์ ที่มีต้นมหาโพธิ์อายุกว่า 2,000 ปี 
หรอืวัดม่วงขาวแก้วพิกุล ท่ีอยู่คูกั่บชาวม่วงขาว 
มาอย่างช้านาน และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ของคนในชุมชน  โดยมีเจ้าอาวาสวัดเป็น 
ศูนย์รวมแห่งความคิดและความสงบร่มเย็น 
คอยน�าพาชาวบ้านและนักท่องเทีย่วเข้ามาร่วม 
แสวงบุญอย่างเป็นมิตรและเท่าเทียมกัน 
  ส�าหรับ “วัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ” 
ชาวบ้านเรียกสั้น ๆ  ว่า “วัดต้นโพธิ์” วัดเก่าแก ่
ที่สร ้างขึ้นในในสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดนิทร พระนัง่เกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่มีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุท่ีน่าสนใจหลายอย่าง เช่น 
ต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ เป็นต้นโพธ์ิขนาดใหญ่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานว่า
เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ท่ีตรัสรู้จาก 
พุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า 2,000 ป ี
ซึง่น�าเข้ามาปลกูเป็นต้นแรก มลี�าต้นวัดโดยรอบ 
ประมาณ 20 เมตร สงูประมาณ 30 เมตร ถือว่า 
เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีนอกจากนี ้
ยังมีวิหารพระคันธารราช ด้านหน้าวิหารม ี
เสาคู่ เป็นศิลาแลงท่ีได้จากสระมรกต มาต้ัง
เรียงขึน้ใหม่ ภายในพระวหิารมพีระคนัธารราช 
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา นบัเป็นพุทธปฏิมา 
ที่งดงามมาก
  ชาวบ้านม่วงขาวเป็นชมุชนทีส่มาชกิ 
ในหมูบ้่านมอีาชพีท�าการเกษตร และเพ่ือให้ได้ 
ผลผลิตทางเกษตรท่ีมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี ้
ชาวบ้านม่วงขาวจงึได้ร่วมกันคดิค้นและดดัแปลง 

ดินแดนเชิดชูพระพุทธศาสนา

บรรยากาศบ้านม่วงขาว

“บ้านม่วงขาว”  

ดินแดนวัด เชิดชูพุทธศาสนา จ.ปราจีนบุรี

วิธีท�าการเกษตร ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถ 
เข้ามาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ได้ เช่น “การท�านา 
ให ้ได ้ผลผลิตงอกงาม การท�าเกษตร 
เพือ่ให้ได้พชืผลตามฤดกูาล และการเลีย้งไก่ 
เพือ่ให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ” เป็นต้น
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  บ้านม่วงขาวมีผลิตภัณฑ์ในชุมชน
มากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  
“10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่ีขายด ี
และจดทะเบยีน OTOP บ้านม่วงขาว” มดีงันี้  
ไข่ไก่อารมณ์ดี กระเป๋าหนังเทียม ขนมเบเกอรี ่
ขนมเทียน ข้าวต้มมัด กะหรี่ปั๊บ กล้วยฉาบ 
ขนมหัวผักกาด ขนมบ้าบิ่น และน�้าพริกสด 
 ส�าหรับ “ขนมผักกาด” เป็นขนม
โบราณดั้งเดิมของบ้านม่วงขาว ท�าจาก 
แป้งข้าวเจ้า แป้งท้าว และแป้งมนั มาผสมรวมกัน 
และกวนกับกะท ิน�า้ตาล หมสูบั และส่วนผสม 
อืน่ ๆ  เป็นขนมท่ีชาวม่วงขาวนยิมท�า โดยถอืว่าเป็น 
ขนมมงคลตามความเชื่อมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ 

ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานขึ้นปีใหม่ งานบวช 
จะต้องมีขนมชนิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงอยู่เสมอ 
โดยกรรมวิ ธีของการท�าขนมหัวผักกาดนี ้
จะต้องมีการใช้ไม้พายกวนในกระทะร้อน 
เป็นเวลานานและต้องกวนสม�่าเสมอ จึงถือ
เป็นการฝึกความอดทนของผู้ท�า และเพ่ือให้
เกิดความสามัคคีผู้ท�าจึงต้องมีมากกว่า 1 คน 
ทกุคนต้องมาช่วยกันกวนขนม “จงึถือเป็นขนม 
ท่ีมีรากฐานมาจากพลังแห่งความสามัคคี
อย่างแท้จริง”

อาหารพื้นถิ่นบ้านม่วงขาว

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

   
ติดต่อ
นายบุญทัย   พลอยสุกใส
โทรศัพท์ : 08 9938 9057
บ้านม่วงขาว หมู่ที่ 6 ต�าบลโคกปีบ 
อ�าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
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 บ้านร่วมใจสามัคคีเป็นหมู ่บ ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสขุ” ได้ด�าเนินการ 
พัฒนาครวัเรอืนและชมุชนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช   บรมนาถบพิตร พระราชทาน 
ให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นสงัคมชนบททีใ่ช้ชวีติ 
อยู่บนความพอประมาณ ความมเีหตผุล มกีาร 
สร้างภมูคิุม้กันทีด่ใีห้แก่ชมุชนในการด�ารงชวิีต 
ทีส่ามารถพ่ึงตนเองได้บนพ้ืนฐานของภมูปัิญญา 
และวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา
  โดยบ้านร่วมใจสามัคคีได้น�าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดอาชีพของคนใน
ชมุชน โดยการน�าความช�านาญจากภูมปัิญญา
ท้องถ่ินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อย่างการ
ทอผ้ามดัหมีท่ี่มช่ืีอเสยีงเป็นทีรู่จ้กัของคนท่ัวไป 
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 
เป็นผ้าทอท่ีมอีตัลกัษณ์ มลีายผ้าทอทีไ่ม่เหมอืน 
ใคร เช่น ลายใบโพธ์ิ ลายขนมปัง ลายผีเสื้อ 

หมู่บ้านวัฒนธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผ้าทอบ้านโคกเจริญ

“บ้านร่วมใจสามัคคี” 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข จ.ลพบุรี

ลายเชิงเทียน ลายนกยูง และลายหมามุ่ย 
จากกระบวนการทอมือน�ามาแปรรูปเป็น
ผลติภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระโปรง โจงกระเบน สไบ 
กระเป๋า สมุดจดบันทึก พวงกุญแจ ช่อดอกไม้
จากผ้าทอ กระเช้าผ้าทอ และอืน่ ๆ  อกีมากมาย 
ที่ส�าคัญผ้าทอบ้านโคกเจริญยังถูกคัดเลือก 
ให้น�ามาตัดเย็บเป็นชุดส�าหรับบุคคลส�าคัญ
ระดับประเทศอีกด้วย
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  หากมาบ้านร่วมใจสามคัคีในเทศกาล 
ต่าง ๆ  ชาวบ้านจะมกีารน�าผ้าทอมาใช้จดัตกแต่ง 
สถานที่ เช่น การจัดนิทรรศการตามโรงเรียน
หรอืสถานท่ีราชการในท้องถ่ิน การจดัขบวนแห่ 
บ้ังไฟ เพ่ือให้ผู้พบเห็นหรือนักท่องเท่ียวท่ีมา
ร่วมกิจกรรมเดนิขบวนได้ถ่ายรปูเกิดการจดจ�า
ในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
  นอกจากผ ้าทอที่สวยงามแล ้ว 
บ้านร่วมใจสามคัค ียังมปีระเพณีท่ีสบืทอดกันมา 
อย่างยาวนาน เช่น “การใส่บาตรข้าวเหนยีว” 
จะเริ่มขึ้นในเวลาเช้าตรู่ของทุกวัน ซึ่งชาวบ้าน 
ถือว่าเป็นกิจวัตรแรกของวันที่ต ้องปฏิบัติ 
ก่อนจะแยกย้ายกันออกไปท�าภารกิจการงาน
ของตน นกัท่องเทีย่วไม่ควรพลาดการตกับาตร
ข้าวเหนียวอันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของที่นี ่
ทัง้อิม่บญุ อ่ิมบรรยากาศ และวิถีชวิีตแบบด้ังเดิม 
อันงดงามไปพร้อมกัน แต่หากมาท่องเที่ยว
ในช่วงเดือน 6 ของทุกปี ที่นี่จะมีประเพณี 
บญุบัง้ไฟ ซ่ึงนักท่องเทีย่วสามารถมาร่วมกิจกรรม 
เดนิตามขบวนแห่ขอฝนสบืสานวัฒนธรรมของ
ต�าบลโคกเจริญได้ด้วย

  กล่าวถึงข้าวเหนียวร้อน ๆ  ก็อดที่จะ 
กล่าวถึง “ข้าวจี่ทาไข่ร้อน ๆ” ไม่ได้เช่นกัน 
เพราะเป็นอาหารท้องถ่ินที่อร่อยข้ึนช่ือของ 
บ้านร่วมใจสามคัค ีเป็นเมนทูีท่�าง่าย ๆ  แต่ต้องใช้ 
ความพิถีพิถันในการปรุงแต่งอยู่บ้าง โดยการ 
ท�าข้าวจีน่ัน้ ชาวบ้านจะน�าข้าวเหนยีวท่ีนึง่สกุแล้ว 
น�ามาปั้นเป็นก้อนขนาดพอเหมาะ อาจจะ 
ใส่ไส้หวาน ไส้เค็ม หรือไม่ใส่ไส้เลยก็ได้ เสียบ 
เข้ากับไม้และทาโดยรอบด้วยไข่ แล้วน�าไปป้ิงไฟ 
จนสุกหอม ส่งกลิ่นน่ารับประทานมาก

เที่ยวศูนย์เรียนรู้ บ้านลุงด�า

ตักบาตรข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวร้อน ๆ พร้อมข้าวจี่ทาไข่

ติดต่อ
นางศศิประภา ยนปลัดยศ 
โทรศัพท์ : 08 9811 0442
บ้านร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ 12 ต�าบลโคกเจริญ 
อ�าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
https://www.facebook.com/khokcharoen 



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน136

	 บ้านรวมไทยมีพ้ืนที่อยู่ติด	 “ผืนป่า
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี”	 อุทยานแห่งชาต ิ
ล�าดับที่ 	 90	 ของประเทศไทยมีอาณาเขต
ครอบคลุม	4	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอกุยบุรี	อ�าเภอ
ปราณบุรี	 อ�าเภอสามร้อยยอด	 และอ�าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่
มคีวามหลากหลายทางระบบนเิวศทางชวีภาพ
สูง	 มีความโดดเด่นมากมาย	 ท้ังในส่วนของ
ธรรมชาตทิีเ่ป็น	ป่าดบิแล้ง	ป่าดบิเขา	ป่าดบิชืน้ 
มีน�้าตกสวยมากมาย	 เช่น	 น�้าตกด่านมะค่า
น�้าตกท่ีเกิดจากต้นน�้ากุยบุรีแพรกซ้าย	 หรือ

ธรรมชาติบ้านรวมไทย

ชมช้างป่ากุยบุรี

“บ้านรวมไทย”  

วิถีชีวิตในเขตป่าไม้ และลำ ธาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

จะเป็น	 น�้าตกผาสวรรค์	 น�้าตกขนาดกลาง 
ทีม่ทีัง้หมด	5	ชัน้และมคีวามสวยงามทีแ่ตกต่าง 
กันออกไป	นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าและนกป่า
หายากให้ชมจงึไม่แปลกทีจ่ะเหน็นักท่องเทีย่ว
มาตั้งแคมป์นอนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกัน
		 ใ ค ร ที่ ชื่ น ช อบธ ร รมช าติ แ ล ะ 
การผจญภัย	 เมื่อมาท่องเที่ยวบ้านรวมไทย
มี กิจกรรมหนึ่งที่ห ้ามพลาดโดยเด็ดขาด 
เมื่อไปถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 คือ	 “การชม
ครอบครวัสตัว์ป่า”	เช่น	ช้างป่า	กระทิง	เสอืโคร่ง 
เสือด�า	เสือดาว	เป็นต้น	ผ่านการน�าเที่ยวของ
เจ้าหน้าที่อุทยาน	“โดยเฉพาะการชมช้างป่า 
น้ันถือเป็นไฮไลท์ของที่ น่ี”	 ซึ่งจะมีช้าง 
ออกมาหากินอยู่เป็นประจ�า	แต่ท้ังนีก็้มข้ีอปฏบิตั ิ
ส�าหรบันักท่องเทีย่ว	คอื	หากเราเจอช้างป่า	หรอื 
กระทงิในระหว่างการเดนิทาง	วิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ 
คือห้ามลงจากรถหรืออยู่ห่างจากเจ้าหน้าที ่
โดยเด็ดขาด	มฉิะน้ันจะเกิดอนัตรายกับทุกคนได้
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			 พ้ืนดินบ้านรวมไทยปลูกอะไรก็ขึ้น	
ดังนัน้	“ผลผลติจากอาชพีปลกูสบัปะรดของ
ชาวบ้าน”	 จึงถูกน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เช่น	 การน�าใบสับปะรดที่
หมดลูกแล้วมาผลิตเป็นกระดาษสับปะรด
อันสวยงาม	 และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ประโยชน์ได้จริง	 เช่น	 กล่องของขวัญจาก
กระดาษสับปะรด	 กระถางจากกระดาษ
สับปะรด	 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น	 ๆ	 ท่ี 
ชาวบ้านน�ามาสร้างมลูค่าเพ่ิม	เช่น	น�า้สบัปะรด	
น�้ายาล้างจานสับปะรด	สบู่สับปะรด	เป็นต้น
		 ชาวบ ้านรวมไทยมีการน� า พืช 
เศรษฐกิจของหมู่บ้านอย่างสับปะรดมาปรุง 
เป็นเมน	ู“น�า้พรกิสบัปะรด” เป็นเมนทูีป่รงุง่าย	ๆ  
แต่ได้รสชาตทิีแ่ปลกใหม่	มคีวามเปรีย้วปนหวาน 
ของสับปะรด	 หอมแดง	 กระเทียม	พริกแห้ง 
และวัตถุดิบอื่น	 ๆ	 ท่ีน�ามาต�ารวมกันจนได้ที่ 
พร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับผักสดหรือผักลวก 
อร่อยจนลืมไม่ลง

	 บ้านรวมไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยว 
อีกมากที่มีความอุดมสมบูรณ ์ด้วยป่าไม  ้
ล�าธารท่ีแสนงดงาม	ด้วยเหตุน้ีชาวบ้านจึงม ี
การรวมตัวกันเพ่ือบริหารจัดการชุมชนให  ้
เข้มแข็ง	 มีการสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 
ให้เกิดเป็นรปูธรรม	จดัโปรแกรมการท่องเท่ียว 
เชงิอนุรกัษ์ท่ีหลากหลายท่ีนกัท่องเทีย่วสามารถ 
เลือกทริปเองได้	เช่น	กิจกรรมการปั่นจักรยาน 
ลอดอโุมงค์ต้นจามจรุอีายุมากกว่า	80	ปี	ตลอด 
สองข้างทางระยะทางกว่า	3	กิโลเมตร	กิจกรรม 
ล่องแพยางคลองต้นไทร	 หรือจะเป็นการพา 
นกัท่องเท่ียวชมทุง่หญ้า	1,500	ไร่	ทีม่สีโลแกนว่า 
“หยิบหมอก หยอกตะวัน”	เพราะมีหมอกขึ้น 
ในยามเช้าหรอืยามบ่ายของวันให้เห็นเป็นประจ�า 
ทุกวัน	

อาหารพื้นถิ่นบ้านรวมไทย

ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

ติดต่อ
นายเอกนรินทร์  สุดชู
โทรศัพท์ : 08 1963 8388
บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ต�าบลหาดขาม 
อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
https://www.facebook.com/pages/category/
Community/ชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีบ้านรวม
ไทย-กุยบุรี-2120873318186086/ 
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“บ้านลำ แดง” ชุมชนเกษตรกรรม
แห่งความสนุกสนานด้านวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

	 บ้านล�าแดง	 เป็นชุมชนที่รักและ 
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงท่ี 
ทรงคณุค่าของกรงุเก่า	จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 
ภายในชมุชนมกีารแสดงและการละเล่นมากมาย 
ทีค่นรุน่เก่าและเยาวชนรุน่ใหม่ให้ความส�าคญั	
เป็นการเล่าเร่ืองวิถีชุมชนผ่านการแสดง	 เช่น 
“การเล่นเพลงเก่ียวข้าว”	 เป็นเพลงส�าหรับ 
ร้องกันในขณะลงแขกเก่ียวข้าวอันเป็นอาชีพ 
ส�าคัญของคนไทย	 จะเล่นกันในฤดูเก่ียวข้าว 
หลงัจากการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว	นอกจากน้ียังม	ี 
“การแสดงล�าตดั” มกันยิมเล่นในงานมหรสพ 
ต่าง	 ๆ	 มีลักษณะตัดและเฉือนกันด้วยเพลง 
มกีารว่าเพลงรบัฝีปากของฝ่ายชาย	และฝ่ายหญิง 
โดยตรง	 มีทั้งบทเก้ียวพาราสี	 ต่อว่า	 เสียดส	ี
แทรกลูกขัด	 ลูกหยอด	 ให้ได้ตลกเฮฮากัน 
จากการแสดงท้ัง	2	ชนิดท่ียกตวัอย่างให้เหน็นัน้	
ท�าให้เห็นชดัว่าการมาท่องเท่ียวยังบ้านล�าแดง 
นักท่องเท่ียวจะเห็นวิถีชีวิตท่ีผสมสานกับ
วัฒนธรรมย้อนยุคแบบคนโบราณ		

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

		 ส�าหรบับ้านล�าแดง	ทีน่ี่มศีาสนสถาน 
“วดัล�าบวั”	ความพิเศษของทีน่ีค่อื	มศีาสนวัตถุ 
เป ็นพระประธานในอุโบสถพุทธลักษณะ	
“ปางพระพุทธชินราช”	 สร้างพร้อมด้วย
พระอัครสาวก	 ส่วนลานหน้าวัดประดิษฐาน	
“พระสีวลี ” 	 ที่สมควรแก่การเคารพและ 
กราบไหว้	 บรรยากาศโดยรอบวัดสะอาด 
เงียบสงบ	 เหมาะแก่การมาปฏิบั ติธรรม 
เป็นอย่างยิ่ง
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		 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่น
ของบ้านล�าแดง	 คือ	 “ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
และตะกร้าจากพลาสติกและถุงกาแฟ” 
เป ็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดและต ่อยอดมา
จากภูมิปัญญาของชาวบ้านจากรุ ่นสู ่รุ ่น	 ม	ี
“ผลิตภัณฑ์จากการประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆ” 
เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีถูกต่อยอดจากความรัก 
และความหลงใหลของชาวบ้านในชุมชนท่ีม ี
ต่อความสวยงามของดอกไม้	 เช่น	 ดอกมะล ิ
ดอกพุทธรกัษา	และอยากน�ามาตกแต่งครวัเรอืน 
ให้มีความสวยงาม	 จึงท�าการผลิตออกมา
เพ่ือใช้งานและจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว	 นอกจากนี้มี	 
“ผลติภณัฑ์กระถางปลกูผกัจากยางรถยนต์” 
เป็นการน�าเอายางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งาน 

มาแล้วมาต่อยอดเป็นกระถางปลูกผักซึ่ง
เหมาะกับบ้านที่มีเนื้อที่จ�ากัด	และต้องการจะ 
ปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง	 ทั้งหมด 
ที่กล่าวมานี้ถือเป็นการใช้ชีวิตตาม	 “วิถีของ
การเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีง อยู่เย็น 
เป็นสุข” อย่างแท้จริง
		 บ้านล�าแดงยังขึ้นชื่อเรื่องการท�า 
“ขนมไทยโบราณ”	เช่น	ขนมเกสรดอกล�าเจยีก	
ขนมไทยที่มีส่วนผสมหลักคือ	มะพร้าวขูดขาว	
น�้าตาล	 และแป้งข้าวเหนียว	 มีลักษณะเป็น 
ม้วนแป้งแท่งยาวทีส่สีนัสวยงามน่ารบัประทาน 
ส่วนของคาวท่ีมชีือ่น้ัน	คอื	“ขนมจนี” มที�าออกมา 
จ�าหน่ายทั้ง	ขนมจีนแป้งหมัก	ขนมจีนแป้งสด	
และเส้นขนมจีนอบแห้ง	 เป็นสูตรโบราณท่ีมี 
จ�าหน่ายเฉพาะในหมู่บ้านและภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

ศิลปะการแสดง

ขนมจีนและขนมไทยโบราณ

วัดล�าบัว

ติดต่อ
ผู้ใหญ่สถาพร  ด่านกระโทก
โทรศัพท์ : 09 2991 0354
บ้านล�าแดง  หมู่ที่ 3  ต�าบลหันตะเภา 
อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/pg/องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนัตะเภา-1783765248531279/posts/  
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			 	บ้านวังทะลุ	เป็นหมู่บ้านที่มีจุดเด่น
ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดย
หากต้องการเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านต้องไปที่	
“ตลาดน�้าวัดใหม่นาบุญ”	 โดยตลาดจะเปิด 
ทกุวันอาทติย์	เวลา	07.00-15.00	น.		เป็นศูนย์รวม 
แห่งความคิดของคนในชมุชน	ชาวบ้านย้ิมแย้ม 
แจ่มใส	 พ่อค้า	 แม่ค้า	 ครู	 นักเรียน	 รวมถึง
ผูใ้หญ่บ้านท่ีมคีวามคดิสร้างสรรค์และมคีวาม
เป็นเจ้าบ้านที่ดี	 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะ 
ได้เห็นอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริง	 ได้เห็น
ประเพณีตักบาตรริมน�้า	 มีพระสงฆ์เป็นผู้ชี้น�า
ชุมชน	มีการแสดงพ้ืนบ้านท่ีสนุกและงดงาม 
มกีารรณรงค์การใช้ผลติภณัฑ์ทีล่ดภาวะโลกร้อน 
ซึ่งทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้เป็นพลังแห่งความ
สามัคคีของคนในชุมชน

กิจกรรมทางน�้า

กิจกรรมทางบก

“บ้านวังทะลุ”  

วิถีตลาดไทย วัดใหม่นาบุญ จ.ปราจีนบุรี

		 ตลาดน�้าวัดใหม่นาบุญ	 มี พ้ืนท่ี 
ร่มเย็นอยู่ติดกับแหล่งน�้าธรรมชาติ	 มีการ 
จ�าหน่ายอาหารพ้ืนบ้าน	น�า้ดืม่สมนุไพรพ้ืนบ้าน 
ที่หายากและราคาถูก	 มีการจ�าหน่ายผัก 
ปลอดสารพิษท้องถ่ินท่ีชาวบ้านปลกูเองจากสวน 
นอกจากนียั้งม	ี“ชาวบ้านแต่งกายในชดุไทย 
และชุดนักรบในอดีต” สามารถท�ากิจกรรม 
ถ่ายรูปร่วมกันได้	 พร้อมกับร่วมสนุกไปกับ 
การละเล่นพ้ืนบ้านและการแสดงพ้ืนบ้านที่มี
ผลดัเปลีย่นมาให้ชมตลอด	
	 ณ	ตลาดน�้าวัดใหม่นาบุญ	มีอาหาร
พ้ืนถ่ินที่ขึ้นชื่อหลากหลายเมนู	 แต่เมนูที่ 
โดนใจนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่	 คงหนีไม่พ้น 
“แกงเปรอะยอดหวาย”	 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
มนี�า้แกงสหีม่นคล�า้	มใีบย่านางและยอดหวาย 
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เป็นส่วนประกอบหลัก	 และใส่ผักหลายชนิด 
เมนจูงึมสีรรพคณุหลากหลาย	เช่น	น�า้ใบย่านาง 
มฤีทธ์ิเป็นยาเย็น	ส่วนหวายมกีากใยอาหารมาก 
ช่วยท�าให้ร่างกายขับสารพิษออกจากร่างกาย	
ส่วนเมนูอืน่	ๆ 	ทีน่่าสนใจ	เช่น	หลนเต้าเจีย้วกับ
ผกัสด	หมไูม่ง้อแดด	(หมแูดดเดยีว)	ย�าลกูคนโต 
(ย�าหัวปลี)	 ข้าวห่อใบบัว	 และขนมใจกล้า 
(ขนมบ้าบิน่)	ทีน่ียั่ง	“มีชือ่เสยีงในเรือ่งของการ 
ปลูกสวนกระท้อน”	มีผลผลิตให้เห็นตลอดปี 
เป็นกระท้อนท่ีมีจุดเด่น	คือ	 รสหวาน	สะอาด	 
สดใหม่	และลูกใหญ่มาก
		 ตลาดวัดใหม ่นาบุญ	 นอกจาก
จะมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายแล้ว	 ที่นี่ยัง
มีกิจกรรมให้เลือกท�าหลากหลายรูปแบบ	
เช่น	 มีจุดถ่ายภาพสวยงาม	 นอกจากน้ียังมี

แกงเปรอะยอดหวาย

กระท้อนหวานลูกใหญ่	ๆ

ตลาดน�้าวัดใหม่นาบุุญ

ติดต่อ
นางสาวนงนภัส   กฤติพรรณ์
โทรศัพท์ : 06 1552 6366
บ้านวังทะลุ หมู่ที่ 3 ต�าบลกรอกสมบูรณ์
อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/cddsrimahaphot/ 

กิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเท่ียวได้ร่วม
สนุก	 กิจกรรมทางบก	 เช่น	 ซุ้มการยิงปืนลม	
ส่วนกิจกรรมทางน�า้	ได้แก่	ซุม้การพายเรอื	และ
เรือปั่นกรรเชียงน�้า	เป็นต้น
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		 บ้านศาลาดนิเป็น	“ชมุชนรมิน�า้คลอง 
มหาสวัสด์ิ”	แต่สมยัโบราณ	มปีระวตัศิาสตร์ 
อนัยาวนานคาบเก่ียวกับชมุชนในภาคกลางและ 
เมืองหลวง	กทม.	 เพราะคลองมหาสวัสดิ์	 คือ 
เส้นทางส�าคัญท้ังการสัญจรและการค้าขาย 
ไปมาหาสูข่องชาวกรุงและปรมิณฑล	เชือ่มแม่น�า้ 
เจ้าพระยาและแม่น�า้ท่าจนี	ขดุข้ึนตัง้แต่รชัสมยั 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี	 4	 โดยชุมชนริมคลองจะมีวิถีเกษตร 
แบบคนชานกรงุโบราณโดยแท้จรงิ	ซึง่ส่วนใหญ่ 
ยังคงรักษาวัฒนธรรมชาวลุ่มน�้าท่าจีนไว้ได ้
อย่างเหนียวแน่น	

“บ้านศาลาดิน”
วิถีคนชานกรุงตำ นานแห่ง “มหาสวัสดิ์” อันลือลั่น จ.นครปฐม

		 ด้วยความเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม	
ชาวชุมชนยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	
ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ยังคงเป็นประเภทเกษตร 
ผลไม	้ผกัสด	กลว้ยไม	้และเกษตรแปรรปู	และ 
ที่ข้ึนชื่อดังไกลในระดับประเทศคือ	 “ข้าวตัง
บ้านศาลาดิน” อันเป็นสินค้าลือชื่อของที่นี่	

ข้าวตังหอมมะลิ

บรรยากาศบ้านศาลาดิน
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ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน

นั่งเรือเก็บบัว

		 ขึน้ชือ่ว่าเป็นวิถีชาวชานกรงุวิถีชวีติ 
ริมน�้า	 การได้นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกท่ีคลอง 
มหาสวัสดิ์	 “แวะไหว้พระวัดสุวรรณาราม” 
ถือว่าเป็นไฮไลท์ส�าคัญ	 เพราะนอกจากจะได้ 
สมัผสักับธรรมชาตแิล้ว	ยังได้เรยีนรูแ้ละสมัผสั 
ประวตัศิาสตร์	 ส่วนสถานทีท่่องเทีย่วอืน่	ๆ	 ก็มี 
ความน่าสนใจไมน้่อย	ทัง้การเทีย่วชมสวนผกั 
สวนผลไม้	สวนกล้วยไม้	พายเรอืเก็บบัวในนาบัว 
ก็เป็นที่สนใจของผู้มาเยือน
		 นอกจาก	 “ข้าวตัง”	 อันโด่งดังแล้ว	
ต�ารบัอาหารแห่งภาคกลาง	ทีป่รงุด้วยผกัสด	ๆ  
จากสวน	 รสชาติแท ้และดั้ ง เดิมในแบบ 
ของชาวกรุง	 ยังหาได้จากท่ีน่ี	 โดยเฉพาะ 
“ข้าวห่อใบบวั”	หรอืแม้แต่	“เม่ียงค�าบวัหลวง” ทีไ่ม่เหมอืนท่ีไหน	เพราะใช้ใบบวัห่อแทนใบชะพลู 

และยังม	ี“ขนมจีนโบราณ”	อกีหน่ึงในต�านาน
แห่งลุ่มน�้าคลองมหาสวัสดิ์	
		 บ้านศาลาดนิ	เป็นอกีสถานทีท่่องเทีย่ว 
ที่มีหลากหลายกิจกรรม	และมีความน่าสนใจ 
เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจากเมอืงหลวง	การท่องเทีย่ว 
จะมทีัง้ในเชงิวฒันธรรม	ท่องเทีย่วแบบเกษตร	
ท่องเทีย่วในแบบพักผ่อน	ล้วนแล้วแต่สามารถ 
ก�าหนดได้ตามความเหมาะสม	จะเป็นแบบไปเช้า 
เย็นกลับ	 หรือจะแบบพักค้างแรม	 เพ่ือร่วม
กิจกรรมต่าง	ๆ 	กับชมุชน	ขึน้อยู่กบัความสะดวก 
และช่วงเวลา	เช่น	การจะมาร่วมกิจกรรมประเพณี 
ดัง้เดิมของชาวชมุชนอย่าง	“การตกับาตรท้องน�า้ 
ในช่วงลอยกระทง หรอืการล่องเรอืไหว้พระ 
คลองมหาสวสัดิ ์และการเทีย่วชมสวนเกษตร 
ต่างๆ มีให้เลือกมากมาย”  

อาหารจากผักปลอดสารพิษ

ติดต่อ 
ผู้ใหญ่มนูญ
โทรศัพท์ :  08 1495 9091
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต�าบลมหาสวัสดิ์ 
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
https://www.facebook.com/บ้านศาลาดิน-วิถี
ชุมชน-คนคลองมหาสวัสดิ์-1860761097510699/ 
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	 บรรพบุรุษของชาวบ้านสระโบสถ์
เป็นคนไทยเชื้อสายไทยวน	 หรือชาวโยนก
เชียงแสน	 อพยพมาจากเชียงแสน	 จังหวัด
เชยีงรายตัง้แต่เมือ่สองร้อยกว่าปีก่อน	นบัจาก 
อดีตวิ ถีชี วิตของชาวสระโบสถ์ผูกพันกับ
สถาบันหลักในสังคมไทย	 ได้แก่	 “บ้าน วัด 
โรงเรียน (บ.ว.ร.)”	 ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด 
ในการแก้ปัญหาชุมชน	 โดยท้ัง	 3	 สถาบัน 
เป็นกลไกส�าคญัในการพัฒนาและสร้างชมุชน
ให้เข้มแข็ง	 เป็นทั้งทุนทางจิตวิญญาณและ 
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน
  “กาดวิถีชุมชนคูบัว”	 เป็นตลาด 
ท่องเท่ียววถิไีทยท่ีเกิดจากพลงัของคนในชมุชน 
บ้านสระโบสถ์	 เป็นพลังจากการร่วมแรงของ
สถาบัน	บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 (บ.ว.ร.)	ที่น�าเอา
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีใน 
พ้ืนที	่เพ่ือใช้เป็นสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้าของคน 
ในชมุชน	และเป็นสถานทีเ่ผยแพร่และสบืทอด

ผ้าจก

วิถีชุมชนแบบ	บ.ว.ร.

“บ้านสระโบสถ์” เที่ยวกาดวิถีชุมชนคูบัว 
ชมวัฒนธรรมชาวไทยวน จ.ราชบุรี

ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยวน	 ทั้งในเรื่อง 
การแต่งกาย	ภาษา	อาหาร	และการแสดงท่ีเป็น 
เอกลักษณ์
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	 มนต์เสน่ห์ของการมาเที่ยว	กาดวิถี
ชมุชนคบัูว	การได้มาอดุหนนุผลติภัณฑ์	OTOP 
ภายใต้สโลแกน	 “เดินดิน กินโตก”	 ของกาด 
วิถีชุมชนคูบัว	 เพ่ือสนับสนุนให้คนในชุมชน 
ท�างานในพ้ืนทีบ้่านเกิดของตนเอง	 โดยน�าเอา 
พืชผกั	ผลไม้	รวมถึงสนิค้าชมุชน	มาวางจ�าหน่าย 
นอกจากน้ีที่น่ียังมีลานส�าหรับน่ังรับประทาน 
อาหารและมีโตกไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยว
ฟรีอีกด้วย
	 เมนู ท่ีขาดไปไม ่ได ้ส�าหรับการ 
รับประทานขันโตกบ ้านสระโบสถ ์ 	 คือ 
“แกงหยวกกล้วย”	 ซึ่งบ้านสระโบสถ์ขึ้นชื่อว่า 
ปรุงแกงหยวกกล้วยได้อร่อยที่สุดแห่งหน่ึง 
ในประเทศไทย	 ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของ
ชาวไทยวน	ที่ส่งต่อกรรมวิธีการปรุงอาหารกัน 
จากรุ่นสู่รุ ่นอย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง	 โดย 
เคลด็ลบัความอร่อยส�าคัญที่ชาวบ้านพอจะ 

เผยให้ได้ศกึษากันนิด	ๆ	คอื	จะต้องน�าเอาเย่ือ 
ของหยวกกล้วยออกให้หมด	เพ่ือเวลารบัประทาน 
ไม่พันคอ	นอกเหนือจากนี้บอกไม่ได้จริง	ๆ	
	 มาอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ท ้องถ่ิน 
ที่ต้องแนะน�าเลยก็คือผลิตภัณฑ์	 “ผ้าจก”
โดยชาวไทยวน	 บ้านสระโบสถ์มีผ้าจกคูบัว 
ที่ขึ้นชื่อเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวน	 เป็น 
ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อ	 ๆ	 กันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ผ้าจกทอพ้ืนเมืองคูบัวมีลวดลายเฉพาะตัว 
ที่โดดเด่น	เช่น	ลายเซีย	ลายนกคู่	ลายโก้งเก้ง	
ลายหน้าหมอน	ฯลฯ	และมีสีเหลืองเป็นแถบ
ด้านล่าง	ซึง่เรยีกว่า	“เลบ็”	ผ้าจกบ้านสระโบสถ์
จงึนบัเป็นผลติภัณฑ์อตัลกัษณ์ทีค่วรค่าแก่การ
สะสมเป็นอย่างมาก

กาดชุมชนคูบัว

แกงหยวกกล้วย

รับประทานขันโตก	เลือกซื้อสินค้า	ณ	กาดชุมชนคูบัว

ติดต่อ
นายสมศักดิ์ มณฑา 
โทรศัพท์ : 08 1914 4581
บ้านสระโบสถ์ หมู่ที่ 6 ต�าบลคูบัว 
อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
https://www.facebook.com/pg/กาดวถีิชมุชนคบูวั- 
ราชบุรี-1435284376566717/posts/
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ชาวบ้านส�าโรงใหญ่หรือบ้านพวน	
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน	หรือชาวลาวพวน 
อพยพมาจากประ เทศลาวในสมั ยต ้น 
กรงุรตันโกสนิทร์	ชาวบ้านพวนจงึมคีวามผกูพัน
กับผ้าทอมัดหมี่ท่ีสร้างสรรค์สืบทอดกันมา 
บ่งบอกถึงวิถีชวิีตเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน 
ของชาวไทยพวน	 กระท่ังจัดตั้ง	 “กลุ ่มสตร ี
อาสาบ้านพวน”	 ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นศูนย์รวม 
การออกแบบลวดลายและสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏ
อยู่บนผ้า
	 นอกจากน้ีกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน	
ยังได้สร้างสรรค์ผืนผ้าที่สะท้อนให้เห็นถึง 
การพัฒนาทางความรู้	และภูมิปัญญาที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ	สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	นับเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าย่ิง	 และมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
	 ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าทอมัดหมี ่
ของกลุม่สตรอีาสาบ้านพวนคอื	ใช้วธีิการผลติ 
แบบดั้งเดิม	 ด ้วยการทอมือ	 อันเป็นการ 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยพวน	 ที่
นอกจากความละเอียด	 ประณีตและความ
สวยงามแล้ว	ยังชคูวามเป็นผ้าลวดลายโบราณ	
รวมไปถึงการคิดค้นลายใหม่	 โดยเน้นโทนสี 
ที่มีความคลาสสิก	และสีธรรมชาติ

ผ้าทอมัดหมี่

วิถีแห่งหมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่

“บ้านสำ โรงใหญ่” 
วิถีแห่งหมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่ จ.ลพบุรี

		 ด้วยเหตนุีกิ้จกรรมท่ีน่าสนใจเมือ่มา 
ถึงบ้านพวน	คงหนไีม่พ้น	กิจกรรมการเย่ียมชม 
กระบวนการท�าผ้ามัดหมี่ ท่ีกลุ ่มสตรีอาสา 
บ้านพวน	 ผ้ามดัหมีเ่ป็นศลิปะแขนงหนึง่ท่ีต้อง 
ใช้ความสามารถและความเชีย่วชาญในการท�า 
ทกุข้ันตอน	กว่าจะส�าเรจ็ออกมาเป็นผ้าหน่ึงผนื 
มขีัน้ตอนและรายละเอียดท่ีมากมาย	นกัท่องเทีย่ว 
ทีส่นใจสามารถเข้าชมวิธีการผลติผ้าทอมดัหมี่ 
ได้ทุกวัน			
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	 แม้บ้านพวน	จะมอีตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น 
ในเรื่องของการเป็น	 “ชุมชนวิถีแห่งหมู่บ้าน 
ทอผ้ามัดหม่ี”	แต่ส�าหรบัด้านอาหารการกินนัน้ 
ก็มีไม่แพ้กัน	 ขอแนะน�าเมนู	 “ปลาส้มฟัก”
ภูมิป ัญญาในการแปรรูปอาหารจากปลา 
ที่สืบทอดกันมานับร้อยปี	 ด้วยการน�าปลามา
ขูดเอาเนื้อ	 สับให้เหนียว	แล้วหมักด้วยเกลือ	

ข้าวสุก	 และกระเทียม	ห่อใบตอง	หรือห่อใน
ถุงพลาสติก	หมักจนเปรี้ยว	 เวลารับประทาน
น�ามาทอด	มกีลิน่หอม	รสเปรีย้วเลก็น้อย	อร่อย
เลิศมากจนต้องบอกต่อ

กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน

ปลาส้มฟัก

เรียนรู้การทอผ้ามัดหมี่

ติดต่อ
นางวนิดา  รักพรม
โทรศัพท์ : 08 9052 1899
บ้านส�าโรงใหญ่ หมู่ที่ 10 ต�าบลหินปัก 
อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
https://www.facebook.com/cdd.banmi
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	 บ้านแสมผู ้ 	 มีสถานที่ท ่องเที่ยว
มากมายทั้งบนบกและบนพ้ืนน�้า	 ท่ีสุดแสน 
จะมหัศจรรย์	 ส�าหรับบนพ้ืนน�้าต ้องมาที่ 
“ทะเลแหวกแสมผู้ มหัศจรรย์หาดทรายด�า”
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิเกิดจากอทิธิพล 
ของน�า้ขึน้	น�า้ลง	เมือ่น�า้ลดจะพัดพาเอาเมด็ทราย 
มาบรรจบกัน	จนเหน็เป็นพ้ืนท่ีเนินทรายทอดยาว 
อยู่ในทะเล	 เกิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
เรียกว่า	 “ทะเลแหวก”	และจุดเด่นของที่นี่คือ 
หาดทรายมีสีน�้าตาลค่อนไปทางสีด�า	 ซึ่งเป็น 
สีท่ีเกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและ 
เปลอืกหอย	นบัเป็นความสวยงามของธรรมชาติ 
ท่ีหาชมได้ยาก	 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดิน 
บนพื้นทราย	ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวย	ๆ	ได้ 
ถือเป็นหาดท่ีมีเสน่ห์สร้างความประทับใจ 
ได้ไม่น้อย
		 ขยับขึ้นมาบนบกมากสักนิด	 ณ	
บริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น�้าประแส	มีการ 
ปลูกต้นโปรงไว้เป็นจ�านวนมาก	 บริเวณน้ี 
เต็มไปด้วยต้นโปรงท่ีขึ้นเรียงรายกันหลาย 
หมืน่ต้น	ถ้ามาเท่ียวตอนเช้าตรู่หรือยามเย็น 
จะมีแสงอาทิตย์	 สะท้อนใบของต้นโปรงให้ 
กลายเป็นสีเหลืองทองสวยงาม	 จึงได้ชื่อว่า 
“ทุ่งโปรงทอง”	 เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได ้

สามล้อพ่วงข้าง

เคย	หอยปากเป็ด	หอยพอก	ของฝากจากทะเล

หาดทรายด�า

“บ้านแสมผู้” 
เสน่ห์เล็ก ๆ ของการเดินทางด้วยสามล้อพ่วงข้าง จ.ระยอง

ถ่ายรูปกับทุ่งสีทองนี้อย่างใกล้ชิด	 และยังมี 
ทางเดินไม้ทอดยาวไปยังริมทะเลประแส	ซึ่งมี 
ศาลาชมวิวให้ได้นั่งชมวิวทะเลอีกด้วย
		 นอกจากความสนุกที่ได้รับจากการ 
ผจญทั้งบนบกและบนพ้ืนน�้าแล้ว	 ชุมชน 
แสมผู ้ซึ่งตั้งอยู ่บริเวณปากอ่าวที่มีความ 
อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติท้ังป่าชายเลน 
แหล่งน�้าจืด	แหล่งน�้าเค็ม	 ท่ีเหมาะสมกับการ 
เจรญิเติบโตของหอยนานาชนิด	จงึท�าให้ชาวบ้าน 
มไีอเดยีน�าความสมบรูณ์จากท้องทะเลมาเป็น 
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“ของฝากจากทะเล”	เป็นของดเีดด็จากชมุชน	
เช่น	เคย	ทั้งเคยสด	เคยตากแห้ง	และกะปิเคย 
ที่มีความเนียน	 ละเอียด	 หอมและรสชาติ 
ไม่เหมอืนใคร	หอยปากเป็ด		มรีสหวาน	กรบุกรอบ 
น�ามาประกอบอาหารเป ็นเมนูยอดนิยม 
ในท้องถิ่น	 เช่น	ย�าหอยปากเป็ดใส่ระก�า	และ
หอยพอก	 มีรสหวาน	 นิยมน�ามาย่างจิ้มกับ
น�้าจิ้มซีฟู้ด	 เป็นรสหวาน	 เปรี้ยว	 อร่อยมาก
จนติดใจ
		 ส�าหรับขนมท้องถ่ินบ้านแสมผู ้
มีขนมชื่อ	 “ขนมตาควาย”	 ขนมโบราณที่มี
ลักษณะเป็นแป้งลูกกลม	 ๆ	 คลุกเคล้าด้วย 
เนื้อมะพร้าวขูดสีขาว	 ไส้ข้างในเป็นมะพร้าว 
ผสมน�า้ตาล	และเกลอื		น�าไปต้มจนสกุ		เป็นขนม 
รสหวาน		ทีม่คีวามนุ่ม		เหนียว	กลมกล่อม		และ 
มคีวามหอมของกลิน่มะพร้าว		เป็นเมนูอาหารว่าง 
ที่ต้องชิมเมื่อไปเยือนบ้านแสมผู้

		 กิจกรรมการท่องเที่ยวบนบกของ
บ้านแสมผู้ยังไม่หมดเพียงนี้	 เพราะที่นี่ยังมี
กิจกรรมอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด 
นัน่คอืนัง่	“จักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง”	เป็น 
พาหนะท่ีพบได้ท่ัวไปในชุมชนมีอัตลักษณ์คือ
ชาวบ้านน�ากระบะพ่วงติดกับรถจักรยานยนต	์	
เป็นรถท่ีมีความคล่องตัว	บรรทุกของได้มาก	
นอกจากไว้ใช้ตามบ้านเรือนแล้ว	 ยังเป็น 
รถรบัจ้างโดยสารน�าพานักท่องเทีย่วเดนิทางสู ่
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของบ้านแสมผู  ้
เรียกว่าถ้าไม่ได้น่ังจักรยานสามล้อพ่วงข้าง
เหมือนมาไม่ถึงบ้านแสมผู้

ขนมตาควาย

ทุ่งโปรงทอง

ทะเลแหวกแสมผู้	มหัศจรรย์หาดทรายด�า

  
ติดต่อ
นายนิติ  อภิญ
โทรศัพท์ : 09 4549 9645
บ้านแสมผู้ หมู่ที่ 7 ต�าบลปากน�้าประแส
อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง
https://www.facebook.com/pages/ป่าชายเลน
แสมภู่-ระยองฮิ/1440925926143493
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	 บรรพบรุษุของชาวหนองขาว	มอีาชพี 
ท�าการเกษตรเป็นส�าคัญ	นับต้ังแต่การท�านา 
ท�าไร่	 ทั้งตาลโตนด	 อีกทั้งเป็นคนขยันคิด 
อยู่เสมอ	แม้กระทั่งการจะมีเสื้อผ้าและของใช้
ก็จะคดิประดษิฐ์ท�าข้ึนใช้เอง	ดงัเช่น	การทอผ้า	
ด้วยความรักครอบครัว	 ท�าให้แม่บ้านท�าการ
ทอผ้าขาวม้าให้ผู ้เป็นสามีได้ใช้โพกศีรษะ 
ยามออกไปท�างาน	มอบให้ผูส้งูอายุใช้พาดบ่า 
เมือ่ไปท�าบญุท่ีวดัหรอืงานบญุต่าง	ๆ 	ในชมุชน 
มีการออกแบบลวดลายให้สวยงามตาม 
ความชอบของแต่ละคน	 เช่น	 ลายตาจักร 
ลายตาเหลอืง	ตาขาว	อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
จนเป็นที่รู้จักในนาม	“ผ้าขาวม้าร้อยสี”    
	 ผ้าขาวม้าร้อยสี	 จึงเป็นผลิตภัณฑ์ 
ในชมุชนอนัดบัต้น	ๆ 	เป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเทีย่ว 
“ใครท่ีมาเยือนชุมชนหนองขาวจะต้องซื้อ 
ตดิไม้ตดิมือกลบัไปเป็นของฝาก”	ใช้ฝ้ายท่ีปลกู 
ในชมุชนเป็นวัตถุดบิส�าคญัในการทอ	ย้อมด้วย 
สีธรรมชาติ	 เช่น	 เปลือกไม้หรือส่วนประกอบ 
จากไม้	ปัจจบุนัมกีารน�าไหมประดษิฐ์มาเพ่ิมสสีนั 
ให้ผ้าขาวม้า	โดยเฉพาะผ้าขาวม้าลายตาจักร
ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมที่ผู ้ เฒ่าผู ้แก่อนุรักษ์ไว  ้
เพ่ือชนรุน่หลงั	อกีผลติภณัฑ์ท่ีข้ึนชือ่	คอื	พลอย 
เมอืงกาญจน์	และสิง่ทีไ่ด้รบัความนิยมมากท่ีสดุ 
คือ	เครื่องประดับจากนิลและไพลิน
	 ผู ้คนมักรู ้จักต ้นตาลโตนดของ
จังหวัดเพชรบุรี 	 แต ่ที่บ ้านหนองขาวก็ม ี
ต้นตาลโตนดขึน้อยูต่ามหวัไร่ปลายนาจ�านวน 
ไม่น้อยเช่นกัน	 นอกจากจะได้ผลผลิตที่เป็น 
น�้าตาลสด	 ผลตาลสด	 และน�้าตาลปึกแล้ว	
“ขนมตาล”	 อาหารหวานที่ชาวบ้านนิยมท�า 
จนกลายเป็นสินค้าชุมชนไว้ส�าหรับต้อนรับ 
นกัท่องเทีย่ว	จดุเด่นของขนมตาลบ้านหนองขาว 

ผ้าขาวม้าทอมือ

วัฒนธรรมชุมชนกับผ้าขาวม้าร้อยสี

“บ้านหนองขาว” 

วัฒนธรรมชุมชนกับผ้าขาวม้าร้อยสี จ.กาญจนบุรี

คือมีสีสันและกล่ินหอมเป็นธรรมชาติ	 เพราะ 
ใช้ผลตาลสด	ๆ	จากต้น		
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	 ภายในชุมชนมีกิจกรรมท่ีสร ้าง 
ความประทบัใจแก่นกัท่องเทีย่วหลากหลายด้าน 
เช่น	 การพานักท่องเท่ียวเข้าชมโบราณสถาน 
ที่	 “วัดอินทาราม”	 วัดแห่งน้ีมีความส�าคัญ 
ต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก	 โบราณสถาน 
ภายในวัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และ 
ดูแลเป็นอย่างด	ีนอกจากประกอบพุทธศาสนกิจ 
ต่าง	 ๆ	 แล้ว	 วัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้าน
วัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย	

	 ตลอดจนพาเที่ยวชมกิจกรรมของ
ชุมชนและทดลองท�า	 “ข้าวเกรียบว่าว”	 ซึ่งมี 
กรรมวิธีผลิตที่น่าสนใจ	 ใครหลายคนอาจจะ 
ยังไม่เคยเห็นด้วยซ�้า	 เป็นภูมิปัญญาบ้าน	 ๆ 
ทีแ่ปรรปูข้าวทีเ่หลอืมาเป็นขนมรบัประทานเล่น 
ทีพ่บเห็นกันมาแต่โบราณ	ทว่าปัจจบุนัเดก็รุน่ใหม่ 
แทบจะไม่รู ้จักเลย	 นักท่องเที่ยวสามารถ 
มาร่วมกิจกรรมท�าข้าวเกรียบว่าวด้วยตัวเอง 
จากเทคนิคการท�าข้าวเกรียบว่าวสูตรดั้งเดิม
ของชุมชนบ้านหนองขาวได้ที่นี่

วัดอินทาราม	(วัดหนองขาว)

ทดลองท�าข้าวเกรียบว่าว

ติดต่อ
นายปรีชา อ่อนจันทร์
โทรศัพท์ : 08 6149 0742
บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองขาว 
อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/nongkhao36/
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  บ ้านหนองทราย	 เป ็นชุมชนที่
ประกอบอาชีพท�านาข้าว	 ปลูกผักอินทรีย	์
และไร ่นาสวนผสมเป ็นส ่วนใหญ่	 “โดย 
มีการแปรรปูผลผลติจากการท�านาให้มาเป็น 
ผลิตภัณฑ์ข้าวส่งออกไปท่ัวประเทศ”	 และ 
บางส่วนจดัเก็บไว้ใช้ในครวัเรอืน	ท�าให้เกษตรกร 
มรีายได้เหลอืเก็บและมข้ีาวสารไว้ด�ารงชวิีตได้
ตลอดทั้งปี	 “จนได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชน 
ดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 
ปี 2561” เป็นชมุชนต้นแบบกลุม่เกษตรกรดเีด่น 
ที่ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรบัใช้เพ่ือพัฒนาเกษตรทีย่ั่งยืนและมัน่คง
	 เมื่อวิถีชีวิตชาวบ้านผูกพันกับการ
ท�านา	 “การท�าขวัญข้าว”	 จึงเป็นความเชื่อ
และประเพณีท่ีส�าคัญของบ้านหนองทราย	
เป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทกุครัง้ทีม่กีาร 
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้าว	 ทั้งการเกิดเอง 
ตามธรรมชาติและจากการท่ีมนุษย์จะกระท�า
อะไรก็ตามกับต้นข้าว	เช่น	การเก่ียวข้าว	อกีท้ัง
เพ่ือเป็นการขอบคุณและเอาใจพระแม่โพสพ	
ให้บันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา	 และ
เรียกขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล
	 หญ้าแพงโกล่า	 อาหารของม้าและ 
กระต่าย	 เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได  ้
ให้กับคนในชุมชน	 ซึ่งมีการปลูกและดูแล 
ไม่ยาก	 ใช้เวลาไม่นานก็สามารถตัดขายได้ 
โดยจะมพ่ีอค้าและโรงงานมารบัซือ้ถึงที	่ปัจจบุนั 
เจ้าของกับชมุชนร่วมมอืกันเปิดให้นักท่องเทีย่ว 
ได้เขาไปเทีย่วชม	“ทุ่งหญ้าแพงโกล่า”	ทวิทัศน์ 
ที่สวยงามของทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สุดสายตา	
และถ่ายรูปสวย	 ๆ	 ยามพระอาทิตย์ตกดิน
ได้ที่นี่	

แดนดินถิ่นเกษตรกรรม	วิถีนา-ไร่

“บ้านหนองทราย” 

แดนดินถิ่นเกษตรกรรม วิถีนา-ไร่ จ.กาญจนบุรี
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	 ชมุชนบ้านหนองทรายเป็นชมุชนทีม่ี
วิถีชวิีตแบบพอเพียง	รวมไปถึงเรือ่งของรสชาติ
ของอาหาร	 ส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบธรรมชาติ 
ทีห่าได้ในท้องถ่ิน	“แกงคัว่หอยขมหน่อไม้ดอง” 
แกงพ้ืนบ้านทีห่ารบัประทานได้ไม่ง่ายนกั	ชาวบ้าน 
นิยมไปงมหอยที่เป็นหอยน�้าจืดขนาดเล็ก 
พบได้ในแหล่งน�า้ท่ัวไป	แล้วน�ามาแกง	ปัจจบุนั 
หอยขมมีขายตามตลาดขายของพ้ืนบ้านหรือ 
ตลาดสดในชนบท	 ซึ่งบางแห่งแกะเนื้อมา 
เรียบร้อยแล้ว	 แต่แบบดั้งเดิมนิยมแกงทั้ง 
เปลอืกหอย	 เวลารับประทานจึงดูดท้ังน�้าแกง 
และเน้ือหอยที่อยู่ในเปลือกท�าให้ได้รสชาติ 
ไปอีกแบบ

ท�ากับข้าว

แกงคั่วหอยขมหน่อไม้ดอง

ติดต่อ
นางสาวจุฑาพัช  มั่นศรีจันทร์
โทรศัพท์ : 08 9083 1060
บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ต�าบลหนองสาหร่าย 
อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/pages/category/ 
Community/บ้านหนองทราย-ณ-หนองสาหร่าย-210 
7623032816929/

	 นอกจากน้ียังมีการน�าวัตถุดิบจาก
พ้ืนถ่ิน	 มาท�าการต่อยอดจนเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
หลากหลายรปูแบบ	เช่น	กล้วยอบสาหร่ายทอง 
วางจ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว	 และตลาด
พื้นที่ใกล้เคียง
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	 บ้านหนองระก�า	เป็นชมุชนลาวเวียง 
ที่ยังคงสืบทอดประเพณี	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม 
วิถีชวิีต	และชาตพัินธ์ุของตนเอาไว้	จนกลายเป็น 
อัตลักษณ์ของท้องถ่ิน	 ทั้งด้านการแต่งกาย
แบบผ้าทอพื้นเมืองปักมือ	อาหารการกินแบบ
เรยีบง่าย	เลือ่มใสในพระพุทธศาสนา	ตลอดจน 
ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า
	 บ้านหนองระก�ายังเป็น	“เมืองแห่ง
ท้องทุ่งนาสีเขียว”	 ย่ิงในยามหน้าฝนจะได ้
พบกับบรรยากาศของท้องนาที่ต้นข้าวก�าลัง 
ออกรวงเตม็ท้องทุ่ง	จงึเหมาะแก่การป่ันจกัรยาน 
ชมความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิต 
ชาวนา	 เหมาะอย่างย่ิงส�าหรับนักท่องเท่ียว 
ที่ต ้องการเพ่ิมพลังให ้ชี วิตมีความสดชื่น 
โดยมาสดูอากาศบรสิทุธ์ิ	สมัผสักลิน่ไอดินจาง	ๆ  
ของวิวทุ่งนา
	 ด ้วยการที่ชาวบ ้านหนองระก�า 
ประกอบอาชีพต่าง	 ๆ	หลากหลายอาชีพ	 เช่น 
ท�านา	 ท�าไร่	 ท�าสวน	 เลี้ยงสัตว์	 ท�าประมง	 
ค้าขาย	 โดยมี	 “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบ 
พึ่งตนเอง”	 ให้คนในชุมชนและผู้ท่ีสนใจได ้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ย่อส่วน	ผ้าทอเนินขาม

วัฒนธรรมวิถีชีวิตลาวเวียง

“บ้านหนองระกำ ” 
วัฒนธรรมวิถีชีวิตลาวเวียง จ.ชัยนาท

เข้ามาศึกษาเก่ียวกับการเกษตรแบบผสมผสาน 
ที่ปลอดสารพิษ	 และยังเป็นแหล่งถ่ายทอด
เทคโนโลยีให ้น�ามาปรับใช ้ กับกิจกรรม
ทางการเกษตร	 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได้	 การเดินชมศูนย์การเรียนรู  ้
ผ่านพ้ืนท่ีการเกษตรผืนใหญ่	ด้วยบรรยากาศ
ที่ร่มรื่น	เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจทีเดียว
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		 ผลติภณัฑ์ในชมุชนบ้านหนองระก�า
ทีโ่ดดเด่นม	ี“เฟอร์นิเจอร์ไม้ย่อส่วน”	เป็นงาน 
แฮนด์เมดจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน	แต่ละชิ้น 
ท�าออกมาได้เหมือนของจริง	 เช่น	 เกวียน 
เครื่องสีข้าว	 ที่สะท้อนถึงการท�าเกษตรกรรม
ของชมุชน		และผ้าทอเนินขาม	ท่ีมลีวดลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน	มีลายให้เลือกมากกว่า	
10	 ลาย	 โดยมีพ้ืนสีแดงท่ีได้จากการน�าครั่ง 
มาท�าเป็นสย้ีอม		แล้วน�ามาทอเป็นผ้าซิน่	ผ้าถุง		
ผ้าสไบ		ผ้าพันคอ		ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้วิธีการ
ทอผ้าแบบดั้งเดิม	 ทออย่างพิถีพิถัน	 ใส่ใจใน
ทุกรายละเอียด	 จึงท�าให้ผ้าทอทุกผืนของที่น่ี
มีความสวยงาม	โดดเด่น		
		 ส�าหรับเมนูอาหารพ้ืนถ่ินของบ้าน 
หนองระก�า	โดดเด่นในเรือ่งการท�า	“แกงเปรอะ 
หน่อไม้”	 เป็นการน�าหน่อไม้สดมาแกงกับน�้า 
ใบย่านาง	ใส่พรกิแกงเปรอะสตูรเข้มข้น	ทีข่าด 
ไม่ได้คอืการชรูสด้วยน�า้ปลาร้า	จะได้แกงเปรอะ 
หน่อไม้รสชาติสุดแซ่บ	 หอมอร่อย	 เข้มข้น 
จดัจ้าน	มปีระโยชน์ต่อสขุภาพ	เป็นเมนตู้อนรบั
นักท่องเที่ยวที่หลายคนติดใจ

ทุ่งนาบ้านหนองระก�า

แกงเปรอะหน่อไม้

เรียนรู้	ณ	ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง

ติดต่อ
นางสุทิน  ทาเอื้อ
โทรศัพท์ : 08 2884 1957
บ้านหนองระก�า หมู่ที่ 6 ต�าบลเนินขาม  
อ�าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
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 กิจกรรมท่องเที่ยวท่ีไม่ควรพลาด 
เมือ่มาถึงบ้านหวัคใูน	คอื	“การล่องเรอืชมวถิ ี
ชวีติรมิคลอง”	โดยจะมเีจ้าหน้าทีพ่านักท่องเทีย่ว 
นั่งจากบริเวณวัดสุนทรธรรมิการามไปยัง 
วัดพระเงิน	 ชมบรรยากาศริมคลองท่ีมีบ้าน 
เรยีงรายทั้งสองฝั่ง	นักท่องเที่ยวจะได้รับความ 
เย็นสบายจากสายน�า้	ไปพร้อม	ๆ 	กับการได้ชม 
วิถีชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านสมุนไพรของ
หมู่บ้านแห่งนี้
		 เดินทางมาท่องเท่ียวบ้านหัวคูใน	
“จะพบว่ารอบตัวเราเต็มไปด้วยสมุนไพร” 
เพราะท่ีนี่มีสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่รวบรวมสมุนไพรจากทั่วประเทศ	 เป็นแหล่ง
เรียนรู้	สร้างงาน	สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	โดย 
ชาวบ้านได้มกีารศกึษาถึงสรรพคณุ	และน�ามา 
ผลติแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ส�าหรบัใช้ใน 
ชวิีตประจ�าวัน	เช่น	สบูถ่ั่วดาวอนิคา	ตะไคร้หอม 
ไล่ยุง	อกีท้ังยังน�ามาท�าอาหารพ้ืนบ้านรบัประทาน 

วัดสุนทรธรรมิการาม

ล่องเรือชมคลอง

“บ้านหัวคูใน” 
วิถีชุมชนสมุนไพร จ.นนทบุรี

กันในครัวเรือนและให้นักท่องเท่ียวได้ล้ิมลอง 
เป็นวิถีชมุชนสมนุไพรท่ีต้องถูกใจคนรกัสขุภาพ
		 สมนุไพรแต่ละชนิดของบ้านหัวคใูน 
มสีรรพคณุทีแ่ตกต่างกัน	จงึมกีารน�ามาแปรรปู
เป็น	 “ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”	 เช่น	 กาแฟ
จากถั่วดาวอินคา	ช่วยลดน�้าหนัก	สบู่น�้าผึ้งป่า 
บ�ารงุผวิพรรณให้ชุม่ชืน้	เนยีนนุ่น	เก็กฮวยผสม 
หญ้าหวานพร้อมดืม่	ช่วยควบคมุระดบัน�า้ตาล 
ในเลือด	ตะไคร้หอมไล่ยุง	 อโรม่าตะไคร้หอม	
เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย	ชาหญ้าหวาน	บ�ารุง
ตับอ่อน	ลดไขมัน	 เทียนตะไคร้หอม	สามารถ
ไล่ยุงและยังท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย	 ลูกประคบ
สมนุไพร	ลดปวด	ลดการอกัเสบของกล้ามเนือ้ 
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประโยชน์	เหมาะเป็น
ของขวัญของฝากส�าหรับคนทุกเพศทุกวัย



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 157

		 ประโยชน์ของสมนุไพรไม่ใช่มเีฉพาะ
สรรพคุณทางยาเท่านั้น	 แต่ยังสามารถน�ามา
ประกอบอาหาร	เช่น	“หม่ีกรอบสมุนไพร”	เมนู
ที่มีความเป็นจีนและไทยผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว	ทอดโดยใช้น�้ามันท่วมมีต้นก�าเนิดจาก 
จีน	 แต่เมื่อทอดแล้วน�ามาปรุงรสอย่างไทย 
ให้มรีสเปรีย้วหวานจากน�า้ส้มมะขาม	น�า้ตาลป๊ีบ 
ทัง้ส่วนผสม	เช่น	เต้าหู	้เต้าเจีย้ว	รวมทัง้ถ่ัวงอก
และใบกุยช่ายก็เป็นผักของจีน	 โรยหน้าด้วย 
ผิวส้มซ่าเพ่ิมรสซ่าหอม	 เป็นเมนูท้องถ่ินที่มี
โปรตีน	 ได้กากใยอาหาร	 วิตามินซีจากผักสด
ที่มากินคู่กันอย่าง	 หัวปลีสด	 ใบบัวบก	และ
ธาตุเหล็กจากใบกุยช่ายสด

		 บ้านหัวคูในมีวัดเก่าแก่	 อายุกว่า	
300	ปีอย่าง	“วดัสนุทรธรรมิการาม”	สร้างขึน้ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	มีหลวงพ่อนนท์
เป็นพระประธานในวิหารวัด	 ซึ่งชาวบ้านให ้
ความเคารพนับถือมาก	 ส่วนใหญ่มากราบไหว้ 
ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง	บนบานให้ผ่านพ้น
โรคภัยไข้เจ็บ	 และมักจะแก้บนด้วยละครร�า
หรือไข่ต้ม	 บริเวณวัดมีศาลาการเปรียญ	 ที่ 
เป็นศิลปะช่างในสมัยโบราณ	 สร้างจากไม้
มีอายุเก่าแก่	 มีลวดลายและประดับหน้าต่าง
ด้วยกระจกสี	 ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเป็น 
จุดถ่ายรูปที่สวยงาม	 เป็นบรรยากาศท่ีสงบ 
และให้ความสบายใจอย่างยิ่ง

สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

บรรยากาศบ้านหัวคูใน

ติดต่อ
นายสมเกียรติ  สุขแป้น
โทรศัพท์ : 08 1836 9501
บ้านหัวคูใน หมู่ที่ 5 ต�าบลปลายยาง 
อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
https://www.facebook.com/bangkruai.cdd 
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	 บ้านใหม่ไทยพัฒนา	 เป็นหมู่บ้าน 
ที่เริ่มก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2521	โดยรอบเป็นพื้นที ่
ทีเ่หมาะแก่การท�าเกษตรกรรมทัง้สิน้	ทัง้ทีร่าบลุม่ 
ที่ลุ ่มลาดเอียงสลับกับป่าไม้ธรรมชาติ	 หรือ 
พืน้ทีลุ่ม่ดอนทีเ่หมาะแก่การปลกูไมเ้ศรษฐกจิ 
เช่น	ยางพารา	ท�าให้ผูค้นท่ีน่ีผกูพันกับการเกษตร 
มานับ	40	ปี	นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพ 
อื่น	 ๆ	ด้วย	 เช่น	การเลี้ยงและอนุรักษ์กระบือ	
เพ่ือให้การท�าเกษตรกรรมด�าเนินไปได้ด้วยดี 
“เป็นเกษตรกรรมโบราณท่ีผสานองค์ความรู ้
ใหม่อย่างต่อเน่ือง”	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
	 เน่ืองจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม	 และมีฐานะยากจน 
ใน	พ.ศ.	 2551	 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร”	ทรงเป็นห่วงชาวไทย	เพ่ือให้ 
เกษตรกรหันมาใช้แรงงานกระบือ	(ควาย)	ในการ 
ท�าการเกษตร	ทรงจดัตัง้โครงการตามพระราชด�าร ิ
“ศนูย์เรยีนรูอ้นุรกัษ์กระบอืบ้านใหม่ไทยพฒันา 
กลุม่ธนาคารโครงการพลิกฟ้ืนธนาคารควาย 
ไถนา”	 จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม ่
ของชมุชน	โดยปัจจบุนัมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น	กิจกรรมควายเลีย้งคน	คนเลี้ยงควาย	หรือ
การประดิษฐ์คันไถนา
	 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมส่งเสริม 
การท่องเท่ียวท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
ตามแนวพระราชด�าริ	 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน 
มีรายได้	 ท้ังอาชีพหลักและรอง	 จึงได้มีการ 
น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	 ซึ่ง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ตามแนว

วิถีชีวิตเกษตรกรรมโบราณ

ผ้าไหมทอมือ

“บ้านใหม่ไทยพัฒนา” 
มุ่งอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย จ.สระแก้ว
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พระราชด�าริ	 จะอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว	
ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแบบอีสาน	และ 
การใช้ชี วิตแบบวิถีพอเพียงของชาวบ้าน 
อีก ท้ังยังมีแหล ่งท ่องเ ท่ียวเ ก่ียวข ้องกับ	
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร”	 เช่น	 โรงสีข้าว
พระราชทานบ้านคลองทราย	เป็นต้น
 “ภูมิป ัญญาของชาวบ ้านท่ี น่ี 
ไม่ได้มีเพียงเท่านี้”	โดยเมื่อ	พ.ศ.	2524	ได้ม ี
การรวมตัวกันของปราชญ์ชาวบ้านและ 
ภูมปัิญญาท้องถ่ินเข้าด้วยกัน	โดยน�าองค์ความรู ้
ดั้งเดิมที่มีมาใช้ในการออกแบบผ้าหรือการ 
มัดหมี่	 ส่วนสีย้อมผ้านั้นใช้วัสดุในพ้ืนท่ีมาท�า 
อกีทัง้ยังปลกูหม่อนเลีย้งไหม	เพือ่ให้ได้วัตถุดบิ
ในการท�าผ้าไหมทอมือท่ีงดงาม	ส่วนเศษผ้า
จากการตัดผ้าก็น�าไปส่งต่อให้กลุ่มผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมเพ่ือเพ่ิมมลูค่าต่อไป	ด้านผลติภณัฑ์ 
เด่นอื่น	 ๆ	 ของชุมชน	 เช่น	 ผักปลอดสารพิษ	
สมุนไพรแปรรูป	 ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้	 และ
ข้าวอินทรีย์	เป็นต้น

	 ป ิดท ้ายด้วยของอร ่อยพ้ืนบ้าน 
อย่างปลาเผา	 “เมนูท้องถิ่นแบบแดนอีสาน
ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์”	อีกทั้งมีความสด 
ใหม่	 สะอาด	 ปลอดภัย	 และถูกสุขลักษณะ 
โดยเฉพาะปลาเผาทีร่บัประทานพร้อมเมนอูืน่	ๆ 
อย่างแกงหน่อไม้	 ไก่อบโอ่ง	ผักปลอดสารพิษ 
ตบท้ายด้วยบัวลอยใบเตย	 ไม่ว่าจะเมนูไหน 
ก็ได้ทัง้ความอร่อย	รบัประทานแล้วหายเหน่ือย 
จากการท่องเท่ียวอย่างแน่นอน	แถมใครท่ีได้ 
ลิ้มลองล้วนอยากกลับมาท่ีนี่เพ่ือรับประทาน 
อีกทุกราย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนวพระราชด�าริ

ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์กระบือ

ติดต่อ
นายอนุชา  ทุมสุข
โทรศัพท์ : 08 9253 1359
บ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6
ต�าบลหนองตะเคียนบอน อ�าเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
https://www.facebook.com/Sakaeotoday
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 บ้านกู่กาสงิห์	เป็นชมุชนทีม่ชีือ่เสยีง 
ด้านการมโีบราณสถานเก่าแก่	ทีส่ือ่ถึงวัฒนธรรม 
เขมรหลายแห่ง	 เช่น	 กู่กาสิงห์	 เป็นปราสาท 
ในศิลปะบาปวน	 กู่โพนวิจ	 ศาสนสถานขอม 
ในศาสนาฮนิด	ูสนันิษฐานว่าน่าจะมทีีม่าจาก 
ค�าว่า	 “เวจกุฏี”	 หรือ	 “ส้วม”	 และกู่โพนระฆัง 
เป็นศาสนสถานประเภท	“อโรคยาศาล”	หรือ 
ศาสนสถานประจ�าโรงพยาบาล	ตั้งอยู่บริเวณ 
ชมุชน	ด้านทศิใต้ของชมุชนยังมถีนนโบราณและ 
สระขุดสมัยโบราณร่วมสมัยขอม	หมู่บ้านนี ้
จึงถือเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมขอมหรือเขมร
ในทุ่งกุลาร้องไห้	
		 โดยค�าว่า		“กู่”		ใช้เรยีกโบราณสถาน 
คล้ายสถูปหรือเจดีย ์เก ่าแก่ในภาคอีสาน 
“กู ่กาสิงห์”	 ก็คือโบราณสถานที่มีตราสิงห์ 
เป็นเครือ่งหมาย	ได้รบัอทิธิพลจากศลิปะแบบ 
เขมรบาปวน	ประกอบไปด้วยปรางค์	 3	หลัง 
ตัง้อยู่บนศลิาแดงเดยีวกัน	มโีบราณวัตถุทีส่�าคัญ 
คือ	ทับหลังสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
เพ่ือเป็นเทวสถานอุทิศถวายแด่พระอิศวร 
เทพเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ 

ข้าวหอมมะลิ

วิถีวัฒนธรรมไทย	กลิ่นอายอารยธรรมเขมร

“บ้านกู่กาสิงห์” 
วิถีวัฒนธรรมไทย กลิ่นอายอารยธรรมเขมร จ.ร้อยเอ็ด

สร้างข้ึนเมื่อประมาณพันกว่าปี	 เป็นสถานที่ 
ทีน่่าไปเยอืนอย่างมาก	เพราะกู่กาสงิห์นีม้ขีนาด 
ค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพดี	 ซึ่งพบได้
น้อยมากท่ีโบราณสถานในรูปแบบเขมรจะมี
ลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์
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		 บ้านกู่กาสิงห์	 นอกจากมีชื่อเสียง
ด้านโบราณสถานแล้ว	ทีน่ียั่งเป็น	“แหล่งปลกู 
ข้าวหอมมะลิชั้นดีของประเทศ” 	 เป ็น 
ทุ่งกุลาร้องไห้ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาต ุ
จนท�าให้ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นแหล่งปลกูข้าว 
หอมมะลิท่ีอร่อยท่ีสุด	 ซึ่งชุมชนในท้องถ่ิน 
นิยมปลูกข้าวหอมมะลิกันเกือบทุกครัวเรือน 
โดยข้าวหอมมะลิที่น่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ	 คือ 
มีความหอม	ยาว	ขาว	นุ่ม	อร่อยที่สุดแห่งหนึ่ง 
ของโลก	 เมื่อน�าไปหุงจะได้เม็ดข้าวนุ่ม	 อวบ 
สวย	และมกีลิน่หอมน่ารับประทาน		
	 ถัดจากข้าวหอมมะลิ	บ้านกู่กาสิงห ์
ยังม ี“ขนมหมกมะพร้าวอ่อน” ทีไ่ม่ควรพลาด 
ชิมด้วยประการทั้งปวง	ขนมชนิดนี้มักนิยมท�า 
ในภาคอีสาน	 มีลักษณะเดียวกับขนมเทียน 
ซึ่งชาวอีสานเรียกว ่า	 ขนมหมก	 ท�าจาก 
แป้งข้าวเหนียว	ยัดไส้ด้วยเครือ่งผสมต่าง	ๆ 	เช่น	
มะพร้าว	น�้าตาล	 เน้ือขนมมีความเหนียว	 นุ่ม 
รสชาตหิวานละมนุ		จะรบัประทานเปล่า	ๆ 	หรอื 
กินกับชา	กาแฟร้อน	ๆ	ก็อร่อยไม่แพ้กัน

		 วิถีการด�ารงชีวิตของบ้านกู่กาสิงห์
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้	 เพราะด้วยพ้ืนเพชีวิต 
ที่อยู่กันอย่างพอเพียง	 จึงท�าให้ชุมชนแห่งนี ้
มสีวนเกษตรมากมาย	ซึง่การเดนิชมสวนเกษตร 
ถือเป็นไฮไลท์ของการท่องเท่ียว	โดยนักท่องเทีย่ว 
จะได้เรยีนรูก้ารท�าเกษตรจากเกษตรกรตวัจรงิ 
โดยอาจจะได้	 “ลงมือท�ากิจกรรมเกษตร 
อินทรีย์หรือปลูกผักออร์แกนิกด้วยตัวเอง” 
หากต้องการเที่ยวชมท้องนาทุ่งกุลาร้องไห้ก็มี 
รถอแีต๊กให้บรกิาร	หรอืถ้าไปช่วงฤดกูาลท�านา 
จะได้สมัผสัประสบการณ์การท�านา	เก็บเก่ียวข้าว 
ด้วยตัวเองอีกด้วย

กู่กาสิงห์

การเดินชมสวนเกษตร

  
ติดต่อ
นายสุบรรณ์  สุดเนตร
โทรศัพท์ : 08 1183 5984
บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ 1 ต�าบลกู่กาสิงห์ 
อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
https://www.facebook.com/กลุ่มเย็บกระเป๋า-
บ้านกู่กาสิงห์-1740987682897809/
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 “ลเิกพืน้บ้าน”	เป็นอกีหน่ึงอตัลกัษณ์ 
ชมุชนทีช่าวบ้านเกษมยังคงรกัษาไว้	ลเิกกลอง	
หรือลิเกอีสาน	เป็นการผสมผสานระหว่างลิเก
กับร�ากลองยาว	แต่ต่างกันท่ีท�านองและการ
ร้องร�าเครื่องดนตรีที่ใช้	ได้แก่	แคน	กลองยาว	
กลองร�ามะนา	 ระนาด	ปี่	 ฉิ่ง	ต่อมาได้พัฒนา
เครื่องดนตรีโดยน�า	ซึง	ซอ	ซออู้	มาผสมผสาน
ในการบรรเลงด้วย	 รวมถึงการแสดงความ
เป็นรากเหง้าอีสาน	ศิลปะการฟ้อน	ประเพณี
ที่สวยงาม
	 โดยชาวบ้านที่น่ียังคงรักษาอาชีพ 
ด้ังเดมิ	มกีลุม่จกัสาน	กลุม่ทอผ้า	“ผ้าซิน่ลายทิว” 
เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเกษม	
โดยสมัยก่อนผ้าซิ่นลายทิวจะทอด้วยไหม 
เป็นส่วนมาก	มีการสร้างลายผ้าด้วยกรรมวิธี 
แบบโบราณ	ซิ่นลายทิวถือเป็นผ้าไหมมงคล 
มักทอเพ่ือใช้ในพิธีมงคลสมรส	 ใช้เป็นเครื่อง 
สมา	(ขอขมา)	แก่ญาตฝ่ิายชาย	ในปัจจบัุนผ้าซ่ิน 
ลายทิวนิยมทอด้วยฝ้ายหรอืด้ายเป็นส่วนมาก 
ปัจจุบันคนในชุมชนส่วนใหญ่หันกลับมานิยม 
สวมใส่ผ้าซิน่ในงานประเพณีต่าง	ๆ 	เพ่ือเป็นการ 
อนุรักษ์การแต่งกายให้สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น

ผ้าซิ่นลายทิว

ลิเกพื้นบ้าน	สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน

“บ้านเกษม” 
ลิเกพื้นบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน จ.อุบลราชธานี

	 ชมุชนแห่งนีม้ปีระวัติมาอย่างยาวนาน 
สถานท่ีท่องเที่ยวจึงเต็มไปด้วยโบราณสถาน 
และโบราณวัตถุ	 อย่างที่วัดเกษมสีมา	 เป็น 
สถาปัตยกรรมญวนผสมอีสาน	 ประดิษฐาน
พระพุทธนิมิต	 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
เป็นพระประธานจ�าลองแบบพระเหลาเทพนิมติ 
พระศรีสัตนาค	 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก  ่
ศิลปะช ่ างหลวงพระบาง 	 ภายในวัดมี 
แหล่งท่องเท่ียวเรียนรู ้ทางโบราณคดี	 คือ 
“พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสมีา”	 รวบรวมสิง่ของ 
เครื่องใช้และโบราณวัตถุต่าง	 ๆ	 ไว้มากมาย 
ให้ผู ้คนในปัจจุบันและลูกหลานในอนาคต
ได้ศึกษา	
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	 ส่วนใครที่ชื่นชอบธรรมชาติ	 แวะ
ถ่ายรปูเชก็อนิ	ณ	สะพานแขวนข้ามห้วยท	ีหรอื	
“สะพานแขวนกาญจนาภิเษก”	 ท่ีสร้างขึ้น 
เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2539	เป็นสะพานแขวนที ่
เกิดจากความร่วมมอืของคนในชุมชน	เพ่ือความ 
สะดวกสบายของชาวบ้าน		
	 ที่น่ีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอาหาร
พ้ืนบ้าน	 “หม�่า”	 ท่ีเกิดขึ้นจากความต้องการท่ี
จะถนอมอาหารแบบอสีาน	เป็นการน�าเนือ้สตัว์	
เช่น	เนื้อวัวหรือเนื้อหมู	มาสับรวมกับเครื่องใน 
กระเทียม	ข้าวคัว่	เกลอื	น�าไปยัดไส้หรอืถุงน�า้ดี 
หมักไว้	 5-6	 วัน	 จนมีรสเปรี้ยว	 ถ้าหมักใน 
ถุงน�้าดีจะได้หม�่ารูปทรงกลม	 เรียกว่า	 หม�่า 
ถ้าหมักในไส้จะได้หม�่ารูปทรงยาว	 เรียกว่า
ไส้กรอกอีสาน	หากใครเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านเกษม	แล้วไม่ได้รับประทานสิ่งน้ี	
เหมือนเดินทางไปไม่ถึง

พิพิธภัณฑ์เกษมสีมา

ส�ารับพื้นบ้าน

ถ่ายรูปเช็กอิน	ณ	สะพานแขวนกาญจนาภิเษก

ติดต่อ
นายศักดิ์ธรณี บุญเติม
โทรศัพท์ :  09 3547 2681
บ้านเกษม หมู่ที่ 9 ต�าบลเกษม
อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.facebook.com/pages/category/ 
Product-Service/เกษมสมีา-ตระการพืชผล-OTOP- 
นวัตวิถี-234519670726573/ 
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 ว ่ากันว ่าเมื่อไปถึงบ้านแข้แล้ว  
ปอดจะบรสิทุธ์ิ เพราะด้วยความอดุมสมบรูณ์ 
ของป่าไม้และล�าธารทีใ่สสะอาด อกีท้ังชาวบ้าน 
ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการสร้าง 
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การปลูกพืช 
ผกัสวนครัวปลอดสารพิษเอาไว้รบัประทานเอง  
มีการเลี้ยงโค กระบือ ปลูกข้าวโพด ปลูก 
มะเขือเทศไว้ประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เมื่อมีการน�าไปใช ้ ก็ต ้องมีการปลูกเ พ่ิม 
เพ่ือทดแทน ประกอบกับชาวภไูทบ้านแข้ยังนิยม 
การเดินด้วยเท้าเปล่า การสัญจรด้วยรถยนต ์
จงึมน้ีอย  มลพิษจงึไม่ม ี นกัท่องเท่ียวทีม่าเยือน 
จงึได้รบัออกซเิจนเข้าเตม็ปอด  และหากมาช่วง 
ฤดหูนาวในเดอืนพฤศจกิายนถึงเดอืนกุมภาพันธ์  
อากาศจะเย็นสบายมาก  อณุหภูมเิฉลีย่ประมาณ  
15-20 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์จากเส้นกก

หมู่บ้านปลอดสารพิษ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“บ้านแข้” หมู่บ้านปลอดสารพิษ 

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.มุกดาหาร

   อากาศที่ดี ก็จะส่งผลให้ผลผลิต 
ในหมู่บ้านงอกงาม ท้ายท่ีสุดจะน�ามาสู่การ 
แปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้คณุภาพ เช่นเดยีวกับ  
“ผลิตภัณฑ์จากเส้นกกบ้านแข้” ชาวบ้าน 
จะใช้พืชที่มีอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่อดีตชนิดนี ้
มาทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น  
กระติ๊บข้าวต้นกก กระเป๋าจากต้นกก ตะกร้า 
จากต้นกก หมวกจากต้นกก และแฟ้มเอกสาร 
จากต้นกก ผลติภณัฑ์ทุกชนดิล้วนแล้วแต่มกีาร 
ออกแบบดไีซน์ให้เข้ากับการใช้งานในปัจจบุนั   
คุณภาพทนทาน อีกทั้งยังมีสีสันท่ีสวยงาม 
น่าใช้งาน กกถือเป็นงานฝีมือที่ไม่มีให้เห็นได ้
ง่าย ๆ ในเมืองหลวง
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 ใครมาถึงบ้านแข้แล้วควรจะหาโอกาส 
มากราบนมัสการ “องค์พระมหาธาตุเจดีย ์
ศรีสุริยะมงคล” ณ ส�านักสงฆ์ปฏิบัติธรรม 
วัดป่าบ้านแข้ สิง่ศักด์ิสทิธ์ิคู่บ้านคู่เมอืงคนบ้านแข้ 
ว่ากันว่าหากใครมาขอพรด้วยใจอันบริสุทธ์ิ 
ไม่หวังคิดร้ายแก่ผู้อื่นมักจะได้รับความส�าเร็จ 
ส่วนภายนอกน้ันเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะแก ่
การเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
  มาแนะน�าสูตรอาหารอีสานประจ�า 
บ้านแข้กันบ้าง หากอยากรับประทานเมนูเด็ด 
สไตล์ภูไทต้องลองเมนู “ต้มซัว่ไก่นา” รสชาต ิ
แซ่บนัวถึงใจ  ซึ่งวัตถุดิบที่น�ามาใช้ก็หาจากใน 
สวน ไร่ หรอืจากรมิรัว้บ้านของชาวบ้านท่ีปลกู 
รบัประทานกันเองทุกครัวเรือน เช่น ข่า ตะไคร้  
ใบมะกรดู รากผกัช ีน�า้สะอาด และท่ีขาดไม่ได้  
คือ ไก่นา น�ามาต้มจนเปื่อยและฉีกเป็นชิ้น ๆ  
เพื่อให้ซุปเข้าเนื้อ รับประทานคู่กับข้าวเหนียว 
ร้อน ๆ อร่อยจนต้องบอกต่อ
 ส�าหรบันกัท่องเท่ียวทีม่เีวลาว่างน้อย  
แต่พอจะสามารถจัดสรรปันเวลาวันหยุด   
มาร่วมสนุกกับชาวบ้านแข้ได้บ้าง แนะน�า 
ให้มาร่วม “กิจกรรมลงแขกเก็บมะเขอืเทศ- 
ข้าวโพด” โดยเฉพาะข้าวโพดซึ่งมีพ้ืนที่การ 
ปลกูมากเป็นพิเศษ ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเท่ียว 
หลั่งไหลเข้ามาท�ากิจกรรมเป็นจ�านวนมาก  
ถือเป็นหนึ่งใน Unseen ส�าคัญ ทั้งสนุกและ 
ได้เรียนรู้วิธีการเก็บผลผลิต รวมถึงได้ถ่ายรูป 
สวย ๆ  กลางทุง่ทีส่วยงาม โดยกิจกรรมดงักล่าว 
จัดแค่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
ของทุกปีเท่านั้น 

องค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีสุริยะมงคล

ติดต่อ
นายชาญชัย สมเสนตระกูล
โทรศัพท์ : 09 3028 2175
บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านค้อ  อ�าเภอค�าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร
https://www.facebook.com/BankhoCity/กิจกรรมลงแขกเก็บมะเขือเทศ-ข้าวโพด
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 บ้านโคกว่าน “เป็นหมู่บ้านท่ีมี 
ชือ่เสยีงในการท�าข้าวเม่ามาช้านาน” สบืทอด 
ภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย มาจนถึงรุ่นลูก 
รุ ่นหลาน โดยเมื่อก่อนเป็นการท�าข้าวเม่า 
เพ่ือบรโิภคในครวัเรอืน  มกีารท�าใส่บาตร  ถวายวดั  
หรือท�าแจกในงานบุญต่าง ๆ 
  ด้วยชือ่เสยีงทีโ่ด่งดงัจงึท�าให้มพ่ีอค้า 
แม่ค้ามารับซื้อถึงหมู ่บ้าน เพราะข้าวเม่า 
บ้านโคกว่านมรีสชาติและคณุภาพด ีด้วยเหตนุี ้
ชาวบ้านจงึท�าการต่อยอดข้ึนมาเป็นอาชพีอย่าง 
จรงิจงั “จัดตัง้กลุม่อาชพีข้าวเม่าบ้านโคกว่าน”  

“บ้านโคกว่าน” 
วิถีชุมชนข้าวเม่า จ.บุรีรัมย์

น�าข้าวเม่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
เพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานสากล เช่น “ข้าวเม่า 
เบญจรงค์ ข้าวเม่าลกูชิน้ ข้าวเม่าทอด ข้าวเม่าตู  
ข้าวเม่ารางน�้ากะทิ ข้าวเม่าซีเรียลรสเนย- 
รสกาแฟ” และอีกมากมาย กลายเป็นสินค้า 
ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปเป็นของฝาก 

ชุมชนเกษตรกรรมและท�านา

กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ
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ผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าและการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ศาลตาปู่ ตอตะเคียน ให้หวย

 นอกจากข้าวเม่าที่เป็นของขึ้นชื่อ
แล้ว “บ้านโคกว่านยงัปลกูมะพร้าวกันแทบ 
ทุกหลั งคาเ รือน”  ซึ่ งในอดีต น้ันจะน�า 
ก้านมะพร้าวมาเหลาและน�าไปใช้งานกันเอง 
ในครัวเรือน ต่อมาได้มีการลองผิดลองถูก   
ร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาในแบบฉบับของ 
ตนเองขึน้ “ท�าไม้กวาดทางมะพร้าว” จ�าหน่าย 
ให้แก่นักท่องเท่ียว จนเป็นอีกผลิตภัณฑ ์
อัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หมู่บ้าน และ 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท�าไม้กวาด
ทางมะพร้าว ชาวบ้านที่นี่ก็มีความยินดีท่ีจะ
ท�าให้เห็นทุกขั้นตอน

 ท้ายน้ีการมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบ 
บ้าน ๆ  ณ บ้านโคกว่าน  ก็ไม่ควรลมืมากราบไหว้   
“ศาลตาปู ่ตอตะเคียนให้หวย” โดยในแต่ละวนั 
จะมบีรรดาคอหวย นักเสีย่งโชคจากทุกสารทิศ 
ต่างพากันน�าพวงมาลยัมากราบไหว้บูชา  ขอเลขเดด็  
โชคลาภ  แก้บน  ส่องหาเลขเดด็น�าไปเสีย่งดวง 
อย่างไม่ขาดสาย  นอกจากน้ันยังมชีาวบ้านบางคน 
มากราบไหว้ขอให้หายจากโรคภยัไข้เจบ็  ซึง่เชือ่ว่า 
มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ติดต่อ
นายจุล  ชื่นชู
โทรศัพท์ : 08 9582 7843
บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองโสน 
อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
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 บ้านชทีวน ชมุชนเก่าแก่กว่า 3,000 ปี  
ทียั่งคงสบืสานวถีิวฒันธรรมดัง้เดมิของตนเอง  
มีเรื่องเล่าเรื่องราวของชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ในการรักษาอัตลักษณ์ของ “ชุมชนแบบชาว 
อีสานโบราณ” ไว้ผ่านวิถีวัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถิ่น และพุทธศาสนา เมื่อเดินทางมาท่ี 
บ้านชีทวนจะได้เรยีนรู้วิถีชวิีตความเป็นอยู่ของ 
คนในท้องถ่ินริมแม่น�้าชี เรียนรู้ประวัติศาสตร ์
ชุมชนเก่าแก่ ไหว้พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ และ 
ชมศิลปกรรมงานช่างท้องถิ่นตามวัดต่าง ๆ
 ชาวบ้านท่ีนี่ประกอบอาชีพท�านา
เป็นหลกั หลงัจากการท�านาเกษตรกรส่วนหนึง่
จะปลกูถัว่หลงันา เพ่ือเป็นการเพ่ิมอนิทรย์ีวตัถุ 
ให้แก่ดิน ถ่ัวลิสงเป็นถ่ัวชนิดหน่ึงที่เกษตรกร 
เลือกปลูก ดังนั้นการผลิตและแปรรูปโดย 
ท�าเป็น “ถั่วคั่วทราย” ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ใช้วตัถุดบิจากเกษตรกรในชมุชนท่ีปลกูถ่ัวลสิง 
ในฤดูฝนและฤดูแล้ง นับเป็นการใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์และเป็นการเพ่ิมรายได้ 
อีกทางหนึ่งด้วย 

ผ้าทอชีทวน

วิถีชีวิตแบบชาวอีสานโบราณ

 “บ้านชีทวน” 

วิถีชีวิตแบบชาวอีสานโบราณ จ.อุบลราชธานี

 ภูมิปัญญาการทอผ้าพ้ืนเมืองของ 
บ้านชีทวนก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
มกีารสบืทอดและสบืสานกันมาช้านาน นัน่คือ  
“ผ้าลายปลาอีด” เป็นการดัดแปลงมาจาก 
ลวดลายของปลาอีด ซึ่งเป็นปลาน�้าจืดที่พบ 
ในท้องถ่ิน เป็นปลาขนาดเล็กพบมากในฤด ู
เก็บเก่ียวข้าว ชาวอสีานนยิมน�ามาท�าเป็นอาหาร 
ประเภทอ่อมหรือห่อหมก เป็นส่ิงที่สะท้อน 
ให้เห็นความอุดมสมบูรณ์
 สมัยก่อนชาวบ้านจะทอผ้าใช้เอง  
ต่อมาแขกบ้านแขกเมืองมาเท่ียวเห็นความ 
สวยงามเลยถามเพ่ือที่จะซื้อ ชาวบ้านจึง 
รวมตวักันจดัตัง้กลุม่ผลติเพ่ือจ�าหน่าย ผ้าลาย 
ปลาอีด มีลักษณะคล้ายผ้าลายขัดพ้ืนฐาน 
ส่วนใหญ่จะทอด้วยฝ้ายหรือเส้นด้าย หนึ่งผืน
ประกอบด้วย 2 ส ีคอื สพ้ืีนและตดัเป็นลวดลาย
ด้วยสีขาว สีที่นิยมใช้มีหลากหลายสี เช่น ด�า  
น�้าเงิน เหลือง เขียว ชมพู ขึ้นกับความต้องการ 
ของตลาด ความยากของการทอผ้าลายนี้ คือ  
เป็นลายขนาดเลก็ ละเอยีด ต้องอาศยัฝีมอืและ 
ความช�านาญ 
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 วิถีชีวิตของชาวบ้านชีทวนผูกพัน 
กับพระพุทธศาสนา รวมพลงัแห่งความศรทัธา 
สร้างสะพาน “ขัวน้อย” ขึ้นมา เดิมทีเป็น 
สะพานไม้สร้างมานานกว่า 100 ปี แต่นานวนัเข้า 
ก็เกิดการช�ารดุทรดุโทรม ท�าให้ปัจจบุนัได้สร้าง 
เป็นสะพานปนูคอนกรีต ทอดยาวอยู่ท่ามกลาง 
ทุ่งนาสีเขียวขจี มีขนาดความกว้าง 1.40 เมตร  
ความยาว 271.50 เมตร และความสงู 1.50 เมตร  
สร้างขึน้เพ่ือให้พระสงฆ์ได้เดนิข้ามมาบณิฑบาต  
และใชเ้ปน็เส้นทางระหว่างหมู่บ้านชีทวนและ 
บ้านหนองแคน เพ่ือให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้ 
เดนิทางมาท�าบญุ หรอืร่วมประเพณีตกับาตรเทโว  
เนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
 ปัจจุบันขัวน้อยถือเป็นแลนด์มาร์ค 
ของบ้านชีทวน ก�าลังได้รับความนิยมจาก 
ประชาชนทัง้ชาวอบุลราชธาน ีและนกัท่องเทีย่ว 
ต ่างถ่ิน ท่ีเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาต ิ
ของทุ่งนา พร้อมกับถ่ายภาพสวย ๆ เก็บไว้ 
เป็นท่ีระลึก ช่วงท่ีน่าท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือน  
มถุินายน-พฤศจกิายน  เพราะเป็นช่วงหน้าท�านา  
และช่วงข้าวออกรวง ทัศนียภาพจะเขียวขจ ี
สวยงามมาก 

ขัวน้อย

ถั่วคั่วทราย

ตักบาตรข้าวเหนียวในวันพระ

ติดต่อ
นางทิพย์วิภา แสงงาม 
โทรศัพท์ : 08 8715 6807
บ้านชีทวน หมู่ที่ 1 ต�าบลชีทวน 
อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.facebook.com/cheethuanlocal/

 อีกกิจกรรมท่ีอยากให้ผู้ที่มาเยือน 
ชมุชนบ้านชทีวนได้มาสมัผสั คอื “การตกับาตร 
ข้าวเหนียว” ในทกุวันพระชาวชทีวนจะห่มขาว  
นุ ่งซิ่น หรือผ้าโสร่ง มาท�าบุญตักบาตรกัน 
แต่เช้ามืด ชาวบ้านท่ีน่ีนิยมใส่บาตรเฉพาะ 
ข้าวเหนียวเท่านั้น ส ่วนอาหารคาวหวาน 
จะน�าใส่ปิ่นโตแล้วน�าไปถวายที่วัดอีกครั้งหนึ่ง  
ซึง่ถือเป็นประเพณีท่ีสบืทอดกันมาช้านานแล้ว
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 บ้านโชค เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง
ด้านการท�า “เครือ่งประดบัเงนิลกูประเกือม”  
ซึ่งเป็นเคร่ืองเงินโบราณที่ได้รับอิทธิพลทาง
ศิลปวัฒนธรรมจากกัมพูชา มีลักษณะเป็น
เม็ดกลมคล้ายลูกประค�าของไทย ทุกวันนี้ 
ลูกหลานในชุมชนยังคงสืบทอดความประณีต 
และลวดลายที่วิจิตรงดงาม เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น 
  ป ัจจุบันชาวบ้านโชคมีการผลิต 
เครื่องประดับเงินลูกประเกือมให้มีลวดลาย 
ต่าง ๆ  มากมาย โดยมกีารเริม่แพทเทร์ินจากการ  
แกะสลักรอบลูกประเกือมให้มีความโดดเด่น  
ก่อนจะน�ามาร้อยเป็นส่วนหน่ึงของเครือ่งประดบั  
เช่น “ก�าไลข้อมือ สร้อยประค�า ต่างหู  
แหวน” เพ่ิมความหลากหลายด้วยการผสมกับ 
วัสดุชนิดอื่น เช่น มุก นิล ลูกปัดหิน ออกมา 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์สวยงามและ 
เป็นที่ชื่นชอบ  
  โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเท่ียว 
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนได้ที่  
“ศูนย์เศรษฐกิจฐานราก OTOP” ที่รวบรวม 
ทัง้เครือ่งประดบัเงนิลกูประเกือม  เคร่ืองเงินโบราณ  
เครื่องประดับต่าง ๆ รวมถึงผ้าไหมพ้ืนเมือง 
ที่คงเอกลักษณ์ด้านสีสันและลวดลาย และ 
ของทีร่ะลกึอกีมากมาย ให้ได้อดุหนุนผลติภัณฑ์ 
จากฝีมือคนไทย ที่คงไว้ด้วยเสน่ห์ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน วิถีชวิีต และวัฒนธรรม ไม่ไกลจากท่ีน่ียังม ี
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ชาวเขมร ซึ่งนักท่องเที่ยว 
สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ด้วย
  ไม่เพียงเท่าน้ีส�าหรับนักท่องเที่ยว 
ทีต้่องเรยีนรูก้ารท�าสร้อยเงนิ “ลงุป่วน เจยีวทอง”  
ครชู่างเครือ่งเงนิแห่งบ้านโชค ซึง่มปีระสบการณ์ 
ท�าเครื่องเงิน มายาวนานถึง 75 ปี ได้เปิดบ้าน 

วิถีชีวิตหมู่บ้านเครื่องเงิน

เครื่องประดับเงิน

“บ้านโชค” 
วิถีชีวิตหมู่บ้านเครื่องเงิน จ.สุรินทร์
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ถ่ายทอดกรรมวิธีและทักษะในการท�าเครือ่งเงนิ 
แก่นักท่องเที่ยว
 เที่ยวชมวิ ถีชี วิตกันมาพักใหญ่  
หากเหนด็เหนือ่ยจนเหงือ่ท่วมกาย ชาวบ้านจงึได้ 
คิดค้นสูตรการท�า “แกงขี้เหล็ก” ไว้ส�าหรับ
ต้อนรับนักท่องเท่ียว โดยแกงชนิดน้ีจัดเป็น 
อาหารพ้ืนถ่ินท่ีข้ึนชื่อท่ีใช้วัตถุดิบหลักคือ 
ขี้เหล็ก สมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีสรรพคุณทางยา 
มากมาย เป็นยาระบายอ่อน ๆ มีสารช่วย 
ผ่อนคลาย ช่วยคลายความเครียด ท�าให้หลับ 
สบาย น�ามาแกงใส่เน้ือสัตว์ เช่น เน้ือหมูย่าง  
เน้ือปลาย่าง รสชาติหวาน มัน เผ็ดเล็กน้อย  
เป็นอาหารท่ีรับประทานแล้วดีต่อสุขภาพ  
ที่บ้านโชคจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ทุกท่าน  

เรียนรู้การท�าเครื่องเงิน

ศูนย์เศรษฐกิจฐานราก OTOP

ติดต่อ
นางวิวัฒนา  ค�าตาล 
โทรศัพท์ : 08 5025 3304
บ้านโชค หมู่ที่ 3 ต�าบลเขวาสินรินทร์ 
อ�าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
https://www.facebook.com/pages/category/
Community-Center/บ้านโชค-ส่วย-ตตากูก- 
อเขวาสินรินทร์-จสุรินทร์-542570329121566/
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 ในสมยัก่อนพ้ืนทีต่�าบลพราน อ�าเภอ 
ขุนหาญ จงัหวัดศรสีะเกษ มลีกัษณะภมูปิระเทศ 
เป็นภูเขาไฟ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ดินมีความ 
สมบรูณ์ เหมาะแก่การท�าพืชไร่ พืชสวน ชาวบ้าน 
จึงรวมกลุ ่มกันสร ้างไอเดียหาอัตลักษณ ์
ให้แก่ชุมชน โดยการหันมาปลูกทุเรียนเป็น 
จ�านวนมาก สร้างกลุ ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นอ�านาจต่อรองในการซื้อขายผลผลิต 
และในแต่ละปีจะมีการส่งออกไปจ�าหน่ายยัง 
ต่างประเทศเป็นจ�านวนหลายหมื่นตัน น�าพา 
เกษตรกรบ้านซ�าข้ีเหล็กหลุดพ้นจากความ 
ยากจน โดยนกัท่องเท่ียวจะเรยีกบ้านซ�าขีเ้หลก็ 
ในอีกชื่อว่า “หมู่บ้านทุเรียนดินภูเขาไฟ”
  บ้านซ�าขีเ้หลก็ มสีวนทุเรยีนภูเขาไฟ 
อยู่มากมายหลายสวน ซึ่งชาวบ้านซ�าขี้เหล็ก 
ในแต่ละครวัเรอืนต่างแยกกันออกไปปลูก เพ่ือให้ 
นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแวะเดินเข้ามา 
ชมสวนได้ทุกเมื่อ และจะไม่มีการเรียกเก็บค่า 
ชมสวนใด ๆ  ท้ังสิน้  นักท่องเท่ียวจะมองเหน็ทเุรยีน 

การต้อนรับนักท่องเที่ยว

หมู่บ้านทุเรียน

“บ้านซำ ขี้เหล็ก” 
ดินแดนทุเรียนดินภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ

จ�านวนมากอย่างละลานตา แต่หากจะมีมาก 
ก็ต้องมาท่องเท่ียวในช่วงเดือนพฤษภาคม-  
มิถุนายนของทุกปี เรียกว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
  ทุ เรียนของบ ้านซ�าขี้ เหล็กนิยม 
ปลูกเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง แต่ชาวบ้าน 
จะเรียกว่า “ทุเรียนภูเขาไฟ” เพราะปลูกจาก 
ดินภูเขาไฟ เอกลักษณ์คือ มีรสหวานนิด ๆ  
มนัหน่อย ๆ  กลิน่หอม พูสวย เนือ้แน่น ไม่แฉะมอื  
ราคาก็ไม่แพง รับประทานแล้วคุ้มค่าแน่นอน
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  มาถึงถ่ินทเุรยีนชือ่ดงัแล้ว  ต้องไม่พลาด  
เมนู “แกงทุเรียน” โดยชาวบ้านจะน�าทุเรียน 
ไปต้มกับพริกแกงเหลือง ปรุงรส น�้าตาล เกลือ  
และเครือ่งปรงุรสต่าง ๆ  ต้มในไฟอ่อน ๆ  เพ่ือไม่ให้ 
เนื้อทุเรียนแตก เมื่อปรุงจนสุก จะได้รสชาติ 
ความแซ่บของพริกแกงเหลืองและกลิ่นหอม 
ของเน้ือทุเรียน รสชาติหวานมัน ส่วนเน้ือสตัว์  
จะเลือกใส่กุ้ง หอย หรือปลาหมึกก็ได้แล้วแต่ 
ความชอบ รบัประกันว่าราดกับข้าวสวยร้อน ๆ   
อร่อยแน่นอน
  ได้ทั้งเดินชมสวน ได้ทั้งอิ่มท้องจาก 
ทุเรียนอร่อยของชาวสวน เห็นทีคงจะยังไม่พอ  
เพราะชาวสวนทุเรียนบ้านซ�าขี้เหล็กนั้นใจดี  
โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้ามาเรียนรู ้ วิธี 
การปลูกทุเรียนจากปราชญ์ชาวบ้านท่ียินดี 
ให้ความรู้อย่างเต็มที่ได้ เช่น วิธีการขุดหลุม 
เพือ่ปลกูทเุรยีน วธิกีารให้น�า้กบัต้นทเุรยีน วธิี 
การวัดอุณหภูมิของดินที่ใช้ปลูกทุเรียน วิธีการ 
ก�าจดัศัตรพืูช ไปจนถึงการตดัทเุรยีนออกจากต้น  
เป็นต้น 
 นอกจากสวนทุเรียนแล้วท่ีนี่ยังมี 
สวนผลไม้อกีหลายชนิด เช่น สวนล�าไย สวนเงาะ  
สวนกล้วย และสวนฝรัง่ โดยฝรัง่ได้รางวัลชนะเลศิ 
การประกวดฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ เมื่อปี 2559  
อีกด้วย

สวนทุเรียนภูเขาไฟ

แกงทุเรียน

ติดต่อ
นายธนกฤต  พรหมจันทร์
โทรศัพท์ : 08 5205 7466
บ้านซ�าขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต�าบลพราน 
อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
https://www.facebook.com/pages/biz/
local-33150/บ้านซ�าขี้เหล็ก-ชุมชนท่องเที่ยว
otopนวัตวิถี-2091719181100651/
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 บ้านเซนิเหนือ “ชมุชนท่ีมีเอกลกัษณ์ 
ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น” และมีวิถีชีวิต 
แบบด้ังเดมิมาช้านาน  โดยเฉพาะการแต่งกาย 
จากผ้าท่ีทอข้ึนเอง รวมไปถึงภาษา และอาหาร 
พ้ืนถ่ินทีไ่ม่เหมอืนใคร อกีท้ังยังมโีบราณสถาน 
ทีส่�าคัญและทรงคณุค่าด้านประวัตศิาสตร์และ 
วัฒนธรรม โดยเฉพาะ “วดัเฉลยีงทอง” และ 
ต้นเฉลียงทองที่สูงถึง 30 เมตร ซึ่งนอกจากจะ 
มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานคู่กับหมูบ้่าน 
แล้ว ในปัจจบุนัยังเป็นจดุถ่ายภาพ และจดุชมวิว 
ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
 นอกจากสถานท่ีท่องเทีย่วทางศาสนา 
แล้ว ยังมีสถานท่ีท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
อีกหลายแห่ง เช่น “ภูผาม่าน” ซ่ึงเป็นภูเขา 
หินปูนทั้งลูก มีหน้าผาตัดตรงเป็นแนวด่ิง   
เมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็นคล้ายผ้าม่าน ม ี
ความสงูประมาณ  520  เมตร  จากระดับน�า้ทะเล 
ปานกลาง  ด้านบนของภูผาม่านเป็นหินสลบักับ 
พ้ืนที่ป่าไม้ไผ่ มีสัตว์ป่าท้ังลิง หมูป่า และเก้ง   
อาศัยอยู่ เหมาะส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีชอบ 
การผจญภัย ไต่เขา หรือปีนหน้าผาที่สูงชัน

ถ�้าค้างคาว วัดเฉลียงทอง 

“บ้านเซินเหนือ” 
ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม และธรรมชาติที่สวยงาม จ.ขอนแก่น
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 ถัดจากภูเขาแล ้ว ที่ น่ี ยังมีถ�้าที่
ส�ารวจแล้ว  ได้แก่  ถ�้าค้างคาว  ถ�้าพระ และ 
ถ�้าเสือ โดยเฉพาะ “ถ�า้ค้างคาว” ที่มีค้างคาว 
อาศัยอยู่ภายในนับล้านตัว และนอกจากการ 
เย่ียมชมถ�้าแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ต้องรับชม 
ให้ได้ คอืการดฝูงูค้างคาวบนิออกจากถ�า้ในเวลา  
18.00 น. ของทกุวัน ซึง่ฝงูค้างคาวจะบนิออกมา 
อย่างต่อเน่ืองรวม 30-45 นาที เกิดเป็น 
เส้นทางบนท้องฟ้าที่สวยงามและทอดยาวถึง  
10 กิโลเมตร
 หลังจากท่องเที่ยวจนหน�าใจแล้ว  
ขอวกกลับมาที่ของดีของชุมชนอย่าง “ผ้าลาย 
ขดิโบราณ” ผ้าทอมือพ้ืนเมืองท่ีต้องใช้ทักษะ 
และความช�านาญมากกว่าการทอผ้าชนิดอื่น  
ลวดลายของขดิแต่ละลายจะมรีปูแบบท่ีสวยงาม  
มคีวามมนัวาว นูนลอยออกมาบนผนืผ้า ได้รบั 
แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และความเชือ่ของชมุชน  เครือ่งจกัสาน  ผ้าพันคอ 
และของก๊ิฟช็อปอื่น ๆ อีกมากมาย ซื้ออะไร 
เป็นของฝากก็ถูกใจผู้ได้รับทั้งนั้น

บรรยากาศบ้านเซินเหนือกับนักท่องเที่ยว

ผ้าลายขิดโบราณ

ติดต่อ
นายฐิติกร แก้วค�า
โทรศัพท์ : 08 8132 3055
บ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 2 ต�าบลโนนคอม 
อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
https://www.facebook.com/pages/บ้านเซิน
เหนอื-อภผูาม่าน-จขอนแก่น/1462865023944717

 “ปิดท้ายด้วยอาหารพ้ืนถิน่หลากหลาย 
เมนู” ทัง้ข้าวสมนุไพร ไข่เจยีว และแกงสตูรเดด็ 
ของบ้านเซินเหนือ ที่จัดเรียงใส่ถาดมาอย่าง 
สวยงาม ตกัรบัประทานก็อร่อย อกีท้ังยังสะอาด  
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย หรือถ่ายรูปอาหาร 
มุมไหนก็สวยถูกใจทุกมุม 

อาหารพื้นถิ่นหลากหลายเมนู
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 ชาวบ้านดงน้อยเป็นกลุ ่มคนที่มี
ความเป็นอยู่ทีเ่รยีบง่าย มคีวามเอือ้เฟ้ือพ่ึงพา 
อาศัยกัน มีความรักความสามัคคีของคนใน 
ชมุชน นอกจากน้ีทุกคนจะยึดถือขนบธรรมเนยีม 
ประ เพณี ท่ีปฏิบั ติ สื บต ่ อ กันมาจนเป ็น 
อตัลกัษณ์ของชมุชน ชือ่ประเพณ ี“ฮตีสบิสอง  
คลองสิบสี่” ซึ่งตั้งแต่เดือนแรกไปจนถึงเดือน 
สิ้นปีแบบไทย จะมีประเพณีให้ปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัด ประกอบด้วย การท�าบุญขึ้นบ้าน 
ใหม่ การท�าบุญคูนลาน การท�าบุญข้าวจี่  
การท�าบุญผะเหวด การท�าบุญสงกรานต์ การ 
ท�าบุญบั้งไฟ การท�าบุญเบิกบ้าน การท�าบุญ 
เข้าพรรษา การท�าบุญข้าวประดับดิน การ 
ท�าบุญข้าวสาก การท�าบุญออกพรรษา และ
การท�าบุญลอยกระทง 
  มาท่องเทีย่วบ้านดงน้อยแล้ว  สิง่ส�าคญั 
ทีห้่ามลมืเลย คอื “สกัการะดอนปูต่า สถานท่ี 
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน” มีความเชื่อว่าผู้ที่ประพฤต ิ
ชอบ อยากได้สิ่งใดให้ไปบนบานกับปู่ตา แล้ว
จะได้ตามท่ีขอ และเมื่อส�าเร็จแล้วก็ควรน�า 
เหล้าไห ไก่ตัว หมากพลู หรือบุหรี่ มาถวาย 
นอกจากน้ีท่านยังมีความแม่นย�าในด้านการ

บรรยากาศบ้านดงน้อย

ผลิตภัณฑ์บ้านดงน้อย

“บ้านดงน้อย” 

ชุมชนพอเพียง ผู้ยึดถือฮีตสิบสองคลองสิบสี่ จ.มหาสารคาม

เสีย่งทายดวงชะตาและการประกอบอาชพีของ 
คนในชุมชน ผ่านผู้น�าประกอบพิธี ด้วยเหตุน้ี 
คนในหมู่บ้านจึงให้ความเคารพปฏิบัติเป็น 
ประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้
  “สมัยก่อนน้ันการทอผ้าขิดจะใช้ 
ประโยชน์เพียงน�าไปท�าเป็นปลอกหมอน 
เพือ่ใช้ในครวัเรอืนเท่าน้ัน” แต่ต่อมาเมือ่พัฒนา 
การทอมาจนถึงผ้าสไบขดิ  ชาวบ้านจงึเหน็ประโยชน์ 
ของผ้ามากขึน้ โดยการน�าไปใช้ประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนา แล้วเมือ่เข้าสูยุ่คการค้าในปัจจบุนั  
ชาวบ้านต่างก็ได้พัฒนาลวดลายผ้าให้มีสีสัน 
ที่หลากหลาย โดยการน�าผ้าไปตัดเย็บเป็น 
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ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์   
ด้านการแต่งกายของผู้หญิงบ้านดงน้อยนั้น  
จะนิยมใช้ผ้าสไบขิดคล้องคอ ส่วนผู้ชายจะ 
นิยมน�ามาคาดเอว 
  นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมบ้าน
ดงน้อยหากร่างกายเหน่ือยล้าและต้องการ
ความสดชื่นดับกระหายน้ัน จะได้รับการ 
ต้อนรับด้วยน�้าสมุนไพร “น�้ามะนาวอัญชัน”  
ใส่ “กระบัง้” หรอื “กระบอกไม้ไผ่” เป็นการน�า 
วัตถุดบิทีม่อียู่ในชมุชนจ�านวนมากอย่างไม้ไผ่ 
มาใช้ ซ่ึงชาวบ้านจะน�ามาตัดเป็นท่อนตาม 
ความยาวของล�าปล้อง แล้วน�าไปฆ่าเชือ้ ผึง่ให้ 
แห้ง และน�ามาใส่น�า้สมนุไพรเย็น ๆ  ซึง่การดืม่ 
จะได้รับความหอมจากเย่ือไผ่ด้วย กระบวนการ 
ผลติทัง้หมดท่ีกล่าวมานีม้เีปิดเป็นฐานกิจกรรม 
ส�าหรบัให้นกัท่องเทีย่วได้ฝึกปฏิบตัด้ิวย  

  ชาวบ้านดงน้อย กล้าการันตีว่า  
“แกงหน่อไม้ที่นี่ อร่อยที่สุดในโลก” เพราะ 
วัตถุดิบทุกอย่างท่ีน�ามาปรุงน้ันสดใหม่ทุกวัน  
ชาวบ้านจะออกไปตดัหน่อไม้สด ๆ  ตัง้แต่เช้าตรู่  
ก่อนพระอาทติย์ข้ึนเสยีอกี เพราะจะได้หน่อไม้ 
ที่มีความหวาน อร่อย ในแกงหน่อไม้ก็จะ 
เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการจากวัตถุดิบที่มีใน 
ชุมชน เช่น ย่านาง บวบ ฟักทอง เรียกว่า ทาน 
แกงหน่อไม้บ้านดงน้อยหนึง่ถ้วย เหมอืนได้ทาน 
ยาอายุวัฒนะไปด้วย

อาหารพื้นถิ่น น�้าสมุนไพร และขนมไทยบ้านดงน้อย

ดอนปู่ตาศักดิ์สิทธิ์

รอยยิ้มชาวบ้านดงน้อย

 
ติดต่อ
นายสุระพงษ์ เผิ่งจันดา
โทรศัพท์ : 08 9926 4859
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ต�าบลพระธาตุ 
อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.facebook.com/dongnoicity 
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 บ้านดงบงั มเีอกลกัษณ์ของการเป็น  
“หมูบ้่านไหมมัดหม่ีครบวงจร” มีการจัดต้ัง 
กลุ่มท�ากิจกรรมทั้งการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม 
ปั่นด้าย ภายในหมู่บ้านมีการปลูกหม่อนไหม
ถึง 400 ไร่ และในยามว่างจากงานในท้องไร่
ท้องนา  ผูห้ญิงจะทอผ้าให้สมาชกิในครอบครวั 
ใช้ ผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านดงบังจึงทอด้วย 
จติวิญญาณ ถ่ายทอดเป็นวิถภูีมปัิญญาท้องถ่ิน 
มาจากรุน่บรรพบรุษุ นับเป็นหมูบ้่านการท่องเทีย่ว 
เชิงสร้างสรรค์ ท่ีนักท่องเที่ยวควรหาโอกาส 
มาเยือนสักครั้งในชีวิต
 ผ้าไหมทอมือบ้านดงบังน้ันจะใช้ 
วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นเส้นไหมพ้ืนบ้าน  
ใช้สธีรรมชาตใินการย้อม “จดุเด่นของผ้าไหม
บ้านดงบงั” คือ การทอจากเส้นไหมพ้ืนบ้าน 
แท้ ๆ เลี้ยงเอง สาวเอง ทอเอง มีความเหนียว 
เป็นพิเศษ มีลายอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ  
“ลายเต่าน้อย” ซึ่งท่ีผ่านมามีคณะทัวร์จาก 
ทั่วประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวในบ้านดงบัง  
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว กระจายรายได้ 
สู่ชุมชนเป็นจ�านวนมาก

ผ้าไหมมัดหมี่ หมู่บ้านไหมมัดหมี่

“บ้านดงบัง” 

วิถีสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่ จ.ขอนแก่น
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  บ้านดงบัง มีสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ี 
เรียกว่าถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่ ท่ีนี่ 
มีให้บริการนั่งรถซาเล้งชม “วถีิชมุชนดงบงั”  
ได้เรียนรู้ถึงวิถีหม่อนไหมตั้งแต่ การเตรียมดิน  
ปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงไหม การมัดหมี่ จนถึง
การทอผ้าไหม ตลอดระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร  
จะประดับประดาไปด้วยผ้าไหม ผ้าฝ้าย  
ผ้าขาวม้า มีการออกร้าน ชม ชิม ผลิตภัณฑ์  
OTOP ของดีอ�าเภอเขาสวนกวาง และจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายทอมือและ 
ผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมาย  
  ด้านการท่องเท่ียวอืน่ ๆ  ของบ้านดงบงั  
ชุมชนแห่งนี้มีสถานที่ประวัติศาสตร ์ ชื่อ  
“เมืองโบราณดงเมืองแอม” เมืองโบราณ 
ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยท่ีม ี
อายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏ 
ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ให้คนรุน่ใหม่ได้ศกึษา 
เช่น คูเมืองโบราณวัตถุ พระเครื่องทวาน่ังบัว 
ครอบแก้ว กรุดงเมอืงแอม อ�าเภอเขาสวนกวาง  
เป็นพระเนื้อดิน พุทธศิลป์แบบทวารวดี ศิลปะ 
เดียวกันกับกรุฟ้าแดดสองยาง กรุกันทรวิชัย  

บรรยากาศการต้อนรับนักท่องเที่ยว

นั่งรถซาเล้งชมถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่

ติดต่อ
นายบุรากร ศรีสะอาด
โทรศัพท์ : 08 4762 4336
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ต�าบลดงเมืองแอม 
อ�าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.facebook.com/search/top/?q= 
บ้านดงบัง%20ต�าบลคอนฉิม%20อ�าเภอแวงใหญ ่
%20จังหวัดขอนแก่น

กรนุาดนู เป็นหลกัฐานว่าเมอืงโบราณเมอืงแอม  
เป ็นเมืองโบราณที่ ยังคงหลงเหลือสัมผัส 
แห่งความย่ิงใหญ่และมนต์ขลงัในอดตีไว้มากมาย
  ส�าหรบัเมนทู้องถ่ินท่ีแนะน�า  ซึง่นิยม 
รบัประทานกันมากในบ้านดงบงั “ส้มต�าปลาร้า”  
โดยชาวบ้านจะน�ามะละกอดิบท่ีขูดหรือสับ 
เป็นเส้น ๆ มาต�าในครกกับมะเขือเทศลูกเล็ก  
มะกอก พริก กระเทียม น�้าปลาร้า พร้อมกับ 
ปรงุรสด้วยมะนาว ปนูาดอง โดย “ส้มต�าปลาร้า”  
มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ส้มต�าลาว” รสชาติมีทั้ง 
เปรีย้ว เผด็ และออกเคม็เลก็น้อย นิยมรบัประทาน 
คู่กับข้าวเหนียว โดยมีผักสด เช่น กะหล�่าปลี  
ถั่วฝักยาว และเม็ดกระถินเป็นเครื่องเคียง    
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 หากเอ่ยถึงบ้านดอนแคน สิ่งแรก 
ท่ีคนส่วนใหญ่นึกถึง คือ “สวนปันบุญ” ซึ่ง 
ชาวบ้านดอนแคนได้ร่วมกันสร้างขึ้นไว้เป็น 
ศนูย์รวมแห่งความรูด้้านการเกษตรปลอดสารพิษ  
ทีน่ีจ่ะมกีารปลกูผกัอนิทรย์ีเพ่ือจ�าหน่ายให้กับ 
ผู้ท่ีสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ เป็น 
ผกัอนิทรย์ีท่ีปลกูด้วยความรกัและความเอาใจใส่ 
ต่อผู้บริโภค 
  การซื้อผลผลิตจากสวนปันบุญจึง 
เสมือนเป็นการปันบุญให้แก่ชาวบ้าน เพราะ 
ได้สร้างงานสร้างอาชพีให้แก่ชาวบ้านในชมุชน  
และในอีกมุมหนึ่งผลผลิตสด ๆ ที่มีคุณภาพ 
ที่จ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ก็จะถูกปันกลับ 
ในรปูแบบของอาหารเพ่ือสขุภาพแก่คนรบัประทาน  
เท่ากับเป็นการปันบุญกลับสู่ผู้ซื้ออีกด้วย

ข้าวแต๋น

หาอยู่หากินแบบธรรมชาติพอเพียง

“บ้านดอนแคน” 

หาอยู่หากินแบบธรรมชาติพอเพียง จ.กาฬสินธุ์

  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่อยู่ 
ในชุมชนบ้านดอนแคน คือ “สวนเคราฤาษี”  
นกัท่องเทีย่วท่ีมาเหมอืนต้องมนต์สะกด เพราะ 
จะได้พบกับภวังค์แห่งความงามของต้นเคราฤาษี 
ใบสีเทาเงิน จ�านวนมากย้อยลงมาจากคาน  
ดอกส่งกลิน่หอมอ่อน ๆ  สามารถเลอืกซือ้ไปใช้ 
ส�าหรับตกแต่งสถานที่ เช่น บ้าน คอนโด  
หรอืสวนหย่อมได้ บรรยากาศภายในก็ยังร่มรืน่ 
เย็นสบาย  
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   เหน่ือยล้าจากท่องเท่ียวชมสถานท่ี 
ต่าง ๆ ของบ้านดอนแคนมาตลอดทั้งวัน 
ต้องไม่พลาดท่ีจะมาใช้บริการ “ซุ ้มนวด 
เพื่อสุขภาพ” ผ่อนคลายกล้ามเน้ือ รักษา 
ความเจบ็ปวด ลดความเมือ่ยล้า ลดความเครยีด  
ท�าให้มีการไหลเวียนของเลือดไปท่ัวร่างกาย  
สร้างสภาพจิตใจให้สมบูรณ์ ให้รู ้สึกสดชื่น  
แจ่มใส กระฉบักระเฉง ดงันัน้การนวดจงึเหมอืน 
ยาอายุวัฒนะ มีทั้งผู้นวดที่เป็นชายและหญิง
  บ้านดอนแคนยังขึ้นชื่อว่ามีอาหาร
ท้องถ่ินรสเลิศมากมาย โดยสามารถแบ่งได้ 
เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารตามฤดูกาล  
เช ่น หมงฮวก ก้อยไข่มดแดง ต่อมาคือ 
กลุม่อาหารพ้ืนบ้าน เช่น ต้มไก่บ้าน ซปุหน่อไม้  
แกงหน่อไม้ ป่นปลา และเมนูต้องห้ามพลาด  
คือ “ปลาสมุนไพร” ซึ่งชาวบ้านได้น�าพืชผัก 
สมุนไพรท่ีปลูกด้วยระบบอินทรีย์มาปรุงแต่ง 
จนมีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ หากเป็น 
กลุ่มของหวาน เช่น กล้วยบวชชี ขนมเทียน  
ขนมกล้วย และข้าวต้มมัด

สวนเคราฤาษี

อาหารตามฤดูกาล

ติดต่อ
นายอัษฎาวุฒิ พิมทอง
โทรศัพท์ : 08 6389 3945
บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 ต�าบลฆ้องชัยพัฒนา 
อ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pages/บ้านดอน
แคน-ต�าบลฆ้องชัยพัฒนา-อ�าเภอฆ้องชัย-จังหวัด
กาฬสินธุ์/577145509004607

  ท้ายนีก้ารมาท่องเท่ียวบ้านดอนแคน 
ต้องไม่ลืมซื้อสินค้าของฝากจากกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนนางเล็ดขนมทิพย์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ 
“ข้าวแต๋น” หรือถ้าเป็นคนภาคอีสานจะเรียก 
กันว่า นางเล็ด ท�าจากข้าวเหนยีว รสชาติหวาน 
หอม เพราะผสมน�า้แตงโม เคี้ยวแล้วกรอบมัน
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 ค�าว่า “ดอน” ท่ีแปลว่า “สถานท่ี 
อันน�า้ท่วมไม่ถึง” รวมถึงต้นเปล้า ซึง่เป็นต้นไม้ 
พ้ืนเมือง อันบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ ์
ของพ้ืนที ่และมแีหล่งน�า้ตามธรรมชาตอิยู่เป็น 
จ�านวนมาก  กลายเป็นผนืแผ่นดินอนัอดุมสมบรูณ์  
จนมีผู ้คนอพยพโยกย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐาน  
กลายเป็นชุมชน “บ้านดอนเปล้า” ที่มีวิถีชีวิต 
อยู่กับการประมง และการเกษตร ตามที่มา 
ของชือ่ชมุชน   ซึง่มาจากความอดุมสมบรูณ์นัน่เอง  
โดยมี “วถิเีกษตรแห่งท่ีราบสงูโคราช” เป็น 
อัตลักษณ์ร ่วมกันของคนพ้ืนถ่ินน้ี และมี 
วัดบ้านดอนเปล้า เป็นศูนย์รวมความศรัทธา 
ของชุมชนมาช้านาน 
  เมือ่เป็นพ้ืนท่ีซึง่อดุมไปด้วยแหล่งน�า้  
บ้านดอนเปล้า จึงมีชื่อเสียงอย่างย่ิงในเรื่อง 
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า ท้ังกุ้ง ปลา ที่แปรรูป 
มาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่โด่งดัง อย่าง  
“ไส้กรอกปลา-ข้าวเกรียบกุ้งจากเน้ือปลา”  
ซึ่งแปลกและไม่เหมือนกับท่ีอื่น ๆ นอกจากน้ี 
ยังมีเ ร่ืองของผักสดและของฝากผลิตผล 
จากประมงน�้าจืด ซึ่งเป็นสินค้าประจ�าท้องถิ่น 
และมีผลไม้อย่างเมล่อน ซึ่งขึ้นชื่อลือชา เป็น 
ของท่ีนักท่องเที่ยวนิยมซื้อหาทั้งรับประทาน 
และน�ากลบัไปเป็นของฝากอกีด้วย 

ปลาย่าง

ทุ่งบัวแดง

“บ้านดอนเปล้า” 
อู่ข้าวอู่น้ำ แห่งดินแดนที่ราบสูงโคราช จ.นครราชสีมา 
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 “มาถงึบ้านดอนเปล้าต้องพายเรอื 
เท่ียว” ทุ่งบัวแดง บึงละหานลูกนก แล้วไปชิม 
ชมสวนเมล่อน เท่ียวชมเกาะขาม ซึ่งนับเป็น 
สถานทีท่่องเทีย่วท่ีน่าสนใจของทีน่ี่ เป็นส่วนหน่ึง 
ของการร่วมสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิต 
แห่งท้องทุ่งอนัเงยีบสงบ รวมถึงการได้พักผ่อน 
ไปกับบรรยากาศแห่งวิถีเกษตรทีร่าบสงู ซึง่เป็น 
หนึง่ในวิถีชวิีตแบบเรียบง่าย  มเีสน่ห์  มเีอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว 
  อาหารข้ึนช่ือของท่ีนี่ ที่ต้องแวะชิม 
ก็จะเป็น “อาหารท่ีได้จากประมงน�้าจืด 
กุ้งเผา–ปลาเผา” กับการปรุงแบบไทย โคราช  
ลิ้มรสความแซ่บแบบดั้งเดิมตามต�ารบัโบราณ   
ท่ีส�าคัญคือ มีความสด สะอาด เป็นจุดเด่น 
ส�าคัญ 

  ผ ่อนคลายกับการพักผ่อนแบบ 
สบาย ๆ “ด้วยกจิกรรมหลากหลาย ท้ังการ
ตกปลา จับกุง้” และได้มโีอกาสเป็นส่วนหน่ึง 
ในการเรยีนรูภู้มปัิญญาการเพาะเลีย้งปลานิล  
รวมถึงการท�าประมงน�้าจืด และร่วมสัมผัส 
วิถีเกษตรแบบพ้ืนบ้าน ซึง่เป็นกิจกรรมอนัโดดเด่น 
ส�าหรับการมาเยือนบ้านดอนเปล้า ดินแดน 
อูข้่าวอูน่�า้แห่งท่ีราบสงูโคราชแห่งน้ี 

อาหารแปรรูปจากปลาและกุ้ง

แหล่งเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา

ติดต่อ 
นางวิไลยลักษณ์ ต้านกลางดอน
โทรศัพท์ : 08 1966 0958
บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านเหลื่อม
อ�าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
https://www.facebook.com/pages/บ้านดอนเปล้า- 
อบ้านเหลื่อม-จนครราชสีมา/198663430300963
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 บ ้านด่านพัฒนา เป็นชุมชนที่มี
พ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชา ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้
ชาวไทยบ้านด่านพัฒนา มีมนต์เสน่ห์ท้ังใน 
ด้านประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และบริบท
ของชุมชนที่ผสมผสานระหว่าง 2 เชื้อชาติ คือ  
ไทยและกัมพูชา โดยมีการรวมกลุ่มของคน 
ในชุมชนสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนหมู่บ้าน  
พัฒนาเป็นชุมชนท่องเท่ียว พร้อมเปิดบ้าน 
ต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยมิตรไมตรี ในฐานะ 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
  โดยตั้งแต่ก้าวแรกท่ีนักท่องเที่ยว 
มาถึง ทุกคนจะได้รับการต้อนรับด้วยการ 
บายศรสีูข่วัญ ประเพณีส�าคญัของชาวอสีานท่ี 
สบืทอดกันมายาวนาน เพ่ือความเป็นสริมิงคล  
และถือเป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างเจ้าบ้าน 
ที่คอยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
  ภายหลงัจากกิจกรรมบายศรสีูข่วัญ  
บ้านด่านพัฒนาจะมกีจิกรรมอืน่ ๆ  ให้นักท่องเท่ียว 
ได้เลือกปฏิบัติมากมาย โดยหน่ึงในกิจกรรม 
ที่ต ้องการกล่าวถึง คือ “การท่องเท่ียว 
ชมเขื่อนห้วยด่าน” ซึ่งเป็นเขื่อนส�าหรับ 
กักเก็บน�้าและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเปิด 
ให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 
เย่ียมชม พักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธ์ิ  
สดชื่น สัมผัสบรรยากาศของน�้าและป่าไม้  
โดยธรรมชาติที่นี่ยังมีความสวยงามและรอ 
ให้มาสัมผัส ในช่วงท่ีน�้าลด สามารถเดินเล่น 
บนหาดทรายสีขาวได้

มนต์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว

สิ่งประดิษฐ์จากไม้

“บ้านด่านพัฒนา” 
มนต์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว จ.สุรินทร์
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  ถัดจากการเ ที่ยวชมธรรมชาติ 
รอบเขือ่นห้วยด่านแล้ว ชาวบ้านด่านพัฒนา  จะพา 
นกัท่องเทีย่วไปแวะพักผ่อนรบัประทานอาหาร 
ท้องถ่ินลิม้รส “ขนมบญัแชล” ซึง่เป็นอาหารข้ึนชือ่ 
และเมนูแนะน�าของชุมชน ลักษณะคล้ายกับ
ขนมเบือ้งญวน สามารถรบัประทานเป็นอาหาร 
หรืออาหารว่าง ท�าจากแป้งข้าวเจ้าและเพ่ิม 
รสชาติด ้วยผงขมิ้น น�าไปทอดในกระทะ 
จนแป้งสีเหลืองอร่าม กรอบนอกนุ่มใน ยัดไส้ 
ด้วยหมูสับ กุ้งแห้ง ถ่ัวงอก จัดใส่จานเสิร์ฟ 
พร้อมอาจาด รสชาตอิร่อยถูกปากนกัท่องเทีย่ว 
เป็นอย่างมาก เรียกว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่นอน 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวสายกิน

  ท้ายสุดก่อนจะกลับออกจากบ้าน 
ด่านพัฒนา นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถ 
แวะเย่ียมชมการท�าสิง่ประดิษฐ์จากไม้ ผลติภณัฑ์ 
ที่มีชื่อเสียงของชุมชนเป็นโปรแกรมปิดท้าย 
ผลิตภัณฑ์ที่มีจ�าหน่าย เช่น จอบ เสียม พลั่ว  
คราด ที่ด้ามจับท�าจากไม้และเหล็ก มีความ 
ทนทาน แข็งแรงไม่หลุด รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้  
ของตกแต่งบ้านท่ีมคีวามสวยงาม  ซึง่นกัท่องเทีย่ว 
สามารถมาเลือกซื้อถึงแหล่งผลิต ได้เห็นถึง 
กรรมวิธีต่าง ๆ กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชน 

เขื่อนห้วยด่าน

ขนมบัญแชล

ติดต่อ
ก�านันศิริวุธ วงษ์เจริญ 
โทรศัพท์ : 06 3498 9695
บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 14 ต�าบลด่าน 
อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
https://www.facebook.com/pages/category/
Government-Organization/พัฒนาชุมชนอ�าเภอ
กาบเชิง-จังหวัดสุรินทร์-428420947516052/



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน186

 พ้ืนทีบ้่านตาลองมคีวามอดุมสมบรูณ์ 
มาตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นเดิม 
ไม่ต่างจากวันวานท่ีผ่านมา ด้วยเหตุนี้คนใน 
ชมุชนจงึใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวประกอบอาชพีท�านา 
เป็นอาชพีหลกั “สบืทอดอาชพีสนัหลงัของชาต”ิ  
อนัเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนมาหลายชัว่อายุคน  
นอกจากนีย้งัมกีารเลีย้งววั เลีย้งไก่ เป็นอาชพีเสรมิ  
ใช้ชวิีตโดยยึดหลกัความพอเพียง ไม่คดิคล้อย 
ตามสิง่เร้าจากโลกภายนอก ท�าให้ทกุครวัเรอืน 
มกิีนมใีช้อย่างไม่ขดัสน ดงัน้ันการมาท่องเทีย่ว 
บ้านตาลองจะท�าให้ได้รบับรรยากาศการท่องเทีย่ว 
แบบวิถีเกษตรไทยอย่างแท้จริง 
 บ้านตาลองยังมี “กลุ ่มสตรีท่ีมี 
ฝีมือด้านหัตถกรรมการทอผ้าไหมท่ีมีความ 
สวยงาม” โดยผ้าไหมบ้านตาลองเป็นผ้าไหม 
ที่ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ชาวบ้านพิถีพิถัน 
ในทุกขัน้ตอนการผลติ เนือ้ผ้านุม่สวมใส่สบาย 
ไร้กังวล ผ้าทุกผนืได้มาตรฐานและมัน่ใจได้ว่า 
ผูท้ีส่วมใส่ปลอดภัยจากสารเคมแีน่นอน โดยได้ 
มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมที่ 
หลากหลาย เช่น กระเป๋าสตางค์สุภาพสตรี  
ผ้าพันคอ ชุดเสื้อผ้าส�าเร็จรูป เป็นต้น

เรือมตรดและเรือมอันเร

วิถีชีวิตบ้านตาลอง

“บ้านตาลอง” 
ชีวิตบ้านนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จ.บุรีรัมย์
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 เ พ่ือให ้ นักท ่อง เที่ ยวได ้ศึกษา 
เรียนรู้ถึงความเป็นมาของบ้านตาลอง จึงได้มี 
การจัดท�าข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ข้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตลอดจนข้อมูล 
ด้านภมูปัิญญา และด้านชวีติวัฒนธรรม โดยจดั  
“รวบรวมสิง่ของท่ีเป็นวถีิชวีติของคนในชมุชน 
ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน” นอกจากน้ัน 
ยังมีกิจกรรมพานักท่องเท่ียว “ชมเรือมตรด 
และเรือมอันเร” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มี 
การสบืทอดกันมารุน่ต่อรุน่ และเป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชนที่ควรอนุรักษ์ไว้
 มาบ้านตาลองนอกจากได้สมัผสัถึง 
ชวิีตชาวนาแล้ว ยงัจะได้ “อ่ิมอร่อยกับ 5 เมนู 
อร่อยพืน้บ้าน” จากแหล่งอาหารชมุชนท่ีปรงุ 

ส�าหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ น�้าพริกไก่สมุนไพร 
น�า้พรกิปลา ผกัต้ม ต้มไก่บ้าน และแกงปลา ซึง่
ใช้วัตถุดบิท่ีมอียู่ในท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นพืชผกั
ปลอดสารพิษ ปลา ไก่ ทีเ่ลีย้งไว้ มัน่ใจได้เลยว่า 
นักท่องเที่ยวจะได้รับประทานอาหารที่ด ี
มปีระโยชน์ ทัง้อร่อยและถูกสขุอนามยั เป็นอกี 
หนึ่งความประทับใจที่ได้มาเยือนบ้านตาลอง

ผ้าทอบ้านตาลอง

เมนูอร่อยบ้านตาลอง

ติดต่อ
นางธีรภาพ  วงษ์สุรินทร์
โทรศัพท์ : 08 6104 2078
บ้านตาลอง หมู่ที่ 7 ต�าบลทุ่งวัง 
อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
https://www.facebook.com/pages/บ้านตาลอง- 
ตทุ่งวัง-อสตึก-จบุรีรัมย์/161353644064538
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  บ้านท่าม่วง มีสถานท่ีท่องเที่ยว
มากมาย สถานที่ท ่องเท่ียวแห่งใหม่ของ
ชาวร้อยเอ็ดท่ีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักต้อง 
มาเยือนอยู่เสมอ คือ “สะพานแพเฉินหลง”  
สะพานที่มีชื่อคล้ายนักแสดงชาวฮ่องกง แต่
ชื่อนั้นไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับดาราฮ่องกง 
แต่อย่างใด สร้างโดยอ้าย (พ่ี) เฉินหลงและ 
ทีมงานช่างบุญมีกิโล สะพานแห่งนี้ ต้ังอยู ่
หลงัวัดป่าสกัดาราม  เป็นสะพานไม้อยู่ท่ามกลาง 
ธรรมชาติส�าหรับเดินชมทุ ่งบัวหลวงท่ีชูช่อ 
รับแสงอาทิตย์ หากมาช่วงหน้าฝนบัวหลวง 
จะย่ิงบานสะพร่ังให้เห็นทั้งสีขาวและสีชมพู 
เต็มท้องน�้า สามารถนั่งชมวิวมองบัวเพลิน ๆ   
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ หรือเลือกสนุกกับการ 
ถ่ายรูปคู่กับดอกบัวก็มีความสุขได้ไม่แพ้กัน   
เป็นบึงบัวท่ีมีความสวยงามและน่าท่องเท่ียว 
อีกแห่งหนึ่งของชุมชน
  ถัดจากบึงบัวไม่ไกลนัก ก็จะมาถึง  
“ศูนย์เรยีนรูว้ฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน่ 
วัดท่าม่วง” เป็นสถานท่ีท่ีเก็บคัมภีร์ใบลาน 
เก่าแก่ท่ีสุด ภาษาอีสาน เรียกว่า หนังสือผูก   
มตัีวอกัษร 3 แบบ คอื ตวัอกัษรไทน้อย  ตวัอกัษร 
ธรรมอีสาน และตัวอักษรขอม โดยทางวัด 
และชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และจัดทะเบียน 
คัมภีร์ใบลาน โดยแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น  
พิธีกรรม ประเพณี โหราศาสตร์ ต�ารายา นิทาน 
ต่าง ๆ ฯลฯ เพ่ือสะดวกต่อการศึกษา และ 
เรียนรู้ถึงที่มาของชุมชนชาวไทน้อย
 เท้าความกันสักนิด บ้านท่าม่วง  
นับเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีบรรพบุรุษเมื่อหลาย 
ร้อยปีก่อนอพยพมาจากเวียงจนัทน์ ประเทศลาว 
เป็นตระกูลชาตพัินธ์ุไทน้อย ทีม่เีอกลกัษณ์ คอื 
มกีารปลกูเรอืนแบบยาวลกึเข้าไป และไม่มกีาร 

ผ้าไหมทอมือ

วิถีวัฒนธรรมชีวิตชาวไทน้อย

“บ้านท่าม่วง” 

วิถีวัฒนธรรมชีวิตชาวไทน้อย จ.ร้อยเอ็ด

เล่นระดับท่ีซับซ้อนมาก การแต่งกายนุ่งซิ่น 
สุภาพเรียบร้อย  การด�าเนินวิถีชีวิตเรียบง่าย  
เรยีกว่าเป็น “วถีิวฒันธรรมชวีติชาวไทน้อย”   
ที่มีให้เห็นเพียงไม่กี่หมู่บ้านในประเทศไทย
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  ชาวบ้านท่าม่วงนั้นจะมีฝีมือในการ 
ทอผ้าไหม โดยมีการตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าไหม 
บ้านท่าม่วง ซึง่มฝีีมอืในการออกแบบลวดลาย 
มดัหมี ่เป็นกลุม่ทีร่วบรวมภูมปัิญญาท่ีสบืทอด
กันมาในชมุชน สร้างผ้าไหมทอมอืลายโบราณ
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน  ลวดลายสวยงาม 
โดดเด่น แฝงด้วยจิตวิญญาณของวัฒนธรรม  
เนือ้ผ้านุ่ม มคีวามแวววาวในตวัเอง  ผลติภัณฑ์ 
มีทั้ง “ผ้านุ่ง ผ้าสไบ” และผ้าผืนที่สามารถ 
น�าไปตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ ด้วยแบบทันสมัย  
หรือน�าไปแปรรูปเป็นของใช้ ของที่ระลึกก็ได้

  ด้านของอาหารก็มดีไีม่แพ้หมูบ้่านอืน่  
โดยเมนูที่แนะน�า คือ ย่องหมาน้อย โดยค�าว่า  
“ย่อง” คือการขย้ี ส่วน “หมาน้อย” เป็นพืช 
ชนิดหนึ่งคล้ายใบย่านาง วิธีท�าคร่าว ๆ คือ  
น�าใบหมาน้อยมาคัน้หรอืขย้ีเอาแต่น�า้  หลงัจากน้ัน 
ใส่เครื่องปรุงลาบพวกข้าวคั่วลงไป ใส่เห็ดไค  
เติมน�้าปลา มะนาว พริกป่น ให้ได้รสชาติลาบ 
ตามที่ต ้องการ แล้วพักท้ิงไว้จนจับตัวกัน 
เป็นก้อนคล้ายวุ้น รับประทานกับข้าวเหนียว  
รสชาติคล้ายลาบอีสานที่มีความเปรี้ยว เผ็ด  
อร่อย กลมกล่อม ตามแบบฉบบัอาหารท้องถ่ิน 
อีสานแท้ ๆ  

วัดท่าม่วง

ชาวบ้านกับเมนูย่องหมาน้อย

ชมบัว สะพานแพเฉินหลง

ติดต่อ
นายถาวร  ไชยชนะ
โทรศัพท์ : 08 5126 5594
บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าม่วง 
อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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 วิถีชวิีตในอดตีของชาวบ้านท่าสว่าง  
“เม่ือว่างจากฤดูกาลท�านาจะปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม” น�าเส้นไหมที่ได้มาทอเป็นผ้า เพื่อ 
ใช้ในครอบครัวและงานมงคล “สบืทอดกันมา
ช้านานหลายชัว่อายุคน” กลายเป็นอตัลกัษณ์ 
มรดกชุมชนที่ชาวบ้านต่างให้ค�ามั่นสัญญา 
ว่าจะรัก หวงแหน และไม่มีวันปล่อยทิ้ง 
ให้เลือนหายไปจากหมู่บ้านแน่นอน
  โดยปัจจุบันชาวบ้านท่าสว่างได้มี 
การพัฒนา “ผ้าไหมยกทอง” ซึง่เป็นผ้ายกทอง 
ชั้นสูง ลายแบบราชส�านักไทยโบราณขึ้นมา 
เป็นผลติภัณฑ์ชัน้น�าของหมูบ้่าน ซึง่ความโดดเด่น 
ของลายผ้าจะอยู่ท่ีการสร้างลวดลายของ 
ผ้าทอมือที่งดงามไม่เหมือนใคร ผ้าแต่ละผืน 
จะทอจากเส้นไหมท่ีย้อมจากสีธรรมชาติ เป็น 
ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยม 
ซื้อกลับไปเป็นของท่ีระลึกหรือน�าไปต่อยอด 
ตัดเป็นชุดไทยใส่ในเทศกาลส�าคัญ ๆ 
 สถานท่ีท ่องเที่ยวส�าคัญที่ต ้อง 
มาเยือนบ้านท่าสว่าง “พพิธิภัณฑ์บ้านท่าสว่าง”  
ศูนย์เรยีนรูใ้จกลางชมุชนท่ีรวบรวมองค์ความรู้ 
ตา่ง ๆ  ของบ้านท่าสว่างไว้ทัง้หมด เชน่ ประวตัิ 
หมู่บ้าน รูปแบบวิถีชีวิตของคนบ้านท่าสว่าง 
ในอดีต รวมถึงข้อมูลการประกอบอาชีพ  
การทอผ้า การเลี้ยงไหม การย้อมสีผ้า นับเป็น 
สถานที่ส�าคัญที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู ้
เรื่องราวของหมู่บ้านไว้ทั้งหมด 
  บ้านท่าสว่างมีวงดนตรีท้องถ่ินที ่
เรียกว่า “การละเล่นกันตรึม” เป็นวงดนตร ี
พ้ืนบ้านของชาวอีสานใต้ นิยมเล่นในพ้ืนที ่
จังหวัดสุรินทร์ จังหวะดนตรีสนุกสนานสไตล์ 
คนอสีาน และ “การร่ายร�าพืน้เมอืงเรอืมอันเร”  

“บ้านท่าสว่าง” 
วิถีชีวิตบ้านหม่อนไหม จ.สุรินทร์

วิถีชีวิตบ้านหม่อนไหม

ผ้าไหมยกทอง

ซึ่งมีท่วงท่าลีลาอ่อนช้อย ตราตรึงใจแก่ผู้ที ่
ได้รบัชม โดยนักท่องเทีย่วสามารถร่วมกิจกรรม 
ร้องเล่นเต้นร�าไปกับชาวบ้านในชุมชนได้ด้วย  
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 นอกจากวิถีชวีติของการเป็นหมูบ้่าน 
หม่อนไหมแล้ว บ้านท่าสว่างยงัมอีาหารพ้ืนถ่ิน 
ที่ เป ็นเอกลักษณ์ เป ็นกลุ ่มคนท่ีชื่นชอบ 
อาหารรสจัดจ้าน โดยหนึ่งในอาหารท่ีเตรียม 
ไว้ต้อนรบันกัท่องเท่ียวกค็อื “แกงกล้วยไก่บ้าน”  
หรือซันลอว์เจ๊กจ์ ตามภาษาท้องถ่ินเขมร  
กรรมวิธีการท�าจะใช้กล้วยน�า้ว้าดบิมาแกงใส่กะทิ 
เนื้อไก่ พริกแห้ง ตะไคร้ห่ันฝอย ข่า หัวหอม  
กระเทียม ใบแมงลัก ใบมะกรูด ปรุงรสด้วย 
น�้าปลา เกลือ และปลาร้า ท�าให้ได้รสชาติ 
กลมกล่อม  และยังมสีรรพคุณแก้ท้องอดืท้องเฟ้อ 
อกีด้วย  ส่วนเมนูอืน่ ๆ   ทีน่่าสนใจ  เช่น  แกงขีเ้หลก็  
ต้มปลาใส่อีออม และของหวานก็ต้องบวชชี 
มะพร้าวอ่อน รสชาติหวาน หอม กลมกล่อม 
อร่อยเป็นเลิศ รับประทานแล้วติดใจแน่นอน

พิพิธภัณฑ์บ้านท่าสว่าง

แกงกล้วยไก่บ้าน

เรียนรู้ ศูนย์หม่อนไหม

   
ติดต่อ
นายสุคนธ์  แสงทับทิม 
โทรศัพท์ : 08 1977 6305
บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ต�าบลท่าสว่าง 
อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
https://www.facebook.com/pages/category/
Business-Service/ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
เขวาสินรินทร์-OTOP-1585182165090795/
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  อ�าเภอวังน�้าเขียว เป็นที่รู้จักอย่างดี 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  และชาวต่างประเทศ  
เป็นเส้นทางผ่านไปยัง “อุทยานแห่งชาติ 
ทับลาน” ซึ่งบ้านไทยสามัคคี เดิมเป็นพ้ืนท่ี 
สีแดงในยุคการต่อสู ้ระหว่างฝ่ายรัฐ และ 
พรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย หรอื พคท.  
จนมีการรวมตัวกันของชาวบ้านสร้างเป็น 
ชุมชนที่เข้มแข็ง และผ่านพ้นห้วงเวลาแห่ง 
ความขัดแย้งทางความคิดมาได้ กลายเป็น 
จุดหลอมรวมส�าคัญของวัฒนธรรม ตามชื่อ 
ของหมูบ้่าน กับความสมคัรสมานสามคัคี  ใช้ชวิีต 
บนวิถีเกษตรกรรม และอยู่ร่วมกนักับธรรมชาติ  
ได้อย่างลงตัว โดยมีวัดบ้านไทยสามัคคีเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชน 
  เพราะชาวบ้านไทยสามคัคส่ีวนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ของท่ีน่ีก็จะเป็นรูปแบบของผลิตผลทางการ 
เกษตร และเกษตรแปรรูปที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างย่ิง  
ได้แก่ “ไข่เค็มสมุนไพรพอกใบเตย” ซึง่หาไม่ได้ 
ในที่อื่น ๆ หรือแม้แต่ผลไม้ หรือผกัเมอืงหนาว 
แบบปลอดสาร  เพราะสภาพอากาศอันเป็นใจ  
หรือแม้แต่ พวงกุญแจ เสือ้ยืด และของท่ีระลกึ 
อื่น ๆ อีกมากมาย 

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

เรียนรู้การเพาะเห็ด

“บ้านไทยสามัคคี” 
สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ไม่ไปไม่ได้ จ.นครราชสีมา 
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  เรือ่งของสถานทีท่่องเทีย่ว บ้านไทย 
สามัคคีมีความโดดเด่นเพราะอยู่ในอ้อมกอด 
วงล้อมของขนุเขา เป็นแหล่งโอโซนส�าคัญของ 
โลกจนได้ฉายา “สวติเซอร์แลนด์แห่งอีสาน”   
มีแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญ เช่น สวนเบญจมาศ  
ในม่านหมอก ที่งดงามทั้งดอกไม้และยังได ้
สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิกับทิวทัศน์แห่งขุนเขา   
หรอืจะเทีย่วชม รักจงัฟาร์ม รวมถึงโรงคัว่กาแฟ 
วังน�้าเขียว ซึ่งได้ท้ังบรรยากาศ วิวทิวทัศน ์
ที่น่าตื่นใจ
  และเมื่อมาถึงบ้านไทยสามัคคี  
ก็ต้องลองลิ้มชิมรสกาแฟค่ัวสด หรือเมนูจาก 
ธรรมชาติ ที่ปรุงกันสด ๆ ด้วยวัตถุดิบท่ีสด  
สะอาด จนขึ้นชื่อของที่น่ีอย่างเห็ด “เมนูเห็ด 
อันขึน้ชือ่” เช่น น�้าพริกเห็ด ผัดเห็ดรวม หรือ  
อีกหลากหลายเมนูเลิศรสของพื้นถิ่น 

  จากสภาพภูมิประเทศ และอากาศ
ที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี กิจกรรมการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้านไทยสามัคคีแห่งนี้ จะโดดเด่นเป็น 
พิเศษในช่วงฤดหูนาว  “นักท่องเท่ียวจ�านวนมาก 
มักแวะมาสมัผัสอากาศหนาวเย็น และมาดู 
ดอกไม้ผลบิานของท่ีน่ี” ซึ่งมีบริการบ้านพัก  
ท่ีได้มาตรฐานรองรับกับการมาเยือนของ 
นักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ 

แหล่งโอโซน ดอกไม้บาน อากาศเย็นตลอดปี

ผักและผลไม้ ปลอดสารพิษ

อาหารพื้นถิ่นมากมาย

ติดต่อ 
นางดารารัตน์ สระเจริญ
โทรศัพท์ : 06 2915 6362
บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 1 ต�าบลไทยสามัคคี 
อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
https://www.facebook.com/likekoratjaa/posts/ 
เฮลัน่-ชมุชนไทยสามคัค-ีวงัน�า้เขยีว-คว้ารางวัลชมุชน 
ท่องเที่ยว-otop-นวัตวิถีต้นแบบ/
2066564013672946/
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 ชาวบ้านนาค้อถือเป็นชาวไทญ้อ 
ทีม่ทีกัษะฝีมอืด้านการทอผ้า เน้นใช้สธีรรมชาติ  
โดยการทอผ้าของชาวบ้านที่น่ีจะมีวัฒนธรรม  
“หญิงทอผ้า ชายมัดหม่ี” โดยก�าหนดให้ผูช้าย 
เป็นคนมัดหมี่ และให้ผู ้หญิงเป็นคนทอผ้า
เพ่ือให้สามีภรรยาได้มีกิจกรรมพูดคุยท�างาน 
ร่วมกนั ด้วยเหตนุีผ้้าท่ีทอออกมาจงึใส่ความรกั 
ความอบอุ่นของคนในครอบครัวลงไป ซึ่ง 
สมัผสัน้ีจะถูกส่งต่อไปถึงนกัท่องเทีย่วได้อย่าง 
ไม่ยากเย็น   
  ผ้าทอบ้านนาค้อนั้นเมื่อทอจนเสร็จ 
จะมีลักษณะเป็น “ผ้าซิ่นตีนแดง” ซึ่งเป็น 
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ อัตลักษณ์ของผ้าจะมีพ้ืนสีด�า  
มีชายผ้าสีแดง สืบทอดการทอต่อกันมาจนถึง 
รุ่นปัจจุบัน ส่วนลายที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�า 
หมู่บ้าน คือ ลายสร้อยดอกค้อ และลายช่อ 
ดอกกระโดน “สามารถหาซือ้ได้ท่ีศนูย์เรยีนรู ้
และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
รวมถึงมีการจ�าหน่ายตามเรือนชานในแต่ละ 
ครัวเรือนของคนในหมู่บ้านเองอีกด้วย

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

หญิงทอผ้า ชายมัดหมี่

“บ้านนาค้อ” 
หญิงทอผ้า ชายมัดหมี่ จ.กาฬสินธุ์

  ด้านสถานที่ส�าคัญของบ้านนาค้อ 
น้ัน คือ “วัดป่าเรลัยนาค้อ” สถานที่ซึ่งเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านนาค้อ  
“กราบไหว้พระพทุธรปูองค์ใหญ่ทองค�า” เพ่ือเป็น 
มงคลศักด์ิสิทธ์ิแก่นักท่องเที่ยว และเดินทาง 
ไป-กลับอย่างปลอดภัย หรือหากมีเวลาว่าง 
ก็สามารถมาชมบัวสวย ๆ ที่ “หนองบัวหลวง”  
ได้อีกด้วย
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  การต้อนรบันักท่องเท่ียวนัน้  ชาวบ้าน 
จะน�า “ข้าวต้มมัดไทญ้อ” ซึ่งมีความแตกต่าง 
กับข้าวต้มมัดของชาวพ้ืนราบ คือ เน้นใช ้
วัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัว น�ามาปรุงแต่ง 
แต่น้อย เช่น การน�าข้าวเหนียวท่ีปลูกเพ่ือ 
รับประทานกันเองมาใช้เป็นวัตถุดิบ หัวกะทิ 
ก็ต้องคั้นสดใหม่ และยังใช้ถ่ัวลิสงแทนถ่ัวด�า  
นอกจากนี้ยังมีการน�ามาผสมกับเครื่องปรุง 
อื่น ๆ และน�าข้าวกับกล้วยมาห่อใบตอง มัด 
ด้วยตอกหรือเชือก เมื่อน่ึงสุกแล้วข้าวจะม ี
สขีาวอมเหลอืงนวลของใบตอง รสชาติหวานมนั  
ตดิเปร้ียวปะแล่ม ๆ  ของกล้วยน�า้ว้า อร่อยแบบ 
พอดีค�า
   นอกจากมนต์เสน่ห์แห่งวิถีลายผ้า 
มัดหมี่  การมายังบ้านนาค้อนักท่องเที่ยว 
ยังจะสามารถสัมผัสถึงประเพณี “ต�าข้าว  
เป่าแคน” ท่ีทุกวันนี้หาดูยาก ชาวบ้านจะน�า 
ครกกระเดื่องมาต�าข้าวเปลือก โดยการต�า 
จะเป็นหน้าทีข่องฝ่ายหญิง ในการนีจ้ะมชีายหนุ่ม 
มาเป่าแคน ประกอบจงัหวะการต�าข้าว ร้องเพลง 
เพ่ือความสนกุสนาน มกีารเก้ียวพาราสตีามวสิยั 
ชายหนุม่หญิงสาวบ้านนา  ซึง่นกัท่องเท่ียวสามารถ 

วัดป่าเรลัยนาค้อ

ต�าข้าว เป่าแคน

ชมวิวที่หนองบัวหลวง

ติดต่อ
นายนิพนธ์  ศรีปัญญา  
โทรศัพท์ : 09 8842 7578
บ้านนาค้อ หมู่ที่ 5 ต�าบลกุดโดน 
อ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/OTOPHuaimek/

ชมกิจกรรมนีไ้ด้ด้วย นอกเหนอืจากนีม้กิีจกรรม
ชมการแสดงวัฒนธรรมไทยญ้อ เป็นการร�าท่ี
สวยงาม ท่ีชาวบ้านจดัเตรยีมไว้ให้ได้อกีด้วย
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 หากกล่าวถึงบ้านนาค�าไฮแล้วละก็ 
นักท่องเท่ียวจะรู้จักชุมชนที่นี่ในนาม หมู่บ้าน 
ผ้าทอมอื ซึง่เป็นผลติภัณฑ์ท่ีสร้างชือ่ให้กับทีน่ี่  
โดยหมูบ้่านนัน้มกีารจดัตัง้กลุม่ผ้าทอมอืในชือ่ 
“เทวาผ้าไทย” พัฒนาจนเป็นกิจการของ 
กลุ ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาค�าไฮ จ�าหน่าย 
ผ้าไทยทอมอืจากวัตถดุบิธรรมชาต ิมกีารอนรุกัษ์ 
การทอผ้าไหมที่หมักด้วยน�้าซาวข้าวของด ี
บ้านนาค�าไฮ และได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์
  โดยผ้าทอท่ีขึ้นชื่อของบ้านนาค�าไฮ  
คือ “ผ้าทอขิดสลับหมี่” ซึ่งเป็นผ้าทอลาย 
โบราณประจ�าท้องถ่ิน ชาวบ้านจะเริ่มต้ังแต ่
การปั่นฝ้ายเป็นเส้นใย การมัดลาย การทอผ้า  
และการย้อมผ้าด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่  
ดอกอัญชัน ฝักคูณ เปลือกประดู่ แก่นขนุน  
และผ้าหมักน�้าซาวข้าวเหนียวผัวหลง ซึ่งจะ 
เพ่ิมมลูค่าให้กับเนือ้ผ้าให้มคีวามนุม่ ลืน่ ย่ิงนาน 
ก็ย่ิงจะนุ่ม อันเป็นอัตลักษณ์ของผ้าทอมือ 
บ้านนาค�าไฮ นักท่องเท่ียวสามารถมาร่วมท�า 
กิจกรรมเรยีนรูก้ารทอผ้าไหม เทวาผ้าไทยได้ด้วย
  เ น้ือผ ้าทอขิดสลับหมี่ที่ทอเสร็จ 
จะมคีวามละเอียด สวยงาม ประณีต “ชาวบ้าน 
จะทอโดยใส่ใจในด้ายทุกเส้น” รังสรรค ์
ออกมาเป็นผ้าทอมือที่มีคุณภาพ ได้แก่ ผ้าถุง   
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ราคามีให้ลูกค้าเลือก 
หลากหลาย สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย 
ด้วยผ้าไทย ท่ีเน้นเรือ่งการดูแลรกัษาง่าย สวมใส่ 
สบาย ท�าให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์แห่งผ้าทอของ 
บ้านนาค�าไฮ หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้เป็นท่ีรู้จัก 
ในกลุ ่มคนชอบผ้าทอไปทั่วประเทศ อีกท้ัง 
ยังท�าให้ชาวบ้านมีรายได้ท่ีมั่นคง สามารถ 
หล่อเลี้ยงจุนเจือคนในครอบครัวได้ 

วิถีพอเพียงกับบ้านนาค�าไฮ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

“บ้านนาคำ ไฮ” 
วิถีพอเพียงกับผ้าทอมือ จ.หนองบัวลำ ภู
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   นอกจากเร่ืองผ้าทอที่แสนวิจิตร 
งดงามแล้ว ชาวบ้านนาค�าไฮยังมีความรู ้
ในด้านการท�าเครื่องดื่มข้าวกล้องฮางงอก
ประยุกต์มาจากการผลิต “ข้าวฮาง” ซ่ึงเป็น
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวอีสาน เพ่ือเก็บ 
รักษาข้าวให้มีเพียงพอต่อการบริโภคทั้งปี  
ด้วยการน�าข้าวเปลือกมาแช่น�้าสะอาดเป็น
เวลา 1 คนื น�าเมลด็ข้าวเปลอืกทีด่ดูน�า้จนอิม่ตวั 
มาบ่มในกระสอบเพ่ือให้ข้าวงอก น�าไปนึ่ง 
ประมาณ 40 นาที น�าข้าวเปลอืกนึง่ทีผ่ึง่ลมให้แห้ง 
พอประมาณไปสี โดยระวังไม่ให้จมูกข้าวหลุด  
แล้วผึ่งลมให้แห้งสนิท จากน้ันก็น�าไปแปรรูป 
เป็นเครื่องดื่มน�้านมข้าวฮางงอกที่มีรสชาติ 
หวานมันก�าลังดี 
 เมื่อมาถึงบ้านนาค�าไฮแล้วต้อง 
ไม่ลมืแวะมาไหว้ศาลปูต่านาค�าไฮ เป็นสถานที ่
ท่องเท่ียวท่ีเหมอืนเป็นศนูย์กลางทางจติใจของ 
คนในชุมชน

  ด ้านอาหารพ้ืนถิ่นนั้นชาวบ ้าน 
นาค�าไฮ ยังข้ึนชือ่ในเรือ่งการท�า “แกงหน่อไม้”  
น�าวัตถุดิบทีป่ลกูกันเองตามบ้าน มาสร้างรสชาติ 
ที่มีเอกลักษณ์ นอกจากน้ียังมี “ปลานิลนึ่ง 
พันใบเตย” ซึ่งใช้ปลานิลเล้ียงท่ีปล่อยให้โต 
ตามธรรมชาติ รสชาติของเน้ือปลาจึงหวาน 
หอมอร่อย ส่วนเมนูอื่น ๆ ที่แนะน�า คือ ส้มต�า 
น�้าพริกพร้อมผักสด และแกงบวดฟักทอง 
เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้า

หลากหลายเมนูพื้นถิ่น

เรียนรู้การท�าเครื่องดื่มข้าวกล้องฮางงอก

ติดต่อ
นายคณิต พละศูนย์ 
โทรศัพท์ : 08 0196 6813
บ้านนาค�าไฮ หมู่ที่ 2 ต�าบลนาค�าไฮ 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู
https://www.facebook.com/pages/category/
Product-Service/Otop-นวัตวิถี-บ้านนาค�าไฮ-
อ�าเภอเมือง-จังหวัดหนองบัวล�าภู-
214188339236768/
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 มาท่องเท่ียว บ้านนาป่าหนาด หมูท่ี่ 4  
ต�าบลเขาแก้ว อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
รับประกันว่าเวลาที่เสียไปไม่ผิดหวังแน่นอน 
เพราะนักท่องเท่ียวทุกท่านจะได้สัมผัสถึง 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทด�า “ณ ศูนย ์
วัฒนธรรมคนไทด�า”  โดยสถานทีแ่ห่งน้ีมคีวามรู ้
ที่ควรค่าแก่การให้ทุกท่านมาศึกษามากมาย  
เช ่น ศึกษาการท�าผ ้าทอมือแบบโบราณ 
โดยชาวบ้านได้เก็บรกัษา มผีงัตวัอกัษรไทด�าที ่
เขียนบนัทึกไว้ส�าหรบัให้ผูส้นใจและนกัท่องเท่ียว 
ได้เรยีนรู้ นอกเหนือจากน้ียังมคีวามสนุกสนาน 
จากการแสดงจ�าลองกินปาง การฟ้อนแคน  
การจ�าหน่ายสนิค้าไทด�า ซุ้มการท�าตุ้มนกตุ้มหนู  
การท�าขนมโบราณ การละเล่นมะกอนลอดบ่วง  
ตามแบบวิถีชวิีตคนไทด�า ทีพ่ร้อมให้นักท่องเท่ียว 
ได้มาสัมผัสทั้งหมดกันแบบไม่ซ�้ากิจกรรมเลย
  นอกจากศูนย์วัฒนธรรมไทด�าแล้ว 
บ้านนาป่าหนาดยังมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
คนไทด�า เรียกว่า “เฮือนอ้ายเอ้ม” เป็น 
ศูนย์การเรยีนรูเ้ก่ียวกับการทอผ้าพ้ืนเมอืง และ 
ยังเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สตรทีอผ้าฝ้ายพ้ืนบ้านไทด�า  
ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเย่ียมชมข้ันตอน 
ในการทอผ้าฝ้ายลายนางหาญทีสื่บทอดมากว่า  
100 ปี และเลือกซื้อสินค้าประเภทสิ่งทอ 
ของชุมชนได้อีกด้วย ที่น่ียังมีการสาธิตการ 
ละเล่นของคนไทด�า เช่น การเล่นคอนฟ้อนแคน  
การเล่นไม้โถกเถก นักท่องเที่ยวสามารถร่วม 
กิจกรรมนี้ได้ด้วย
  “ส�าหรับผ้าฝ้ายทอมือชาวไทด�า  
จัดว่าเป็นสนิค้าพืน้ถิน่ท่ีมีชือ่เสยีงท่ีสดุของ 
บ้านนาป่าหนาด” โดยมีลักษณะเป็นผ้าฝ้าย 
ทอมอื ศลิปะการทอผ้าท่ีสวยงามถ่ายทอดกันมา 
ต้ังแต่บรรพบุรุษ จุดเด่นคือเป็นฝ้าย 100%  

ผ้าฝ้ายทอมือชาวไทด�า

วิถีชีวิตกับความเชื่อเรื่องผีของชาวไทด�า

“บ้านนาป่าหนาด” 

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ แห่งเดียวใน จ.เลย

ทอด้วยมอืแบบดัง้เดมิ  มคีวามละเอยีด  ประณีต 
และมีลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือ  
ผ้าลายนางหาญ ลายแตงโม และลายโบกเต่า  
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชนเผ่าไทด�า 
มานับร้อยปี 
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  ด้านอาหารการกินน้ันชาวไทด�า 
บ้านนาป่าหนาด นิยมกินอาหารประเภทผัก 
และน�า้พรกิ เรียกว่า  “จุ๊บผกั”  อาหารทีอ่ดุมไปด้วย 
วิตามินจากผักนานาชนิดท่ีหาได้ตามท้องถ่ิน  
เช่น ผักหวาน ผักบุ ้ง ต�าลึง ผักแว่น ฯลฯ  
น�าไปลวกพอสกุ ห่ันใส่ภาชนะไว้ น�าเครือ่งปรงุ 
คือ ข่า หอมเผา กระเทียมเผา พริกแห้งเผาคั่ว  
โขลกรวมกัน  น�ามาคลกุและปรงุรสด้วยน�า้ปลาร้า  
รสชาติเค็ม เผ็ด และหวานจากผัก

  ท้ายน้ีส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีมคีวามเชือ่ 
ในเรื่องนับถือผีเฮือนและเทพผู้ปกปักรักษา  
บ้านนาป่าหนาดถือเป็นหมูบ้่านทีค่วรมาอย่างย่ิง  
เพราะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงการสืบสาน 
ความเชือ่ดงักล่าวจากรุน่บรรพบรุษุของคนทีน่ี่  
ที่มีวิถีชีวิตกับความเช่ือในเรื่องของ “ผีฟ้า”  
หรือ “แถน” ว่าเป็นผู้สร้างโลกและบันดาล 
ให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง และยังนับถือผีเฮือนหรือ 
ผบีรรพบรุษุ ซึง่เมือ่ตายแล้วจะไม่ไปไหนยังคง 
วนเวียนคอยช่วยเหลือลูกหลานอยู่ มีพิธีเอาผี 
ขึ้นเรือน โดยจะจัดที่มุมใดมุมหนึ่งของห้อง  
นบัเป็นเรือ่งราวเร้นลบัทีน่่าสนใจ และหากไม่เชือ่ 
ก็ห้ามลบหลู่เป็นเด็ดขาด 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไทด�านาป่าหนาด

จุ๊บผัก

เยี่ยมวิถีชีวิต ณ ศูนย์วัฒนธรรมคนไทด�า

ติดต่อ
นายสุทธิสอาน  นามกอง
โทรศัพท์ : 09 8096 2727
บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 ต�าบลเขาแก้ว 
อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
https://www.facebook.com/pages/category/ 
Zoo/กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายไทด�า-ฟื้นฟู-
708416872576488/
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 เดมิบ้านนาหมอม้ามต้ีนกกทีเ่กิดขึน้
ตามธรรมชาติ หลังฤดูการท�านาบางครัวเรือน
ได้น�าต้นกกมาตากแดดให้แห้งแล้วน�ามาสาน 
และทอเป็นเคร่ืองใช้ภายในบ้าน จากการทอ
ด้วยต้นกกซึ่งมีสีตามธรรมชาติ ก็มีการพัฒนา
ด้วยการน�าต้นกกมาย้อมสธีรรมชาตเิพ่ิมความ
สวยงาม จากที่ทอไว้ใช้เอง ก็เปลี่ยนมาเป็น
ผลิตเสื่อกกลายมัดหมี่เพ่ือจ�าหน่ายจนเป็นที ่
รู ้จักในชุมชนและท้องถ่ินใกล้เคียงอย่าง 
กว้างขวาง จนได้รับค�าชมจากผู้พบเห็นว่า  
“เป็นเสื่อที่มีคุณภาพและมีความสวยงาม”
 “เสื่อกกมัดหม่ี” บ้านนาหมอม้า 
จะมีลักษณะเป็นเส้นใย ผลิตภัณฑ์จะเป็น 
เส้นเล็ก มีความมันวาว ลวดลายสวยงามกว่า  
200 ลาย โดยประยุกต์ลวดลายจากผ้าไหม  
เมือ่ทอเสร็จแล้วจะมคีวามเรยีบ คณุภาพดแีละ 
ไม่ขึน้รา สทีีย้่อมไม่ตกและเป็นสจีากธรรมชาติ  
เช่น เปลือกไม้จากต้นเค็ง ต้นแดง ต้นข้ีเหล็ก   
ส่วนลายก็จะเป็นลายมัดหมี่ มีลักษณะเด่น  
คือ มีเอกลักษณ์ท้องถ่ิน เช่น ลายสายฝน  
ลายดอกแก้ว ลายกระเช้าสีดา และสามารถทอได้ 
ตามความต้องการของลกูค้า และตราสัญลักษณ์ 
หน่วยงานต่าง ๆ 

วิถีหมู่บ้านหัตถกรรมล�้าเลิศ

“บ้านนาหมอม้า” 

วิถีหมู่บ้านหัตถกรรมล้ำ เลิศ จ.อำ นาจเจริญ
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   บ้านนาหมอม้า มวัีดเก่าแก่ในชมุชน 
ชือ่ “วดัดงเฒ่าเก่าเสมาราม” เป็นวดัมบีรรยากาศ 
ที่ร่มรื่น บริเวณวัดมีโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น  
เครื่องปั้นดินเผา หม้อดิน เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการด�ารงชพี เป็นต้น และเชือ่ว่ายังมโีบราณ
วัตถุต่าง ๆ อีกจ�านวนมากท่ียังไม่ได้ขุดค้น  
สันนิษฐานว่าสถานท่ีแห่งนี้เคยเป็นแหล่ง 
โบราณคดท่ีีมอีายุระหว่างพุทธศตวรรษที ่12 -13  
ซึ่งอาจเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านนาหมอม้า 
ในอดีตอีกด้วย 
 เมนูอาหารถ่ินบ้านนาหมอม้าที่จะ 
แนะน�า คือ “ลาบปูนา” ซึ่งชาวบ้านจะน�า 
เนือ้ปนูาไปต�าจนละเอยีด แล้วน�าไปกรองเอาแต่ 
น�้าปู แล้วน�าไปตั้งไฟอ่อน ๆ เคี่ยวจนแตกมัน 
ข้น น�ามนัปมูาเทลงไปรวมกัน เค่ียวต่อจนน�า้ปู 
สุก ก่อนปรุงรสด้วยข้าวคั่ว พริกป่น น�้ามะนาว  
น�้าปลา ชิมรสให้ได้ตามชอบจึงใส่หอมแดง  
สะระแหน่ มะกรูดซอย และพริก นอกจากน้ี 
ยังมเีมนูอืน่ทีไ่ด้รบัความสนใจจากนักท่องเท่ียว  
คือ ก้อยไข่มดแดง ต้มไก่บ้าน ต้มปลาใส ่
ผกัแขยง แกงหน่อไม้ และผลไม้ตามฤดกูาล เช่น  
กล้วย ล�าไย แตงไทย เป็นของหวาน 

 บ้านนาหมอม้า ขึ้นชื่อด้านการ 
ด�ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชาวบ้านจึงมีการ 
จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้นาภูค�า” เป็นศูนย์การ 
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา การด�ารงชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบ้านพักแบบ 
โฮมสเตย์ เพ่ือให้นักท่องเทีย่วได้มาร่วมสมัผสักบั 
บรรยากาศท้องนาท่ีแท้จริง โดย “ลาบปูนา”  
ก็สามารถหารับประทานได้ท่ีน่ี นอกจากน้ี 
นกัท่องเท่ียวยังสามารถร่วมขุดปนูามาประกอบ 
อาหารได้  รวมถึงร่วมกิจกรรมทอเสือ่กก  ทอผ้า  
แปรรปูผ้า  ข้าวอนิทรย์ี  ไว้คอยบรกิารนักท่องเทีย่ว 
ได้ซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

เสื่อกกมัดหมี่

วัดดงเฒ่าเก่าเสมาราม

ติดต่อ 
นางอัมรา ปัญญาสาย
โทรศัพท์ : 09 0290 4413
บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1 หมู่ท่ี 7 ต�าบลนาหมอม้า 
อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ
https://www.facebook.com/pages/category/
Product-Service/ผลิตภัณฑ์-OTOP-อ�าเภอเมือง 
อ�านาจเจริญ-1551991258461421/
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 ขออนุญาตให้ค�าจ�ากัดความหรือ 
นยิามของชมุชนบ้านโนนกอก ค�าว่า “วถิอีสีาน 
ใจงามกับสายสมัพนัธ์ผ้าทอเชือ่มโยงสงัคม”  
สาเหตุที่ต้องบัญญัติค�านี้ เพราะการทอผ้า 
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
โนนกอก ว่ากันว่าความสวยงามของลายผ้า
ที่ทอขึ้นมาน้ันเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงการลองผิด 
ลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนจากรุ ่นบรรพบุรุษ  
กระทัง่ตกผลกึออกมาในแบบฉบบัการทอท่ีเป็น 
เอกลักษณ์ ก่อนจะถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน 
อย่างไม่มีขาดตกหล่น ชาวบ้านท่ีน่ีมีกรรมวิธี 
การทอทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  โดยน�าเส้นไหมและ 
ฝ้ายมาทอด้วยกีโ่บราณ  ซึง่ถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ 
ท้องถิ่นของชุมชนโนนกอก
  “ปัจจุบนัผลติภณัฑ์ผ้าทอบ้านโนนกอก 
มีการออกแบบลวดลายใหม่ออกมาสูต่ลาด 
มากมาย” เช่น ลายกุหลาบหิน นาคเชียงรวง  
และพัฒนาให้มีรูปแบบทันสมัย สวยงาม เพื่อ 
น�าไปเป็นของขวัญหรือของท่ีระลึกได้ ส่วนส ี
ที่ใช้ย้อมผ้านั้นก็เน้นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ 

ผ้าไหมมัดหมี่

วิถีผ้าทอเชื่อมโยงสังคม

“บ้านโนนกอก” 
วิถีอีสานใจงามกับสายสัมพันธ์ผ้าทอเชื่อมโยงสังคม จ.อุดรธานี

ในหมู ่บ ้านคือ สีจาก “ดอกบัวแดง”  น�าเอา 
สายบวัแดงและดอกมาท�าสย้ีอม สผ้ีาทอทีอ่อกมา 
จึงมีลักษณะโดดเด่นสวยงาม และต่างได้รับ 
การยอมรับว่าเป็นผ้าที่งดงามยิ่งนัก ท�าให้เกิด 
การสบืสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน และสร้างรายได้ 
ให้ชุมชนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
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  โดยที่ตั้ งส�าหรับการผลิตผ ้าทอ 
บ้านโนนกอกน้ันจะอยู่ที ่ “ศนูย์พพิธิภณัฑ์ผ้าทอ 
โบราณบ้านโนนกอก” เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
ทีม่สีายใยบัวแดงเช่ือมผู้คนจากรุ่นยายมาถึง 
หลานสาว คนรุน่ใหม่กลบัมาจบัก่ีถักทอ ท�างาน 
ฝีมอืทีเ่ป็นสนิค้า OTOP ห้าดาว และทีโ่ดดเด่น 
สร้างชือ่เสยีงจนได้รบัรางวัลระดบัประเทศ คอื  
ผ้าขิดไหมลายสายธารนาคเชยีงรวง  ทีร้่อยเรยีง 
เรื่องราวของท้องถ่ิน ด้วยเส้นสีไหมที่ได้จาก 
บวัแดง ส่วนของก้านมาเป็นเส้นไหมสเีงนิ และ 
กลีบดอกย้อมได้เป็นเส้นไหมสีทองนั่นเอง
 ส�าหรบัอาหารพ้ืนถิน่บ้านโนนกอกน้ัน 
ยังมีการน�าส่วนประกอบของดอกบัวแดง 
มาใช้เป็นวัตถุดิบ กับเมน ู“ข้าวต้มมัดบวัแดง”  
เท้าความสักนิด สมัยโบราณน้ันข้าวต้มมัด 
ยังไม่มีไส้อะไรห่อมีเพียงแต่ข้าวเหนียว ต่อมา 
ได้มกีารพัฒนาน�าไส้มาใส่ คือ กล้วยน�า้ว้า เพราะ 
มีขนาดพอดีกับข้าวต้มมัดและเป็นกล้วย 
ทีส่กุยากเมือ่น�ามานึง่แล้ว เวลาการน่ึงท่ีท�าให้ 
ข้าวเหนียวสุกกับเวลาท่ีท�าให้กล้วยสุกน้ัน 
ใกล้เคียงกัน และที่บ้านโนนกอกได้มีการผสม 
น�้ากลีบบัวแดงเข้าไปในข้าวเหนียว เพ่ือเพ่ิม 
สีสันให้กับขนมพื้นบ้าน  
 “กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียว” ไม่ควร 
พลาดเมือ่มาถึงบ้านโนนกอก คอื “น่ังสามล้อ 
ชมดอกบวัแดงทีห้่วยเชยีงรวง”  ชมการเบ่งบาน 
ของดอกบัวแดงเต็มท้องน�้า ตลอดเดือน 
ตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปี ในช่วงนี้ดอกบัว 
จะบานในช่วงเช้าตรูถึ่งเท่ียง จงึนบัเป็นช่วงเวลา 
ทีเ่หมาะแก่การเก็บภาพความประทบัใจจากการ 
ออกดอกบานเต็มท้องน�้าสุดลูกหูลูกตา 

ศูนย์พิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณบ้านโนนกอก

ข้าวต้มมัดบัวแดง

นั่งสามล้อชมดอกบัวแดงที่ห้วยเชียงรวง

ติดต่อ 
นายอภิชาติ พลบัวไข
โทรศัพท์ : 09 3547 8255
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต�าบลหนองนาค�า 
อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
https://www.facebook.com/khlongphadung 
krungkasem/posts/otop-kbo-กลุ ่มทอผ ้า 
โบราณบ้านโนนกอก-จอุดรธานี-ผ้าอุดรมหัศจรรย์
พรรณบัวแดง-เป็นผ้าท/1698048223846544/
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 บ้านโนนสูงน้อย เป็นหนึ่งในชุมชน 
ท่ียึดถือการปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสอง 
คลองสบิสี ่ด้วยเหตนุีต้ามประเพณีบญุฮตีสบิสอง 
เพ่ือเป ็นการระลึกถึงพระเวสสันดร ผู ้ซึ่ง 
บ�าเพ็ญเพียรอนัยิง่ใหญ่ด้วยวธีิบรจิาคทาน จงึ 
มปีระเพณีงานบญุผะเหวด โดยค�าว่าผ้าผะเหวด  
มาจากส�าเนียงอีสาน ค�าว่า “ผะเหวด” หรือ  
“พระเวส” หมายถึง พระเวสสันดรชาดก  
โดยชาวบ้านโนนสูงน้อยใช้วิธีเขียนภาพ 
ด้วยสนี�า้ด้วยมอื เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประเพณี 
อันเก่าแก่ให้คนพ้ืนที่อื่น ๆ ได้รู้จักและด�ารง 
ต่อไปชัว่ลกูชัว่หลาน ชาวบ้านจงึได้มกีารจดัท�า 
ผลิตภัณฑ ์ป ้ายแขวนผ ้าผะเหวดขึ้นมา 
เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวส�าหรับไว้เป็น 
ของทีร่ะลกึ และยังสามารถน�าไปตกแต่งสถานท่ี 
ได ้อีกด ้วย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ อ่ืน 
ทีน่่าสนใจ เช่น ผลติภณัฑ์ถักโครเชต์ ผ้าเช็ดมือ  
ผ้าขาวม้า เป็นต้น
  นอกจากมนต์เสน่ห์ในเรือ่งประเพณี 
แล้ว ความมนี�า้ใจและรอยย้ิมทีม่าจากความสขุ 
อย่างแท้จริงของคนในชุมชนบ้านโนนสูงน้อย 
ยังถือเป็นเสน่ห์ท่ีน่าหลงใหล และที่น่ียังม ี
อัตลักษณ์ในเรื่องการเป็น “ชุมชนอนุรักษ ์
กระบอืไทย”  จากการส�ารวจนัน้พบว่า  ชาวบ้าน 
มีควายรวมกันมากถึง 135 ตัว มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ืออนุรักษ์กระบือไทยให้เป็นสัตว์คู่ชาวบ้าน 
คงอนุรักษ์การไถนาด้วยกระบือ ท�านาอินทรีย์ 
พอเพียง และทุก ๆ เดือนจะมีการจัดกิจกรรม 
งานเลีย้งกระบอื และการจ�าหน่ายปุย๋คอกให้แก่ 
ผู้ที่สนใจ 
  ดังน้ันการเดินทางมาท่องเท่ียวยัง 
หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทยแล้วทั้งที ต้องไม่ 
พลาดที่จะร่วมท�ากิจกรรมลงแปลงนา ไถนา 

ป้ายแขวนผ้าผะเหวด

วิถีชุมชนอนุรักษ์กระบือไทย

“บ้านโนนสูงน้อย” 

วิถีชุมชนอนุรักษ์กระบือไทย จ.มหาสารคาม

โดยใช้กระบือไทย สัมผัสการท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรและวิถีชีวิตของอาชีพชาวนา อาชีพ 
ที่ได้ชื่อว่า “เป็นกระดูกสันหลังของชาติ”  
เมือ่จบคอร์สจบัควายไถนาในครัง้นีร้บัประกันว่า  
นกัท่องเท่ียวทกุคนจะเหน็คณุค่าของข้าวทกุเมด็  
และเข้าใจถึงความยากล�าบากของชาวนาท่ี 
กว่าจะได้ข้าวมานัน้แสนยากล�าบากเหลอืเกิน  
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  เหน็ดเหนื่อยจากการลงแปลงนา 
ว่ากันว่าจะรับประทานอะไรก็อร่อย แต่เมนู 
ท่ีอร่อยแน่นอน โดยท่ีคนรับประทานไม่ต้อง 
เหนด็เหน่ือยมาก่อนก็ต้อง  “ข้าวเขยีบสมุนไพร”   
ขนมแสนอร่อย มัน ๆ กรุบ ๆ กรอบ ๆ ซึ่งหา 
รับประทานยากแล้วในปัจจุบัน แต่มีท�าขาย 
ในบ้านโนนสงูน้อย แต่สิง่ท่ีพิเศษกว่าข้าวเขยีบ 
ที่อ่ืนคือ ที่นี่มีการใส่ส่วนผสมของสมุนไพร 
รากเครอืตดหมาหรอืต้นกระพังโหม ซึง่ชาวบ้าน 
จะน�ามาขูดให้สะอาด แล้วต�าด้วยครกกระเดือ่ง  
ผสมกับน�า้สะอาด หลงัจากนัน้กรองด้วยผ้าขาวบาง  
ก็จะได้น�้าเครือตดหมามาช่วยเพ่ิมรสชาติ 

ความหวานแทนน�้าตาล อีกท้ังยังมีสรรพคุณ 
ทางสมนุไพรมากมาย เช่น แก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ 
ขับลม ช่วยย่อยอาหาร แก้ดรีัว่ เป็นยาอายุวัฒนะ  
และช่วยถอนพิษต่าง  ๆ   สามารถหาซือ้รบัประทาน 
ได้ท่ีกลุม่แปรรปูข้าวเขยีบสมนุไพร
  หากจะหาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมาจาก 
การร่วมใจของชาวบ้านแล้วละก็ คงต้องกล่าวถึง  
“สะพานไม้ไผ่ บ้านโนนสูงน้อย” แหล่ง 
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม  
ถือก�าเนิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของ 
ชาวบ้าน โดยนกัท่องเท่ียวจะได้พบกับ ววิรมิน�า้ 
สวย ๆ กลางสะพานไม้ไผ่ อีกทั้งยังมีการจัด 
โซนตลาดเพ่ือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
ในชมุชนมากมาย เช่น อาหารพ้ืนถ่ิน อาหารว่าง 
ของใช้ และของที่ระลึก รอให้นักท่องเท่ียว 
ได้มาสัมผัสจับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุก 

สะพานไม้ไผ่ บ้านโนนสูงน้อย

ข้าวเขียบสมุนไพร

ลงแปลงนา กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านโนนสูงน้อย

ติดต่อ
นางสาวพิกุล  ชมเสียง
โทรศัพท์ : 08 9063 0482
บ้านโนนสงูน้อย  หมูท่ี ่ 10  ต�าบลดอนเงนิ  
อ�าเภอเชยีงยนื จังหวัดมหาสารคาม
https://www.facebook.com/
ชุมชนท่องเที่ยว-OTOP-นวัตวิถี-บ้านโนนสูงน้อย- 
331348327410346/
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  บ้านโนนหอม เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มี
ความเป็นมากว่า 140 ปี เป็นชาวภูไทกะต๊ะ  
อพยพมาจากเมอืงภูวานากระแด้ง  ประเทศลาว  
เป็นหมู่บ้านที่มีหนองน�้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง  
อยู่ตรงกลางหมู่บ้านซึ่งเสมือนเป็นอัตลักษณ ์
ของชมุชน ได้แก่ “หนองฮากใหญ่ และหนอง 
ฮากน้อย” ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงอาศัยน�้าจาก 
หนองน�้าประกอบอาชีพท�าการเกษตร ท�านา 
ท�าไร่ และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการสร้าง  
“สระหนองไตร” ขึ้นอีกแห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในด้านการเพาะพันธุ์ปลา 
  ส�าหรบัสถานท่ีท่องเทีย่วบ้านโนนหอม  
ที่ชาวบ้านมักจะมาท�ากิจกรรมเล่นน�้า คือ  
“แอ่งตะละปัด” แหล่งน�า้ธรรมชาต ิซึง่มตี�านาน 
เล่าว่าเกิดจากการต่อสูกั้นของพระยาสรุะอทุก  
กับพญานาคธนมลู ในต�านานหนองหารหลวง  
โดยพญานาคใช้หางฟาดตัวนางไอ่ค�า คนรัก 
ของพระยาสรุะอทุกตกจากหลงัม้าท้าวผาแดง  
แล้วลากตัวนางไอ่ค�าไปตามเส้นทางนี้ จึงเกิด 
แอ่งตะละปัดแห่งนี้ข้ึน ส่วนโขดหินที่เหลืออยู่ 
มีความเชื่อว่าเป็นหินท่ีแข็งแรงและสวยงาม 
ที่สุด  ด้วยเหตุน้ีชาวบ้านจึงน�าหินจากแอ่งน้ี 
ไปแกะสลักรอยพระพุทธบาท จ�านวน 2 แห่ง  
ได้แก่ วดัพระธาตเุชงิชมุวรวหิาร และวัดโนนหอม

ชุดภูไท

อาหารท้องถิ่นหลากหลายเมนู

“บ้านโนนหอม”  

วิถีชาวภูไทกะต๊ะ จ.สกลนคร

  ส ถ า น ที่ ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ส� า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์ของบ้านโนนหอม คือ “วัดป่า 
พระธาตศุกัดิส์ทิธิบ้์านโนนหอม”  นักท่องเทีย่ว 
ทีม่าเย่ียมชมจะได้พบกับ “รอยพระพทุธบาท 
แกะสลัก” จากหินตามต�านานเรื่องเล่าและ 
ทีม่าท่ีน่าสนใจของหนองหารหลวงด้วยเช่นกัน
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  “ชุดภูไทกะต๊ะ” นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ 
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มลีกัษณะเป็นชดุสดี�า 
แต่มีชายเสื้อสีแดง เป็นผ้าคุณภาพที่ถักทอ 
ด้วยความประณีต ใส่แล้วสวยงามน่ารัก  นอกจากนี ้
มีผ้าสไบขิด พวงกุญแจตุ๊กตาภูไท ผ้าย้อม 
ครามและผ้าลายมุก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้า
ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน 

  อาหารพ้ืนของบ้านโนนหอมน้ัน 
มหีลากหลายเมนู ซึง่นกัท่องเท่ียวสามารถเลอืก 
ทานได้จากส�ารบัทีช่าวบ้านจดัให้ ประกอบด้วย 
“เน้ือโคขนุโพนยางค�า แกงหวาย ต้มไก่บ้าน  
ลาบปลา และนมหวานแกงบวดฟักทอง”  
ทั้งหมดน้ีเป็นอาหารท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของ 
คนในชุมชนทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีคุณภาพ สด  
สะอาด ปลอดภัย และสามารถท�าเพ่ือจ�าหน่าย 
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทุกวัน มาท่องเท่ียว 
บ้านโนนหอมแล้วรับประกันว่าได้รับประทาน
แน่นอน 

บรรยากาศบ้านโนนหอม

แอ่งตะละปัด

ติดต่อ
นายศรชัย  ขันเพียแก้ว
โทรศัพท์ : 08 1999 2007
บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ต�าบลโนนหอม 
อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/search/top/?q= 
ตลาดสินค้า%20Otop%20โนนหอม
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 บ้านบก เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชพี 
ด้านต่าง ๆ จะยึดหลักพอเพียงเสมอ อีกทั้ง 
ยังเป็นแหล่งเรยีนรู้และถ่ายทอดศลิปะพ้ืนบ้าน 
อสีานด้านหมอล�า ชาวบ้านท่ีนีน่บัถือวญิญาณ 
บรรพบุรุษ คือ ผีปู่ตา ควบคู่ไปกับการนับถือ 
พระพุทธศาสนา จนได้รับการยกย่องเป็น 
หมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัด ชาวบ้านเชื่อว่า 
ดอนปู่ตาเป็นบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่กล้า 
ตัดฟันต้นไม้ในบริเวณน้ันและไม่กล้าจับสัตว ์
ต่าง ๆ ท่ีมีในดอนปู่ตามากินเป็นอาหารป่า  
นับเป็นภูมิปัญญาในการรักษาความสมดุล 
ของทรัพยากรป่าไม้ และแสดงให้เห็นความ 
สัมพันธ์ของระบบความเชื่อของชุมชนกับ 
สิ่งแวดล้อม

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ อีสานพอเพียง ชูศิลปะพื้นถิ่น นับถือปู่ตา

“บ้านบก” 
อีสานพอเพียง ชูศิลปะพื้นถิ่น นับถือปู่ตา จ.อุบลราชธานี
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 เมื่อมาถึงบ้านบก ต้องมาไหว้พระ 
ขอพรเพ่ือเป็นสริมิงคลที ่“วดัใหม่ส�าราญรมย์”  
ซึ่งเป็นวัดท่ีมีความเก่าแก่ มีความงดงาม  
เป็นท่ีนบัถือของคนในชมุชนบ้านบกมาช้านาน  
นอกจากจะเย่ียมชมกราบไหว้พระแล้ว ยังมี 
กิจกรรม “ล่องแพตามล�าห้วยแซง” ที่ชุมชน 
จัดไว้ให้นักท่องเท่ียวได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน 
อย่างใกล้ชิด เร่ิมต้นที่ท่าสะพานควาย เพ่ือเก็บ 
หน่อไม้ แหย่ไข่มดแดง ลงเล่นน�้า และเก็บ
ของป่า ระยะทางยาว 2 กิโลเมตร สิ้นสุด 
ท่ีท่าเกวียน เพ่ือชมสวนคราม เก็บดอกฝ้าย  
อีกทั้งยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานชมฐานเรียนรู้  
เช่น ฐานการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
อีสาน ฐานการเรียนรู้การทอผ้า เป็นต้น
 ฐานการเรียนรู ้ทอผ ้าที่บ ้านบก  
ถือเป็นแหล่งท่ีสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับ 
ชุมชน จากการจ�าหน่าย “ผ้าฝ้ายย้อมคราม”  
ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ได้แก่  
ผ้าถุง ผ้ามดัหมี ่ผ้าขาวม้า ผ้าผนื น�ามาแปรรปู 
เป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ความพิเศษ 
ของผ้าฝ้ายย้อมคราม คือ เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย 
ไม่ร้อน เป็นผ้าท่ีสามารถป้องกันแสงยูวีได้  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของผ้าทอมือบ้านบก  
นอกจากน้ียังมกีารแปรรปูผ้าทอ โดยน�าเศษผ้า 
มาท�าเป็นของใช้ และของฝากของทีร่ะลกึต่าง ๆ  

อาหารตามฤดูกาล

ล่องแพตามล�าห้วยแซง

ติดต่อ
นางนัทพร ชาวเวียงจันทร์ 
โทรศัพท์ : 08 1066 2575
บ้านบก หมู่ที่ 4 ต�าบลพะลาน 
อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

 ล่องแพเก็บของป่า ชมฐานการเรยีนรู้ 
ต่าง ๆ เสร็จแล้ว มาชิม “อาหารตามฤดูกาล”  
ของอร่อยพ้ืนถิ่นของชาวบ้านบก ท่ีใช้วัตถุดิบ 
ที่หาได้ตามธรรมชาติ ซึ่งวัตถุดิบหลักจะ 
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น ช่วงหน้าฝน 
จะมี แกงหน่อไม้ แกงเห็ด ส่วนหน้าแล้งจะมี 
วัตถุดิบหลักยอดนิยม คือ ไข่มดแดง รวมไปถึง 
วัตถุดิบที่อยู่ในแม่น�้าโขงอย่างปลาชนิดต่าง ๆ  
ที่น�ามาปรุงอาหารหลากหลาย ส่วนเมนูท่ีมี 
ชื่อเรียกแซ่บ ไม่แพ้รสชาติ ได้แก่ ต�ารวจน้อย 
คอยแจ่ว สมนุไพรไก่จ�าศลี ต้มย�านรก แกงหน่อ 
นางฟ้า และแซ่บยกครก 
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 ชมุชนบ้านบุ่งคล้ากลาง “พ้ืนเพเป็น 
คนเชื้อสายไทญ้อ” โดยมีภาษา วัฒนธรรม 
และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ 
พืน้ทีบุ่่งคล้าได้ชื่อว่าเป็นแหล่งทีม่ีคล้า ซึ่งเปน็ 
ไม้ล้มลุกหรือเป็นไม้ยืนต้นที่มีเนื้ออ่อนเยอะ 
ที่สุดที่หน่ึง ชาวบ้านจึงนิยมจักสานของใช ้
จากคล้า พร้อมท้ังยังน�าคล้ามาใช้ประโยชน์
อื่นอีกมากมาย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนไม่น้อย  และด้วยส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือน
อยู่รมิน�า้โขงผูค้นจึงมวิีถีชวิีตท่ีผกูพันกับสายน�า้  
ชาวบ้านมีความเชี่ยวชาญด้านการประมง  
ทัง้การไหลมอง การยกยอ ซ่อนกุ้ง การจบัปลา 
ทีม่ขีนาดใหญ่ และการค้าขายระหว่างไทยลาว  
ถือเป็นชมุชนท่ีรวมวถีิคน วิถีคล้า วิถีโขง รอให้ 
นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหาและเรียนรู้
  กิจกรรมท่ีจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต
ชุมชนชาวไทญ้ออย่างหนึ่ง คือ “การแต่งกาย 
ตามท้องถ่ิน” ซึ่งมีทั้งแบบเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ โดยผู้ชายสวมเสื้อย้อมด้วย 
ครามสเีข้ม   นุ่งกางเกงโสร่ง   มดัเอวขายาว   ผ้าขาวม้า 

เมนูจากปลาน�้าโขง

แม่น�้าสองสี

“บ้านบุ่งคล้ากลาง” 

วิถีคน วิถีคล้า วิถีโขง จ.บึงกาฬ

คาดเอว ส่วนผู้หญิง นุ่งผ้าซิ่นตีนจก สวมเสื้อ 
แขนกระบอกยาว  สไบเฉยีงพาดไหล่  ประดบัด้วย 
ดอกไม้และเครื่องเงินเล็กน้อย เป็นเครื่องแบบ 
การแต่งกายทีไ่ม่เป็นทางการ  สามารถไปด�าเนิน 
กิจกรรมเรยีนรูว้ถีิชวีติกับชมุชนได้อย่างคล่องตวั
  ชาวบ้านบุง่คล้ากลางมคีวามช�านาญ 
ด้านการท�า “ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้คล้า”  
โดยต้นคล้าซึ่งมีล�าต้นเป็นปล้องยาว เนื้ออ่อน  
มีความยืดหยุ่น คนในชุมชนจึงนิยมน�าคล้า 
มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น  
กระติบข้าว กระเช้าของขวัญ กระด้ง ตะกร้า  
เป็นงานท�ามอืท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบรุุษ  
มคีวามสวยงาม ประณีต คงทนเหนยีว มนัวาว  
และเมื่อถูกความชื้นจะไม่เป็นเชื้อราด�า เป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่ควรซื้อไว้ในครัวเรือนอย่างยิ่ง 
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วิถีชีวิตริมโขง

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้คล้า

ติดต่อ
นายธนเดช  แสงสว่าง
โทรศัพท์ : 06 3359 6149
บ้านบุ่งคล้ากลาง หมู่ที่ 1 ต�าบลบุ่งคล้า 
อ�าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
https://www.facebook.com/banbungkla/

  บ้านบุง่คล้ากลางข้ึนชือ่เร่ืองปรากฏการณ์   
“แม่น�า้สองส”ี เป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ 
แม่น�า้สองสายท่ีไหลมาบรรจบกัน นกัท่องเทีย่ว 
สามารถล่องเรอืไปตามล�าน�า้โขง  เพ่ือชมความ 
งดงามของแม่น�้าสองสี ท่ีมีทัศนียภาพและ 
วิถีชีวิตชุมชนริมฝั ่งแม่น�้า ซ่ึงเป็นชุมชนที ่
สงบและมีเสน่ห์น่าค้นหา วิวทิวทัศน์สวยงาม  
เหมาะแก่การพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธ์ิ
ให้เต็มปอด 
 เน่ืองจากเป็นหมูบ้่านทีต่ดิรมิแม่น�า้โขง  
จึงมีปลาน�้าโขงมาเป็นวัตถุดิบหลักในการ 
ปรุงอาหาร “เมนูจากปลาน�้าโขง” โดยมีเมนู 
ทีม่ชีือ่และเป็นท่ีรูจ้กัของคนทัว่ไป ได้แก่ ต้มส้ม 
ปลาน�า้โขง ลาบปลาน�า้โขง ห่อหมกปลาน�า้โขง  
และยังมีเมนูพ้ืนถ่ินโบราณของชาวไทญ้อ  
ได้แก่ แกงคั่วปลาขูด (แกงอ่อมปลาใส่เนื้อ 
ปลาขูด) ปลาร้าปลาน�้าโขงทอด ปลาหลอด  
(ปลาน�้าโขงแดดเดียว) รสชาติจะเป็นอย่างไร  
ต้องไปชมิ ลิม้ลองด้วยตวัเองทีบ้่านบุง่คล้ากลาง  
รับรองว่าอร่อย แซ่บ ทุกเมนู
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 มาถึงบ้านบุ่งสบิสีท่ัง้ที ่ต้องไม่พลาด  
“น่ังรถอีแต๊กเท่ียว” อกีหน่ึงวิธีการรบับรรยากาศ 
สมัผสัวิถีชมุชน  รถอีแต๊กท่ีขบัเคลือ่นอย่างช้า ๆ   
จะช่วยพานักท่องเท่ียวชมธรรมชาติและ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามเส้นทาง 
รอบหมู่บ้าน ที่มีความสงบ เรียบง่าย และด้วย 
ต้นทุนทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใกล้เขตรักษา 
พันธ์ุสตัว์ป่าภูเขยีว มลี�าน�า้พรมไหลผ่าน ท�าให้ 
บ้านบุ่งสิบสี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ล�าน�า้พรม ท่ีมคีวามอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติ 
อยู่มาก
  ไฮไลท์ท่ีนักท่องเที่ยวต้องชื่นชอบ 
คือการได้เข้า “ชมสวนส้มโอพันธุ์แดงภูค้ิง”  
ท่ีขึ้นชื่อของจังหวัด เรียกว่าถ้าไม่ได้เข้าชม 
สวนส้มโอ  ถือว่ายังมาไม่ถึงบ้านบุง่สบิสี ่ เพราะท่ีน่ี 
มส้ีมโอพันธ์ุโบราณทีม่ชีือ่เสยีงให้นกัท่องเทีย่ว 
ได้ลิ้มลอง โดยสวนส้มโอของท่ีน่ีเปิดบริการ 
ให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาสมัผสัวิถีชาวสวน  เรยีนรู้ 
การท�าส้มโออยู่หลายสวน ซึ่งแต่ละสวนก็ม ี
เอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น  

เสื้อเอกลักษณ์ลายขิดดอกส้มโอ

วิถีล�าน�้าพรม 

“บ้านบุ่งสิบสี่” 
วิถีชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติ จ.ชัยภูมิ

สวนเยาวลักษณ์มีต้นส้มโอพันธุ ์แดงภูคิ้ง  
ซึง่เป็นสวนทีม่ต้ีนส้มโออายุมากท่ีสดุในชมุชน  
สวนเบญจมาส มีส้มโอพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ ์
ต่าง  ๆ   ทีม่รีสชาต ิ อร่อย  หวาน  สวนลงุว่าย  มส้ีมโอ 
พันธ์ุพ้ืนบ้านโบราณหลายพันธ์ุ และยังมส้ีมโอ 
ทองดี ส้มโอขาวใหญ่ ขาวน�้าผึ้ง สวนกฤษณา  
มส้ีมโอพันธ์ุด ีและมทีวิทัศน์สวยงาม เนือ่งจาก 
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มพ้ืีนทีต่ดิภเูขา  แต่ไม่ว่าจะไปสวนไหนนักท่องเท่ียว 
ต้องได้ชม ชิม อุดหนุน ลูกส้มโอและก่ิงพันธุ์ 
ส้มโอหลากหลายสายพันธ์ุ ตดิไม้ตดิมอืกันบ้าง
  “ส ้มโอแดงภูค้ิง” ซึ่งเป ็นส้มโอ 
โบราณพันธุ์พ้ืนเมือง เป็นผลไม้ท่ีสามารถ 
เก็บไว้ได้นานกว่าส้มโอพันธุ์อื่น เนื้อส้มโอ 
มีสีแดงสด วิตามินซีสูง เป็นผลไม้ที่มีรสหวาน 
อมเปรีย้ว มกีลิน่หอม  เมือ่น�ามาท�าเป็นน�า้ส้มโอป่ัน  
ท�าให้มีรสชาติอร่อย และกลิ่นหอมเหมือน 
น�า้ผึง้ ดืม่แล้วชุม่คอ ชืน่ใจ  ซึง่มใีห้รบัประทาน 
เฉพาะที่บ้านบุ่งสิบสี่เท่านั้น 
  นอกจากผลผลิตทางการเกษตร  
“ชาวบ้านบุง่สบิสียั่งได้จัดท�าของท่ีระลกึเป็น 
ผ้าพื้นเมืองตัดเย็บด้วยผ้าเทโรและผ้าฝ้าย 
เพ่ือให้ระบายอากาศได้ด”ี ตกแต่งด้วยผ้าขิด 
ลายเอกลักษณ์คือดอกส้มโอ ซ่ึงเป็นลายขิด 
ที่ประยุกต์มาจากอัตลักษณ์ของชุมชน น�ามา
ประยุกต์ทอเป็นลายขิด ผสมผสานกับวิถีชีวิต
ของคนท�าสวนส้มโอและเกษตรกรรม โดย 
มีล�าน�้าพรมหล่อเลี้ยงการท�ามาหากินของ 
ชุมชน เน้นการใช้โทนสีเสื้อท่ีดูกลมกลืนกับ 
ชาวไร่ ชาวสวน รวมถึงมบีรรจภัุณฑ์ทีส่วยงาม  
สามารถซื้อหาเป็นของฝาก ของที่ระลึกที่ทรง 
คุณค่าและแตกต่างจากแหล่งอื่น แต่ยังคงไว้ 
ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน

สวนส้มโอ

น�้าส้มโอปั่นพันธุ์แดงภูคิ้ง

นั่งรถอีแต๊กเที่ยว

ติดต่อ
นายนันทวิทย์  ดวงมณี
โทรศัพท์ : 09 9783 2597
บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ต�าบลโนนทอง 
อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
https://www.facebook.com/pages/บ้านบุ่งสิบ
%20สี่-หมู่4-ตโนนทอง-อเกษตรสมบูรณ์-จชัยภมิ/
635235353216601
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 “ชุมชนคนเข้มแข็ง ถิ่นดินแดง 
ภเูขาไฟ มีหลากหลายพชืเศรษฐกิจ แหล่งผลติ 
ข้าวเกรียบลือนาม มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  
หน่ึงในสยามผลไม้ดีศรบีเุปือย” เป็นค�าขวัญ 
ของชมุชนบ้านบเุปือย  หมูบ้่านเก่าแก่ต้ังมานาน 
กว่า 100 ปี อยู่บนพ้ืนท่ีซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่า 
มาหลายหมื่นปี ลักษณะเหมือนภูเขาไฟ 
แต่เป็นเนินดนิเตีย้ ๆ   ดนิเป็นสแีดงเข้ม  ชาวบ้าน 
มักเรียกกันว่า ภูดินแดง 
 ผู้คนจากหลายอ�าเภอหลายจังหวัด  
ต่างอพยพมาอยู่บ้านบุเปือยเพ่ือมาประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม เช่น ปลกูมนัส�าปะหลงั ข้าว  
ยางพารา ข้าวโพด ปลูกไม้ผล และพืชผัก 
สวนครวั เพราะเป็นพ้ืนท่ีต้นน�า้ล�าธารและป่าไม้  
มคีวามอดุมสมบรูณ์เหมาะกับการท�าการเกษตร 
เป็นอย่างมาก 

ข้าวเกรียบมันเทศ

ผลผลิตจากเกษตร ต่อยอดอัตลักษณ์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

“บ้านบุเปือย” ผลผลิตจากเกษตร 

ต่อยอดอัตลักษณ์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.อุบลราชธานี

 จากความอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาต ิ
ให้ไว้เป็นทุน ชาวบ้านบเุปือยได้ต่อยอดอตัลกัษณ์ 
สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ 
ทางการเกษตร เกิดจากการแปรรูปผลผลิต 
ในชุมชน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับคน 
ในชุมชน อย่าง “ข้าวเกรยีบมนัเทศ” อบด้วย 
พลงังานแสงอาทติย์  ผลติภัณฑ์คณุภาพ  สะอาด  
และถูกสุขอนามัย มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
ให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว 
ให้ซื้อกลับเป็นของฝากและของท่ีระลึกได ้
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น กะหรี่ปั ๊บ 
ไส้มันเทศ กล้วยฉาบปรุงรส มันฉาบปรุงรส  
ล�าใยลอยแก้ว เป็นต้น
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 นอกจากผลผลิตทางการเกษตร 
ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้ว ยังมี 
“วดับ้านบเุปือย” เป็นศนูย์กลางของคณะสงฆ์  
เป็นสถานท่ีสอบธรรมสนามหลวงของพระภิกษุ  
สามเณร ในเขตพื้นที่อ�าเภอน�้ายืน และอ�าเภอ 
น�า้ขุน่ เป็นประจ�าทุกปี ภายในวัดมอีาคารสถานที ่
พร้อมให้การศึกษาอบรมท้ังฝ่ายบรรพชิตและ 
คฤหัสถ์ได้ตลอดเวลา และยังมีจิตรกรรม 
ฝาผนังอายุมากกว่า 30 ปี ให้นักท่องเที่ยว 
ได้ชมความงดงามอีกด้วย 
 “การมาเท่ียวบ้านบุเปือยน้ัน
สามารถมาได้ท้ังปี” เพราะมีกิจกรรมส�าหรับ 
นักท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงสถานที่ต ่าง ๆ  
ที่เป็นจุดส�าคัญทางวิถีวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
ไว้มากมาย พร้อมกับสัมผัสเสน่ห์ของชุมชน 

ด้วยการลงมอืปฏบิติักิจกรรมต่าง  ๆ   อาท ิ นัง่รถ 
ชมสวนเกษตร ช้อป ชม ชมิ ผลไม้สด ๆ  จากสวน  
เย่ียมชมกลุ่มอาชีพสินค้าโอทอปของชุมชน  
เย่ียมชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 ตกเย็นน่ังรับประทานของอร่อย 
พ้ืนถ่ิน “ส�ารบั คาว 4 หวาน 1” อาหารประจ�าถ่ิน 
อย่าง ต�าย�าไก่ภูดินแดง ผัดผักปังไฟแดง  
ไก่หลามกระบอก ย�าบรุะเบ๊ะ ทีเ่ป็นเมนเูฉพาะ 
พ้ืนถ่ิน สูตรเด็ดตกทอดกันมา (ตั้งแต่สมัยที ่
หมู่บ้านบุเปือยใช้ชื่อเดิมว่า บุระเบ๊ะ) และเมนู 
ของหวานหนึ่งเดียว ลูกส�ารองลอยมะพร้าว  
เรียกได้ว่าท่ีนี่เป็นสวนสวรรค์ของคนรักผลไม ้
อย่างแท้จริง 

ส�ารับ คาว 4 หวาน 1

กิจกรรมผลัดเปลี่ยนไปตามเดือน เที่ยวได้ทั้งปี

ติดต่อ
นายหนูจร พุดผา  
โทรศัพท์ : 09 1019 7163
บ้านบุเปือย หมู่ที่ 1 ต�าบลบุเปือย 
อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.facebook.com/Bupueai/
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 มเีร่ืองเล่าว่าชือ่ “บ้านผางาม” ถูกตัง้ 
ตามลักษณะภูมิประเทศท่ีมีแนวภูเขาหิน  
มีหน้าผาหินสูงชัน และมีทรัพยากรต่าง ๆ  
อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นน�้าตก น�้าผุด ซึ่งจาก 
สภาพแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ท�าให้ชาวบ้าน 
มีวิถีชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ 
  ชาวบ้านผางามน้ันมีอาชีพหลัก 
คือ ท�าไร่ ท�านา อาชีพรองคือ งานหัตถกรรม 
จากวัสดุธรรมชาติ สังคมของคนในชุมชนจึง 
อยู่กันแบบญาติพี่น้อง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านยึดมั่นในธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
นกัท่องเท่ียวสามารถเข้ามาสมัผสัถึงวิถีความเชือ่ 
และเรือ่งเล่าต�านานต่าง ๆ  เช่น เรือ่งผบ้ีานผเีรอืน 
บรรพบุรุษ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ของชาวบ้าน  รบัฟังเป็นกิจกรรมก่อนเข้านอนก็ได้

วิถีชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ มีบ่อผุดและหินผาล้อมรอบ

หัตถกรรมจากไม้ไผ่

“บ้านผางาม” หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สัมผัส “คุนหมิงเมืองเลย” จ.เลย

 บ้านผางาม มีสถานท่ีท่องเที่ยว 
ทีข่ึน้ชือ่  ได้แก่  “สวนหินผางาม”  เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า  
“คุนหมิงเมืองเลย” ภายในสวนหินผางาม 
มีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับ 
น่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต  
บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหนิ หรอือาจต้องมดุลอด 
โพรงถ�้า นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางยังมีโอกาส 
พบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่าง 
ปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปีอีกด้วย
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  นอกจากเรื่องสถานที่ท ่องเที่ยว 
ท่ีแสนงดงามแล้ว ชาวบ้านผางามยังมีฝีมือ 
ในการท�าสิง่ประดษิฐ์พ้ืนบ้าน ซึง่พัฒนาต่อยอด 
มาจากการท�าใช้กันเองภายในครัวเรือน เช่น  
หัตถกรรมจากไม้ไผ่ ชาวบ้านผางามได้น�า 
ไม้ไผ่จากป่าใกล้หมู่บ้าน หรือบางรายปลูกไว้ 
ในพ้ืนท่ีหัวไร่ปลายนามาแปรรูปเป็นของฝาก 
ของท่ีระลึก โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีโดดเด่น 
คือ กระปุกออมสินไม้ไผ่แบบทรงสูง ที่ม ี
เอกลักษณ์เฉพาะคือ ลวดลายตัวการ์ตูนบน 
ผิวไม้ไผ่ เคลือบเงาด้วยแลคเกอร์ นอกจากน้ี 
ยังมีสินค้าของที่ระลึกอีกหลากหลายรูปแบบ  
เช่น โคมไฟ แก้วน�้า กระติกน�้า รวมท้ังได้น�า 
กะลามะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบตกแต่งด้วย

  ส่วนด้านอาหารเลิศรสนั้น ก็ขอ 
แนะน�าเมนู “หลามไก่บ้าน” โดยชาวบ้าน 
ผางามยังคงอนุรักษ์การใช้ไม้ไผ่ในการด�ารง 
ชีวิตแบบท้องถ่ิน จะท�าการตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ 
จ�านวนมากในพ้ืนท่ีมาใช้เป็นอุปกรณ์การท�า 
อาหารคาวชนดินี ้เป็นอาหารท้องถ่ินทีส่บืทอด 
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยน�าเนื้อไก่มาห่ัน 
เป็นชิน้เลก็ ๆ  คลกุเคล้ากับเครือ่งสมนุไพร เช่น  
ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า หอม กระเทียม ใบผักชี  
พริก เกลือ และปรุงรสตามชอบ กรอกใส่ลงใน 
กระบอกไม้ไผ่ น�าไปเผาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พอสุกได้ท่ีแล้ว เทออกพร้อมรับประทาน  
รสชาติอร่อยมหัศจรรย์มาก

สวนหินผางาม

หลามไก่บ้าน

ติดต่อ
ดาบต�ารวจธนพล  ฤาชา
โทรศัพท์ : 06 2561 9935
บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ต�าบลปวนพุ 
อ�าเภอหนองหิน จังหวัดเลย
https://www.facebook.com/pages/category/
Government-Organization/องค์การบริหารส่วน
ต�าบลปวนพุ-1009992395705346/ 
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 บ้านฝายดินสอ เป ็นชุมชนที่มี 
อตัลกัษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมโดดเด่น  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสืบสานเอกลักษณ์ 
ความเป็น “ไทคอนสาร” ท้ังเรื่องอาหาร 
พ้ืนบ้าน คั่วเน้ือ คั่วปลา ข้าวตอก ข้าวเฮียง  
การปลกูหมาก  การละเล่นสะบ้า  การมภีาษาพูด 
ของตนเองซ่ึงส�าเนียงจะแตกต่างจากภาษา 
อีสานท่ัวไป และการแต่งกายท่ียังอนุรักษ ์
การใช้ผ้าพ้ืนเมอืงมาตดัเยบ็เป็นชดุเพ่ือสวมใส่  
โดยผู้ชายจะนุ่งโสร่ง ผ้าขาวม้าคาดเอว เสื้อ 
ตดิแถบลายขดิดอกแก้วคอนสาร ผูห้ญิงจะนุง่ 
ผ้าซิน่ควบแดงสเีขยีวหรอืสม่ีวง สวมเสือ้ผ้าไหม 
ครีม คาดสไบ หรือเสื้อผ้าฝ้ายติดแถบลายขิด 
ดอกแก้วคอนสารเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ 
ของหมู่บ้านที่ชวนท้าทายให้ไปสัมผัส
  สิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
ของบ้านฝายดินสอ คือ “การทอผ้าฝ้าย 
ลายขิด” เพื่อน�ามาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย 
ประจ�าถ่ิน คือ “ชุดไทคอนสาร” นอกจากน้ี 
ยังน�าผ้าทอไปประยุกต์ออกแบบเป็นสินค้า 

ผ้าทอพื้นเมือง

วิถีชุมชนชาวไทคอนสาร

“บ้านฝายดินสอ” 
วิถีชุมชนชาวไทคอนสาร จ.ชัยภูมิ

ที่หลากหลาย เช่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าสไบ  
ผ้าซิ่นควบผ้าไหม กระเป๋า เพ่ือจ�าหน่ายและ 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน  
ซึง่แต่ละชิน้งานล้วนเป็นสนิค้าท�ามอืท่ีมคีวาม 
สวยงาม กลุ ่มทอผ้ายังมีอีกหนึ่งกิจกรรม 
ทางเลือกในการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว คือ  
การสาธิตทอผ้า ป่ันฝ้าย เข็นฝ้าย รวมไปถึงการท�า 
กระเป๋าใส่เงินด้วย
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  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชมุชน 
ที่ต้องการจะสร้างความย่ังยืนให้แก่ธรรมชาติ  
จึงได้มีการสร้างฝายชะลอน�้าในล�าห้วยน�้าพุ 
และการปลูกต้นไทรเพ่ือให้รากยึดฝายไว้ได้ 
อย่างมั่นคง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ฝายดินสอ”  
ปัจจบุนัถือเป็นแหล่งอาหารของสรรพสตัว์ เช่น  
นก ปลา ท่ีออกมาหากิน นบัเป็นพ้ืนทีท่ี่มคีวาม
อุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาตสิงู  ดงัน้ัน  กิจกรรม 
ทีน่กัท่องเทีย่วไม่ควรพลาดคือ “การล่องแพชม
ล�าสวนห้วยน�า้พ”ุ เพ่ือจะได้สมัผสัถึงธรรมชาติ 
และระบบนิเวศริมน�้า โดยมีสวนอนุรักษ ์
ปูแป้ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองให้นักท่องเที่ยว 
ได้ชื่นชม  นอกจากน้ีบริเวณฝายดินสอยังมี  
“บ่อน�้าโบราณ” เช่ือว่าถ้าตั้งใจอธิษฐานให ้
กระทุ้งไม้ลงกลางบ่อ ถ้ามีฟองอากาศเล็ก 
ผุดขึ้นมา นั่นหมายถึงค�าอธิษฐานเป็นจริง   
เป ็นการท ่องเที่ยวท่ีได ้ใกล ้ชิดธรรมชาติ  
สูดอากาศบริสุทธ์ิ เติมความสุขด้วยรอยย้ิม 
และมิตรภาพของคนในชุมชน  
  “บ้านฝายดินสอมีสวนสมุนไพร
กว่า 3 ไร่”  ให้นักท่องเท่ียวได้เดนิชม และเรยีนรู้ 
สรรพคณุทางยามากมาย เช่น ดปีล ีช่วยขบัลม  
ฝาง บ�ารุงเลือด ขมิ้นชัน แก้ผดผื่นคัน รางจืด  
ราชาสมุนไพรในการถอนพิษ เสาวรส ช่วย 
สมานแผล  บ�ารงุผวิ  ต้นไมยราบ  ช่วยขับปัสสาวะ  
บ�ารงุหวัใจ  นอกจากน้ียงัมกิีจกรรมผ่อนคลาย 
แก่ผูม้าเยือน โดยการแช่มอืแช่เท้าจากน�า้สมนุไพร 
พื้นบ้าน ที่ช่วยให้หายเหนื่อย และรู้สึกสดชื่น

ฝายดินสอ

กิจกรรมแช่สมุนไพร

คั่วเนื้อคั่วปลา

ติดต่อ
นายสายใจ  ภูมิคอนสาร 
โทรศัพท์ : 08 7994 0509
บ้านฝายดินสอ หมู่ที่ 3 ต�าบลดงบัง  
อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
cddkhonsan@gmail.com

  ส�าหรับอาหารท่ีขึ้นชื่อของบ้าน 
ฝายดินสอ คือ “ค่ัวเน้ือคั่วปลา” มีรสชาติ 
เป็นเอกลักษณ์ หอมมะพร้าว กลมกล่อม  
ถูกอกถูกใจคนทุกเพศทุกวัย ส่วนประกอบ 
ส�าคญัม ีเน้ือหมหูรอืปลาช่อน ข่า ตะไคร้ เกลอื  
น�า้ปลา ใบมะกรดู กระชาย หอม กระเทยีม พรกิ  
ขมิน้   หอมหวัแดง   น�า้มนัมะพร้าว   รบัประทานกับ 
ข้าวเหนียวก็แซ่บ รับประทานกับข้าวสวย 
ก็อร่อย หรือจะน�าไปห่อกับใบผักขี้หนาก  
ใบชะพล ูเตมิพรกิและหอมหวัแดงคล้ายเมีย่ง 
ก็ได้รสชาติไปอีกแบบ 
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 บ้านแฝก เป็นดนิแดนอนัสงบร่มเย็น 
มาแต่โบราณ มีการอพยพเข้ามาอาศัยของ 
ชาวอีสานจากพ้ืนที่อื่น ๆ จนกลายเป็นชุมชน  
พร้อม ๆ กับการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม และ 
ชาวบ้านแฝกยังคงยึดมัน่ในวิถีแห่งอสีานแบบ 
ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ผ่านต�านาน 
การทอผ้าไหม หนึ่งในอัตลักษณ์ส�าคัญของ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาโบราณ รวมถึงการ 
รักษาขนบธรรมเนียมอย่างเคร่งครัด ภายใต้ 
วิถีชีวิตแบบเกษตรชนบท และประเพณีทาง 
ศาสนา โดยมวัีดบ้านแฝก และศาลปูต่า เป็นท่ี 
สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชน 

ฐานการเรียนรู้ผ้าไหม

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

“บ้านแฝก”
ตำ นานผ้าไหมพื้นบ้านไทย จ.นครราชสีมา 

  “การทอผ้าไหมของชาวชุมชน 
บ้านแฝก” นอกจากจะสะท้อนอัตลักษณ์ของ 
ชาวอีสานดั้งเดิมแล้ว ยังแปรมาเป็นรายได้  
จากการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีทั้งความ 
อ่อนช้อยกลายเป็นของฝากล�้าค่าส�าหรับผู้มา 
เย่ียมเยือนชมุชนแห่งนี ้นอกจากน้ียังมผีลติภณัฑ์ 
ข้าวกล้องและข้าวหอมมะลพัินธ์ุเย่ียม ในฐานะ 
ชุมชนผู้ผลิตเมล็ดข้าวหอมมะลิ 
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  ส�าหรบับ้านแฝกจะเป็นการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง กับ “โรงทอผ้า
ไหมแบบพ้ืนบ้าน” ชมภูมิปัญญาโบราณ 
พักผ่อนกับท้องนาเขียวขจี แวะไหว้พระท่ี 
วัดบ้านแฝก สักการะศาลปู ่ตา และสัมผัส 
วิถีชนบทแบบอีสานแท้ ๆ  
  “ต�ารบัอาหารอีสานโบราณดัง้เดมิ 
อันลือชื่อ” ของบ้านแฝก เป็นหนึ่งในเสน่ห์  
ที่นักท่องเที่ยวท่ีเคยได้สัมผัสแล้วมีความ 
ประทับใจเป็นอย่างย่ิง เพราะนอกจากรสชาติ 
แล้ว ต�ารับเมนูชือ่แปลก ๆ ทีไ่ม่เคยได้ยินท่ีไหน 
มาก่อน  ท�าให้ต้องหาโอกาสแวะมาสัมผัส 
สกัครัง้ในชวิีต  อย่างเมนู  อหีล่าตายคืน  ย�าดักแด้  
ต้มไก่ใส่ใบหม่อน ผัดฟักกระทะแตงไทย ฯลฯ  
ซึ่งเป็นอาหารอีสานที่หาชิมได้ยาก

  เพราะท่ีน่ีมีวัฒนธรรมทอผ้า และ  
ผู้คนในชุมชนยึดมั่นกับประเพณีทางศาสนา  
ตามแบบฉบับของชาวอีสานดั้งเดิมจนเป็น 
อัตลักษณ์ ฉะนั้น การเดินทางมาท่องเที่ยว 
บ้านแฝก ก็ควรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ 
การทอผ้าไหมแบบครบวงจร รวมถึงการเข้าร่วม 
กับชาวชุมชน ในงานบุญทางศาสนาต่าง ๆ  
ก็จะได้อรรถรสแบบ “ท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม”  
กันอย่างเต็มอิ่ม 

ข้าวหอมมะลิพันธ์ุเยี่ยม

อาหารพื้นถิ่น

หมู่บ้านวัฒนธรรมผ้าไหม

ติดต่อ  
นางสาวละมูล ดาสงคราม
โทรศัพท์ : 08 9847 6117
บ้านแฝก หมู่ที่ 3 ต�าบลสามเมือง 
อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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 บ้านพันนาเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติ
อันยาวนาน และยังเคยเป็นที่ต้ังของหมู่บ้าน
ขอม ซึ่งมีโบราณสถานปรากฏชัดแจ้ง คือ 
“ปราสาทขอม” ท�าให้วิถีชีวิตของผู้คนท่ีนี ่
ผสมผสานเข ้ากับวัฒนธรรมขอมโบราณ 
ได้อย่างลงตัว อีกท้ังยังสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีย่ิงใหญ่ ได้แก่ “บุญข้าวจ่ียักษ์ 
อนุรักษ์ปราสาทขอม” รวมไปถึงภูมิปัญญา
ทีโ่ดดเด่น คอืการทอผ้าฝ้ายทีย้่อมด้วยสคีราม
จากธรรมชาติที่ทั้งสวยงามและคงทน 
 การย ้อมผ ้าด ้วยครามเป ็นการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินจากรุ่นสู่รุ่นมายัง
ปัจจุบัน ผู้ย้อมต้องมีทักษะและความช�านาญ
ในการย้อมคราม ท�าให้ได้เน้ือผ้าสคีรามทีส่วย
แบบธรรมชาต ินอกจากน้ีครามยังมคีณุสมบตัิ
ป้องกันแสงอลัตร้าไวโอเลต (UV) ได้เป็นอย่างดี 
และยังน�าไปแปรรูปได้อีกหลายผลิตภัณฑ์ 
เช่น หมวก กระเป๋า หมอน เป็นต้น เหมาะ 
อย่างย่ิงส�าหรับซื้อเป็นของฝาก หรือน�าไป 
ใส่เองก็สวยเก๋โดดเด่นไม่เหมือนใคร
 นอกจากการสัมผัสวัฒนธรรมขอม
อันเป็นมรดกล�า้ค่าแล้ว ท่ีนียั่งม ี“แหล่งเรยีนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพยีง” เป็นวิถีชวีติของชาวบ้าน 
ซึง่น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัิ 
จริง ด้วยการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 
ท�าให้ชีวิตปลอดหน้ี และมีรายได้จากการ
จ�าหน่ายผลผลติทางการเกษตรวนัละ 1,000 –  
2,000 บาท

ผสมผสานวิถีชีวิตแบบขอมโบราณ

ผ้าฝ้ายย้อมครามจากสีธรรมชาติ

“บ้านพันนา” 
ชุมชนมรดกวัฒนธรรมขอม จ.สกลนคร
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 เมื่อเรียนรู ้ วิ ถีชี วิตพอเพียงแล้ว 
เสน่ห์อกีอย่างหนึง่ของบ้านพันนา คอื “อาหาร
พืน้ถิน่ตามฤดูกาล” ผ่านการปรงุด้วยสตูรเดด็ 
ของชุมชน ท�าให้มีความอร่อย และยังดี 
ต่อสุขภาพเพราะมีวัตถุดิบหลักเป็นพืชผัก 
ต่าง ๆ  นอกจากน้ียังมกีารแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์  
OTOP ด้วย เช่น น�้าปลาร้า แจ่วบอง และ
กล้วยฉาบ

 ป ิดท ้ายด ้วยสถานที่ท ่องเที่ยว 
ที่ใครมาถึงบ้านพันนาแล้วต้องห้ามพลาด คือ
การเย่ียมชมปราสาทขอม ปราสาทที่ก่อสร้าง
ด้วยศิลาแลง ก�าแพงก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
เชือ่ว่าเคยเป็นศาสนสถานประจ�าสถานพยาบาล 
ที่เรียกว่า “อโรคยาสถาน” มาก่อน ด้านหน้า
ขององค์ปราสาทขอมมีแท่งหินทรายท่ีคาดว่า 
เป็นชิ้นส่วนของธรณีประตูที่มีการสกัดเป็น 
รปูกลมเพ่ือใส่เดอืยประต ูมสีระน�า้ทรงสีเ่หลีย่ม 
ผนืผ้ากรดุ้วยศลิาแลง  และมกี�าแพงแก้วล้อมรอบ 
บริเวณปราสาท เป็นโบราณสถานที่ควรค่า 
แก่การเย่ียมชมเป็นอย่างย่ิง  
 ด้านสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ  ก็น่าสนใจ 
ไม่แพ้กัน เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านพัฒนา  
หอเจ้าแม่นางค�า สมิญวณโบราณ และบงึค�าอ้อ  
เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาล

ปราสาทขอม

ติดต่อ
นายสุรสิทธิ์  รักษาแก้ว
โทรศัพท์ : 08 6461 8801
บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ต�าบลพันนา
อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/pages/บ้านพันนา-
ต�าบลพันนา-อ�าเภอสว่างแดนดิน-จังหวัดสกลนคร/
446604598706987
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 ขึ้นชื่อว่าเป็นคนบ้านพิพิธภัณฑ ์ 
สิง่ทีต้่องเอ่ยถึงคอื “วถิชีวีติแบบคนบ้านเชยีง” 
กับแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงได้ชื่อว่าเป็น 
ถ่ินฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต ่
ผู ้ ท่ีท�าให้เมืองโบราณบ้านเชียงมีชีวิตชีวา 
เช่นทุกวันนี้ คือ ชาวไทพวน หรือลาวพวน ซึ่ง 
ย้ายถิน่ฐานมาจากแขวงเชยีงขวางใน สปป.ลาว  
ตั้งแต่ปลายยุคกรุงธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์  
ชาวพวนน�าภูมิปัญญาติดตัวมาพร้อมกับ 
การโยกย้าย ผู้ชายเก่งเรื่องหัตถกรรมประเภท 
จักสาน ทั้งกระบุง ตะกร้า จนถึงเครื่องมือ 
หาปลา ส่วนผู้หญิงเก่งเรื่องทอผ้า ทั้งมัดหมี ่
และย้อมคราม 
  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ใ น ชุ ม ช น ข อ ง ค น 
บ้านพิพิธภัณฑ์ คือ “ไหลายเขียนสี” เป็น 
เคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีเอกลักษณ์ของบ้านเชียง  
การขีดเส ้นสีแดงลวดลายประกอบด้วย 
ลายเส้นโค้งเป็นหลัก ลายเส้นซับซ้อนแต่ 
มีความต่อเน่ือง ป ัจจุบันมีการออกแบบ 
ลวดลายเครื่องปั ้นดินเผาให้คล้ายคลึงกับ
เครื่องปั ้นดินเผาท่ีขุดค้นพบภายในบริเวณ
บ้านเชียง เช่น ลายก้นหอย ลายรูปสัตว์ และ 
ลายตามจนิตนาการต่าง ๆ   และออกแบบเพ่ิม
เป็นพวงกุญแจ แก้วน�า้ และแจกันหลากหลาย

วิถีชีวิตแบบคนบ้านเชียง

“บ้านพิพิธภัณฑ์” 
วิถีชีวิตแบบคนบ้านเชียง จ.อุดรธานี

ขนาด เพ่ือจ�าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึ ของช�าร่วย  
และของประดับตกแต่งบ้าน 
 โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้ามา 
เรียนรู ้การเขียนไหลายเขียนสีจาก “กลุ ่ม
เครื่องปั ้นดินเผาเขียนสีลายบ้านเชียง”  
มีท้ังสอนปั้น ออกแบบรูปทรง การลงลาย  
การส่งขายในต่างถ่ิน ตลอดจนการส่งออก 
ต่างประเทศ ให้ความรู้ ให้รู้จักรักอารยธรรม 
โบราณ มคีวามภูมใิจในสิง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เด่น 
ในบ้านเชียง
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  ด ้านสถานที่ท ่องเที่ยวในชุมชน 
บ้านพิพิธภัณฑ์ ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการ 
ซึมซับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็ต้องมาท่ี   
“พพิิธภณัฑ์สถานแห่งชาตบ้ิานเชยีง” แหล่ง 
โบราณคดีบ้านเชียงเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญ 
ของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตัวแทน
ของวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรม สังคม และ 
เทคโนโลยี ที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดมา 
ยาวนานกว่า 5,000 ปี ในช่วงเวลาระหว่าง  
3,600 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยจัดแสดง 
ภาชนะดนิเผา เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และสิง่อืน่ ๆ   
มากมายในแต่ละยุคไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา 
  สดุท้ายส�าหรบัอาหารพ้ืนถ่ิน อาหาร 
ในชีวิตประจ�าวันของคนไทพวนบ้านเชียง  
ก็เหมือนคนอีสานท่ัวไป คือ รับประทาน 
ข้าวเหนียว ส้มต�า ไก่ย่าง ไส้กรอกอีสาน แจ่ว  
(น�้าพริก) อาหารบางอย่างมีตามธรรมชาต ิ
ตามฤดกูาล เช่น เห็ด ปลา หอย ไข่มดแดง ฯลฯ  
บางอย่างเลี้ยงเองแล้วน�ามาประกอบอาหาร  
เช่น ลาบเป็ด ต้มไก่บ้าน ป่นปลา ซุปหมากหมี่  
(ขนุน) เป็นต้น 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง

ไหลายเขียนสี

ติดต่อ 
นายชาตรี  ตะโจปะรัง
โทรศัพท์ : 08 9421 0068
บ้านพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 13 ต�าบลบ้านเชียง 
อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
https://www.facebook.com/banchiang.museum
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 ชาวบ้านโพธ์ิตาก ทีอ่าศยัในหมูบ้่าน 
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทพวนท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับ 
ธรรมชาต ิ โดยมปัีจจยัในการด�าเนนิชวิีต  3  อย่าง  
ได้แก่ “ข้าว ฝ้าย ไม้ไผ่” 
  ส�าหรับข้าวนั้น ชาวบ้านโพธ์ิตาก 
ทกุครวัเรอืนจะท�านาปลกูข้าวไว้รบัประทานเอง  
บ้างก็มีการน�าข้าวไปแปรรูปเป็นขนมหรือ 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือจ�าหน่ายในชุมชน เช่น  
“ขนมข้าวเม่า” อาหารว่างท่ีมีมาแต่โบราณ  
มกีารหาบไปจ�าหน่ายยังหมูบ้่านต่าง ๆ  เป็นสนิค้า 
ทีข่ึน้ชือ่ของหมูบ้่านโพธ์ิตาก มรีสชาติหอมหวาน 
อร่อย และอ่อนนุ่ม ในการรับประทานจะมีทั้ง
แบบท่ียังไม่เตมิส่วนประกอบใด ๆ  หรอือาจจะ 
เพ่ิมรสชาติด้วยการคลุกมะพร้าว น�้าตาล  
เพื่อเพิ่มความหอมหวานได้อีกด้วย
  ส ่วนฝ ้ายนั้นชาวบ ้านโพธ์ิตาก 
ซึ่ งแต ่ เดิม ทุกค รัว เ รื อนจะมี วัฒนธรรม 
การทอผ้าไว้ใช้กันในครอบครัว ท�าการทอ 
ผ้าฝ้ายเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่ง “ผ้าทอ 
ของชาวไทพวน” ถือเป็นมรดกภูมิปัญญา 
ที่ชาวไทพวนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจาก
รุ่นสู่รุ่น เป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์และลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัว ชาวบ้านใส่ใจต้ังแต่กรรมวิธี 
ในการผลิตท่ีละเอียดอ่อน ท้ังการมัดหมี ่
การควบเส้น การขิด การจก และการแต้มส ี
เพ่ือให้ได้ลวดลาย สีสันที่โดดเด่นสะดุดตา  
สวยงามทันสมัย จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
หลากหลาย ได้แก่ ผ ้าพันคอ ผ้าขาวม้า  
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอลายขิด ผ้าฝ้ายลายโบราณ  
เหมาะจะเป็นของฝากและของขวัญได้   

วิถีชีวิตความผูกพันกับข้าว ฝ้าย ไม้ไผ่

ผ้าฝ้ายทอมือ

“บ้านโพธิ์ตาก” 
วิถีชีวิตความผูกพันกับข้าว ฝ้าย ไม้ไผ่ จ.หนองคาย
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 ด้านไผ่นั้น “ชาวบ้านโพธิ์ตาก 
มีการปลูกไม้ไผส่านส�าหรับเป็นเครื่องมอื 
เครือ่งใช้ต่าง ๆ  ไว้ใช้เอง”  โดยน�าเคร่ืองใช้ไม้สอย 
ที่ท�าข้ึนเอง เช่น ลอบ ไซ แงบ สุ่มดักปลา 
ข้อง ส�าหรับไว้จับสัตว์น�้า ส่วนภาคครัวเรือน 
ก็มีกระชอน กระด้ง กระจาด กระบุง ชะลอม  
สุ่มไก่ ซึ่งท้ังหมดสานข้ึนจากไม้ไผ่ สิ่งต่าง ๆ  
ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนีล้้วนเป็นวิถีชวิีตทีช่าวบ้าน 
โพธ์ิตากไม่ยอมให้ถูกกลืนเลือนหายไปตาม 
กาลเวลา โดยมีคนเฒ่าคนแก่ท่ียังคงรักษา 
อนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ๆ  
คนในชมุชน และนกัท่องเทีย่ว 
 ส�าหรบักจิกรรมบ้านโพธิต์าก มีการ 
ละเล่นที่สนุกสนานมากมายให้นักท่องเท่ียว 
ได้ร่วมเล่น เช่น การเล่นโถกเถก การเล่นโก่งโกะ  
การเล่นตากะโหลก การเล่นจูมขาย เป็นต้น

 นอกจากวิถชีวิีตทีผ่กูพันกบัข้าว  ฝ้าย  
ไม้ไผ่แล้ว นักท่องเที่ยวหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า 
ชาวบ้านโพธ์ิตากยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวอีกมากมาย  
เช่น การคารวะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นโพธิ์ใหญ่  
สัญลักษณ์ของไทพวนโพธ์ิตาก ชมการสาธิต 
การประกอบอาชพีของคนไทพวน  ร่วมกิจกรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านระหว่างชาวไทพวน  พร้อมลิม้รส 
ต�านานอาหารไทพวนทีห่ลากหลาย  โดยทัง้หมด 
ทีก่ล่าวมาสามารถเข้ามาเรยีนรูไ้ด้ที ่ “ศนูย์เรยีนรู ้
วัฒนธรรมไทพวน”

ท�าจักสานไม้ไผ่

ข้าวเม่า

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทพวน

ติดต่อ
นางสาวลดาวรรณ
โทรศัพท์ :  08 1544 2319
บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1 ต�าบลโพธิ์ตาก
อ�าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
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 บ้านโพน เป็นหนึง่ในหมูบ้่านท้องถ่ิน 
คนนครพนมที่ร่วมสืบสานประเพณี “ไหลเฮือ 
ไฟบก” ของภาคอีสาน เรียกตามภาคกลาง 
ว่า “ไหลเรือไฟบก” จัดขึ้นในช่วงเทศกาล 
ออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูชารอย
พระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ 
ริมฝั่งแม่น�้านัมทามหานที โดยชาวบ้านจะน�า  
เฮือไฟ  หรือ เรือไฟ ที่ท�าจากท่อนกล้วย ไม้ไผ่  
หรือ วัสดุที่ลอยน�้าได้มาท�าเป็นโครง มีภาชนะ 
ส�าหรับจุดเปลวไฟสว่างไสวไปทั่วบริเวณ  
เปรียบเสมือนการน�าไฟเผาความทุกข์ให้ลอย 
ไปกับสายน�้านับเป็น Amazing Thailand ที่มี 
ให้เห็นแค่เพียงปีละ 1 วัน แต่จะเกิดการจดจ�า 
ต่อนักท่องเที่ยวไปตลอดชีวิต
  จากประเพณีไหลเฮือไฟบกเราจะ 
เห็นว่า “จุดแขง็ของบ้านโพน” คอื เป็นหมูบ้่าน 
ท่ีมีความเข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีในด้าน
การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดมา 
แต่โบราณ ชาวบ้านที่นี่ยังมีภาษาพูดเหมือน 
ภาษาไทยลาว แต่ส�าเนียงอ่อนหวานมากกว่า  
นิสัยใจคอน้ันซื่อสัตย์ สุจริต และรักสงบ  
นักท่องเที่ยวสามารถมาท�ากิจกรรมเรียนรู ้ 
ภาษาท้องถ่ินได้  อาจจะได้ค�าแปลก  ๆ   กลบัไปใช้ 
คยุเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

“บ้านโพน”  
วิถีวัฒนธรรมไทญ้อ จ.นครพนม

  บ้านโพน อาจไม่มีความโดดเด่นใน
เรื่องของสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนเท่าใดนัก 
แต่สิง่หนึง่ท่ีนักท่องเทีย่วสามารถเข้าไปสมัผสั 
ภายในหมูบ้่านได้ คอื “การท่องเท่ียวเชงิเรยีนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากชาวบ้าน” จากฐาน 
การเรียนรู ้ต ่าง ๆ ท่ีเป ิดให้นักท่องเที่ยว 
ร่วมท�ากิจกรรม เช่น ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง ฐานการเรียนรู้ท�าขนมไทย ฐานการ 
เรยีนรูก้ารย้อมผ้าจากไม้มงคล ฐานการเรยีนรู้ 
การทอผ้า  ฐานการเรยีนรูก้ารทอเสือ่กก  ฐานการ 
เรียนรู้การต้มเกลือ เป็นต้น  
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  บ้านโพน เป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่อง 
ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยภูมิปัญญา 
ดัง้เดมิ “มีผลติภัณฑ์เด่นๆ ในชุมชนท่ีชาวบ้าน 
รวมกลุ ่มกันคิดค้นพัฒนาจากวัตถุดิบ 
ท่ีสามารถหาได้จากธรรมชาติรอบตัวถึง  
8 ผลิตภัณฑ์” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ  
ผ้าย้อมสจีากไม้มงคล  จกัสานไม้ไผ่  (กระติบข้าว  

และถาด) เส่ือกก ของฝากของที่ระลึกจาก 
ผ้าขาวม้า เส้ือย้อมไม้มงคล ขนมไทย และ 
ผลิตภัณฑ์ของฝากจากไม้เก่า  
  ส�าหรับ “ข้าวหัวหงอก” เป็นขนม 
โบราณท่ีมคีวามเป็นมานับร้อยปี  ถ้าเปรยีบเทียบ 
ก็คล้ายกับเส้นผมหงอกของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  โดยวัตถุดบิ 
ท�าจาก ข้าวเหนียวด�า ถ่ัวด�า น�้าตาลทราย  
และเกลอื เป็นหลกั รสชาติจะมคีวามคล้ายกับ 
ข้าวต้มมัดแต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ การ 
รับประทานร่วมกับมะพร้าวขูดเป็นเส้นที่ถูก 
น�ามาคลกุเคล้าให้เข้ากัน มกีารท�าจ�าหน่ายเป็น 
อาชีพเสริมของคนในชุมชน 
 

แหนมหมู

ข้าวหัวหงอก

ไหลเฮือไฟบก

   
ติดต่อ
นางสมจิต  ไชยสุระ
โทรศัพท์ : 06 4212 5239
บ้านโพน หมู่ที่ 8 ต�าบลโนนตาล
อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
https://www.facebook.com/pages/บ้านโพน-
ต�าบลโนนตาล-อ�าเภอท่าอุเทน-จังหวัดนครพนม/
1335456713148992
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 “ชนเผ่าไทโส้” บ้านโพนจาน เป็นกลุม่ 
ชาติพันธ์ุท่ีมีความเป็นอยู่ ประเพณี และมี
พิธีกรรมในแบบฉบับของตนเองมาแต่อดีต 
ประกอบด้วย การใช้ชวีติแบบเรยีบง่าย ผูค้นมี 
นิสัยอ่อนโยนและถ่อมตน ชุมชนอุดมสมบูรณ์  
“อยากทานเห็ดกเ็ข้าป่า อยากทานปลาก็ลง 
ห้วย” มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีความ 
สัมพันธ์กับธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันเองอย่าง
พ่ีน้อง ส่วนด้านวัฒนธรรมก็มีภาษาเป็นของ
ตนเอง การแต่งกายก็เป็นเอกลักษณ์ มีอาหาร
พ้ืนบ้านท่ีหาทานไม่ได้ในชุมชนอื่น ส่วนการ
ดนตรีก็แสนสนุก และสุดท้ายคือมีการทอผ้า
พ้ืนเมืองท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งที่สืบทอด 
ต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่า 
“อัตลักษณ์ชุมชนวีถีชนเผ่าไทโส้”
  ชาวบ้านโพนจาน จัดเป ็นกลุ ่ม
ชาติพันธุ์ท่ีอนุรักษ์อดีต เพ่ือให้คนรุ ่นหลัง 
ได้เรียนรู ้ชีวิตความเป็นอยู ่ของบรรพบุรุษ  
ด้วยเหตุน้ีจงึมกีารบ�ารงุรกัษา  “เรอืนไทโส้โบราณ”  
ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยเก่า นับเป็นจุดท่ี 
นักท่องเที่ยวควรเข้ามาศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ฐานการเรียนรู้บ้านโพนจาน

ผ้าทอมัดหมี่ชนเผ่าไทโส้

“บ้านโพนจาน”  

วีถีชนเผ่าไทโส้ วิถีแต่โบราณ จ.นครพนม

  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ คือ  
“ผ้าทอมัดหม่ีชนเผ่าไทโส้” ซึง่เอกลกัษณ์ของ 
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้ชายน้ันจะเป็นผ้าขัดเตี่ยว  
ส่วนผลติภัณฑ์ส�าหรบัผูห้ญิงเป็นเสือ้แขนกระบอก 
ย้อมครามห่มผ้าแถบ ซึ่งการทอตีนจก หรือ  
ตีนซิน่ จะมลีวดลายเฉพาะ ผ้าแถบสสีนัสวยงาม 
นอกจากนีก็้ยงัมผีลติภณัฑ์ก�าไล ข้อมอื ข้อเท้า 
สร้อยเงิน ต่างหู มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
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   ส�าหรับนักท่องเท่ียวที่ชื่นชอบการ 
รับประทานเมนูจากสมนุไพร ต้องไม่พลาดเมนู   
“เมียงตะแรวปอง” น�้าพริกสูตรท้องถ่ินท่ี 
หอมกลิ่นสมุนไพร โดยชาวบ้านจะน�าพืชผัก 
สมนุไพรมาต�ารวมกัน รสชาตมิทีัง้ เปรีย้ว หวาน  
มัน เค็ม เผ็ด เป็นอาหารทานเล่นท่ีนิยมทาน 
คู่กับผักสดหรือผักลวก

   “บ ้ าน โพนจานมี กิ จกรรมการ 
ท่องเท่ียวเชิงสอนอาชีพ” ผ่านฐานการเรียนรู ้
ในชุมชนมากมายที่ กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ  
ของหมูบ้่าน  เช่น  ฐานการเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  
ฐานการเรยีนรูก้ารทอผ้ามดัหมี ่ฐานการเรยีนรู้ 
การย้อมผ้าจากไม้มงคล ฐานการเรียนรู  ้
การทอผ้าสไบ และฐานการเรยีนรูก้ารทอเสือ่กก  
เป็นต้น เหมาะอย่างย่ิงส�าหรับนักท่องเที่ยว 
ทีม่าพักค้างแรมท่ีหมูบ้่าน 2- 3 วัน จะได้เรยีนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้อย่างละเอียด 

เรือนไทโส้โบราณ

เมียงตะแรวปอง

วิถีชนเผ่าไทโส้

ติดต่อ
นางรัศมี  ราชมณี
โทรศัพท์ : 06 1120 6428
บ้านโพนจาน หมู่ที่ 2 ต�าบลโพนจาน 
อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
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  “ตอนเช้าผู้ชายไปหาปลา ผู้หญงิ 
หุงข้าวท�าอาหาร” ช่วงสาย ๆ  ชาวบ้านจะปล่อย 
วัวควายทีเ่ลีย้งกันแทบทกุหลงัคาเรอืนออกมา 
หากินกันตามทุ่ง เวลาว่างชาวบ้านก็ประกอบ 
อาชีพเสริม เช่น ทอผ้า ทอเสื่อ จักสาน อีกทั้ง 
คนในชุมชนอยู่ร ่วมกันแบบพ่ีน้อง มีน�้าใจ 
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน สื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่นอีสาน  
และมภูีมปัิญญาท้องถ่ินทีห่ลากหลาย เป็นต้น  
ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ถือเป็นเสน่ห์ของชนบท 
ในแบบฉบับคนบ้านม่วงทะเล เป็นวิถีชีวิตที ่
ไม่เคยเสื่อมหายไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชีวิตชนบทบ้านม่วงทะเล

วัดสว่างแคนทะเล

“บ้านม่วงทะเล” 
วิถีชนบท จ.บุรีรัมย์

  โดยบ้านม่วงทะเลมีผลิตภัณฑ ์
สร้างชื่อคือ “เสื่อกกม่วงทะเล” ซึ่งมีจุดเด่นที่ 
ลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ สามารถท�าได้ทัง้ลายพ้ืน 
และลายขิด รวมท้ังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ ์
อื่น ๆ เช่น ตะกร้า กระเป๋าที่สวยงามไม่แพ้กัน
บ้านม่วงทะเลยังมีของอร่อยข้ึนชื่ออย่าง  
“ข้าวแต๋นน�า้แตงโม หรือข้าวแต๋นภูเขาไฟ”  
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รสชาตหิวาน   กรอบอร่อย   เพราะใช้ข้าวออร์แกนคิ 
จากท้องถ่ิน ปลอดภัยจากสารเคมี มีให้เลือก 
ทัง้รปูแบบวงกลมและแบบปากปล่องภเูขาไฟ  
มีรสชาติให้เลือกหลากหลาย เช่น รสด้ังเดิม  
กะทิ ใบเตย ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอร์รี่  
ที่นักท่องเท่ียวต้องแวะมาชิมความอร่อยและ 
ซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝาก
 บ้านม่วงทะเลยังจัดกิจกรรมพา 
นกัท่องเทีย่วนัง่รถท้องถ่ินชม “หาดปากตาด”  
ซึ่งเป็นล�าน�้าท่ีไหลลงเชื่อมไปยังแม่น�้ามูล  
อ�าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย์  “มีหาดทรายสวย 
ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ” อีกทั้งยังเป็น 
แหล่งอาหารชมุชนท่ีชาวบ้านนยิมไปหว่านปลา  
เก็บหอย เช่น ปลาขาว หอยเกือกม้า หอยลาย  
หอยกาบ สามารถเท่ียวชมได้ตัง้แต่เดอืนธันวาคม  

ถึงสิงหาคม แต่ถ้าปีไหนน�้าแล้ง ก็สามารถเข้า
ชมได้ตลอดทั้งปี หรือจะมาเที่ยวชม “วัดสว่าง
แคนทะเล” ศูนย์รวมจิตใจของบ้านม่วงทะเล 
ที่โดดเด่นตั้งแต่ทางเข้าโบสถ์มีเสานางเรียง 
ประดับเรียงราย ประตูโบสถ์แกะสลักด้วย 
ไม้สักทอง และมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม 

ข้าวแต๋นภูเขาไฟ

เสื่อกกม่วงทะเล

บรรยากาศหาดปากตาด

ติดต่อ
นางสาวโสภาวรรณ จะรอนรัมย์
โทรศัพท์ : 08 2499 4841
บ้านม่วงทะเล หมู่ที่ 14 ต�าบลแคนดง 
อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
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 ทุก ๆ วันหญิงสาวชุมชนเผ่าลาว 
บ้านละทาย จะน�าผ้าสไบสฟ้ีาสดุยอดผลติภัณฑ์ 
ท้องถ่ินบ้านละทายมาสวมใส่ให้นักท่องเที่ยว 
เห็นกันอยู่บ่อย ๆ “ผ้าสไบสีฟ้า” เนื้อผ้าแพร 
ทีแ่สดงถึงความเรยีบง่าย ลายผ้ามเีอกลกัษณ์  
และสีฟ ้าที่แสดงถึงความสดใส ผ ้าสไบ 
บ้านละทายจงึนับเป็นผลติภณัฑ์ทีนั่กท่องเทีย่ว 
ที่มาเยือนควรเลือกซ้ือไปเป็นของท่ีระลึก 
ฝากญาตสินทิ หรอืเพ่ือนร่วมงาน รบัประกันว่า 
ไม่ผิดหวังแน่นอน
  จากค�าบรรยายข้างต้น ไม่แปลกเลย 
ทีค่�าว่า  “นุ่งงาม ห่มงาม”  จะกลายเป็นค�าบอกเล่า 
ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของ 
หญิงสาวชุมชนเผ่าลาวบ้านละทาย ที่มัก 
ใส่เสื้อแขนกระบอกสีขาว นุ่งซิ่น และห่มสไบ 
ผ้าแพรสีฟ้า สะท้อนความงดงามของคนลาว 
ที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ และด�าเนิน 
ชีวิตแบบเรียบง่ายในถ่ินอีสานเมืองร ้อน  
แต่ไม่แล้งน�้าใจ
  บรรยายมาถึงย่อหน้าน้ีแล้ว สิง่ส�าคัญ 
ที่อยากจะย�้านักท่องเท่ียวที่ไม่ควรลืมเลย คือ 
การร่วม “กิจกรรมการแต่งตัวให้เข้ากับ 
ชมุชนเผ่าลาว” แล้วถ่ายรปูส่งไปอวดเพ่ือน ๆ   
ในโซเชียลมีเดีย โดยถ้าเป็นผู ้หญิงจะนิยม 
เสื้อแขนกระบอกสีขาว นุ่งซิ่นลายงาม ๆ และ 
ห่มสไบผ้าแพรสีฟ้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกาย 
นุง่โสร่ง และสวมเสือ้คอกลมแขนสัน้ มผ้ีาขาวม้า 
คล้องคอ บ้างก็น�ามาคาดเอว  ซึง่ก็แล้วแต่ความ 
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวแต่ละคน เรียกว่า 
นกัท่องเทีย่วทีม่าเยือนบ้านละทายจะสามารถ 
เดนิเท่ียวในชมุชนได้อย่างไม่เคอะเขนิ  เสมอืนเป็น 
คนท้องถิ่น

ผ้าสไบสีฟ้า

สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนเผ่าลาว

“บ้านละทาย” 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนเผ่าลาว จ.ศรีสะเกษ
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  มาถึงบ้านละทายแล้วก็ต้องแวะมา 
วัดโพธ์ิศรีละทาย วัดเก่าแก่คู ่บ้านละทาย  
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งนักท่องเท่ียว 
สามารถแวะเวียนเข้ามากราบสักการะขอพร  
“พระพุทธละทายชัยมงคล” พระพุทธรูป 
ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 8 เมตร สร้างขึ้นด้วย 
ความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้านละทาย 
และบ้านใกล้เคยีง โดยพระพุทธรปูดังกล่าวจะม ี
อตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน คอื หลงัเศยีรพระมธีรรมจกัร 

สองข้าง อันหมายถึง พระธรรมค�าสอนของ 
องค์พระศาสดา ได้แก่ โลกียธรรม หรือธรรม 
ส�าหรับชาวโลก และโลกุตรธรรม หรือธรรม 
ส�าหรับผู้พ้นโลก
  อิม่บญุกันแล้ว กพ็าท้องท่ีร้องเสยีงดัง 
มารบัประทานเมน ู“ปลาป้ิง” ปลาทูสด ๆ  รสชาต ิ
หวานมัน น�ามาห่อด้วยใบตอง แล้วน�าไปย่าง 
ในเตาถ่านร้อน ๆ ระดับไฟปานกลาง ซึ่งต้อง 
ใช้ความช�านาญในการปิ้ง สลับพลิกไปมา 
ทั้งสองด้าน เพื่อให้เนื้อปลาสุกโดยทั่วกัน และ 
เมือ่ป้ิงจนสกุ เน้ือปลาและใบตองจะส่งกลิน่หอม 
อบอวลไปท่ัวบริเวณ พร้อมกับส่งกล่ินโชย 
เรียกน�้าย่อย เนื้อปลาจะหวานมันมาก หากได้ 
รับประทานพร้อมกับข้าวเหนียว รับประกันว่า 
อร่อยเหาะแน่นอน นับเป็นเมนูท่ีไม่ต้องใส่สี 
เตมิแต่งอะไรทัง้นัน้  โดยสามารถเดนิหารบัประทาน 
ได้ที ่ ตลาดนดัวัฒนธรรมบ้านละทายในช่วงเย็น 
ของวันศุกร์ ทุกสัปดาห์   

วัดโพธิ์ศรีละทาย

ปลาปิ้ง

แต่งกายชุมชนเผ่าลาว

ติดต่อ
นายชาญ  ประสานพันธ์
โทรศัพท์ : 09 3448 1211
บ้านละทาย หมู่ที่ 1 ต�าบลละทาย 
อ�าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
https://www.facebook.com/banlathai/
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 มาท่องเท่ียวบ้านวังคูณต้องมาเดิน  
“ถนนคนเดินหนองสองห้อง” สถานท่ีที่ม ี
บรรยากาศดมีากถึงมากทีส่ดุ  เป็นถนนคนเดิน 
ทีอ่ยู่ท่ามกลางบงึใหญ่ มีการแสดงสนิค้า อาหาร  
และกิจกรรมมากมาย นอกจากนีนั้กท่องเทีย่ว 
ยังจะได้สัมผัสบรรยากาศริมบึงชมธรรมชาติ  
ชมพระอาทิตย์ตกดิน มีเส้นทางที่ทอดยาว 
เชื่อมระหว่างชุมชนสู่วัดเกาะสะอาด เปิดให ้
บริการทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไป
  สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจอีกแห่ง 
ของบ้านวังคณู คอื “วดัสระบวัแก้ว” จดุเด่นของ 
วัดแห่งนี ้คอื ภาพจติรกรรมและประติมากรรม 
ตรงข้ันบนัไดทางข้ึนสูโ่บสถ์มรีปูป้ันสงิห์หมอบ 
ท้ังซ้ายและขวา ด้านหน้าสิงห์ทั้งสองมีรูปปั้น 
คนน่ังเหยียดเท้า เป็นฝีมือของหลวงพ่อผุย  
พระอปัุชฌาย์ วดัสระบวัแก้ว ส่วนผนงัของโบสถ์ 
มีภาพฝาผนังผู้คนในชาดก บอกเล่าเรื่องราว
ของนรก สวรรค์ และนิทานพ้ืนบ้าน บรรยากาศ 
ของภาพเขยีนจะสว่างสดใสเกิดจากการประสาน 
ของรูปและสีสัน

บุญบั้งไฟ วัดสระบัวแก้ว (อุโบสถ)

“บ้านวังคูณ” 

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ขอนแก่น
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 ของดปีระจ�าบ้านวังคณู คอื “เครือ่ง
จักสานคุณภาพ” ที่น�าเอาวัตถุดิบที่มีอยู่มาก 
ในหมู่บ้านมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  
ชั้นน�า เช่น ตะกร้า เสื่อกก กระเป๋าหลากหลาย 
สีสัน และหากนักท่องเท่ียวท่านใดสนใจท่ีจะ 
เรียนรู้การจักสาน ชาวบ้านวังคูณก็พร้อมให ้
ค�าแนะน�าเปิดสอนด้วยใบหน้าทีย้ิ่มแย้มอยู่เสมอ  
  “บ้านวงัคณูมีการรวมกลุม่แปรรปู
อาหารบ้านวงัคณู” น�าวตัถุดบิในหมูบ้่านเป็น 
ข้าวเหนยีวคุณภาพดมีาแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ 
ข้าวแต๋นน�้าแตงโม น�าเอาภูมิป ัญญามา 
ผสมผสานวัฒนธรรมการบรโิภค  ข้าวแต๋นทกุชิน้ 
จะถูกน�าไปตากแดดจากธรรมชาติให้แห้ง  
จากนัน้น�ามาทอดในกระทะความร้อนปานกลาง  
จนกรอบ ให้เม็ดข้าวพองและสุกจนท่ัวแผ่น  
ส่วนรสชาติน้ันจะคั้นน�้าแตงโมชั้นดีมาใช้  
รสชาตทิีอ่อกมาจงึมคีวามหวานหอม มนั และ 
กรอบเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยว   ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาว่าง 

ไม่มากนัก สามารถมาท่องเที่ยวบ้านวังคูณ 
ในช่วงเทศกาลประเพณีบญุบัง้ไฟทีแ่ม้จะจดัข้ึน 
ปีละครั้ง แต่ถือเป็นประเพณีอัตลักษณ์ที่น่า 
กล่าวถึงอยู่เสมอ โดยเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท�านา 
ชาวบ้านจะร่วมแรงสามัคคีกันท�าพิธี “ขอฝน” 
สร้างขวัญก�าลังใจ ก่อนถึงฤดูท�านาท่ีสืบต่อ 
กันมาหลายร้อยปี ท�าขบวนแห่บั้งไฟเป็น 
แถวยาว เพ่ือบชูา “พญาแถน” ซึง่มคีวามเชือ่ว่า 
พญาแถนนั้นมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก  
หากบัง้ไฟทีจ่ดุนัน้พุ่งขึน้ได้สงูโดยไม่แตกขณะจดุ 
เชื่อกันว่า ฟ้าฝนจะตกถูกต้องตามฤดูกาล  
น�้าท่าอุดมสมบูรณ์

จักสานบ้านวังคูณ

ข้าวแต๋นน�้าแตงโม

ติดต่อ
นายอรุณ ศรีเดช
โทรศัพท์ : 09 0224 2202
บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองเม็ก 
อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
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 เพราะสภาพภูมิศาสตร์ของบ้าน 
สนัก�าแพง มพ้ืีนท่ีตดิกับเขาก�าแพง “ส่วนหน่ึง 
ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ส่งผลให้  
วิถีชวีติดัง้เดมิของชาวชมุชน มคีวามผกูพันกับ 
ธรรมชาติ สะท้อนภาพการอยู่ร่วมกันของคน 
และธรรมชาติมาแต่โบราณ เป็นอัตลักษณ ์
ของชาวชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนจาก 
รุน่สูรุ่น่ นอกจากน้ีชาวชมุชน  ยังมคีวามผกูพัน 
กับศาสนา จนกลายมาเป็นประเพณีส�าคัญ   
โดยจะรวมตวักันทุก ๆ  ประเพณีส�าคัญทางศาสนา 
และปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน
  และด้วยความท่ีมี พ้ืนที่ใกล ้ กับ 
พ้ืนท่ีป่า รวมถึงมีธรรมชาติที่เหมาะแก่การท�า 
การเกษตร ผลติภณัฑ์ชมุชนแห่งนี ้ส่วนใหญ่จงึ 
เป็นสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรปู “ประเภท 
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ” เช่น มัลเบอร์รี่  
เสาวรส เห็ด และเสื่อ จากฝีมือของชาวชุมชน  
และวัตถุดิบที่หาได้ภายในชุมชน 

ชุมชนอากาศดี และอยู่ติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ต้มย�าไก่ญวน

“บ้านสันกำ แพง” 
เที่ยวเชิงนิเวศ อบอวลมิตรภาพ จ.นครราชสีมา

  การได้มาเยือนบ้านสนัก�าแพงแห่งน้ี  
จะเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง  
เพราะทีน่ี่มพ้ืีนท่ีใกล้กับอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่  
มสีตัว์ป่าผ่านเข้ามา และได้รบัการดูแลบริหาร 
จัดการให้อยู ่ร ่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี  
“การท่องเท่ียวจึงเน้นไปท่ีการชมสัตว์ป่า”  
การได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ และการได้ 
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีหอส�าหรับชมสัตว์ป่า  
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มีอ่างเก็บน�้าบ้านสันก�าแพง ซ่ึงเป็นเส้นทาง 
ท่องเท่ียวออกก�าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน  
นับเป็นจุดเด่นของบ้านสันก�าแพงแห่งนี้ 
  ส่วนเมนูหลักของที่นี่ ยังเป็นอาหาร 
ทีป่รงุมาจากวัตถุดบิ ทีห่าได้ในพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะ 
สมุนไพร ข้ึนชื่อลือชาเรื่องรสชาติ เช่น เมนู  
ต้มไก่ญวน  เมนูเห็ดต่าง  ๆ   รวมถึง  “ขนมข้าวเป่ียง”  
ซึง่หากินได้ยากในพ้ืนท่ีอืน่ๆ นอกจากน้ียังมผีกั 
และผลไม้เมอืงหนาว ท่ีพร้อมประกอบเป็นเมนู 
ข้ึนมาให้นกัท่องเท่ียวได้เลอืกชมิในหลากหลาย 
รูปแบบ 
  การเดินทางมาท่องเท่ียวยังบ้าน 
สันก�าแพงแห่งน้ี นอกจากจะชื่นชมต่ืนตา 
ต่ืนใจกับธรรมชาติ และลิ้มรสอาหารเลิศรส  
พร้อมผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ติดมือเอาไปเป็น 

ของฝากชั้นดีได ้แล ้ว ยังมี เรื่องของการ 
เข้าร่วมกิจกรรมในประเพณสี�าคญัทางศาสนา 
กับชาวชุมชน ท่ีอบอุ่นอบอวลด้วยมิตรภาพ  
รวมถึงกิจกรรมปั ่นจักรยาน ซึ่งชาวชุมชน 
ก็พร้อมรองรบันักท่องเทีย่วแนวน้ี  ด้วยสถานที่ 
อันสวยงามและอากาศบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ 
ในช่วงฤดูหนาวที่พลาดไม่ได้กับการพักผ่อน 
แบบครอบครวั หรอื “ท่องเท่ียวเชงินิเวศแบบ
สบายๆ” ณ บ้านสันก�าแพงแห่งนี้ 

ตลาดชุมชน

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

สัตว์ป่าและระบบนิเวศ

ติดต่อ 
นางอรุณ แก้วสามัคคี
โทรศัพท์ : 09 3547 8448
บ้านสันก�าแพง หมู่ที่ 12 ต�าบลวังหมี 
อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
https://www.facebook.com/pages/category/
Sports---Recreation/บ้านสันก�าแพง-หมู่ท่ี-12-
ต�าบลวังหมี-659088160780328/
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 มาบ้านสายตรพัีฒนา  3  ทัง้ทต้ีองไม่ลมื 
หาเวลามาชม “ต้นไทรผ้ึงร้อยรงั” ต้นไทรท่ีเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยต้นไทรต้นนี้ 
จะมีใบเขียวขจีตลอดฤดูกาล มีเรื่องเล่าว่า 
ในอดีตได้เคยเกิดเหตุชาวบ้านผึ้งร ้อยรัง
ทะเลาะกัน ซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่ต้นไทร 
มีใบร่วงหล่นลงท้ังต้น โดยเหตุที่เป็นเช่นนี ้
มกีารสนันษิฐานว่าอาจเป็นลางบอกเหตเุตอืน 
ถึงความเสียหายของความขัดแย้งที่จะท�าให ้
หมู่บ้านสูญสิ้นได้ในอนาคต ซึ่งต้ังแต่นั้นมา 
ก็ไม่เคยเกิดเหตทุะเลาะเบาะแว้งครัง้ใหญ่ของ 
ชาวบ้านสายตรีพัฒนา 3 อีกเลย 

“บ้านสายตรีพัฒนา 3” 
วิถีตำ นานผึ้งร้อยรัง จ.บุรีรัมย์

  ต้นไทรผ้ึงร้อยรัง นอกจากจะเป็น 
ศูนย์รวมจติใจของชาวบ้านสายตรพัีฒนา 3 แล้ว  
ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้าน เพราะ  
“ในวนัขึน้ 15 ค�า่ เดอืน 5 ของทุกปี” จะมกีาร 
บวงสรวงเ ก็บน�้ า ผ้ึงสดที่มาจากต ้นไทร 
ผึ้งร้อยรัง หรือที่เรียกกันว่า “น�้าผึ้งเดือนห้า”  
จากครั้งแรกที่มีผึ้งมาอาศัยท�ารังบนต้นไทร 
เพียงเล็กน้อย จนถึงปัจจุบันมีผ้ึงมาอาศัยอยู ่
มากกว่า 300 รัง
 “มาเยือนบ้านสายตรีพัฒนา 3” 
นอกจากผลติภณัฑ์น�า้ผึง้เดอืนห้าท่ีขึน้ชือ่แล้ว  

ผลิตภัณฑ์บ้านสายตรีพัฒนา 3

วิถีต�านานผึ้งร้อยรัง
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น�้าผึ้งเดือนห้า

เมนูเด็ดบ้านสายตรีพัฒนา 3

เรียนรู้การแกะสลักหินทราย

“ต้องมาลอง 10 เมนูเดด็”  อนัได้แก่ น�า้พรกิ 
บ้านผึ้งร้อยรัง ผักตามฤดูกาล แกงเห็ดป่า  
แกงบอนพระยาลอ  สะลอเซาะกราว  จะแกน้อย 
บอยหิมะ บัวลอยสมุนไพร น�้าผึ้งมะนาว 
บ้านผึ้งร้อยรัง กล้วยฉาบอบน�้าผึ้งเดือนห้า 
บ้านผึง้ร้อยรงั และกาแฟกับระเบิดบ้านผึง้ร้อยรงั  
ที่แต่ละเมนูนั้นอร่อยเด็ดจริง ๆ
 บ ้านสายตรี พัฒนา 3 ที่นี่ ยังมี 
กิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้มาเรียนรู ้ เช่น  
“เรียนรู ้การแกะสลักหินทราย ที่เปิดให ้
นกัท่องเทีย่วเข้ามาเย่ียมชม และพบปะพูดคยุ 
กับนายบุญเหลือ ภูเลื่อมใส ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง 
และได้เริม่การแกะสลกัหินทรายจากความชอบ 
ส่วนตวัมาตั้งแต่ปี 2538 ก่อนจะยดึเป็นอาชพี 

มาจนถึงปัจจุบัน และได้สร้างสรรค์ผลงาน 
แกะสลกัหนิทรายมาแล้วมากมาย หรอืถ้าอยาก 
เท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ ก็มีเขื่อนห้วยตาเขียว  
ที่นอกจากจะเป็นเขื่อนกักเก็บน�้าแล้วยังเป็น 
แหล่งท่องเที่ยว จุดพักผ่อน ภายในเข่ือนม ี
บ่อน�้าพุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และรอบ ๆ  
เขื่อนยังมีสวนดอกดาวเรืองให้ถ่ายรูปสวย ๆ  
ฟรีอีกด้วย

เขื่อนห้วยตาเขียว

ติดต่อ
นางสาวชมภู  คูส�าโรง
โทรศัพท์ : 08 7912 7252
บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 ต�าบลบึงเจริญ 
อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
https://www.facebook.com/hugburiram/posts/ 
1722832311307475
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 บ้านส�าราญเป็นชมุชนทีท่�าเกษตรกรรม 
เป็นหลัก เน ้นการรักษาความสมดุลทาง 
ธรรมชาติตาม “วิถีเกษตรอินทรีย์” เช่น การ 
ท�านา การปลกูพืช การเล้ียงสตัว์ การแลกเปลีย่น 
ผลผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการส่งเสริม 
การผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
และตลาดนัดสเีขียวเพ่ือเป็นช่องทางจ�าหน่าย 
สินค้า 
  หากต้องการสมัผสัวิถีเกษตรอนิทรย์ี  
“การขี่จักรยานชมวิถีชีวิต”  ของคนท่ีนี่ 
ตอบโจทย์ได้ดีมาก นอกจากจะพบวิธีการ 
ท�าการเกษตรท่ีเรียบง่าย ยังได้สัมผัสความ 
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศ 
บริสุทธ์ิ และวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ ์
ความเป็นอีสานแบบดัง้เดมิ
  ถัดจากกิจกรรมการขี่จักรยาน 
ชมวิถีชวิีต กิจกรรมต่อไปท่ีจะแนะน�า อาจต้อง 
มกีารออกเหงือ่กันจรงิ ๆ  จงั ๆ  บ้าง กับกิจกรรม 
เดินส�ารวจ “ป่าดอนหนองโจน” ป่าแห่งการ 
เรียนรู ้ไว้ส�าหรับศกึษาธรรมชาต ิ เมื่อมาเยอืน 
ป่าแห่งนี้นอกจากจะได้สัมผัสถึงความร่มรื่น 
อดุมสมบรูณ์ผ่านเส้นทางการเดนิป่าแล้ว ยังได้ 
เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชุมชน เพราะป่าแห่งนี ้
จัดเป็นสถานที่ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาของ 
บ้านส�าราญผ่านความงดงามของธรรมชาติ 
ทั้งสัตว์ป่า พืชพรรณ  ต้นไม้ ดอกไม้ในท้องถิ่น  
เช่น ต้นล�าดวน ต้นกะยอม  ต้นตาแหลว  ต้นเคง็  
และสมุนไพรกว่า 100 ชนิด เช่น หมาน้อย  
ตูมจัง มะกอกเกลื้อน ซึ่งล้วนเป็นยารักษาโรค 
ของท้องถิ่นให้ได้ศึกษาเรียนรู้  เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

“บ้านสำ ราญ” สัมผัสมนต์เสน่ห์ผ้าฝ้ายลายแคน 

และวิถีเกษตรอินทรีย์พอเพียง จ.ร้อยเอ็ด
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  เหง่ือโซมกายจากการเดินทาง จะไม่ 
ให้พักผ่อนรับประทานอาหารเอาแรงกันบ้าง  
ก็เหมอืนจะใจร้ายเกินไป ด้วยเหตุน้ีจงึขอแนะน�า 
เมนูบ�ารงุก�าลงั “ไก่ต้มตาปู”่ เป็นอาหารขึน้ชือ่ 
ของชมุชน นยิมท�าส�าหรบัไหว้ศาลตาปู ่ ซึง่เป็น 
ผูคุ้ม้ครองชาวบ้านให้มคีวามปลอดภัย  หรอืท�า 
รับประทานกันในครัวเรือน วิธีท�าคือน�าไก่ต้ม 
ทั้งตัวกับน�้าซุปสูตรเฉพาะท้องถิ่น รับประทาน 
กับน�า้จิม้รสจดั หรอืน�า้ซปุท่ีต้ม เมือ่เนือ้ไก่ท่ีนุ่ม 
ผสมผสานกับความจัดจ้านของน�้าซุปหรือ 
น�้าจิ้มเป็นรสชาติที่กลมกล่อม ลงตัวที่สุด ป่าดอนหนองโจน

ผ้าฝ้ายลายแคน

ติดต่อ
นางผ่องศรี  ละเหลา
โทรศัพท์ : 08 3416 5615
บ้านส�าราญ หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองแคน  
อ�าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

  รับประทานของอร ่อยพ้ืนถ่ินกัน 
จนมพีลงัวงัชากลบัมาแล้ว ก็ต้องไม่ลมือดุหนุน 
ผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ินของชาวบ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ ์
ทีแ่นะน�า คอื “ผ้าฝ้ายลายแคน” ผ้าทอท่ีสือ่ถึง 
ความเป็นตัวตนของคนในต�าบลหนองแคน  
ซึ่ง “ลาย” หมายถึง ความเป็นเครือญาติ  
เส้นสายลายติ่ง “แคน” หมายถึง ต้นแคน  
หรือต้นตะเคียนทอง เปรียบดั่งความสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรในชุมชน ผ้าฝ้ายลายแคน 
จึงถือเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าท่ีถ่ายทอด 
วิถีวัฒนธรรมที่ผูกโยงระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ ไว้ 
อย่างมเีอกลกัษณ์ จดุเด่นของผ้าฝ้ายลายแคน 
นอกจากมีลายแคนที่เป็นลักษณะเฉพาะแล้ว   
วัตถุดิบฝ้ายของที่น่ียังมีคุณภาพ ย่ิงผ่านการ 
รังสรรค์ของผู้ทอท่ีท�าฝ้ายได้เส้นสวย มีความ 
สม�่าเสมอ ท�าให้ผ้าทอน้ีมีความนุ ่ม สีสัน 
สดใส สีไม่ตก เป็นผ้าที่มีความลงตัวทั้งผืนผ้า 
และลวดลาย  มีทั้งผ้าขาวม้า ผ้านุ่งและผ้าผืน 
ให้เลือกซื้อตามความต้องการ
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 บ้านสีกายเหนือ เป็นชุมชนที่คึกคัก 
ด้วยผูค้นทีห่ลัง่ไหลมาเพ่ือเฝ้าชมปรากฏการณ์
บั้งไฟพญานาคเหนือแม่น�้าโขง และเมื่อ
ผ่านพ้นไปแม่น�้าโขงกลับสู่ความสงบ บ้าน 
สกีายเหนือก็จะกลบัคนืสูก่ารท�าประมง ท�าอาชพี 
เกษตรกรรมริมตลิ่ง โดยเปลี่ยนพ้ืนท่ีริมโขง 
ยามน�้าลดให้กลายเป็นแหล่งปลูกพืชผัก 
“ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัชวีติก็ผลดัเปลีย่น 
ไปตามฤดูกาลเป็นเช่นน้ีทุกๆ ปี” จนเป็น 
อตัลกัษณ์วิถีชวิีตท่ีสบืทอดประเพณีวัฒนธรรม 
พื้นบ้านอีสานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

“บ้านสีกายเหนือ” 
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำ โขง จ.หนองคาย

  โดยทุก ๆ เช้า ณ บ้านสีกายเหนือ 
แห่งน้ี จะพบชาวบ้านออกมาใช้จักรยาน 
เป็นพาหนะเพ่ือน�าพาตนเองไปยังจุดต่าง ๆ  
ของชุมชนในการท�ากิจกรรมแต่ละวัน ดังนั้น 
การจะท่องเท่ียวบ้านสีกายเหนือให้สนุก  
“นักท่องเท่ียวต้องใช้สองเท้าปั่นสองล้อ 
สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ” ชมทัศนียภาพและ 
วิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น�้าโขง และวิถีชีวิตที่เป็น 
อตัลกัษณ์ของชาวบ้านอย่างช้า ๆ  หากเป็นช่วง 
ฤดหูนาว การป่ันจกัรยานเลาะรมิโขง นอกจาก 
อากาศจะเย็นสบายแล้ว นักท่องเท่ียวจะได้ชม 
ไร่มะเขือเทศทีอ่อกผลสแีดงสกุปลัง่ตลอดแนว

วิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าโขง

มะพร้าวแก้ว
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 นอกจากทิวทัศน์ท่ีแสนงดงามแล้ว  
บ้านสีกายเหนือยังมีแหล่งเพ่ิมพูนความรู ้  
“กลุม่อนรุกัษ์สมุนไพรพืน้บ้าน” ซึง่ชาวบ้าน 
ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้ 
ชมุชนด้านศาสตร์แห่งสมนุไพรไทย โดยจะเป็น 
การน�าสมุนไพรต่าง ๆ ที่ปลูกในชุมชน เช่น  
ผิวมะกรูด ตะไคร้หอม เปราะหอม ขมิ้นว่าน
ไพล ใบเล็บครุฑ ใบเตย ส้มป่อย ใบมะขาม 
ใบพุดสร้อย ฯลฯ มาตากแห้งเพ่ือท�าเป็น
หมอนสมุนไพร ที่มีกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลาย
ความเครียด และลูกประคบสมุนไพร ส�าหรับ
ไว้ใช้ในการนวดเพ่ือสขุภาพให้กับนักท่องเท่ียว
 ส�าหรบัอาหารพ้ืนถ่ินบ้านสกีายเหนอื 
น้ัน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมบริโภคเมน ู
ท้องถ่ินตามฤดูกาล เป็นวัฒนธรรมการกินที่
เป็นเสน่ห์อกีอย่างหนึง่ของการท่องเทีย่วชมุชน  
ไม่ว่าจะเป็นเมนปูลาเผา ลาบปลา แกงหน่อไม้ 
พ้ืนบ้าน แจ่วบอง (ปลาร้าสับ) รับประทาน 
แกล้มกับผักปลอดสารพิษ  ส่วนเรื่องความ 
อร่อย ต้องขอเรียกกันในภาษาท้องถ่ินเลยว่า  
“แซ่บอีหลี”

ติดต่อ
นางดวงไพรศรี นิลเกตุ
โทรศัพท์ : 08 9577 4267
บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ 6 ต�าบลสีกาย 
อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
https://www.facebook.com/pg/
seekailocal/posts/

 ด้านผลิตภัณฑ์ชั้นน�าของชุมชนน้ัน  
บ ้านสีกายเหนือก็น�าวัตถุดิบที่หาได ้จาก 
ธรรมชาติรอบหมู่บ้านมารังสรรค์เป็นของฝาก  
เช่น “ผลติภัณฑ์มะพร้าวแก้ว” ใช้มะพร้าวทึนทกึ 
ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน มาเคี่ยวกับน�้าตาลทรายขาว 
จนแห้ง และใช้สธีรรมชาต ิเช่น อญัชนั แปรรปู 
เป็นมะพร้าวแก้วที่มีรสชาติหวาน มัน และ 
มีกลิ่นหอม จ�าหน่ายและสร้างรายได้ให้กับ 
คนในชมุชน โดยได้รบัการคดัสรรเป็นผลติภณัฑ์ 
OTOP ระดับ 3 ดาว ใน พ.ศ. 2559 เลยทีเดียว

เมนูท้องถิ่น ปลาเผา ส้มต�า ผลไม้ตามฤดูกาล

ชมทัศนียภาพริมฝั่งโขง

แหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านสมุนไพร
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  บ้านโสกแมว มีประชาชนส่วนหนึ่ง 
เป็นชาวไทยเชื้อสายลาวอพยพข้ามล�าน�้าโขง 
มาจาก แขวงสุวรรณเขต รวมถึงการเข้ามา 
ผสมผสานทางชาติพันธุ์ กับชาวไทยข่าใน 
พ้ืนท่ีใกล้เคยีง ท�าให้เกดิวัฒนธรรมผสมผสาน 
ทีม่คีวามหลากหลาย โดยเฉพาะในด้านภาษา 
ที่ผสมระหว่างภาษาลาว และภาษาไทยข่า  
รวมถึงชาวอีสานพ้ืนเมือง ท่ีพูดภาษาอีสาน  
โดยจุดเด่นของชุมชนจะอยู ่ท่ีการแต่งกาย 
แบบไทยข่า ซึ่งนับว่าหาได้ยากในปัจจุบัน  
นอกจากน้ีท่ีน่ีเคยเป็น พ้ืนที่เคลื่อนไหวของ 
พรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย หรอื พคท. 
เป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์แห่งอดีตในยุคหนึ่ง 
ของจังหวัดนครพนม 
  ผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านโสกแมว 
มีความโดดเด่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมของ 
ชาวไทยข่า ผลติภณัฑ์เก่ียวกับ “เครือ่งแต่งกาย  
ผ้าทอ แบบไทยข่า” ก็เป็นสนิค้าจ�าหน่ายให้กับ 
นกัท่องเท่ียว นอกจากนียั้งมงีานจกัสาน ตุก๊ตา  
เป็นของที่ระลึก 

วิถีไทยข่า

“บ้านโสกแมว” วัฒนธรรมไทยข่า
ผสมผสานกับวิถีแห่งลาว-อีสาน ที่หาได้ยากยิ่ง จ.นครพนม
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  “วิ ถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบ 
ไทยข่า” ยังคงเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเท่ียว  
บ้านเรือนแบบไทยข่า ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ 
น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็น 
วิถี “เกษตรกรรมอีสาน” ให้ได้สัมผัส ส่วน  
“อ่างเก็บน�า้ห้วยชะโนด”  ก็เป็นอกีหน่ึงในสถานท่ี 
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ และเป็น 
จุดชมวิวของที่นี่ด้วย 
  แน่นอนว่าเมื่อจุดขายส�าคัญของ 
ชุมชนบ้านโสกแมวแห่งน้ี คือวัฒนธรรมแบบ 
ไทยข่า อาหารขึ้นชื่อที่ต้องแวะไปลิ้มลองก็คือ  
“แจ่วบองไทยข่า” เป็นอาหารพ้ืนบ้าน ซึง่หาชมิ 
ได้ยาก รวมถึง ผักปลอดสารพิษ ผลผลิต 
จากชาวบ้านในพ้ืนท่ีและยังสามารถอุดหนุน 
กล้วยตาก เอาไปเป็นของฝากได้อีกด้วย 

  การมาเยือนบ้านโสกแมว นอกจาก 
จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยข่าแบบเต็ม ๆ  
ตามต�านานแห่งชุมชนนี้ ที่มาของค�าว่า “โสก”  
คือ บ่อหรือหลุมลึก และที่มาของค�าว่า “แมว”  
คือ เรื่องเล่าขานว่าในเดือนหงายจะมีเสียง 
แมวร้องทัว่บรเิวณแต่ไม่เหน็แมว ซึง่กเ็ป็นเพียง 
ต�านาน แต่ความน่าท่องเท่ียวของชุมชนน้ี 
จะอยู่ที่การได้สัมผัสวิถีแห่งพ้ืนถ่ินวิถีแห่ง 
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะมี 
อากาศเย็นสบายถือเป็นช่วงเวลาทองของการ 
ท่องเที่ยว “บ้านโสกแมว” 

เด็กไทยข่า

ผ้าทอมือไทยข่า

ติดต่อ 
นายปรัชญา  ค�ามุงคุณ
โทรศัพท์ : 08 9803 2791
บ้านโสกแมว หมู่ที่ 2 ต�าบลอุ่มเหม้า 
อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
https://www.facebook.com/pages/category/
Government-Organization/ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครพนม-392061944510750/
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 บ้านหนองบงเป็นชุมชนที่ ต้ังอยู ่
ท ่ามกลางหุบเขามีความเย็นสบายตลอด
ทั้งปี จึงเหมาะกับการปลูกพืชเมืองหนาว
อย่างไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้
ชาวบ้านหนองบงมีภูมิปัญญา ความรู้ และ 
ความช�านาญทางด้านนีโ้ดยเฉพาะ นอกจากนี้ 
ชาวบ้านยังมีการท�าเกษตรแบบผสมผสาน  
ประกอบกบัการมวีถีิชวิีตทีผ่กูพันกับการเกษตร  
ท�าให้ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ 
พัฒนามาเป็น “หมูบ้่านท่องเท่ียวเชงิเกษตร” ทีม่ี 
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาลท่ีใหญ่สุด 
ของภูเรือเลยทีเดียว
  ด้วยความท่ีเป็นหมู่บ้านที่มีไม้ดอก 
และไม้ประดับเป็นจ�านวนมาก ซึ่งนอกจาก 
นกัท่องเทีย่วจะสามารถชมความงามและเลอืกซือ้ 
ดอกไม้สวย ๆ  แล้ว บ้านหนองบงยังมีกิจกรรม 
ท่องเท่ียวทีเ่ป็นฐานเรยีนรู้ให้เย่ียมชมคือ “เรยีนรู้ 
การเพาะปลกูดอกไม้ท่ีสวนของกลุม่ไม้ดอก 
บ้านหนองบง” การปลกูไมป้ระดบัทีส่วนไมตรี 
การ์เด้น และเรียนรู้การปลูกต้นกระบองเพชร 
ที่สวนลุงวุฒิ เป็นต้น

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร

“บ้านหนองบง” 

ท่องเที่ยวไม้ดอกเมืองหนาวใหญ่ที่สุดของภูเรือ จ.เลย
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  “สวนลุงวุฒิ” ถือเป็นแหล่งผลิต 
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับแห่งใหญ่ในจังหวัดเลย  
ท�าการเพาะพันธุ์กล้าไม้จ�าหน่ายมาเป็นเวลา 
เกือบ 20 ปี มต้ีนไม้หลากหลายให้นกัท่องเท่ียว 
ได้ชมและเลือกซื้อ โดยเฉพาะกระบองเพชร  
หรือแคคตสั (cactus) ทีอ่อกดอกสวยงาม และ 
ยังมสีบัปะรดสกุีหลาบพันปี หม้อข้าวหม้อแกงลงิ  
ฯลฯ
 ข ้ามฟากจากไม้ดอกไม้ประดับ 
มาบรรยายถึงเรื่องอาหารการกินกันบ้าง โดย 
บ้านหนองบง จดัเป็นหมูบ้่านทีจ่ดัส�ารบัอาหาร ชุดอาหารบ้านหนองบง

สวนลุงวุฒิ กระบองเพชร

ติดต่อ
นายสุริยา  ค�ามา
โทรศัพท์ : 08 4787 6709
บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองบัว 
อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ได้ครบเครื่องและน่ารับประทานมาก เพราะ 
ชาวบ้านน�าวัตถุดบิจากท้องถ่ินมาผสมผสานกับ 
วิถีชวิีตชมุชน โดยจะจดัเป็นส�ารบั แต่ละส�ารบั 
ประกอบด้วย “ของคาว 4 อย่าง ของหวานหรอื 
ผลไม้ 1 อย่าง” เช่น หลามไก่บ้าน ลาบเหด็หอม  
ป่ามไข่ น�้าพริกหนุ่ม และกล้วยบวชชี เป็นต้น 
 นอกจากนีช้าวบ้านยังได้น�าผลผลติ 
จากไร่ผลไม้ที่ปลูกขึ้นตามฤดูกาลมาแปรรูป 
เป็น “ผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นชื่อของบ้านหนองบง”  
เป็นผลไม้อบแห้งต่าง ๆ  หน้าตาน่ารบัประทานมาก  
เช่น  แก้วมงักรอบแห้ง  สตรอว์เบอร์รีอ่บแห้ง  เชอรี ่
อบแห้ง มะขามหวานอบแห้ง ฟักทองอบแห้ง  
ขนนุอบแห้ง  แอปเป้ิลอบแห้ง  และลกูพลบัอบแห้ง  
เป็นต้น โดยผลไม้ทุกชิ้นจะผ่านกระบวนการ 
อบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ ท�าให้มคีวาม 
หอม อร่อย เปรี้ยว หวาน ตามธรรมชาติ  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�าหรับคนรักสุขภาพ
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   บ ้านหนองบัว เป ็นหมู ่บ ้านท่ีมี 
อัตลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ 2 อย่าง คือ  
การเป็นหมู่บ้านท่ีในหนองน�้าขนาดใหญ่มี 
บวัหลวงขึน้เป็นจ�านวนมาก จนเป็นท่ีมาของชือ่ 
หมูบ้่าน “บ้านหนองบวั” และอกีอตัลกัษณ์คือ 
วิถีชีวิตชุมชนคนเลี้ยงช้าง อาชีพที่เกิดขึ้นจาก
แรงบันดาลใจของชาวบ้านที่เล็งเห็นถึงสภาพ
แวดล้อมอันสมบูรณ์ของชุมชนท่ีเต็มไปด้วย 
ป่าไม้และล�าธาร อนัเหมาะแก่การประกอบอาชพี 
เลี้ยงช้าง เป็นการอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมือง  
โดยมจีดุเรยีนรูท่ี้เก่ียวข้องกับช้างมากมาย เช่น  
จดุเรยีนรูก้ารท�าผลติภณัฑ์จากช้าง และสสุาน 
ช้าง เป็นต้น 
  “อาบน�้าช้าง” เป็นกิจกรรมน่ารัก ๆ  
ที่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนบ้านหนองบัวไม่ควร 
พลาด กับการเล่นน�้ากับช้างตัวน้อย อุ้มช้าง 
อาบน�า้ และถ่ายรปูคูกั่บช้าง แต่ทัง้นีค้วรได้รบั 
การเรียนรู้ข้อมูล และฝึกอบรมจากควาญช้าง  
(คนเลีย้งช้าง) พร้อมปฏิบตัติามอย่างเคร่งครดั  
เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

“บ้านหนองบัว”  
วิถีคนเลี้ยงช้าง จ.สุรินทร์

   บ้านหนองบวัได้ “น�าอวยัวะจากช้าง
ท่ีหมดอายุขัยไปตามธรรมชาติ” โดยไม่ม ี
การทารุณกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น “มาต่อยอดเป็น
ผลติภณัฑ์จากช้างจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว”  
เช ่น ผลิตภัณฑ์จากกระดูกช้าง เป็นการ 
น�าช้างที่ เสียชีวิตแล้วมาผ่านกรรมวิธีบด
เป็นผงแล้วขึ้นรูป โดยมีความเชื่อเรื่องพลัง
อ�านาจ ช่วยฟันฝ่าอุปสรรค แคล้วคลาดจาก 
ภยันตราย เอาชนะศัตรูหมู่มารได้ นอกจากน้ี 
ก็มีผลิตภัณฑ์ตะขอสับช้างเชื่อว่าให้โชคลาภ 
ค้าขาย ลูกน้องเชื่อฟัง หัวหน้าเชื่อถือ และ 

ผลิตภัณฑ์จากช้าง

บรรยากาศบ้านหนองบัว
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อาบน�้าช้าง อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล

วัดป่าอาเจียง

ผลิตภัณฑ์จากเส้นหางของช้าง มีความเชื่อว่า
ผูท้ีมี่หางช้างพกตดิตวัจะปลอดภัยแคล้วคลาด 
จากอนัตรายต่าง ๆ  เวลาทีต้่องเข้าป่า และยังมี 
ความหมายในแง่ของอ�านาจด้วย จัดว่าเป็น 
เครือ่งรางท่ีนยิมกันมาตัง้แต่สมยัโบราณ ว่ากัน 
ว่าสามารถป้องกันคุณไสยได้ทุกชนิดอีกด้วย
  สถาน ท่ีส� าคัญอย ่ า งมากของ 
ชาวบ้านหนองบัว คือ “วัดป่าอาเจียง” เพราะ 
นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ที่นี่ยังเป็น 
ศาสนสถานท่ีพุทธศาสนิกชนให้ความศรัทธา  
และเป็นที่รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับช้าง 
แสดงถึงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนกับช้าง  
เรยีกว่า “วถีิกวยอาเจียง” อกีทัง้ยังเป็นสถานที่ 
ด�าเนินกิจกรรมเสริมอาชีพด้านการทอผ้าไหม 
และการท�ากระดาษสาจากมูลช้างอีกด้วย

  ส�าหรับอาหารพ้ืนบ้านหนองบัว  
“ชาวบ้านหนองบวัจะคิดค้นเมนูอาหารโดยเน้น 
จากพืชผักตามฤดูกาล” เป็นการกินอยู่อย่าง 
เรียบง่าย เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้มาสัมผัสกับ 
วิถีชวิีตแบบพ้ืนบ้านตามฤดกูาลจรงิ ๆ   น�าผลผลติ 
ทีไ่ด้จากการปลกูมาท�าเป็นผกัสด ผกัลวก หรอื 
น�้าพริก เป็นต้น  

วิถีคนเลี้ยงช้าง

ติดต่อ
นางวรรณา  ศาลางาม 
โทรศัพท์ : 09 0827 1858
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 ต�าบลกระโพ 
อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
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 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
เรื่องหนึ่งของชาวอีสาน โดยเฉพาะชาวบ้าน 
หนองบวัน้อย คอื การยึดถือ “ฮตี” มาจากค�าว่า  
“จารีต” หมายถึง สิ่งท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา  
จนกลายเป็นประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสานจึง 
เรียกว่า “จาฮีต” ซึ่งแต่ละเดือนจะมีจารีตท่ี 
ประพฤตปิฏิบตัใินเดอืนนัน้ ๆ  จนเกิดเป็นค�าว่า  
“ฮีตสบิสอง” หมายถึง  วถีิปฏิบตัท้ัิง 12 เดอืนใน 1 ปี 
  ในแต่ละเดือนชาวบ้านจะก�าหนด 
วันท�าบุญ และน�าผ้าไหมออกมานุ่งห่ม เพราะ 
คนอีสานถือว่าผ้าไหมเป็นผ้าชั้นสูง ต้องม ี
งานบญุงานทานเท่านัน้จงึจะนุ่งผ้าไหม จะไม่นุง่ 
ทัว่ไป ด้วยเหตนีุจ้งึเกิดการทอผ้าเป็นลวดลาย 
เฉพาะส�าหรับงานบุญประจ�าเดือนท้ัง 12  
เรียกว่า “ผ้าไหม 12 ฮีต ”
  “ส�าหรับผ้าไหมลาย 12 ฮีต” มี 
การทอออกมาเพ่ือจ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 
ทีส่นใจ “ในแต่ละเดือนจะมีผ้าไหมลวดลาย 
สสีนัแตกต่างกัน” ได้แก่ เดอืนมกราคม ผ้าลาย 

ผ้าทอ

วิถีผ้าไหม 12 ฮีต

“บ้านหนองบัวน้อย” 

วิถีผ้าไหม 12 ฮีต จ.ขอนแก่น

ข้าวหลามตัด เดือนกุมภาพันธ์ ผ ้าลาย 
ขนัหมากเบง็น้อย (พานบายศร)ี เดอืนมนีาคม  
ผ้าลายนกกระยางขาว เดือนเมษายน ผ้าลาย 
ขันหมากเบ็ง เดือนพฤษภาคม ผ ้าลาย 
ขาเปีย เดือนมิถุนายน ผ้าลายดอกบัว เดือน 
กรกฎาคม ผ้าลายฟันเลื่อย เดือนสิงหาคม  
ผ้าลายดอกดวง เดือนกันยายน ผ้าลายเครือ 
กาหลง เดือนตุลาคม ผ้าลายส่ายก่องข้าว  
เดือนพฤศจิกายน ผ้าลายคดโค้งงอ (คล้าย 
น�้าตาเทียน)  และเดือนธันวาคม ผ้าลาย 
โซ่ตาข่าย
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  บ ้านหนองบัวน้อย มีวัดเก ่าแก  ่
คู่ชุมชน ชื่อ “วัดศรีหงษ์ทอง” วัดแห่งนี้เป็น 
ที่ต้ังของ “พระเจ้าใหญ่ศากยมุณีศรีปทุม”  
ซึง่เป็นพระพุทธรปูท่ีชาวบ้านหนองบวัน้อยและ 
ชาวบ้านในชมุชนใกล้เคียงให้ความเคารพ  ศรทัธา  
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนท้ังต�าบล ดังน้ัน 
นักท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือนบ้านหนองบัวน้อย 
จงึไม่ควรพลาดท่ีมากราบพระเจ้าใหญ่ เพ่ือเป็น 
สิริมงคลก่อนกลับภูมิล�าเนา

ไหว้พระใหญ่ ณ วัดศรีหงษ์ทอง

ดักแด้ไหม

ป่าแห่งต�านานหินล้านปี

ติดต่อ
นายธวัชชัย ค�าแก้ว
โทรศัพท์ : 08 5646 3008
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ต�าบลโสกนกเต็น 
อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น
https://www.facebook.com/pages/บ้านหนองบวั
%20น้อย-อเมือง-จขอนแก่น/359923740743245

  ถัดจากการเข้าวัด อีกหนึ่งสถานท่ี
ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด คือ “ป่าแห่งต�านาน
หินล้านปี โสกผีดิบ” สถานที่ท่องเท่ียวทาง 
ธรณีวิทยา ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นระยะเวลา 
นานกว่า 65 ล้านปี โสกผีดิบ ค�าว่า “โสก”  
เป็นภาษาอีสาน แปลว่า เป็นบริเวณที่เกิดการ 
กัดเซาะจากกระแสน�า้และลมฝน จนกลายเป็น 
รูปร่างแปลกตา นับเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว 
ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก  
โดยเฉพาะกับกิจกรรมการถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 
ความทรงจ�า
  นอกจากความโดดเด่นในเรื่องของ 
สถานที่ท ่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
ที่น่าสนใจแล้ว บ้านหนองบัวน้อยถือเป็น 
หมูบ้่านท่ีขึน้ชือ่ในการท�าเมนทู้องถ่ินจากแมลง  
อย่างดักแด้ไหมปลอดสารพิษ โดยเมนูเด็ดคือ   
“ย�าดกัแด้ไหม”  ซึง่กรรมวธีิการปรงุน้ัน  ชาวบ้าน 
น�าดกัแด้ไหม ซึง่เลีย้งไว้รบัประทานกันในชมุชน  
มาคลุกเคล้ากับน�้าย�า รับประทานคู่กับผักสด   
ได้รสหวาน มัน เค็มนิด ๆ ของดักแด้ไหม และ 
รสเปรี้ยวแซ่บนัว ๆ จากน�้าย�า อร่อยลงตัว
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 รอยย้ิมพิมพ์ใจของชาวบ้านหนองแวง 
พัฒนาท่ีถูกผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู  ่
ที่เรียบง่าย และความมีจิตใจที่งดงามเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ต่อผู้มาเยือนทุกคน คือเสน่ห์ที่ดึงดูด 
ให้นักท่องเท่ียวมากมายต่างต้องเข้าไปสัมผัส 
เรียนรู้กับการท่องเท่ียวภายในหมู่บ้านแห่งน้ี 
สักครั้ง 
  โดยบ้านหนองแวงพัฒนาถือเป็น  
“ชมุชนมะม่วงน�า้ดอกไม้ร้อยล้าน” นักท่องเทีย่ว 
ที่มาเยือนจะได้สัมผัสวิถีชุมชนเกษตรกับ 
กิจกรรมเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ีจะ 
มาเก็บมะม่วงกันสด ๆ จากต้น ต่อเน่ืองด้วย 
การท�าข้าวเหนียวมะม่วงน�้าดอกไม้ รวมไปถึง 
การแปรรูปอื่น ๆ ตามฤดูกาล ซึ่งรายได  ้
จากการปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้รวมท้ังปีของ 
ทั้งหมู ่บ้านประมาณสูงถึง 127 ล้านบาท  
โดยมีอ�าเภอหนองวัวซอเป็นพ้ืนท่ีปลูกมะม่วง 
อันดบั 1 ของจงัหวัดอดุรธาน ี ส่งออกต่างประเทศ  
เช่น เวียดนาม รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

รอยยิ้มและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

“บ้านหนองแวงพัฒนา” 
รอยยิ้มและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จ.อุดรธานี
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  ปัจจุบันในต�าบลกุดหมากไฟ “มี
เกษตรกรปลกูมะม่วงนอกฤดมูากกว่า 100 ราย”  
รวมพ้ืนท่ีปลูก 6,000 ไร่ ผลิตมะม่วงนอกฤด ู
หลายสายพันธุ์ คือ น�้าดอกไม้สีทอง ฟ้าลั่น  
มะม่วงแก้ว เขียวเสวย โดยปกติมะม่วง 
ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม เก็บผลมีนาคม 
ถึงเมษายน แต่มะม่วงนอกฤดูออกดอกเดือน 
กรกฎาคม เก็บผลปลายเดือนกันยายน หรือ 
เกษตรกรก�าหนดได้ว่าจะให้ออกเดือนไหน  
ซึ่งเคล็ดลับการปลูกมะม่วงนอกฤดูให้ประสบ 
ความส�าเร็จ คือ ศึกษา เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ
  ด้านสนิค้าหัตถถรรม บ้านหนองแวง 
พัฒนาถือเป็นชมุชนทีม่ฝีีมอืการทอผ้าไหมมดัหมี ่
ไม่แพ้หมูบ้่านอืน่ เป็นศลิปะการทอผ้าพ้ืนเมอืง 
ที่ชาวบ ้านนิยมท�ากันมานานต้ังแต ่สมัย 
บรรพบรุษุ  “วธีิการท�าผ้ามัดหม่ีบ้านหนองแวง 
พฒันา”  คอืการมดัด้ายให้เป็นลวดลายท่ีเส้นพุ่ง 
หรือเส้นยืนด้วยเชือกแล้วน�าไปย้อมสี เพ่ือ 
ให้สแีละลายตามก�าหนด แล้วจงึน�ามาทอเป็น 
ลายต่าง ๆ  ทั้ง 2 ตะกรอ และ 3 ตะกรอ ผ้าไหม 
มดัหมีห่น้านางธรรมดา ผ้าไหมมดัหมีห่น้านาง 
ประยุกต์ ผ้าไหมมดัหมีห่น้านางพิเศษ ซึง่แต่ละ 
ชนิดล้วนมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป  
ขึน้อยู่กับความประณีตของกระบวนการมดัหมี ่
และการทอผ้า 
 ด้านอาหารพ้ืนถ่ินส�าหรบัชาวอสีาน 
บ้านหนองแวงพัฒนา แม้จะมีวัฒนธรรม 
การกินคล้ายกับชาวอีสานทั่วไป แต่ที่ส�าคัญ 
ก็ยังมีเมนูเด็ดอย่าง “ต้มส้มไก่บ้าน” ให้ได้ 
ลิ้มลองกัน ซึ่งความพิเศษของเมนูนี้คือ การใช้ 
ใบมะขามอ่อนให้ต้มย�ามรีสเปรีย้วแทนน�า้มะนาว  
ส่วนเนื้อไก่ก็ใช้ไก่บ้านที่เนื้อค่อนข้างเหนียว 
แต่ชุ่มฉ�่า เพราะมีไขมันจากหนังไก่ ต้มแล้ว 
ไม่แข็งกระด้าง เสิร์ฟรับประทานกับข้าวสวย 
หรือข้าวเหนียวร้อน ๆ จัดว่าไม่แพ้อาหารจาก 
หมู่บ้านอื่นแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ติดต่อ 
นายสมดี ศรีบุญเรือง
โทรศัพท์ : 08 6854 6430
บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 9 ต�าบลกุดหมากไฟ
อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
https://www.facebook.com/teeneekudmakfai/
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 ด้วยสภาพแวดล้อมของบ้านหนองแหน 
ทีเ่ป็นภเูขาแนวป่า ชมุชนแห่งนีจ้งึอดุมสมบรูณ์ 
ไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ โดยมีภูทางเกวียน  
ภูเขาขนาดเลก็สงูชนัท่ีข้ึนชือ่เร่ืองความสวยงาม 
จนเป็นส่วนหนึง่ของค�าขวัญอ�าเภอกุดชมุ ทีว่่า  
“งามนิมิตภทูางเกวยีน” กิจกรรมท่ีน่าสนใจ คอื  
การเดนิไปถึงยอดภจูะมองเห็นภผูาขาว ภอูด่ีาง  
ภูจ ้อก ้อ นอกจากนี้ ยังเป ็นสถานท่ีตั้งของ  
“วดัภทูางเกวยีน” เหมาะส�าหรับผู้ที่ชอบท�าบุญ  
ขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูป และหากมาเยือน 
ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะได้พบกับทุง่ดอกหญ้า 
บนลานหินด้วย ถือเป็นจุดชมวิวแห่งหนึง่ของ 
จงัหวัดยโสธร ท่ีมทัีศนียภาพงดงาม  เหมาะแก่ 
การเที่ยวชมธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์
 อีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การ 
มาเยือน  “วดัวาพทุธคุิณ”  ไหว้พระกราบสกัการะ 
พระธาตเุจดย์ีเขีย้วจ�าลอง  เพ่ือเป็นสริมิงคลแก่ชวิีต
 วิถีชุมชนของบ้านหนองแหนทีม่กีาร 
เลี้ยงโคขุน ยังเป็นอัตลักษณ์ที่นักท่องเท่ียว 
จะได้มาสมัผสัในชมุชนแห่งนีด้้วย  ซึง่แต่เดิมนัน้  
การเลี้ยงโคของท่ีน่ีส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พ้ืนบ้าน  
โคมลีกัษณะผอม ไม่มเีนือ้หนงั ขายได้ราคาต�า่  
ต่อมามีผู้น�าชุมชนให้ความสนใจในการเลี้ยง 
โคขนุ จงึศกึษาและชกัชวนคนในชมุชนให้ร่วม 
เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร เพ่ือ 
สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน ปัจจบัุนบ้านหนองแหน 
จึงกลายเป็นหมู ่บ้านโคขุนท่ีมีสมาชิกกลุ ่ม 
เกษตรกรมากกว่า  200  ราย  มโีคแม่พันธ์ุ  ลกูโคขนุ  
และโคขุนคุณภาพจ�านวนมาก
  การรวมพลังพัฒนาหมู ่บ้านของ 
ชาวบ้านหนองแหนน้ีเอง ถอืเป็นจดุแขง็ท่ีสร้าง 
ชุมชนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

หมวกคาวบอย

วิถีชุมชนคนเลี้ยงโคขุน

“บ้านหนองแหน” 

วิถีชุมชนคนเลี้ยงโคขุน จ.ยโสธร

ด้านปศุสตัว์ของจงัหวัดยโสธร เป็นฟาร์มต้นแบบ 
การเลี้ยงโคขุนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา 
เรียนรู ้เรื่องของการรวมกลุ่มการเล้ียงโคขุน 
สร้างรายได้ เทคนคิการขนุโคให้ได้เน้ือคณุภาพดี  
และสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
คนเลี้ยงโคขุน  นอกจากน้ียังมีการแสดงโชว ์
ความน่ารักแสนรู้ของโคที่เล้ียงให้ชมอีกด้วย  
บ้านหนองแหนจงึนบัเป็น “วถิชีมุชนคนเลีย้ง
โคขุน” อย่างแท้จริง
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   ส่วนด้านอาหารพ้ืนถ่ินที่ขึ้นชื่อของ 
บ้านหนองแหน คงหนีไม่พ้น “เน้ือโคขุน 
เน้ือคณุภาพสงู” ท่ีผ่านการเลีย้งเพ่ือให้โคสร้าง 
เนื้อและไขมันแทรกในเน้ือ โดยไม่ใช้ฮอร์โมน 
และสารเร่งโต  ท�าให้เน้ือมคีวามนุ่มและรสชาติ 
อร่อย  สามารถซือ้น�ามาท�าอาหารได้หลากหลาย 
เมนู เช่น สเต็กท่ีเป็นรสชาติเนื้อวัวแท้ ๆ  
รับประทานพร้อมเครื่องเคียง หรือจะเป็นเมนู 
รสจัด ต้มแซ่บเนื้อลาย  ก็อร่อย แซ่บไม่แพ้กัน   
ปัจจบุนัเนือ้โคขนุ แบรนด์ “โคขนุหนองแหน”  
เป็นที่ยอมรับของตลาดแล้ว  

  อัตลักษณ์อย่างหน่ึงของเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคนมคือ “การใส่หมวกคาวบอย”   
หมวกแสนเท ่ที่ผลิตโดยคนในชุมชนท่ีม ี
ทกัษะความช�านาญด้านการผลติ การเย็บหมวก  
ต้องให้มีความประณีต แน่นหนา เพ่ือให้คงทน 
และสีสันสวยงาม  นับเป็นผลิตภัณฑท์ี่คุ้มค่า 
แก่การซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึกมากที่สุด 
ชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว

เที่ยวภูเขาแนวป่า เที่ยวภูทางเกวียน ภูน้อย

เนื้อโคขุน

กลุ่มโคขุนหนองแหน

ติดต่อ
นางบุญญาพรณ์  วงษ์พิทักษ์
โทรศัพท์ : 08 1977 5106
บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองแหน 
อ�าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
https://www.facebook.com/KlumKhoKhunHnx-
ngHaenXkudchumCysothr/?fref=nf
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  จากสภาพภูมิศาสตร ์ชุมชนที่ม ี
อากาศเย็นตลอดปี สามารถปลกูพืชเมอืงหนาวได้  
บ้านหนองใหญ่จึง “เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
และเรียนรู้การท�าการเกษตร” โดยจุดเด่น 
ของชุมชนที่ น่ีคือ การท�าการเกษตรแบบ 
ผสมผสานระหว่างแบบคนรุ่นใหม่ สวนเกษตร 4.0  
เป็นการท�าการเกษตรท่ีน�าเอาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในการท�าการเกษตร  
มกีารปลกูพืชต่างถิน่ทีห่ลากหลาย เช่น เมล่อน  
องุ่น สตรอว์เบอร์รี่ ฝรั่ง และพัฒนาเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวการเกษตร ให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู ้
การท�าการเกษตรสมัยใหม่ นอกจากน้ียังได ้
เห็นถึงการท�าสวนแบบคนรุ่นเก่าที่ใช้สองมือ  
สองขาขุดหลุมและเดินย�่า ดูแลด้วยความ 
เอาใจใส่ กับสวนกล้วยหอมไทยแท้และ 
สวนทเุรียน ให้นักท่องเทีย่วได้น�าไปปรบัใช้ด้วย
 ส�าหรบัแหล่งท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 
บ้านหนองใหญ่ มีวัดเก่าแก่ในชุมชนชื่อว่า  
“วัดเขาประตูชุมพล” พ้ืนท่ีของวัดอยู่ติดกับ 
อาณาเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและ 
ต้ังอยู่ท่ามกลางป่าไม้เบญจพรรณ บรรยากาศ 
ภายในวัดจึงเป็นแบบวัดป่าที่มีความสวยงาม  
สงบ ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ เหมาะแก ่
การปฏิบัติธรรม บ�าเพ็ญสมาธิภาวนา และ 
ที่พลาดไม่ได้คือ การลอดซุ ้มประตูชุมพล 
ซึง่มลีกัษณะเป็นหนิคล้ายรปูช้าง นักท่องเทีย่ว 
จงึนิยมมาลอดท้องช้างด้วยความเชือ่ว่าจะน�า 
มาซึ่งสิริมงคลของชีวิต และที่โดดเด่นคือ 
มีหอระฆังสูงตั้งตะหง่านอย่างเป็นเอกลักษณ์   
และยงัเป็นจดุชมววิ ทีส่ามารถมองเหน็ทัศนยีภาพ 
ได้ 360 องศา จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอิ่มบุญ 
และแหล่งรับลมโอโซน สูดอากาศที่บริสุทธ์ิ 
ได้เป็นอย่างดี

วิถีชีวิตอีสานเมืองหนาว ท่องเที่ยวได้ตลอดปี

ไม้กวาดดอกหญ้า

“บ้านหนองใหญ่” 

วิถีชีวิตอีสานเมืองหนาว ท่องเที่ยวได้ตลอดปี จ.ชัยภูมิ

  สินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงของท่ีนี่คือ 
“ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า” ที่มีคุณภาพ  
โดยกรรมวิธีในการผลิตนั้นชาวบ้านจะน�า 
ดอกหญ้าท่ีมีมากกระจายตามเชิงเขาต่าง ๆ  
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รอบหมู่บ้าน โดยตัดดอกสดมาผึ่งแดดให้แห้ง  
แล้วน�ามาคัดแยกขนาดและคุณภาพ เย็บ  
มัด ร้อย รัดใส่ไม้ด้ามจับ จ�าหน่ายให้แก  ่
นักท่องเท่ียวและประชาชนทั่วไป ในราคา 
ประมาณ 40-50 บาท 
 ด ้านอาหารพ้ืนถ่ินนั้นต ้องลอง  
“ต้มไก่บ้านหน่อสะเลเต” โดยหน่อสะเลเต 
วัตถุดิบหลักของเมนูนี้ถือเป็นพืชสมุนไพร  
มีกลิ่นหอม และสรรพคุณทางยาสูง ทั้งรักษา 
โรคไต เพ่ิมพละก�าลัง รักษาทอนซิลอักเสบ  
ช่วยขับลม กระตุน้น�า้ย่อย แก้ลมชกั แก้ท้องอดื  
รักษาแผลฟกช�า้ ด้วยประโยชน์ดังกล่าว ชาวบ้าน 
จึงนิยมน�ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร 

ท้องถ่ิน ความอร่อยของต้มไก่บ้านหน่อสะเลเต  
จะมีท้ังรสเปรี้ยว เค็ม กลมกล่อม ผสมผสาน 
กับเนือ้ไก่บ้านท่ีมคีวามเหนยีวนุ่ม รบัประทาน 
กับข้าวสวยร้อน ๆ รับรองอร่อยจนติดใจ 
แน่นอน
   อย ่างที่กล ่าวไปแล้วว ่าชุมชน 
บ้านหนองใหญ่มสีภาพภูมศิาสตร์ทีม่อีากาศเย็น 
ตลอดปี ด้วยภูมิอากาศและภูมิสังคมท่ีน่ี 
ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาสัมผัสวิถี 
ของชุมชน เป็น “วถีิชวีติแห่งอีสานเมืองหนาว  
ท่ีสามารถมาท่องเท่ียวได้ตลอดปี”

วัดเขาประตูชุมพล

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ติดต่อ
นางสาวนัยป์พร  ยอพันธุ์
โทรศัพท์ : 06 4054 4855
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ต�าบลบ้านไร่  
อ�าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
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 ชาวบ้านห้องแซงกว่า 90% มเีชือ้สาย 
ชาวผู ้ไท (ภูไท) ซึ่งอพยพมาจากเมืองพิน  
ประเทศลาว ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ทีน่ี่มวัีฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชวีติทีแ่สดงถึงความเป็นชนเผ่า 
ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การทอผ้า 
ของสาวผู้ไทที่ใส่กันเองในครัวเรือน เริ่มตั้งแต่ 
การเก็บฝ้ายตากแดด การอิ้วฝ้าย การดีดฝ้าย  
เขน็ฝ้าย น�าไปกวักเป็นเส้นด้ายและมาป่ันหลอด 
ก่อนจะทอผ้าตามขัน้ตอน ด้วยลวดลายหลากหลาย 
ที่สื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่านับเป็น  
“วิถีการทอผ้าของสาวผู้ไท” ท่ีนักท่องเที่ยว 
ควรได้มาสัมผัสสักครั้งในชีวิต
  ด้วยภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของ 
ชาวภูไท ท�าให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของท่ีนี่ 
มีทั้งผ้าผืน ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ และการแปรรูป 
เป็นสินค้าท่ีหลากหลาย สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ  
“ผ้าทอมัดหมี่” เช่น กระเป๋าย่าม ยางมดัผม  
ที่คาดผม ชุดส�าเร็จรูปที่มีความสวยงาม น่าใช้  
ทันสมัย ราคาย่อมเยา เหมาะเป็นของขวัญ 
ของฝาก ผ้าทอนี้ไม ่เพียงแต่เป็นอาชีพที ่
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกเท่านั้น แต่ยังช่วย 
สืบสานฝีมือการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าต่อไปอีกด้วย
  เอกลกัษณ์ทางประเพณีของชาวภูไท 
อีกอย่างคือ ประเพณีการต้อนรับที่แสนอบอุ่น  
โดยนักท ่องเ ท่ียวที่มาเยือนถึงเรือนชาน  
จะได้สมัผสัวัฒนธรรมประเพณีอสีานผ่านการ  
“บายศรีสู ่ขวัญ” ซึ่งเป็นธรรมเนียมส�าคัญ 
ในการต้อนรบันกัท่องเท่ียวด้วยมติรไมตร ี โดยม ี
พานบายศรีประดับด้วยไม้มงคลต่าง ๆ มีการ 
แสดงฟ้อนร�าอย่างสวยงาม เพ่ือเชิญบายศรี  
และเชิญขวัญ  ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจะ 

วิถีการทอผ้าของสาวผู้ไท

ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่

“บ้านห้องแซง” 
วิถีการทอผ้าของสาวผู้ไท จ.ยโสธร

ผูกข้อมือให้เป็นการเรียกขวัญและอวยพร 
อ�านวยชัย เพ่ือให้เกิดความสุข สิริมงคล 
แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน
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  ถัดจากเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรม 
ประเพณี การมาเยือนบ้านห้องแซงต้องมา 
สมัผสัท่ี  “ภตูากแดดหรอืภรู่มเยน็มโนธรรม”  
สถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและ 
มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง จุดเด่น 
ของที่นี่มี “หินสามก้อน” ขนาดใหญ่วางซ้อน 
ทับกันอย่างน่าอัศจรรย์ โดยมีลานหินเป็นท่ี 
นัง่พักผ่อนและเป็นจดุชมววิท่ีสามารถมองเหน็ 
ทัศนียภาพบริเวณใกล้เคียงที่เป็นท้องทุ่งนา 
เขียวขจีได้อย่างสวยงาม

  ด้านอาหารท้องถ่ินท่ีแนะน�าของ 
บ้านห้องแซง คือ “เมนูขี้สูบใบคูณ” (น�้าจิ้ม 
มะม่วง) อาหารพ้ืนบ้านท่ีชาวบ้านน�าใบคูณ 
มาสับให้ละเอียดแล้วไปต้ม ทุบหรือห่ันข่าป่า 
ลงไป เติมเกลือหรือน�้าปลาร้า ถ้าต้องการ 
รสหวานก็ทบุฝักคณูทีแ่ก่จดัลงไป ต้มจนน�า้ข้น 
ด�า ยิ่งเหนียวยิ่งอร่อย เป็นน�้าย�าหรือน�้าจิ้มที่มี 
รสชาติกลมกล่อมท้ังเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม  
กินกับมะม่วงเปรีย้ว เป็นอาหารด้ังเดิมของท้องถ่ิน 
ที่แปลกแตกต่างไม่เหมือนใคร

หินสามก้อน

ขี้สูบใบคูณ (น�้าจิ้มมะม่วง)

บายศรีสู่ขวัญ

ติดต่อ
นางละเอียด ศรีสุข
โทรศัพท์ : 08 1911 1509
บ้านห้องแซง  หมู่ที่ 11 ต�าบลห้องแซง  
อ�าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร
https://www.facebook.com/PhuThiHongSaeng/
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 ในอดีตบ้านห้วยส�าราญ มีล�าธาร 
เล็ก ๆ ไหลผ่าน พอถึงฤดูแล้งก็เหือดแห้งไป  
ชาวบ้านต้องก้ันล�าธารเป็นช่วง ๆ  ตลอดเส้นทาง 
น�้าไหลผ่าน เพ่ือเก็บน�้าไว ้ใช ้จนเกิดเป็น  
“หนองกกดู ”  จากน้ันจึงเกิดมีสระน�้าไร ่นา  
บ่อบาดาล มาหล่อเลี้ยงชีวิตคนจนกลายเป็น  
“อ่างเก็บน�้าล�าปลาค้าว” ท่ีรองรับน�้าได้ถึง  
3.9 แสนล้านลกูบาศก์เมตร มีไว้หล่อเลี้ยงพื้นที่ 
โดยรอบ  และส�ารองในฤดูแล้งมาก  ๆ   เป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวส�าคญัท่ีนักท่องเท่ียวมกัแวะมาน่ังรบัลม 
และถ่ายรูปกัน
  การมนี�า้ต้นทนุท่ีเพียงพอไม่เพียงแต่
จะท�าให้ทุกชวิีตภายในหมูบ้่านห้วยส�าราญนัน้
ร่มเย็น แต่ยังท�าให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคี 
เป็นน�้าหน่ึงเดียวกัน เป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต 
เก้ือหนุน จนเป็นที่มาของการรวม “กลุ่มการ 
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ” เป็นอาชีพเสริม 
ที่สร้างรายได้ท่ีดี และไม่ว่าจะเทศกาลไหน 
ชาวบ้านที่นี่จะมีไม้ดอก ไม้ประดับส�าหรับ 
ร้อยมาลัย มาลัยกร ช่อดอกไม้ และมาลัยพิธี 
ต่าง ๆ ตอบสนองสังคมวิถีพุทธและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  “ไม้ดอก ไม้ประดบั” เป็นผลิตภณัฑ์ 
ที่ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านห้วยส�าราญ ที่มีการ 
ปลูกกันหลากหลายสายพันธ์ุ  เช ่น มะล ิ
ร้อยมาลยั มาลยัดอกพุด ดอกดาวเรอืง กุหลาบ 
ร้อยมาลัย ดอกคัตเตอร์ ไม้ตัดใบ และไม้ใบ 
อื่น ๆ ป้อนตลาด นอกจากนี้ที่ น่ียังมีสวน 
ดอกเบญจมาศ  12  สายพันธ์ุ  เปิดให้นกัท่องเทีย่ว 
เข้าชมฟรี มีผลผลิตออกสู ่ตลาดช่วงเดือน 
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ส่งขายจังหวัด 
ในภาคอีสาน สปป.ลาว และปากคลองตลาด  
รวมมากกว่าปีละ 350 ตัน 

ชุมชนไม้ดอก เข้มแข็ง รักใคร่ สามัคคี

ไม้ดอก ไม้ประดับ

“บ้านห้วยสำ ราญ” 
ชุมชนไม้ดอก เข้มแข็ง รักใคร่ สามัคคี จ.อุดรธานี
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  พักจากเรื่องไม้ดอก ไม้ประดับ  
มาสู่เรื่องอาหารท้องถ่ินกันบ้าง เวลาที่มีการ 
ต้อนรับแขก อาหารเมนูท้องถ่ินของบ้าน 
ห้วยส�าราญจะถูกจดัเป็นส�ารบัไว้มากมาย ได้แก่  
นึง่ปลา แกงเห็ดใส่ไข่มดแดง ผกัสด ซปุมะเขอื  
แกงหน่อไม้ส้ม ซุปหน่อไม้ ข้าวต้มมัด เป็นต้น
ท้ายนี้ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเที่ยวชม 
แปลงปลกูไม้ดอก ไม้ประดบัของบ้านห้วยส�าราญ  
ทีน่ีม่บีรกิารจกัรยานส�าหรบัป่ันชมสวนดอกไม้  
เช่น   ดอกมะล ิ  ดอกพุด   ดอกดาวเรอืง   ดอกหงอนไก่  
ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกทานตะวนัหน ูดอกกุหลาบ  
ขนาดตัง้แต่ 1-10 ไร่ กระจายแทรกสลบัอยู่กับ 
แปลงปลกูผกั อ้อย และมนัส�าปะหลงั ไม่เพียง 
เท่านีใ้นช่วงฤดูฝนจะมี “ดอกเดซี”่ เพิ่มขึ้นมา 
ให้ชมกันอีก รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

อ่างเก็บน�้าล�าปลาค้าว

ส�ารับท้องถิ่น

ติดต่อ 
นางสาวฐิรนาถ  ฟักสนิท
โทรศัพท์ : 09 4529 9556
บ้านห้วยส�าราญ หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองไฮ
อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
https://www.facebook.com/bundanthaiudon/
posts/212298959554582
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 กลุม่ชาตพัินธ์ุลาวชาวบ้านหว้านน้ัน
นอกจากจะมชีวิีตความเป็นอยู่อย่างเก้ือกูลกัน 
แล้ว ชาวบ้านท่ีน่ียังเป็นกลุ ่มคนท่ีมีความ 
น่าสนใจในเรื่องการยึดมั่นจารีตประเพณี  
“ฮีตสบิสองคลองสบิสี”่ วัฒนธรรมท่ีแสดงถึง 
ความเป็นชาติเก่าแก่ เป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ิน  
ทีผ่สมผสานพิธีกรรมทีเ่ก่ียวกับเรือ่งผ ี เกษตรกรรม  
และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยในแต่ละเดือน 
ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคมจะมีการจัดพิธีกรรม 
ที่แตกต่างกันออกไป เชื่อกันว่ามีส่วนช่วยให้ 
เผ่าพันธุ์ด�ารงความเป็นอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
  ผลิตภัณฑ์ท่ีส�าคัญของชุมชน คือ  
เครื่องจักสานถือเป็นงานฝีมือที่กว่าจะผลิต 
ได้แต่ละช้ินน้ัน ผู้เฒ่าผู้แก่จะท�าอย่างใจเย็น   
แต่ใช้ความช�านาญและความประณีตสูง  
โดยผลิตภัณฑ์ที่ท�าออกมาจ�าหน่าย เช่น  
“ตะกร้า กระด้ง ข้อง และหมวก” ผลิตได้ 
เดือนละประมาณ10 ชิ้นเท่าน้ัน เรียกว่าน�า 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต้นไผ่มาสร้างอาชีพ 
แต่ไม่เน้นการท�าลาย เพ่ือรักษาสมดุลของ 
ธรรมชาติให้คงอยู่ไว้ชั่วลูกชั่วหลาน
  สถานทีท่่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ จะพาไปชม  
“วัดพระธาตุสุพรรณหงส์” วัดเก่าแก่ที่มี 
พระอุโบสถอยู ่บนเรือสุพรรณหงส ์จ�าลอง 
กลางสระน�า้แห่งเดยีวในโลก โดยทุกวันอาทติย์ 
และวันส�าคญัทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน 
ชาวบ้านหว้านและหมู ่บ้านใกล้เคียง รวมถึง 
นกัท่องเท่ียวทีเ่ข้ามาท่องเท่ียวในหมูบ้่าน  จะมา 
ร่วมกันประกอบพิธีท�าบญุตกับาตร ฟังพระธรรม 
เทศนา ส่วนภายนอกวัดบรรยากาศก็แสนด ี
เพราะรายล้อมไปด้วยทุ่งนาพอเพียงของชาวบ้าน 
มลีมสบายพัดผ่านอยู่ตลอด

ฮีตสิบสองคลองสิบสี่

จักสานบ้านหว้าน

“บ้านหว้าน” กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ยึดมั่นในจารีตประเพณี 
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ จ.ศรีสะเกษ

  จุดเช็กอินต่อไป คือ “เดินชมป่า 
ชมุชนบ้านหว้าน ส�ารวจพนัธุไ์ม้นานาพนัธุ”์   
ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 3,000 ไร่ บริเวณป่าม ี
พันธ์ุไม้นานาชนิด เช่น ไม้พะยอม ไม้พยุง และ 
ไม้มะพอก เป็นต้น นับเป็นแหล่งสร้างรายได ้
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ให้แก่คนในหมูบ้่าน โดยนกัท่องเทีย่วสายลยุป่า  
สามารถเข้ามาเดนิส�ารวจขอความรูเ้รือ่งพันธ์ุไม้ 
หายากจากชาวบ้านได้ นบัเป็นกิจกรรมทีน่่าสนใจ 
เลยทีเดียว
  ท้ายสุดก่อนกลับท่ีพักอย่าลืมแวะ 
รับประทานอาหารพ้ืนถ่ินที่ส�าคัญของชุมชน  
คือ “ขนมตดหมา” ขนมโบราณซึ่งปัจจุบัน 
หารับประทานได้ยาก มีรากตดหมา น�้าตาล  
ใบตอง แป้งข้าวเหนียว มะพร้าวอ่อนขูด  

และเกลือเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีการท�านั้น 
จะน�าส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วน�าไป 
ห่อใบตอง ก่อนจะน�าไปป้ิงหรอืย่างก็ได้ เมือ่สกุ 
แล้วจะมรีสชาตหิวานมนั กลมกล่อม เนือ้แป้ง 
จะนิม่ไม่กระด้าง แถมส่งกลิ่นหอมของใบตอง 
แฝงอยู่เลก็ ๆ แตะจมกูเรยีกน�า้ย่อยได้ไม่น้อย 
เลยทีเดียว

ขนมตดหมา

เดินชมป่าชุมชนบ้านหว้าน ส�ารวจพันธุ์ไม้นานาพันธุ์

วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

ติดต่อ
นายวิมล  ทองสาย
โทรศัพท์ : 09 3076 7892
บ้านหว้าน หมู่ที่ 5 ต�าบลน�้าค�า 
อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
https://www.facebook.com/่OTOP-ท่องเทียว
บ้านหว้าน-1760297080744087/
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 บ้านหอค�ามีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีราบลุ่ม  
มแีม่น�า้โขงไหลผ่าน มทีวิทัศน์งดงาม มหีนองน�า้ 
ธรรมชาติที่ส�าคัญเหมาะแก่การเกษตร เป็น 
แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน และยัง 
เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชน 
ต้นแบบ เพ่ือการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวแบบ 
ยั่งยืน ที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 
การแข่งเรอื ประมงพ้ืนบ้านด้วยอปุกรณ์หาปลา 
แบบโบราณ หัตถกรรมพ้ืนถ่ิน และอาหาร 
จากแม่น�้าโขง ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้มาสมัผสัเสน่ห์และวถีิชวิีตของชมุชนรมิโขง
  “หลากหลายเมนพูืน้ถิน่บ้านหอค�า”  
ท่ีมีความอร่อย สะอาด ปลอดภัย ผลิตจาก 
ผลผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น อ่อมปลาใส่แย้  
โดดเด่นด้วยเนื้อปลากับแย้ และสารพัดผัก  
ปรุงรสด้วยปลาร้า รสชาติสุดแซ่บ เข้มข้น   
ลาบปลาน�้าโขง อร ่อยด้วยรสหวานจาก 
เนือ้ปลา เข้ากันได้ดกัีบรสจดัของเครือ่งปรงุลาบ   
ต้มปลาน�้าโขง อาหารอีสานเลิศรส มีครบ 
ทกุรสชาติ ปลาร้าทอดสมนุไพร อาหารกรบุกรอบ  
กลิน่ไม่แรง สามารถรับประทานเล่นได้ สดุท้าย 
ลวกผักปลอดสารพิษ เมนูที่ช่วยเจริญอาหาร  
รับประทานกับข้าวเหนียวย่ิงเพ่ิมรสอร่อย 
ตามแบบฉบับท้องถิ่น
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหอค�า 
มีการรวมตัวกันแปรรูปลูกหยีที่ไม่ใช่ลูกหยี 
ธรรมดาแต่เป็น “ลกูหยียกัษ์” ในรปูแบบต่าง ๆ   
ไม่ว่าจะเป็นลูกหยียักษ์กวน น�้าลูกหยียักษ์ 
พร้อมดืม่ เจลลีล่กูหยี รสชาตจิะอมเปรีย้วนดิ ๆ    
จ�าหน่ายเป็นสนิค้าโอทอป เป็นของฝากอนัดบั 
ต้น ๆ เมื่อมาเที่ยวที่บ้านหอค�า

วิถีชีวิตและประเพณีริมโขง

 “บ้านหอคำ ” 
วิถีชีวิตและประเพณีริมโขง จ.บึงกาฬ



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 267

  บ ้านหอค�ามีศาสนสถานท่ีเป ็น 
จดุเด่นคอื “วัดป่าเทพวมุิต” นกัท่องเท่ียวสามารถ 
แวะไปนมัสการพระพุทธศากยมุนีศรีรัตนากร  
พระพุทธรูปปางลีลา ที่มีความสูงถึง 21.99  
เมตร ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีสุดใน 
จังหวัดบึงกาฬ  
 บ้านหอค�าเป็นชุมชนลาวเวียงท่ีมี  
“เอกลักษณ์ด้านการแต่งกาย” คือ ผู้ชาย  
สวมกางเกง ใส่เสือ้แขนกระบอกสเีข้ม น�า้เงนิ   
กรม ผ้าขาวม้าคาดเอว ส่วนผู้หญิง นุ่งผ้าถุง  
ลายทางตามยาว มีตีนสีหมากรุก ม่วงแดง  
สวมเสือ้แขนกระบอกสเีข้ม ชายเสือ้อยู่ด้านนอก 
ผ้าถุง ห่มผ้าแพร รัดด้วยเข็มขัด เกล้าผม  

และทดัดอกไม้ นกัท่องเทีย่วทีต้่องการสมัผสัวิถี 
ชมุชนท้องถ่ินยังสามารถแต่งกายแบบคนพ้ืนถ่ิน 
ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้คนในหมู่บ้านได้ด้วย

วัดป่าเทพวิมุต

ผลิตภัณฑ์ลูกหยีแปรรูป

ติดต่อ
นายประสิทธิ์  นาหอค�า
โทรศัพท์ : 09 3056 0784
บ้านหอค�า หมู่ที่ 1 ต�าบลหอค�า 
อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
https://www.facebook.com/pg/otopbuengkan/
about/?ref=page_internal
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 การทอผ้าฝ ้ายบ้านหัวดงมีการ 
สืบทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น ซึ่งในอดีตการทอผ้า 
มกัใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชพีหลกั คอื  
เกษตรกรรม โดยทอผ้าเพ่ือใช้ในครวัเรอืน และ 
ใช้ในการพิธีกรรมในวันส�าคัญต่าง ๆ  เช่น งานแต่ง  
งานบวช ฯลฯ จวบจนปัจจบุนัได้มกีารรวมกลุม่ 
ในชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ บ้านหัวดง  
มเีกษตรกรประกอบอาชพีปลกูหม่อนเลีย้งไหม 
พันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน เลี้ยงไหม 6 รุ ่นต่อปี มี 
การจัดตั้งกลุ่มไหมวัยอ่อนเพ่ือจ�าหน่ายให้กับ 
สมาชิกในหมู่บ้าน และสาวไหมเพ่ือจ�าหน่าย 
เส้นไหม และใช้ส�าหรับทอผ้ามัดหมี่และ 
ผ้าพื้นเมืองจ�าหน่าย
  ด้วยเหตุนี้ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวดง 
จึงเป ็นผลิตภัณฑ์ที่มี เอกลักษณ์โดดเด่น 
เรียกว ่า “ผ ้าไหมขาวม ้าลายขาวแดง”  
อธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ คือ เป็นผ้าขาวม้า 
ผ้าไหม ทีม่สีขีาวสลบัสแีดงเป็นตาหมากรกุ สขีาว 
หมายถึง สแีห่งพระพุทธศาสนา สแีดง หมายถึง 
ประชาชนชาวอ�านาจเจริญ สีน�้าเงิน หมายถึง  
สายน�้าท่ีหล่อเลี้ยงชาวอ�านาจเจริญให้ม ี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนลักษณะตาหมากรุก  
คือ ท้องนาท่ีเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร 
ชาวอ�านาจเจริญ
  ผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญของชุมชนน้ี 
อกีอย่าง คอื ผลของต้นหม่อนทีใ่ช้ในการเลี้ยง 
หนอนไหม ชาวบ้านยังได้น�ามาเป็นวัตถุดิบ 
ในการแปรรปูเป็นเคร่ืองดืม่ เช่น “น�า้ผลหม่อน”  
มคุีณค่าทางโภชนาการทีอ่ดัแน่นอยู่ในผลสเีข้ม  
และรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวถูกปาก อีกทั้งยัง 
สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ ท้ังแบบ 
ผลสด ผลอบแห้ง ได้อีกด้วย 

วิถีชุมชนหม่อนไหม

“บ้านหัวดง” 
วิถีชุมชนหม่อนไหม ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ  จ.อำ นาจเจริญ

 เมนูอาหารท้องถ่ินบ้านหัวดงจะเน้น
วัตถุดิบที่หาได้จากในท้องถ่ิน น�ามาปรุงแต่ง
เป็นเมนูที่เรียบง่าย เช่น ส้มต�า ลาบหมู และ
ดักแด้ไหมทอด อร่อยจนต้องบอกต่อ
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  ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามา 
เทีย่วชม ท่านจะได้เรยีนรูก้ารทอผ้าบ้านหัวดง 
ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม 
มานานนบัร้อยปี “ชาวบ้านมีความยินดท่ีีจะให้ 
ค�าปรกึษาอย่างเตม็ที”่ เริม่จากการไปเก็บใบหม่อน 
ที่สวน วิธีการเลี้ยงหนอนไหมจากใบหม่อน  

วิธีเอาเส้นไหมออกจากรังไหม วิธีจัดการกับ 
เส้นไหมอย่างเป็นขัน้ตอน รวมไปถึงการถักทอ 
ผ้าไหมเป็นลายต่าง ๆ
 ไม่เพียงเท่าน้ีส�าหรับนักท่องเท่ียว 
ทีช่ืน่ชอบการศกึษาเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์  
บ้านหัวดงมี “โบราณสถานเสมาพันปี” โดย 
ใบเสมาของโบราณสถานนัน้ คือหลกัฐานส�าคญั 
ท่ีแสดงว่าชาวบ้านหัวดง  ตัง้รกรากท่ีนีน่านกว่า 
2,000 ปีแล้ว เพราะพบใบเสมาอายุกว่าพันป ี
ตั้งอยู่หลายจุดในชุมชน และนักโบราณคด ี
ได้ยืนยันว่าใบเสมาเหล่าน้ีอยู่ในยุคทวารวดี  
ใบเสมามคีวามส�าคญัต่อชาวบ้านในยุคน้ันมาก  
เพราะใช้เป็นสัญลักษณ์ระบุขอบเขตของ 
ศาสนสถานเพ่ือประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  อกีด้วย

ผ้าไหมมัดหมี่

โบราณสถานเสมาพันปี

น�้าผลหม่อน

ติดต่อ 
นางสาวพิสมัย แดงอุไร
โทรศัพท์ : 08 5777 7450
บ้านหัวดง หมู่ที่ 11  ต�าบลเปือย 
อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ
https://www.facebook.com/pages/OTOP-
ตลาดผลไม้หัวดง-/214648991899157
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 บ้านหัวนามีกลุ่ม “ชาติพันธุ์ลาว 
เป็นประชากรหลกัของหมู่บ้าน” มชีวิีตความ 
เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแบบ “พออยู่ พอกิน”  
วิถีชวิีตท่ีส่งผลให้เกิดสภาพชวิีตท่ี “อยู่ด ีมสีขุ”  
โดยมีหลักฐานทางโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึง 
อตัลกัษณ์การใช้ชีวิตของคนหมู่บ้านแห่งน้ีว่า 
อาจมีความเป็นอยู่นานกว่าพันปีแล้ว

 การมาท่องเที่ยวบ้านหัวนา จุดแรก 
ท่ีแนะน�าคือ “เขื่อนหัวนา” ถือเป็นสถานท่ี 
ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เพราะเขื่อนหัวนา 
เป็นสถานท่ีเชือ่มโยงทางธรรมชาตเิข้าด้วยกัน  
เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาเยือนสถานท่ีแห่งนี้ 
จะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้พบกับ 
ชาวประมงท่ีแสนจะใจด ีประกอบอาชพีเลีย้งปลา 
ในกระชัง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของ 
เกษตรกรในชุมชนที่ใช้ชีวิตแบบพ่ึงพิงอยู่กับ 
ธรรมชาติ  แต่ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
เพราะชาวประมงบ้านหัวนา คิดอยู่เสมอว่า  
สายน�้าคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงพวกเขามา 
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
  นอกจากนี้บ้านหัวนายังเป็นพ้ืนที่ 
ที่ชาวบ้านท�าการปลูกดอกบัวและเก็บฝักบัว 
ไปขาย เรียกว่า “นาบัวเงินล้าน” มีพื้นที่ 
ประมาณ 4 ไร่ แต่กลับมีบัวเป็นพัน ๆ ดอก ซึง่ 
นักท่องเท่ียวสามารถมาท�ากิจกรรมเดินชมบัว 
รับลมเย็นสบาย ๆ ท่ีจะพัดผ่านมาสัมผัสกาย 
อย่างเบา ๆ  พอให้ผวิมคีวามสดชืน่ หรอืจะเลอืก 
ใช้บริการล่องเรอืเก็บฝักบวั  ถ่ายรปูไปอวดเพ่ือน  ๆ   
ที่ไม่ได้มาเท่ียวด้วยกัน และน�าฝักบัวที่ได้ 
กลับไปบริโภค เรียกว่า ลงเรือรอบเดียวได้ทั้ง 
บรรยากาศและอิ่มท้องเลย

ชุมชนประวัติศาสตร์ 1,400 ปี

“บ้านหัวนา” 
ชุมชนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 1,400 ปี จ.ศรีสะเกษ

  เหนด็เหนือ่ยจากการเทีย่วชมสถานที ่
ต่าง ๆ ในบ้านหัวนาแล้วก็ไม่ควรพลาดชิม 
เมนูท้องถ่ินที่สามารถมาลิ้มลองได้ในเดือน 
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ธันวาคมของทุกปี อย่างเมนู “ข้าวใหม่ปลามัน”  
โดยหลงัการเก่ียวข้าวของชาวนา ชาวนาจะน�า 
ข้าวใหม่จากท้องนา ซึง่มกีลิน่หอมและรสชาต ิ
ที่เป็นเอกลักษณ์ไปหุงด้วยวิธีแบบชาวบ้าน  
และน�าปลาในแม่น�้ามูลท่ีมีลักษณะเป็น 
ปลามัน รสชาติหวานหอมมาปรุงแต่งแต่น้อย  
บ้างก็น�าไปน่ึง บ้างก็น�าไปย่าง โดยห่อกับใบตอง  
เพ่ือคงความความสดใหม่ของอาหารท่ีได้รบัการ 
สรรค์สร้างมาจากธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด
  อิ่ มท ้ องแล ้ ว  บ ้ านหั วนา ยังมี
ผลิตภัณฑ์ OTOP แปรรูปจากปลาแม่น�้ามูล 
มากมายให้เลอืกซือ้ เช่น “ปลาแม่น�า้แดดเดยีว  
ปลาเน้ืออ่อน ปลาร้า ปลาส้ม” สะท้อนถึงชวิีต 

เก็บบัว ณ นาบัวเงินล้าน

เขื่อนหัวนา

ติดต่อ
นายสมพงษ์  บุญบ�าเรอ
โทรศัพท์ : 08 7254 2142
บ้านหัวนา หมู่ที่ 2 ต�าบลหนองแก้ว 
อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
https://www.facebook.com/pages/category/ 
Legal/ชุมชนท่องเที่ยว-OTOP-นวัตวิถี-บ้านหัวนา- 
278138029693405/ 

ความเป็นอยู่ของพรานประมงริมแม่น�้ามูล  
โดยในแต่วันจะมีการจับปลาต่าง ๆ เพ่ือป้อน 
เข้าสูโ่รงงานแปรรปู ซึง่ผลติภณัฑ์แต่ละชนดิน้ัน 
จะมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติท่ีมี 
เอกลักษณ์เฉพาะตัว หารับประทานได้ยาก  
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
เป็นอย่างมาก
  ก่อนกลบัอย่าลมืแวะนมสัการขอพร  
“หลวงพ่อใหญ่” ซึง่เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชยั  
ต้ังอยู่ภายในพระอโุบสถวดัจ�าปา ทีก่รมศลิปากร 
ส�ารวจแล้วพบว่ามีอายุมานานกว่า 1,400 ปี  
ซึ่งเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
ในชุมชน
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 บ้านหัวฝาย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบท่ีมีเสน่ห์ในเรื่องของการ 
ด�าเนินชีวิตด้วยวิถีไหมมัดหมี่ ท�ารายได้ให้แก่ 
คนในชุมชน มีการจัดตั้ง “กลุ่มสตรีสหกรณ ์
ทอผ้าไหมบ้านหัวฝาย”  เพ่ือใช้เป็นฐานการเรยีนรู ้
ทั้งการผลิตเส้นไหม เรียนรู้วงจรชีวิตของไหม  
การย้อมสีธรรมชาติ ไปจนถึงประเพณีและ 
ความเช่ือทางศาสนา เช่น การบังสุกุลไหม  
โดยจะมกีารน�าใบหม่อนเข้าร่วมในการท�าบญุ 
ให้กับตวัหนอนไหม และถวายเส้นไหมให้แก่วัด 
ในรปูแบบของผ้าป่าเส้นไหม รวมถึงการทอผ้า 
สบง จวีรไหมถวายแก่พระสงฆ์ ตามวสิยัทัศน์ 
ของชาวบ้านหัวฝายว่า “เป็นชุมชนแห่งการ 
เรยีนรู้มุ่งสู่เส้นทางสายไหม น้อมน�ากายใจ 
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงบ้านหัวฝาย  
“ผ้าไหมมดัหม่ีย้อมสธีรรมชาต”ิ เป็นผ้าไหม 
ทีม่สีสีนัลวดลายสวยงาม ประณีต และยังได้รบั 
มาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน (มผช.)  
มีการควบคุมคุณภาพการผลิต สีไม่ตก และมี 

ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

หมู่บ้านผ้าไหมมัดหมี่

“บ้านหัวฝาย” 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่เส้นทางสายไหม จ.ขอนแก่น

การพัฒนาคณุภาพให้เป็นท่ีต้องการของตลาด 
อยู่ตลอด มีลายอัตลักษณ์คือ “ลายฟองน�้า 
หัวฝาย” ซึ่งมีต�านานว่าได้รับแรงบันดาลใจ 
มาจากการมองเห็นคล่ืนฟองน�้าจากหนองน�้า 
หัวฝายในหมู ่บ้าน มีผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายที่ 
หลากหลาย เช่น ผ้าไหมมดัหมีย้่อมสธีรรมชาติ  
ผ้าไหมพ้ืนเรยีบย้อมสธีรรมชาต ิผ้าไหมแต้มหมี่  
ผ้าพันคอไหม ผ้าคลมุไหล่ไหม ไหมขดัตวั และ 
สินค้าที่ระลึกที่แปรรูปจากเศษผ้า เป็นต้น
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  ผ้าไหมมดัหมีบ้่านหวัฝายน้ันมจี�าหน่าย 
ที่ “ถนนสายไหม” แหล่งจ�าหน่ายผ้าไหมของ 
ชาวบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่บนถนนศรีบุญเรือง  
เป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่มีร้านจ�าหน่ายผ้าไหม 
มากกว่า 30 ร้าน ผ้าไหมท่ีนีม่หีลากหลายรปูแบบ  
เช่น ผ้าไหมมดัหมี ่ ผ้าไหมพ้ืนเรยีบ ชดุผ้าไหม 
ส�าเร็จรูป ชุดเดรสผ้าไหม ชุดผ้าไหมใส่ท�างาน  
ทีน่กัท่องเท่ียวสามารถเลอืกซือ้ได้ในราคาไม่แพง 
  ชาวบ้านหวัฝายมกีารผลติ จ�าหน่าย  
และเปิดสอนการท�าสมุนไพร “ลูกประคบ”  
โดยลูกประคบของบ้านหัวฝายน้ันมีประโยชน์ 
สรรพคณุมากมาย ในด้านการรกัษาโรคแขนงหน่ึง 
ทีม่ปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะการลดความเครยีด  
ขจัดความอ่อนเพลีย ช่วยคลายกล้ามเน้ือ  
คลายเส้น ส่วนในด้านอาชีพนั้นผู้ท่ีเข้ามาท�า 
กิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู ้สามารถน�าไปต่อยอด 
เป็นอาชพีสร้างรายได้เสรมิ เพราะประเทศไทย 
ขึ้นชื่อในเรื่องของการนวดแผนไทยที่ต้องใช้ 
ลูกประคบสมนุไพรเป็นส่วนประกอบในการรักษา
  ส�าหรับของอร่อยบ้านหัวฝาย ต้อง 
ยกนิว้ให้คอืเมนู “ปลาน่ึงแจ่ว” ปลาสด ๆ  น�าไปนึง่ 
กับสมุนไพร เน้ือปลาหวานจากธรรมชาติ 
โดยไม่ต้องปรงุเพ่ิม รบัประทานคูก่บัน�า้จิม้แจ่ว  

ปลานึ่งแจ่ว

เรียนรู้การท�าสมุนไพรลูกประคบ

ติดต่อ
นางสาววาสนา แก้วพา
โทรศัพท์ : 08 7215 8749
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ต�าบลปอแดง 
อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.facebook.com/cddkhonkaen

รสชาตแิซ่บสไตล์อสีาน โดยมผีกัสดหรอืผกัลวก 
เป็นผกัแกล้ม เป็นการเพ่ิมคุณค่าในมือ้อาหาร  
อีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการ โปรตีนสูงและ 
ย่อยง่าย จึงไม่น่าแปลกใจท่ีชาวบ้านหัวฝาย 
มีสุขภาพดี และพร้อมส่งต่ออาหารท้องถ่ิน 
เมนูนี้สู่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน
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    บ้านเหล่าใหญ่ เป็นชุมชนที่ได้รับ 
การพัฒนาศกัยภาพการด�าเนนิงานในลกัษณะ 
การบรูณาการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึง 
ชาวบ้านท้ังที่เป็นแกนน�าและครัวเรือน โดยใช้ 
ความโดดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
มาเป็นอัตลักษณ์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและ 
โปรแกรมการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจตามฤดูกาล  
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียว 
ไปยังหมูบ้่านอืน่ ท�าให้คนในชมุชนบ้านเหล่าใหญ่ 
และชุมชนใกล้เคียงมีความรัก ความสามัคคี  
ตลอดจนมรีายได้จากการท่องเท่ียวทีเ่พ่ิมมากข้ึน 
ในปัจจุบัน
  ส�าหรับนักท่องเท่ียวขาลุย ต้องไม่ 
พลาดการท�ากิจกรรมน้ี “ฤดูหนาวต้องขึ้น 
ภูน้อย” แม้การเดินทางจะยากล�าบากอยู่บ้าง  
สุดปลายทางจะพบกับสิ่งต่าง ๆ  มากมาย เช่น  
รอยพระพุทธบาท มีถ�้าตามธรรมชาติ ชมดอก 
ข่อยดานหรือข่อยหิน และทิวทัศน์ทั้งหมดของ
ต�าบลเหล่าใหญ่ นอกจากน้ียังเป็นสถานท่ี 
เก็บอัฐิของ “หลวงปู่เพชร” ผู้ก่อตั้งวัดหอไตร 
เหล่าใหญ่ วัดท้องถิ่นในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ 
อีกด้วย

วิถีชีวิตบ้านเหล่าใหญ่

พิพิธภัณฑ์ซากปลาโบราณภูน�้าจั้น

“บ้านเหล่าใหญ่”  

 ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน จ.กาฬสินธุ์

   นักท ่องเที่ ยวสายช ้อปหากมา 
ท่องเท่ียวบ้านเหล่าใหญ่แล้วต้องหาเวลามา 
เลือกซื้อ “ผลิตภัณฑ์เสื้อเย็บจักรปักมือ”  
ของบ้านเหล่าใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  
ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว เนื้อผ้าน่ิม  
ใส่แล้วเบาสบาย มีลายผ้าให้เลือกมากมาย  
และได้รบัการรองรบัมาตรฐาน  มผช. และได้รบั 
การคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว 
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  นักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์  
มาถึงบ้านเหล่าใหญ่แล้วให้มุง่มาที ่ “พพิธิภัณฑ์ 
ซากปลาโบราณภูน�้าจั้น”  เป ็นสถานที ่
ท่องเทีย่วยุคโลกล้านปี  นักท่องเท่ียวจะได้พบกับ 
ซากดึกด�าบรรพ์เป็นฟอสซิลปลาโบราณกลุ่ม
ปลาเลปิโตเทสอายุ 150 ล้านปี มีความส�าคัญ 
กับการศกึษาเรยีนรูเ้ชงิประวัติศาสตร์  นอกจากนี้ 
ภูน�้าจั้นยังมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ ม ี
แหล่งน�้าส�าคัญของชาวต�าบลเหล่าใหญ่ ซึ่งมี 

น�า้ไหลตลอดทัง้ปี เสมอืนเป็นสายเลอืดหล่อเลีย้ง 
ชีวิตของชาวบ้านที่ขาดไปไม่ได้ 
  นักท่องเท่ียวสายกิน อาหารพ้ืนถ่ิน 
ของบ้านเหล่าใหญ่ มใีห้เลอืกทานหลากหลาย 
เมน ูได้แก่ กะสบู ไข่ป่าม อ่อมหวาย ซัว่ไก่บ้าน  
แจ่วผูไ้ท และผกัลวก  ส่วนขนมหวานก็ม ีข้าวโจ้  
ข้าวปาด และขนมเลียนมิด นอกจากน้ียังมี 
อาหารตามฤดกูาลทีส่ามารถหาได้จากธรรมชาติ  
เช่น แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง ลาบปลาน�้ายัง  
และป่นปลา เป็นต้น  

อาหารคาวหวาน

สิมโบราณ

เสื้อเย็บจักรปักมือ

ติดต่อ
นายสนั่น นนทมาตย์
โทรศัพท์ : 08 1053 2293
บ้านเหล่าใหญ่ หมูท่ี ่1 หมูท่ี่ 7 หมูท่ี ่8 ต�าบลเหล่าใหญ่  
อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/NewsKuchinaraihome/ 
posts/อ�าเภอกุฉนิารายณ์-ค�าขวัญ-แหล่งวัฒนธรรม
ผู ้ไทย-ผ้าไหมมัดหมี่ -ผ ้าดีลายขิด-สิ่งประดิษ/
801190553249649/
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 วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านอุบล 
สามคัค ี“ยึดอาชพีเกษตรกรรมท�าสวนผลไม้ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เช่น  
ปลูกเงาะ ล�าไย ทุเรียน กล้วย ส้มโอ มะม่วง 
ที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากดิน 
ในพื้นที่เพาะปลูกเป็นธารภูเขาไฟเก่าแก่ และ
มีแหล่งน�้าใต้ดินท่ีเป็นน�้าแร่ธรรมชาติ ผลไม้
จึงได้รับแร่ธาตุท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเจริญ
เติบโตอย่างเต็มที่ 
  โดยนักท่องเท่ียวสามารถมาชม  
มาชิมผลไม้ต่าง ๆ กันได้ที่ “สวนลุงเล่ห์  
(นายบุญซ้อน ค�าศรี)” ซึ่งเปิดเป็นโฮมสเตย์ 

“บ้านอุบลสามัคคี” 

ชุมชนมากมีสวนผลไม้พอเพียง จ.บุรีรัมย์

และมกีจิกรรมท่องเทีย่วมากมาย  เช่น  การพาทัวร์ 
บุฟเฟ่ต์ผลไม้ เดินเย่ียมชมสวนผลไม้ และ 
เก็บผลไม้สด ๆ จากต้นมารับประทาน
 นอกจากน้ียังมี “แรลลี่เท่ียวชม 
ป่ายาง” กิจกรรมการท่องเท่ียวที่สร้างความ 
สนุกสนาน โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งท้าย 
รถกระบะเทีย่วชมสวนยางพาราของชมุชน  ซึง่ 
นอกจากจะได้สมัผสัวิวทวิทัศน์ท่ีสวยงามแล้ว 
ยังได้เรยีนรูก้ารท�าสวนยางพาราทีม่พ้ืีนท่ีขนาด
ใหญ่และได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
“ส่วนเวลากลางคืนของช่วงฤดฝูนกมี็หิง่ห้อย 
เรอืงแสงนบัล้านตวั” ให้ได้ชมกนัในป่าแห่งน้ีแรลลี่ชมป่ายาง

บรรยากาศบ้านอุบลสามัคคี
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กล้วยตากน�้าแร่พลังงานแสงอาทิตย์

แกงขี้เหล็ก

บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ที่สวนลุงเล่ห์

 บ้านอบุลสามคัคยัีงมอีาหารพ้ืนบ้าน 
รสไทยแท้อย่าง “แกงขี้เหล็ก” เมนูอาหาร 
ทีอ่ร่อยถูกปากคนทุกวัยไว้ต้อนรบันกัท่องเท่ียว  
โดยแกงขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยเรื่องท้องผูก  
บ�ารุงโลหิต มีฤทธ์ิเป็นยานอนหลับอ่อน ๆ  
ท�าให้รู้สึกหลับสบาย และยังมีสารต้านอนุมูล
อิสระท่ีช่วยยับย้ังและช่วยในการสลายตัว 
ของเซลล์มะเรง็ ตบท้ายด้วย “กล้วยตากน�า้แร่ 
พลังงานแสงอาทิตย์” ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของ 
ชุมชนบ้านอุบลสามัคคี กับรสชาติที่แสนหอม 
หวานจากธรรมชาติ เรียกว่าเป็นความอร่อย 
ถูกปากแบบไม่ต้องใส่น�้าตาล รับประทาน 
แต่พอดีรับประกันว่าไม่อ้วนแน่นอน 

สวนผลไม้พอเพียง

ติดต่อ
สิบเอกอนุรักษ์  ชอุ่มประโคน
โทรศัพท์ : 08 7532 9841
บ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 11 ต�าบลโนนสุวรรณ 
อ�าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
https://www.facebook.com/ubonsamakkee/



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน278

 ชายแดนภาคใต ้ เป ็น ดินแดน 
พหุวัฒนธรรมท่ีงดงามด้วยความหลากหลาย 
ของวิถีชีวิตที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน 
ทัง้ประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่ ประวตัศิาสตร์ 
ที่ชวนหลงใหล น่าค้นหา จากการผสมผสาน 
วัฒนธรรมต่างถ่ินนี้เองถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ของชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการท�าขนม 
โบราณมากว่าร้อยปี ทั้งกรรมวิธี รสชาติ และ  
“เรื่องราวท่ีมาพร้อมขนม” ขนมของชุมชน  
ที่มีชื่อว่า “ตลาดน�้ายะกัง 100 ปี” 
  การมาเยือนตลาดน�้ายะกัง ขนม  
100 ปีแห่งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศ 
ริมคลอง ดวูถีิของคนในชมุชนยะกังแล้ว  ยังได้ 
รูจ้กักับ “อาหารและขนมพืน้เมืองสตูรโบราณ 
หายากมากมาย นับ 100 ชนิด” ซึ่งเป็นท่ี 
ยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่มาจ�าหน่ายใน 
ร้านค้ามากกว่า 50 ร้านค้าและแต่ละร้านน้ัน 
ขายอาหารท่ีไม ่ซ�้ากันอีกด้วย เช ่น ขนม 
บาตาบูโระ ขนมปูตูฮาลือบอ ขนมจูโจ ขนม 
เจ๊ะแมะ นาซดิาแฆ นาซกิายอ เป็นต้น ให้เลอืก 
ซื้อในราคาสบายกระเป๋า รสชาติอร่อยและ 
ไม่เหมือนที่ไหน สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ ความสนุกริมน�้าและการแข่งเรือ

ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกและขนมมากมาย

“ชุมชนยะกัง 1” ตลาดน้ำ ยะกัง ขนม 100 ปี 
ชุมชนขนมโบราณ จ.นราธิวาส

  ขอแนะน�า “อาเก๊าะ” ขนมโบราณ 
ในต�านานที่ยังคงท�าด้วยวิธีแบบดั้งเดิม ค�าว่า 
อาเก๊าะ อาจจะเพ้ียนมาจากค�าว่า อาแกะ  
ซึง่แปลว่า ยกขึน้ อาจหมายถึง กรรมวธีิการผลติ 
ของอาเก๊าะท่ีต้องยกไฟฝาบนลงมาทุกครั้ง  
ปรุงจากแป้ง ไข่เป็ด น�้าตาล กะทิ มีลักษณะ 
เหมือนคัสตาร์ดท่ีมีเน้ือแน่น เนื้อขนมคล้าย 
ขนมหม้อแกงสงัขยา   รปูร่างคล้ายขนมไข่   แต่พิมพ์ 
ของขนมอาเก๊าะใหญ่กว่า มกัมรีปูทรงเป็นวงร ี
และแบน กลิ่นหอม รสหวานอร่อย น่าลิ้มลอง  
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  นักท ่องเ ท่ียวสามารถเลือกซื้อ  
“ของขวญัของฝากตลาดน�า้ยะกงั ขนม 100 ปี”  
ซึง่มท้ัีงของท่ีระลกึ เช่น แหวน ผ้าบาตกิ เสือ้ยืด  
ผ้ามัดย้อม พวงกุญแจ และขนมท้องถิ่น เช่น  
เปียนา ตปูะนาช ิบาตาบโูระ ขนมผูกรกั ขนมป้ันสิบ  
นาสดิาแฆ ตปูะ ซาลาเปา โรตกีรอบ ทีล้่วนเป็น 
ฝีมอืการผลติของคนในชมุชนชายแดนภาคใต้

 ตลาดน�า้ยะกัง ขนม 100 ปี ไม่เพียงมี 
อาหาร ขนมโบราณ และของฝากของท่ีระลึก 
จ�าหน่าย เท่านัน้ ท่ีนียั่งมบีรกิาร  “กจิกรรมล่องเรอื 
ชมวถีิชุมชนและทัศนียภาพของคลองยะกัง 
และลุ่มแม่น�้าบางนรา” กิจกรรมปั่นเรือถีบ 
บนผนืน�า้ในยามเย็น กิจกรรมเลีย้งปลา และหาก 
มาท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลวันฮารีอีดิลฟิตตร ี
ของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมแข่งเรือ 9 ฝีพาย  
กิจกรรมจบัเป็ด และแข่งขนัชกมวยทะเล ให้ได้ 
รับชมอย่างสนุกสนานอีกด้วย เรียกได้ว่า 
อิ่มท้องแถมอิ่มอกอิ่มใจกันเลยทีเดียว

อาเก๊าะ

บรรยากาศตลาดน�้ายะกัง ขนม 100 ปี

ติดต่อ
นายวันสุรี เล๊าะ
โทรศัพท์ : 09 8487 9177
ชุมชนยะกัง 1 ต�าบลบางนาค 
อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
https://www.facebook.com/TaladnamYakang1/
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 บ้านเขาหลกัตัง้อยู่ในหบุเขา มสีถานท่ี 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส�าคัญมากมาย เช่น  
“น�า้ตกเขาหลกั เลาะคลองล�าซอน คลองเขาสงู  
และคลองล�าภูรา” ด้วยเหตุน้ีการท�าเป็นสถานที ่
ท่องเท่ียว จึงมีการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยคนในชุมชนบูรณาการร่วมกับภาครัฐ  
เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมการท่องเท่ียว  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
กรมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
ภาคเอกชน รวมถึงสถานศึกษาอย่างโรงเรียน
ในหมู่บ้าน  มีการตั้งกฎระเบียบของหมู่บ้าน 
น�าไปสู ่การบริหารจัดการหมู่บ้านที่ง่ายข้ึน 
เพ่ือให้ชาวบ้านได้ตระหนกัถึงการอนรุกัษ์ป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน สมกับการ 
เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีถูกขนานนาม 
ว่า “บ้านเขาหลัก ยอดคนดีศรีตรัง เมือง 
แห่งความสขุ”
  สถานท่ีแรกท่ีชาวบ้านมักจะพา 
นักท่องเที่ยวไปท�าความรู ้จัก คือ “น�้าตก 
เขาหลกั” ป่าต้นน�า้ของชาวบ้านเขาหลกั มนี�า้ใส 
ไหลเย็นตลอดท้ังป ี  สภาพธรรมชาติ ยัง 
อดุมสมบรูณ์ ซ่ึงเป็นต้นทนุทีท่�าให้บ้านเขาหลกั 
เป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเทีย่ว มคีวามประทับใจ 
ทกุครัง้ท่ีมาเยือน และสามารถมาเท่ียวได้ท้ังปี

ล่องแก่ง

วิถีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

“บ้านเขาหลัก”  

วิถีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จ.ตรัง
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 “ล่องแก่ง” เป็นกิจกรรมไฮไลท  ์
ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนบ้านเขาหลัก  
สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ในจงัหวัดตรงั โดยการ 
ล่องแก่งทีน่ี่น�า้จะไม่แรงนกั สายน�า้จะไหลผ่าน 
มาอย่างช้า ๆ เลาะคลองล�าซอน คลองเขาสูง 
และคลองล�าภูรา เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้สมัผสั 
ทวิทศัน์  รมิสองฝ่ังท่ีมโีขดหนิหลากหลายรปูแบบ  
นบัเป็นดนิแดนทีโ่อบล้อมไปด้วยป่าเขาล�าเนาไพร 
ที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย
  บ้านเขาหลกัมกิีจกรรมการท่องเทีย่ว 
หลักที่นักท่องเท่ียวรู ้จัก คือ การล่องแก่ง 
บ้านเขาหลัก สมาชิกในหมู่บ้านจึงได้ “น�า 
สัญลักษณ์การล่องแก่งมาเป็นอัตลักษณ ์
ในการออกแบบ” เป็นผลติภณัฑ์ทีส่ร้างรายได้
ให้กับชมุชน โดยจดัท�าของฝากของทีร่ะลกึแก่ 
นกัท่องเท่ียว เช่น “หมวกสญัลกัษณ์ล่องแก่ง 
เสือ้สญัลกัษณ์ล่องแก่ง พวงกุญแจสญัลกัษณ์ 
ล่องแก่ง และหมวกสกรีนลายล่องแก่ง”  
ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้สร้างงาน  
สร้างอาชีพ 

  อาหารท ้อง ถ่ินขึ้นชื่ อของบ ้าน 
เขาหลักน้ันมีหลากหลายเมนู แต่ถ้าถูกปาก 
นกัท่องเทีย่วเป็นอนัดบัต้นๆ ต้อง “แกงไก่เน้ือด�า 
กับหยวกกล้วยเถ่ือน” เมนูสามัญประจ�า 
หมู่บ้าน รสชาติจัดจ้าน หอมพริกแกงเหลือง  
ส่วนหยวกกล้วยท่ีเคี่ยวจนนุ่มก็ให้รสสัมผัส 
ที่หวานกรอบแบบแปลกใหม่ ทานคู่กับผักสด  
และราดบนข้าวสวยร้อน ๆ  สกัจาน รบัประกันว่า 
ไม่ผิดหวังแน่นอน

แกงไก่เนื้อด�ากับหยวกกล้วยเถื่อน

น�้าตกเขาหลัก

ติดต่อ
นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย
โทรศัพท์ : 08 2420 4691
บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ต�าบลน�้าผุด 
อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
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 “ชาวจนีฮกจิว” เป็นอกีหนึง่ในกลุม่ 
ส�าเนียงจีนท่ีมีความแปลกแตกต่างไม่เหมือน 
ใคร ท้ังในด้านภาษาที่แม้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 
ภาษาหมิน (กลุ่มเดียวกับส�าเนียงฮกเกี้ยน  
แต้จิ๋ว) แต่เป็นหมินเหนือ หรือฮกเก้ียนเหนือ  
ทีแ่ตกต่างออกมาอกีรปูแบบจนสือ่สารกันได้ยาก  
ภาษาและวัฒนธรรมจีนฮกจิว จึงเป็นอีกหน่ึง 
ในเอกลักษณ์ส�าคัญของบ้านคลองจัง หลังการ 
อพยพจากมณฑลฝเูจีย้น  (เหนือ)  เข้ามาต้ังชมุชน  
กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานที่นับได้ว่า 
เหลอืให้เหน็ได้น้อยมากในประเทศไทย  ด้วยความ 
เป็นชุมชนเก่าแก่และมีความสะดวกด้วยการ 
เดนิทาง จากเส้นทางรถไฟ บ้านคลองจงัจงึเป็น 
ชมุชนทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม  จนเป็น 
อัตลักษณ์ของคนพื้นถิ่นที่ส�าคัญ 
  “จุดเด่นของชุมชนบ้านคลองจัง”  
คือ อาหารจีนแปรรูปท่ีใช้เป็นของฝาก หรือ 

ขนมแปะโอ่ง

ผัดหมี่นาบอน

“บ้านคลองจัง” ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสาน
ไทย-จีน สัมผัส “ฟูจิเมืองไทย” จ.นครศรีธรรมราช

จะเป็นเครื่องใช้ อย่างไม้กวาดหรือสบู่ ก็ใช้ 
วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถ่ิน เพราะเขตนาบอน 
เป ็นพ้ืนที่ล ้อมรอบด้วยภูเขาและมีปาไม้ 
อุดมสมบูรณ์ จึงได้วัตถุดิบคุณภาพแปรรูป 
มาเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของที่นี่ 
  “การเดินทางท่องเท่ียวบ้านคลองจัง  
คงต้องแวะไปเย่ียมชม” สถานท่ีส�าคัญ ๆ  
อย่าง สถานีรถไฟคลองจัง น�้าตกคลองจัง  
ป่าโบราณ ร้านน�้าชายินดีโอชา ปั่นจักรยาน 
ชมทัศนียภาพเขาเหมน (ฟูจิยาม่าเมืองไทย) 
สุสานบรรพบุรุษชาวฮกจิว รวมถึงวัดอัมพวัน 
อันสวยงาม 
  “อาหารพืน้ถ่ินของบ้านคลองจงั”  
แน่นอนว่า เมื่อเป็นชุมชนวัฒนธรรมผสม 
ไทย-จีน (ฮกจิว) แล้ว อาหารฮกเก้ียนเหนือ  
ที่แตกต่างจากต�ารับอาหารแต้จิ๋ว หรืออาหาร 
ฮกเก้ียนทัว่ ๆ  ไปทีค่นไทยคุน้เคย ย่อมหาชมิได้ 
ที่นี่เพียงที่เดียว กับ “ผัดหม่ีนาบอน และ 

่
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ขนมแปะโอ่ง” อนัขึน้ชือ่ลอืชา หรอืหมสูามชัน้ 
ผัดกากเหล้าจีน เมนูอาหารของแท้ดั้งเดิม 
จากฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ซ่ึงชาวฮกจิวใน 
บ้านคลองจัง ยังคงรักษาเอาไว้จนเป็นหน่ึงใน 
ของดแีห่งแดนใต้มาจนถึงทุกวันนี้ 
  ส่วนกิจกรรมส�าหรับการท่องเท่ียว  
ทีน่่าสนใจคอื  การเดนิทางด้วยรถไฟ ซึง่จะท�าให้ 
การท่องเท่ียวบ้านคลองจังได้อรรถรสเป็น 
อย่างย่ิง รวมถึงการได้ปั่นจักรยานชมสถานท่ี 
ส�าคัญ ๆ ในพ้ืนท่ี และที่พลาดไม่ได ้คือ 

ร่วมพิธีกรรมตามประเพณีของชาวจีนฮกจิว 
ที่ไม่เหมือนจีนส�าเนียงอื่น ๆ และหาได้เฉพาะ 
ที่นี่เพียงที่เดียว 

เขาเหมน ชมป่าเขาในม่านเมฆ

วิถีชีวิตที่อยู่คู่กับธรรมชาติ

ติดต่อ 
นางสาวกัญญา นินละเอียด
โทรศัพท์ : 09 6028 0501
บ้านคลองจัง หมู่ที่ 4 ต�าบลนาบอน 
อ�าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/KhlongChang/posts
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 เอกลักษณ์ของบ้านคลองต�่าคือ 
เกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีชุมชนมี
กลายเป็นวัตถุดบิชัน้เลศิในการน�าไปสกัดและ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางสมุนไพร 
เพ่ือจ�าหน่าย ภายใต้ช่ือ “บ้านสมุนไพรอรณุ”ี  
โดยรบัซือ้วตัถุดบิหลกัจากชมุชน   มกีระบวนการ 
ผลิตที่น�านวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน  พัฒนาต่อยอดไปพร้อม  ๆ   กัน  เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้านผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดปัจจุบัน ช่วยส่งเสริม 
เศรษฐกิจในชมุชนและพัฒนาต่อยอดในระดบั 
สากล
 สร้างสรรค์สู ่ผลิตภัณฑ์เด่นของ
ชุมชน คือ เครื่องส�าอางสมุนไพรบ�ารุง 
ผวิหน้าจากธรรมชาติ 100% ภายใต้ตราสนิค้า  
“บ้านสมุนไพรอรุณี” เช่น น�้าตบแตงกวา  
เซรั่มน�้ามันธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ น�้ามัน 
ดอกทานตะวัน น�้ามันร�าข ้าว น�้ามันงา  
คลนีซิง่ออยล์  สบูเ่หลวตะไคร้หอมผสมสารสกัด 
น�้ามะเฟือง และสบู่สมุนไพร ใช้วัตถุดิบหลัก 
ปลูกเองในชุมชน ควบคุมตั้งแต่ดินท่ีใช้ใน 
การปลกู ไม่แต่งส ีไม่แต่งกลิน่ ไม่มแีอลกอฮอล์  
ใช้วัตถุกันเสียจากสมุนไพรธรรมชาติ 

บ้านสมุนไพรอรุณี

ถนนขาดบ้านคลองต�่า

“บ้านคลองต่ำ ” 
ชุมชนสมุนไพรโกอินเตอร์ จ.ปัตตานี
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  นอกจากความอุดมสมบูรณ์แล้ว 
ที่นี่ยังมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติซ่อนอยู่ 
จดุท่องเท่ียวส�าคญั ซึง่ถือเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
อีกแห่งคอื “ถนนขาดบ้านคลองต�า่” คือเส้นทาง 
หลวงที่ถูกตัดขาด เนื่องจากโดนน�้าทะเลหนุน 
กลืนกินถนนหายไป จึงสิ้นสุดเพียงเท่าน้ี  
ปัจจุบันน�้าทะเลได้ลดระดับลงไปมาก ท�าให้ 
เกิดหาดทรายสีขาวทอดยาวไกล ยามเย็น 
สามารถท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เหมาะแก่การ 
พักผ ่อน น่ังดูพระอาทิตย ์ตกลับขอบฟ้า  
หากเป็นช่วงพระจันทร์เตม็ดวง  บรเิวณหาดทราย 
แวยามาก็จะสว่างไสว ไม่แพ้ตอนกลางวัน  
เหมาะกับการกางเต็นท์นอนฟังเสียงคลื่น 
ก็มีความสุขไม่แพ้กัน 
 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่องเท่ียว 
ในชมุชน อย่าง “เรยีนรูก้ารเลีย้งปลากระเบน 
สวยงาม” ฟาร์มปลากระเบนสวยงามเป็น 
อุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในชุมชน มีการ 
เลี้ยงท่ีครบวงจร สามารถเข้าชมและศึกษา 

เรียนรู ้การเลี้ยงได้ โดยมีตั้งแต่บ่ออนุบาล 
ปลากระเบนแรกเกิด ไปจนถึงบ่อพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ 
ปลากระเบน 
 ชิมของอร่อยพ้ืนถ่ิน “ขนมด”ู ที่ท�า 
มาจากแป้งข้าวเหนียว เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการแปรรูปวัตถุดิบด้วยวิธีถนอมอาหาร  
สามารถเก็บไว้รับประทานได้ประมาณ 1  
สัปดาห์ ขนมดูมีรสชาติหวาน มัน กล่ินหอม 
มสีนี�า้ตาลปนด�า เป็นขนมทีน่ยิมของคนในพ้ืนท่ี  
3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนคนในชุมชนบ้าน 
คลองต�า่ นยิมรบัประทานขนมดเูป็นอาหารว่าง 
คู่กับน�้าชา กาแฟ เป็นไลฟ์สไตล์แบบท้องถ่ิน  
ที่ไม่เน้นกินอยู่หรูหรา แค่มีน�้าชากับของอร่อย 
ถูกปาก ก็สร้างความสุขได้แล้ว 

ขนมดู

เรียนรู้การเลี้ยงปลากระเบนสวยงาม

ติดต่อ
นายเจริญ  ทองศรีจันทร์
โทรศัพท์ : 08 4855 3621
นางอรุณี แก้วเพ็ชร
โทรศัพท์ : 09 3579 4977
บ้านคลองต�่า หมู่ที่ 4 ต�าบลปะนาเระ 
อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
https://www.facebook.com/banmoo4/
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  การเดินทางมาท่องเท่ียวที่บ ้าน
คลองรีนั้น นักท่องเที่ยวจะได้พบวิถีชีวิตที่เป็น
อัตลักษณ์ท่ีมีความมหัศจรรย์และโดดเด่น 
ควรคู่แก่การมาท่องเท่ียวเป็นอย่างย่ิง ความ
น่าสนใจ เช่น การได้มาชมวิถีประมง เห็น 
ชาวบ้านจับสัตว์ทะเลสด ๆ มาปรุงอาหารให ้
รับประทาน ชมการปีนข้ึนต้นตาลโตนดของ 
ชาวบ้านเพ่ือน�าลกูตาลมาท�าของหวานจากลกูตาล 
ให้รับประทาน นอกจากนี้ยังได้สัมผัสถึงวิถี 
แห่งความเชื่อเรื่องการกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
ในท้องถิ่นอีกด้วย 
  ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถ่ินของ 
บ้านครองรี คือ “น�า้ตาลโตนดเหลว” เป็นของฝาก 
ขึน้ชือ่ มรีสชาตหิวานหอมจากธรรมชาต ิไม่ใส่ 
สารเจอืปน  และได้รบัมาตรฐาน  นอกเหนือจากนี ้
ก็ม ี “ลกูตาลลอยแก้ว จาวตาลเชือ่ม”  และอืน่  ๆ   
อีกมากมายที่ท�าจากต้นตาลโตนด 

วิถีชุมชนท่องเที่ยวทางน�้า

เกาะค�าเหียง

“บ้านคลองรี”  
วิถีชุมชนท่องเที่ยวทางน้ำ  จ.สงขลา

  โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียว 
ห้ามพลาดเลย คือ “การล่องเรือไปตาม 
ทะเล” และแวะข้ึนเกาะค�าเหียง “เกาะกลาง 
ทะเลสาบสทิงพระท่ีซ่อนตัวอยู่กลางทะเลสาบ 
สงขลา” ชมทัศนียภาพอันสวยงาม มีจุดขาย 
หลายจุดบนเกาะ เช่น แนวสันเขาที่มีลักษณะ 
เป ็นโขดหินทอดตัวยาวไปตามแนวเกาะ  
เรียกว่า “สันหลังมังกร” ภายในเกาะยังม ี
ผาม่านไม้จากธรรมชาต ิเหมอืนมใีครไปจดัวางไว้ 
อย่างสวยงาม นอกจากน้ียังมถี�า้ค้างคาว และ 
ที่ห้ามพลาดคือ กิจกรรมเล่นน�้ากองทราย 
ย้อนสมัยเด็ก พร้อมถ่ายรูปในจุดเช็กอินที่ 
ชาวบ้านจัดสรรไว้ให้
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  สิง่พิเศษอกีประการของบ้านคลองรี  
คือ ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร  
โดยชาวประมงบ้านคลองรีจะ “จับกุ้ง หอย ปู  
ปลา” ข้ึนมาจากทะเลแบบวันต่อวันและน�าไป 
ปรุงเมนูเลิศรสมากมาย  เช่น กุ้งเผา  ปลาเผา  
แกงคั่วปลามิหลัง ปลากระตักทอด เป็นต้น
  มาท่องเท่ียวกันจนอิ่มใจแล้ว ก่อน 
กลับภูมิล�าเนาก็อย่าลืมแวะไป “สักการะ 
เจ้าแม่อยูห่วั วดัท่าคุระ” พระพุทธรปูทองค�า  

สร้างขึ้นจากบรรพบุรุษของชาวบ้านคลองรี  
และตกทอดมาให้คนรุ่นหลังบูชา เป็นตัวแทน 
บุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เชื่อว่า 
มีความศักด์ิสิทธ์ิ ท�าให้ลูกหลานเกิดความรัก  
ความสามคัค ีโดยเมือ่ถึงวนัพุธแรกของข้างแรม 
เดือน 6 ผู้ท่ีศรัทธาจะมาร่วมสมโภชสรงน�้า 
เจ้าแม่อยู่หัว ซึ่งเป็นส่ิงท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา 
นับร้อยปีแล้ว 

วัดท่าคุระ

เมนูแสนอร่อยจากทะเล

ตาลโตนด

ติดต่อ
นางมัทนา  สังข์ศิริ
โทรศัพท์ : 08 1914 1787
บ้านคลองรี หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองรี 
อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
https://www.facebook.com/Khlongree.OTOP.
Innovative.Life.Songkhla/
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 จากกะลามะพร้าวธรรมดากลับ
สามารถสร้างอาชีพและเม็ดเงินให้กับชุมชน 
ได้อย่างเป็นกอบเป็นก�า จนได้ชื่อว่า “หมู่บ้าน 
กะลาเงนิล้าน” จากแนวคิดของนายปลืม้ ชคูง  
ผู ้น�าชุมชนเป็นผู ้ริเริ่ม โดยมีการน�ากะลา 
มะพร้าวมาออกแบบเป็นภาชนะส�าหรับใช ้
ในครัวเรือน เครื่องประดับ พัฒนารูปแบบ 
อย่างต่อเนือ่ง จนสามารถสร้างหตัถกรรมกะลา 
ประณีตศิลป์ ในราคาย่อมเยา ส่งจ�าหน่ายทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ จนมีชื่อเสียงและ 
ได้รับรางวัลมากมายจนถึงปัจจุบัน 
 ที่ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าว 
เมืองพัทลุง นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ขั้นตอน 
การผลิต พร้อมกับชื่นชมผลงาน “หตัถกรรม 
กะลามะพร้าว” หลากหลายรูปแบบ ต้ังแต่ 
พวงกุญแจ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย 
สุภาพสตรี เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน  
ไปจนถึงของประดับตกแต่งบ้าน อย่างโคมไฟ 
และตะเกียงเจ้าพายุ ท่ีออกแบบได้อย่างประณีต 
สวยงาม มีสไตล์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

หมู่บ้านกะลาเงินล้าน

“บ้านคอกวัว” 

ชุมชนกะลาเงินล้าน จ.พัทลุง

 ในชมุชนมสีถานท่ีท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
หลายแห่ง เช่น “วนอุทยานเมืองเก่าชยับรุ”ี  
ชุมชนโบราณซึ่งเคยเป็นท่ีตั้งของเมืองพัทลุง  
ใ น ส มั ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ร า ย ณ ์ ม ห า ร า ช 
แห่งกรุงศรีอยุธยา บริเวณโดยรอบเป็นภูเขา 
หินปูน ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางทุ่งนา ภายใน 
เมืองเก่าพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ส�าคัญ 
คือ เจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสอง พบอยู่ 
ท่ีบริเวณวัดเขา (ช้าง) เส้ือเมืองชัยบุรี ซึ่งเป็น 
เนินดินรูปสามเหลี่ยม สันนิษฐานว ่าท่ีนี ่
เคยเป็นทีต่ัง้ของเสือ้เมอืง หรอืหลกัเมอืงในสมยั 
อยุธยา
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ถ�้าทะเลภูเขา

หัตถกรรมกะลามะพร้าว

ติดต่อ
นายเชี่ยว  คงช่วย
โทรศัพท์ : 08 1388 0291
บ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ต�าบลชัยบุรี 
อ�าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 จากนัน้เดนิทางไปเท่ียว  “ถ�า้ทะเลภเูขา”  
เป็นถ�้าน�้าขนาดใหญ่ที่มีน�้าขังภายในถ�้า 
ตลอดทั้งปี ภายในมีหินย้อยเพดานสวรรค์  
และหินย้อยคอยยาย ที่มีความงดงามมาก  
ลักษณะของถ�้ามี 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นห้องโถง 
ที่มีขนาดกลาง ชั้นท่ี 2 เป็นถ�้าน�้าที่กว้างลึก 
ผนังถ�้าและเพดานถ�้าจะมีลวดลายสวยงาม 
แปลกตา ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องโถงอยู่เหนือน�้า  
มหีนิงอกหินย้อยท่ีงดงามเหมาะแก่การท่องเท่ียว 
เชิงผจญภัย
 หลงัเทีย่วชมความงามของธรรมชาติ  
ก็มาชิมของอร่อยพ้ืนถ่ิน “ปลาทูแดดเดียว”  
เป็นการถนอมอาหาร โดยเฉพาะการน�าปลาท ู
มาแปรรูปเพ่ือท่ีจะสามารถเก็บรักษาและ 
น�ามารับประทานไว้ได้ในระยะเวลานาน ๆ  
น�าปลาทูมาผ่าหลงัเอาไส้ออกแล้วล้างให้สะอาด  
คลุกกับเกลือในกะละมังให้เข้ากัน จากนั้น 
ก็น�าปลาไปตากบนตะแกรงท่ีมแีดดส่องถึง 1 วนั  
เมื่ออยากรับประทานน�ามาทอดในน�้ามัน 
ร้อนปานกลางจนสุก ปลาทูแดดเดียวกรอบ  
รสเค็มนิด ๆ ตัดกับอาหารเผ็ดร้อนจานอื่น ๆ  
ของอาหารปักษ์ใต้ อร่อยไม่รู้ลืม
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 บ้านจฬุาภรณ์พัฒนา 12 เป็นหมูบ้่าน 
ประวัติศาสตร์ของอดีตพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายา มีประวัติการต่อสู ้ แนวคิด และ
อุดมการณ์ท่ีน่าสนใจ ประชาชนที่อาศัยอยู่
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ล้วนเป็นอดีต 
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ์มาลายา หรือ 
ที่รู ้จักในนาม “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” ที่มี 
ประวัติศาสตร์การต่อสู ้ทางอุดมการณ์ใน 
ป่ากว่า 20 ปี โดยในชุมชนยังคงมีร่องรอย 
ประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ให้ได้ร�าลึกถึง เช่น  
อนุสรณ์สถาน สถานที่ที่วีรชนร่วมกันสร้าง 
สันติสุขและเอกภาพ ร่องรอยอุโมงค์ที่ขุดขึ้น 
เพ่ือเป็นฐานที่อยู่อาศัยในอดีต หลุมหลบภัย  
เตาไร้ควันท่ีแสดงถึงความเป็นอยู่ของพรรค 
คอมมิวนิสต์มาลายา
 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ขึ้นชื่อ  
“กิจกรรมล่องแก่งต้นน�้าสายบุรี” แม้จะไม่ 
ผาดโผนเหมือนล่องแก่งทั่วไป แต่เน้นการชม 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ท่ีเขียวชะอุ่มริมสองฝั่ง ตลอดสองข้างทางม ี
พืช ผกั สมนุไพรท้องถ่ินให้ได้เห็นและได้เรยีนรู ้
อย่างลึกซึ้ง เนื่องด้วยเป็นต้นน�้าย่ิงท�าให้ 
ล�าธารคงความใส สะอาด มีความร่มรื่น เย็น 
สบาย สามารถดืม่ด�า่กับบรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 
ได้อย่างเต็มที่ในระยะทาง 6-7 กิโลเมตร  

ชุมชนเสรีภาพ กับร่องรอยประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์

ปลาคลองทอด

“บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12” 
ชมุชนเสรีภาพกับร่องรอยประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ จ.นราธิวาส

และมจีดุแวะพักทีส่ามารถลงเล่นน�า้ได้ถึง 3 จดุ 
เลยทีเดียว
  เหน็ดเหน่ือยจากกิจกรรมล่องแก่ง 
แล้ว ก็แวะมาชม “พิพิธภัณฑ์บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 12” สร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บ รวบรวมวัตถุ  
สิ่งของ เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในสมัยท่ียังชีพ 
อยู่ในป่า ภายในตัวอาคารมีการจัดแสดง 
ภาพถ่ายของบุคคลส�าคัญ เหตุการณ์ส�าคัญ  
เครื่องมือทางการแพทย์ อาวุธยุทโธปกรณ์  
อุปกรณ์สื่อสารท่ีใช้ในอดีต และรวบรวม 
ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกองทัพ 
ประชาชนมาลายาหรือพรรคคอมมิวนิสต์ 
มาลายา ให้ผู ้ที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู  ้
ท้ังในเรื่องของการใช้ชีวิตในป่า และแนวคิด 
อุดมการณ์ที่มีร่วมกัน
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“บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12” 
ชมุชนเสรีภาพกับร่องรอยประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ จ.นราธิวาส   เมนูท้องถิ่นเด็ดของบ้านจุฬาภรณ ์

พัฒนา 12 มีให ้ เลือกหลากหลาย อาทิ 
“ปลาคลองทอด” ชื่อที่ดูแล้วแสนจะธรรมดา  
แต่รสชาติไม่ธรรมดา เป็นปลาที่หาได้ตาม 
ล�าธาร เน่ืองจากเป็นปลาท่ีมีก้างจ�านวนมาก  
เมื่อน�ามาทอดแล้ว สามารถรับประทาน 
ได้ทั้งตัวปลาคลอง มีความกรอบ มัน รสอร่อย  
เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่บ่งบอกถึงความ 
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ทีม่าจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชมุชน  
ท�าให้ต้นน�้าแห่งนี้ยังคงมีปลาคลองอยู่เป็น 
จ�านวนมาก

  มาถงึบ้านจฬุาภรณ์พัฒนา 12 แล้ว 
ไม่ได้รับประทาน “ซุปคอมมิวนิสต์” ถือว่า 
พลาดอย่างมหันต์ เพราะเมนูนี้โดดเด่นด้วย 
เครื่องปรุงและส่วนผสมที่มากด้วยสมุนไพร 
จากในท้องถิน่ทัง้หมด  ท�าให้มคีวามสด  สะอาด  
ปลอดภัย  ถูกสขุลกัษณะ  รสชาตอิร่อย  กลมกล่อม  
มคีวามเผด็ร้อนจงึนยิมรบัประทานในช่วงอากาศ 
หนาว และยังเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยเรื่องราว 
ทางประวัตศิาสตร์ของพรรคคอมมวินสิต์มาลายา 

ล่องแก่งต้นน�้าสายบุรี

ธรรมชาติบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12

ติดต่อ
นายอภิสิทธิ์ บันซา
โทรศัพท์ : 08 7967 3076
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 
ต�าบลสุคิริน อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
https://www.facebook.com/Banchulabhorn12/
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 “บ้านตรัง” เป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ ์
มพ้ืีนทีท่�านาและคลองชลประทาน  และหมูบ้่านน้ี 
อุดมไปด้วยอาหารนานาชนิดและผักพ้ืนบ้าน  
อาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ของหมู ่บ ้านนี้คือ 
“แกงสมรมกับต้มเดือนสิบ” ถือเป็นอาหาร 
ประจ�าถิน่แท้ ๆ  ของคนปักษ์ใต้ หารบัประทานได้ 
ในช่วงเทศกาลเดือนสิบ แกงสมรมท�าจาก 
เครื่องแกงเคี่ยวกับกะทิ ใส่ผักริมรั้ว เค่ียวจน 
เครือ่งแกงหอม เสร์ิฟพร้อมข้าวต้มสามเหลีย่ม  
เนื้อแน่นมีรสชาติมัน ๆ นอกจากนี้ยังมีอาหาร 
พ้ืนถ่ินอีกมากมาย อาทิ แกงค่ัวลูกโหนด  
(ตาลโตนด) แกงสรงลงไก่บ้าน แกงส้มดอกดาหลา  
แกงสมรม ต้มส้มใบชะมวง ปลาทอดขมิน้ ฯลฯ 
มขีองอร่อยพ้ืนถ่ิน  คอื  “ขนมเจาะหู”  หรอื  ขนมดซี�า  
ท�าจากแป้งผสมด้วยน�้าตาลแล้วน�ามาทอด  
เป็นขนมทีใ่ช้ในการท�าบญุสารทเดอืนสบิ หรอื 
เรียกว่า “งานท�าบญุชงิเปรต” ชาวบ้านเชื่อว่า 
ขนมนี้เป็นเหมือนเงินที่จะน�าไปใช้ในนรก เป็น 
ความเชื่อท่ีสืบต่อกันมาเพ่ือเป็นการอุทิศ 
ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
  นอกจากความครบเครือ่งเมนพ้ืูนบ้าน 
ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้ว บ้านตรัง 

บรรยากาศบ้านตรัง

ชมไม้ตะเคียนแกะสลัก

“บ้านตรัง” 
ครบเครื่องเมนูพื้นบ้าน จ.ปัตตานี

ยังมีภูมิปัญญาทอผ้าท่ีความโดดเด่นเรื่อง 
ลวดลาย อย่าง “ผ้าทอลายจวนตานี” ที่แกะ 
จากลายจวนตานโีบราณ แต่ใช้เรือ่งราววิถีชวิีต 
ของคนบ้านตรัง เล่าเรื่องราวออกเป็น 5 สาย  
ได้แก่ ลายกอวัง ลายก้นหอย ลายปักเป้า  
ลายดอกศรตีรงั  และลายโคมไฟ  โดยแต่ละลาย 
จะมีแถบสีคั่นอยู่ 7 สี 7 เส้น มีสีสันสวยงาม  
เนือ้ผ้าสวมใส่สบาย และราคาย่อมเยา ถือเป็น 
เอกลักษณ์ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น 
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 ส�าหรับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 
ที่น่าสนใจ เช่น “ชมไม้ตะเคียนแกะสลัก”  
ไม้ตะเคียนทองยักษ์อายุกว่า 300 ปี แกะสลัก 
ด้วยความวิจิตรบรรจง ความยาว 25 เมตร  
เกิดจากความเคารพและศรทัธาของชาวบ้านตรงั  
จงึน�ามาแกะสลกัเป็นเรือ่งราวพุทธประวัตขิอง 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จ�านวน 14 ตอน  

และเรื่องราวของชุมชน 1 ตอน ไม้ตะเคียน 
แกะสลักนี้ในตอนกลางวันดูสวยงามสงบน่ิง 
น่าตื่นตา ยามกลางคืนก็สวยงาม ตระการตา
น่าเกรงขาม 
  และก่อนกลับอย่าลืมแวะไหว้พระ
ขอพร ณ “วดับ้านตรงั” หรือวัดประเวศน์ภูผา 
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว 300 ปี เป็นโบราณ 
สถานที่มากด้วยคุณค่า ทั้งทางประวัติศาสตร์  
และความศรทัธาของคนบ้านตรงั ไม่ว่าจะเป็น 
วิหารหลวงพ่อสุข หลวงพ่อปลอด พระคู่บ้าน 
คู่เมือง โบสถ์โบราณท่ีได้รับการบูรณะแล้ว  
อาคารเก็บสรรีะสงัขารของพระครมูงคลประภาส  
หรือพ่อแก่เจ้าแสง อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านตรัง  
และการแสดงเรือ่งราวของชมุชนผ่านจติรกรรม 
ฝาผนัง ท่ียังคงความงดงามและคงอยู่กับ 
ลูกหลานบ้านตรังตลอดไป 

ผ้าทอลายจวนตานี

ขนมเจาะหู

วัดบ้านตรัง

ติดต่อ
นางศศิชา  บริพันธุ์ 
โทรศัพท์ : 09 1985 6565
นางพรทิพย์ แก้วมณี 
โทรศัพท์ : 08 9299 8797
บ้านตรัง หมู่ที่ 2 ต�าบลตรัง 
อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
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 บ ้านตะโละใสเป็นชุมชนมุสลิม 
ที่พ้ืนท่ีด้านหนึ่งติดกับฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งม ี
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้าหลากชนิด 
ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง  
และมอีาหารทะเลพ้ืนบ้านทีท่�าจากปลา กุ้ง หอย  
ปู หมึก ซึ่งกลายเป็นวิถีชีวิตแบบทะเลกินได้  
นอกจากน้ียังมุง่เน้นการรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
จบัสตัว์น�า้ด้วยเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมไม่ใช้อวนตาถ่ี  
เพ่ือให้สตัว์เลก็เจรญิเตบิโตต่อได้ ควบคู่ไปกับ 
การอนรุกัษ์และเพ่ิมทรพัยากรสตัว์น�า้ด้วยการ 
สร้างบ้านปลาเพ่ืออนบุาลสตัว์น�า้ “เป็นวถิชีวีติ 
แบบเรยีบง่ายและอยูคู่ธ่รรมชาตมิาช้านาน”
 แ ล ะ เ มื่ อ เ ป ็ น ชุ ม ช น ติ ด ท ะ เ ล  
เมนูเด็ดของท่ีน่ีก็คงไม่พ้นสัตว์น�้า โดยเฉพาะ  
“ปลาอินทรเีค็ม” ซึง่เป็นเมนธูรรมดาท่ีไม่ธรรมดา  
เพราะเป็นการน�าปลาสด ๆ จากทะเลในพื้นที ่
มาผ่านกระบวนการท�าเค็มที่สะอาด ถูกหลัก
อนามัย มีรสชาติดี ไม่เค็มจนเกินไป และ 
เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสดใหม่ ปราศจาก 
สารฟอร์มาลีน รับประทานแล้วดีต่อสุขภาพ  
เหมาะแก่การซือ้ไปเป็นของฝากทีถู่กใจผูไ้ด้รบั 
อย่างแน่นอน
 นอกจากนี้ ยังมีอาหารพ้ืนถ่ินจาก 
ปลาทีเ่ลศิรสไม่แพ้กันอย่างเช่น “แกงตหูมิปลา  
หรอืแกงตอแมะห์”  เป็นเมนูข้ึนชือ่ประจ�าหมูบ้่าน  
ซึ่งเป็นอาหารท่ีได้รับอิทธิพลจากประเทศ 
ในแถบมลายูและกรรมวิธี คือ การน�าปลาสด 
มาแกงกับเครื่องแกงและผัดกับกะทิจนหอม  
จากน้ันปรุงด้วยยอดสมุย ท�าให้รสแกงม ี
เอกลักษณ์ ถูกปากชาวพื้นถิ่นมาช้านาน 

วิถีชีวิตแบบทะเลกินได้

ปลาอินทรีเค็ม

“บ้านตะโละใส” 
หินสองยุคหลากสี มีดีโอทอป เมืองสงบ 3 วิถี ท่ีน่ีตะโละใส จ.สตูล
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 เมื่ออิ่มหน�าส�าราญกับอาหารทะเล 
รสเดด็แล้ว ก็ได้เวลาออกท่องเท่ียวไปยังสถานท่ี 
ส�าคญัต่าง ๆ  ซึง่จุดทีเ่ป็นแลนด์มาร์คของชมุชน
ตะโละใสนั้นคือ “เขตข้ามกาลเวลาสองยุค” 
อยู่ท่ีบริเวณเขาโต๊ะหงาย ซึ่งเป็นภูเขาลูกโดด 
มีระดับชั้นหิน 2 ชั้นท่ีเป็นระนาบรอยเลื่อน
ระหว่างกันคือ หินปูนสีเทาท่ีทับถมกันต้ังแต่
ยุคออร์โดวิเชียน หรือเมื่อ 470 ล้านปีก่อน 
กับชั้นหินสีแดงในยุคแคมเบรียน ซึ่งมีอายุ 
มากถึง 500 ล้านปี หากนักท่องเที่ยวเดินจาก 
สะพานด้านหนิปนูสเีทา ข้ามมายังฝ่ังหนิทราย 
สีแดง จึงเหมือนการก้าวข้ามผ่านกาลเวลา 
ระหว่างสองยุค

 และสิ่งสุดท้ายที่พลาดไม่ได้คือ
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
โดยชุมชนบ้านตะโละใสมีผลิตภัณฑ์เด่นของ
ชุมชนที่เรียกว่า “บุหงาฆูลา” ซึ่งเป็นการน�า
น�้าตาลมาเคี่ยวจนละลาย จากนั้นน�าน�้าตาล 
ทียั่งร้อนมาขึน้รปูต่าง ๆ  โดยส่วนมากมกัท�าเป็น 
รูปดอกไม้ ไว้ส�าหรับใช้ในงานแห่ขันหมาก 
ในพิธีแต่งงาน นอกจากน้ียังมีการแสดง 
ต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืงทีผ่สานท่าร�ารองเงง็ 
เข้ากับท่วงท่าการเคีย่วน�า้ตาล เรยีกว่า “รองเงง็  
บุหงาฆูลา” ด้วย

เรียนรู้การปั้นน�้าตาลเป็นตัว (บุหงาฆูลา)

แกงตูหมิปลา

เขตข้ามกาลเวลาหินสองยุค

ติดต่อ
นายวินัย นุ้ยไฉน
โทรศัพท์ : 08 1679 6057
บ้านตะโละใส หมู่ที่ 4 ต�าบลปากน�้า
อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล
https://www.facebook.com/otopsatun?tab=-
photos_albums
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 ด ้ วยสภาพดิน ท่ีอุ ดมสมบู รณ ์ 
เหมาะแก่การปลูกพืชสมุนไพรเกือบทุกชนิด 
บ้านถ�้าผึ้งจึงถือเป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่การปลูก
สมุนไพรนานาชนิด และ “เป็นแหล่งปลูก
สมุนไพรคุณภาพอันดับ 1 ของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี” มีการจัดต้ังรวมกลุ่มกันปลูก
สมนุไพรแปลงใหญ่ น�าไปผลติเป็นยาสมนุไพร
และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น 
ครีมบ�ารุงผิว สบู่ล้างหน้า เครื่องดื่มสมุนไพร 
  บ้านถ�้าผึ้ง มีอาหารที่ใช้สมุนไพร
เป็นส่วนประกอบหลักหลากหลายเมนู เช่น  
“ค่ัวสมุนไพร”  เครื่องแกงเผ็ดสูตรคนใต้  
โดยชาวบ้านจะใช้สมนุไพรทีม่อียู่ในชมุชน ได้แก่ 
พรกิขีห้นูสวน ตะไคร้บ้าน ขมิน้ทอง พรกิไทยด�า  
กระเทียมกลีบเล็ก น�ามาต�าจนละเอียด  
คลุกเคล้ากับกะปิย่างไฟจนหอม น�าไปค่ัวใน 
กระทะ ใส่เน้ือหมูหรือเนื้อไก่ เพ่ิมรสชาติด้วย 
ตะไคร้ซอยละเอยีดและใบมะกรดูฝอย ปรงุรส 
ตามชอบและคั่วจนแห้ง ไว้รับประทานคู่กับ 
ข้าวสวยร้อน ๆ  
  บ้านถ�า้ผึง้ยังนิยมปลกูกล้วยหอมทอง  
และได้มีการน�ามาแปรรูปเป็น “ผลิตภัณฑ์ 
กล้วยฉาบบ้านถ�า้ผ้ึง” ขนมขบเคีย้วท่ีมคีวาม 
แปลกใหม่ หลากหลายรสชาติ เช่น หวาน เค็ม  
สาหร่าย และบาร์บีคิว เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก  
วัยรุ่น และผู้รักสุขภาพ เพราะทอดโดยไม่ใช ้
น�้ามันซ�้า อบลมร้อนจนน�้ามันหมดไป และ 
ไม่ใส่สารกันบูด

กล้วยฉาบบ้านถ�้าผึ้ง

วิถีชีวิตหมู่บ้านสมุนไพร

“บ้านถ้ำ ผึ้ง” 
วิถีชีวิตหมู่บ้านเกษตรสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี
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 นอกจากจะมีวิถีชีวิตเป็นหมู่บ้าน 
เกษตรสมุนไพร บ ้านถ�้าผึ้ ง ยังมีสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ “บึงมหัศจรรย์ 
น�า้ดนั-ทรายดดู” เป็นบงึท่ีมนี�า้ใส ลกึประมาณ  
4 เมตร ตรงก ้นบึงมีลักษณะคล ้ายกับ 
มีแรงดัน ท�าให้ทรายบริเวณนั้นถูกดันข้ึนมา 
ตลอดเวลา หากมีการปรบมือหรือท�าให้เกิด 
การสั่นสะเทือน โดยนักท่องเที่ยวสามารถ 
เดินเข้ามาชมความมหัศจรรย์ของบึงแห่งน้ี  
บนสะพานไม้ท่ีสร้างไว้โดยรอบเหนือบ่อ หรือ 
ถ้านักท่องเท่ียวอยากเล่นน�้า ก็มีถ�้าน�้าลอด  
ถ�า้หนิปนูขนาดใหญ่ท่ีมลี�าธารไหลผ่านยาวกว่า  
100 เมตร ภายในถ�้ายังจะพบหินงอกหินย้อย 
ที่มีความงดงาม ฝูงค้างคาว และว่านค้างคาว 
หรือดอกไม้สีด�า ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรหายาก 
ที่พบได้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย

เล่นน�้าใสถ�้าน�้าลอด

บึงมหัศจรรย์น�้าดันทรายดูด

ติดต่อ
นายนันทพล โมรา 
โทรศัพท์ : 08 3393 7222
บ้านถ�้าผึ้ง หมู่ที่ 5 ต�าบลต้นยวน 
อ�าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บ้านถ�้าผึ้งโฮมสเตย์-1708547906065073/
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 บ้านท่าข้ามควาย เป็นหมู่บ้านท่ี 
มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ ท้ังสายน�้า 
ป่าชายเลน และท่ีราบที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
ชาวบ้านประกอบอาชีพท�าสวนยางพารา 
และการประมง ด้วยวิถีชีวิตท่ีอยู่กับทะเล 
มาตั้งแต ่อดีต ท�าให ้ชุมชนเกิดจิตส�านึก 
ในการรกัธรรมชาต ิ“กินอยู่แบบพึง่พาทะเล” 
รกัษาระบบนิเวศทางทะเล และมกีารถ่ายทอด 
องค์ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 เมื่อท่านมาเยือนชุมชนนี้จะพบว่า  
สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ คือ  
หอยเดอืนซ่ึงเป็นสตัว์พ้ืนถ่ินทีม่เีป็นจ�านวนมาก  
และถือเป็นอาหารตามฤดูกาลท่ีไม่ควรพลาด  
เพราะเป็นอาหารที่ข้ึนชื่อว่ารสชาติดี และ 
สะอาด ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี “ผลิตภัณฑ์  
OTOP  อืน่  ๆ ท่ีหลากหลาย”  มคีณุภาพ  รวมไปถึง 
การแปรรูปอาหารทะเล เช่น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง  
และกะปิ
 นอกจากอาหารแปรรูปต่าง ๆ แล้ว  
ท่ีนี่ยังมีอาหารพ้ืนถ่ินที่ไม่เหมือนใครอย่าง  
“แกงส้มเหม่าปลาย่าง” ซึง่เป็นอาหารพ้ืนบ้าน 
ท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยส้มเหม่าน้ัน 
เป็นต้นไม้ทีข่ึน้เองตามธรรมชาต ิ ใบมรีสเปรีย้ว 
คนสมัยก่อนนิยมน�าส้มเหม่ามาต้มกับปลา  
หรือน�ามาแกงกับปลาย่าง จากน้ันผสมกับ 
กุ้งแห้ง กะปิ หอมแดง และเกลอืเลก็น้อย ท�าให้ 
มีรสชาติกลมกล่อม น่ารับประทาน

วิถีชีวิตการกินอยู่แบบพึ่งพาทะเล

“บ้านท่าข้ามควาย” 
หาดทรายสีขาว และสันหลังมังกรที่งดงาม จ.สตูล
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 เมือ่กนิอาหารพืน้ถิน่จนพงุกางแล้ว
ก็ได้เวลาเดินย่อยอาหาร โดยจุดท่องเท่ียว 
แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของบ้านท่าข้ามควาย 
คือ “หาดทรายสีขาว” ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อ 
ระดับน�้าทะเลลดลง ท�าให้กลายเป็นจุดชมวิว 
ทีส่วยงาม และด้วยเส้นทางทีท่อดเป็นแนวยาว 
ของหาดทรายจงึท�าให้เรยีกกันว่า เป็น “สนัหลงั 
ของมงักร” ซ่ึงเป็นจุดทีถ่่ายรปูได้อย่างสวยงาม  
หนัมมุไหนก็สวยและเหน็สนัหลงัมงักรน้ีชดัเจน

 หากเดินจนเหนื่อยแล้วแต่ยังอยาก
เท่ียวต่อ ก็สามารถ “น่ังเรือชมหาดไม้ขาว” 
ซึ่งในบริเวณอ�าเภอทุ่งหว้า จะมีหาดทราย 
ทีม่เีมด็ทรายสขีาวอนัสวยงาม ตลอดระยะทาง 
1,600 เมตร ของระยะทางจากบ้านท่าข้ามควาย  
จนถงึหาดไม้ขาว  จากระยะทางทัง้หมดประมาณ  
3,000 เมตร โดยตลอดเส้นทางจะมีทั้งหิ่งห้อย  
ผเีสือ้  ปลูม  และค้างคาวแม่ไก่  ซึง่แสดงให้เหน็ถึง 
ความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาติ และนอกจาก 
การนัง่เรอืชมหาดแล้ว  ยงัสามารถพายเรอืแคนู 
ได้ด้วย

สันหลังมังกร

อาหารพื้นถิ่น

ติดต่อ
นางสาววีณา จิโส๊ะ
โทรศัพท์ : 09 2253 3027
บ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 ต�าบลนาทอน 
อ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
https://www.facebook.com/ชุมชนท่องเที่ยว-
OTOP-นวัตวิถี-จังหวัดสตูล-328252994407874/
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 บ ้านท่าด ่านข้ึนชื่อเรื่องต�านาน 
นิทาน และเรื่องเล่ามากมาย หนึ่งในน้ันคือ  
“กิจกรรมพายเรอืคายัค หาต�านานรกัยักษ์ษา”   
โดยช่วงต้นของกิจกรรมนักท่องเที่ยวจะได้ชม  
“น�้าตกน�้าเค็ม” ท่ีเกิดจากน�้าเค็มของคลอง 
ทุ่งค่าย ไหลลงสู่แม่น�้าปะเหลียน และทะเล 
อนัดามนั จนก่อให้เกดิน�า้ตกขนาดใหญ่ทีส่วยสด 
งดงามอย่างย่ิง ปรากฏการณ์นี้จะเกิดเฉพาะ 
ในช่วงขึ้น 14-15 ค�่า หรือ 1-2 ค�่า ในเวลา 
 06.00-08.00 น. และเวลา 17.00-18.00 น. 
เท่านัน้ ไม่เพียงเท่านีเ้รอืคายัคจะพาไปรูจ้กักับ  
“ต�านานรกัยกัษ์ษา” มตี�านานเล่าว่าในอดตีน้ัน 
มียักษ์ตนหน่ึง อยู่บ้านท่าด่าน ไปหลงรักสาว 
นางประหลาด แต่ยักษ์อยากจะแต่งงานกับ 
นางประหลาด นางประหลาดจึงบอกว่า ถ้าจะ 
แต่งงานต้องสร้างนบให้เสร็จภายในเวลา 3 ปี  
แต่ในเวลา 3 ปีมีอุปสรรคมากมาย ท�าให้ยักษ์ 
ไม่สามารถสร้างได้เสร็จภายใน 3 ปี จึงยอม 
กลัน้ใจตายทอดกายเป็นนบ เพ่ือบชูาความรกั
  นอกจากต�านานเรื่องเล่าชวนน่า
ติดตามแล้ว บ้านท่าด่าน ยังเป็นชุมชนที่ม ี
จดุเด่นในเรือ่งของการ “ใช้ทุนแห่งปัญญามา 
เป็นวถีิอตัลักษณ์การด�าเนินชวีติของสมาชกิ 
ในหมู่บ้าน” เพ่ือพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเก่า  
สิ่งท่ีมีแต่เดิม หรือสิ่งเหลือใช้ให้กลายเป็น 
สิง่ใหม่ ยกตวัอย่าง การใช้ทนุแห่งปัญญาในการ 
เพาะเห็ด จากเดมิท่ีมเีพียงการท�าโรงเพาะเหด็ 
นางฟ้าเพ่ือขายก้อนเห็ดและดอกเห็ดเท่านั้น  
แต่ด้วยความคิดท่ีจะสร้างความย่ังยืนให้แก ่
ชุมชนจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการ 
เพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรปูผลติภัณฑ์จาก 
เห็ดอยู่ตลอด ไม่เพียงเท่าน้ีชาวบ้านยังใช้ทุน 

ทุนแห่งปัญญา

สะพานเรือนยอดไม้

“บ้านท่าด่าน”  

วิถีทุนแห่งปัญญาชุมชนเห็ดนางฟ้า จ.ตรัง

แห่งปัญญา ท�ากระบวนการคดัแยกขยะเหลอืใช้ 
ในครวัเรอืน น�าขยะมารไีซเคลิเป็นของใช้ประจ�า 
หมู่บ้านและจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว
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  แม้จะมีการจ�าหน่ายเห็ดนางฟ้าสด
เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรหลักของหมู่บ้านแล้ว 
บ้านท่าด่านยังมีการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ทุน 
แห่งปัญญาสรรค์สร้าง “ขนมเห็ดนางฟ้าทอด 
สมุนไพรรสชาติต่างๆ 4 รสชาติ” ได้แก่  
เหด็นางฟ้าทอดรสต้มย�ากุ้ง เหมาะส�าหรบักลุม่ 
วัยรุน่และผูใ้หญ่ท่ีชอบรสจีด๊จ๊าด เห็ดนางฟ้าทอด 
รสบาร์บีคิว รสชาติกลมกล่อมสไตล์วัยรุ ่น  
เห็ดนางฟ้าทอดรสงาขาวและงาด�า  เหมาะส�าหรบั 
กลุม่ทีร่กัสขุภาพ และสดุท้ายคือ เห็ดนางฟ้าทอด 
รสดั้งเดิมที่ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
  การต่อยอดโดยใช้ทุนแห่งปัญญา 
ของบ้านท่าด่านยังไม่หมดเท่านี ้เพราะชาวบ้าน 
ยังมีการน�าเห็ดนางฟ้าสดมาล้างท�าความ 
สะอาดและแยกเห็ดออกเป็นดอก ๆ จากน้ัน 
น�าเห็ดลงไปชุบกับแป้งส�าหรับทอด โดยทอด

ในกระทะน�้ามันที่ใช้ความร้อนปานกลางถึง
ร้อนจัด ทอดจนเห็ดเป็นสีเหลืองสวย และ 
ตักขึ้นมาสะเด็ดน�้ามัน เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนู  
“เห็ดทอดบ้านท่าด่าน” ทานคู่กับซอสพริก  
ถือว่าอร่อยเด็ด กรอบนอกนุ่มในเลยทีเดียว
  ก่อนออกจากหมูบ้่านท่าด่านอย่าลมื 
แวะไปที่  “สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้  
(ทุ่งค่าย)” ป่าใกล้เมือง ที่อยู่ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติป่าทุ่งค่าย มีพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร่  
สถานท่ีแห่งนีน้อกจากจะมเีส้นทางส�าหรบัเดนิ 
ศกึษาธรรมชาตทิีห่ลากหลาย  เช่น  สวนพันธ์ุพืช 
ภาคใต้ สวนกล้วยไม้ สวนพืชทนแล้งแล้ว  
ไฮไลท์ทีพ่ลาดไม่ได้เลย  คอื  การเดนิบน  “สะพาน 
เรอืนยอดไม้”  ทีน่ี่จะมสีะพานแขวนเชือ่มต่อกัน  
ระยะทางยาวประมาณ 175 เมตร สงูจากพ้ืนดนิ 
ประมาณ 18 เมตร สร้างขึน้เพ่ือให้นักท่องเทีย่ว 
ได้เดินศึกษาชีวภาพของป่าแบบใกล้ชิด

เห็ดทอดบ้านท่าด่าน

ผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า

พายเรือคายัค ตามหาต�านานรักยักษ์ษา

ติดต่อ
นายพงพัฒน์  พันธุศักดิ์
โทรศัพท์ : 08 5885 6426
บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10 ต�าบลทุ่งค่าย
อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
https://www.facebook.com/โอท๊อปนวัตวิถี
บ้านท่าด่าน-หมูท่ี่๑๐-ต�าบลทุง่ค่าย-อ�าเภอย่านตาขาว-
410966432741100/
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 ชื่อหมู่บ้าน “ทุ่งหยีเพ็ง” มาจากชื่อ 
ของบคุคลท่ีมชีือ่ว่า “โต๊ะหยีเพง็” ทีไ่ด้เดนิทาง 
โดยสารเรือจากรัฐไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย 
เพ่ือเข้ามาตั้งรกราก ณ บริเวณพื้นท่ีหนึ่งบน
เกาะลันตา โดยเขา้มาตัง้รกรากเป็นครอบครัว
แรก วิถีชีวิตของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็ง จากอดีต
ถึงปัจจุบันคือ การออกทะเล เป็นชาวประมง 
ชายฝ่ัง ท�าการประมงพ้ืนบ้านรอบ ๆ  อ่าวลนัตา  
ควบคู่ไปกับการท�าไร่ ท�านา ท�าสวนยางพารา 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม  
มวิีถีชวีติท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาต ิเพราะหมูบ้่าน 
แห่งนี้อยู ่ติดกับป่าชายเลน และล�าคลอง 
น�้าเค็มท่ีทอดตัวยาวออกสู ่ปากอ่าวลันตา  
จึงเกิดแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าในการ 
หาเลี้ยงชีพ ด้วยการดูแลรักษาและพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้กลายเป็น “ศนูย์ศกึษา
ธรรมชาติป่าชมุชน” แหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ 
ทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  
รวมทัง้คณะศกึษาดงูานจากทัว่สารทศิ เข้ามา 
เย่ียมชมและสัมผัสถึงธรรมชาติ และวิถีชีวิต 
ของคนทุ่งหยีเพ็ง  ต่อยอดสู่การจัดกิจกรรม 
การท่องเทีย่วเชงินเิวศในรปูแบบต่าง ๆ  มากมาย  
เช่น การเดนิศกึษาธรรมชาตเิชงินิเวศป่าโกงกาง  
นั่งเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น พายเรือคายัคชม 
ธรรมชาติ กิจกรรมเพ้นท์เสื้อและกระเป๋า  
เป็นต้น วิถีชาวเลประมงและการท่องเที่ยว

กะปิกุ้ง

“บ้านทุ่งหยีเพ็ง” 

วิถีชาวเลประมงและการท่องเที่ยว จ.กระบี่
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 ผลติภัณฑ์ชมุชนของบ้านทุ่งหยีเพ็ง  
ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนใน 
ชุมชน ท้ังทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ  
วัตถุดิบท่ีน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง 
มาจากการประกอบอาชพีของคนในชมุชนท้ังสิน้  
ไม่ว่าจะเป็นการหากุ้งเคยมาท�าเป็น “กะปิแท้ 
เกาะลันตา” สินค้าขึ้นช่ือของบ้านทุ่งหยีเพ็ง  
ด้วยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์จึงมีวัตถุดิบเพียงพอ
ต่อการผลติซ�า้และต่อเน่ืองได้ตลอดทัง้ปี ท�าให้
สามารถคงคุณภาพและรสชาติของกะปิไว้ได้ 
กระบวนการผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ที่หน่วยงานภาครัฐก�าหนด อีกทั้งเป็นเจ้าแรก 
ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลอีกด้วย  

 บ้านทุ่งหยีเพ็ง มีเมนูอาหารท้องถิ่น
ไว้บรกิารนกัท่องเทีย่วท่ีเข้ามาเย่ียมชมหมูบ้่าน 
โดยเตรยีมส�ารบักับข้าวทีป่ระกอบด้วย แกงส้ม
ออดิบกุ้งสด แกงส้มปลากะพง ปลากระบอก
แดดเดียว ห่อหมก ไข่เจียวสมุนไพร ต้มกะทิ
หยวกกล้วย ซึง่เมนอูาหารคาวปรงุจากวัตถุดบิ
ทีป่ลกูเองในพ้ืนทีเ่ป็นการอดุหนุนคนในชมุชน
ไปในตัว ส่วนเมนูของหวานแสนอร่อย คือ   
“ข้าวเหนียวสองดัง” น�าข้าวเหนียวร้อน ๆ  
มารับประทานคู่กับน�้าตาลอ้อย หอมหวาน  
พร้อมเครือ่งดืม่สมนุไพรเย็นชืน่ใจไว้บรกิารอกีด้วย 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน

ข้าวเหนียวสองดัง

ล่องเรือชมป่าโกงกาง

ติดต่อ
นายนราธร หงษ์ทอง
โทรศัพท์ : 08 9590 9173
บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 ต�าบลศาลาด่าน 
อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
https://www.facebook.com/OTOPTHONGY-
EEPEANG/
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 บ้านนาตีนนับเป็นหนึ่งชุมชนเล็ก ๆ  
ซึง่ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอสิลาม สะท้อนภาพ 
วิถีชวิีตท่ีเรียบง่ายตามแบบอย่างวิถีวัฒนธรรม 
อิสลามท่ีพบและสัมผัสได้เมื่อมาเยือน ท่ีมา 
ของชื่อหมู่บ้าน “นาตีน” เดิมทีบริเวณน้ีเป็น 
ทุ่งนา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา  
ซึ่งที่นาจะอยู่  “ปละตนี” หมายถึง ทิศเหนือ 
ของบ้านใหญ่ จึงน�ามาเรียกชื่อเป็นหมู่บ้านว่า  
“บ้านนาตนี” แต่นั้นมา
 แม้หลายปีทีผ่่านมาความเปลีย่นแปลง 
จากการพัฒนาได้เข้ามายังชมุชน แต่ชาวบ้าน 
ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมการเป็นอยูไ่ด้อย่างเข้มแข็ง  
ชุมชนยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  
เพราะวิถีชวิีตชาวบ้านยังคงผกูพันอยู่กับทะเล 
และอาชีพด้ังเดิม อย่างการท�าประมงชายฝั่ง  
ท�าสวนยาง สวนมะพร้าว สวนผลไม้ รวมถึง 
ฟาร์มแพะ ด้านงานฝีมืออย่างบาติก การท�า  
“ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว” ที่ประณีต 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

วัฒนธรรมชุมชนตามวิถีอิสลาม

“บ้านนาตีน” 
วัฒนธรรมชุมชนตามวิถีอิสลาม จ.กระบี่

สวยงาม หลากหลายรูปแบบ อาทิ เชิงเทียน  
โคมไฟกะลา เรือใบกะลา กล่องทิชชู่ ที่ใส่สบู่  
กระถางต้นไม้  ของใช้ในครวัเรอืน  เครือ่งประดบั  
พวงกุญแจ ฯลฯ 
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 โปรแกรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านนาตีน คือการชมการ 
เรียนการสอนศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมท่ี 
เก่าแก่ทีส่ดุ สมัผสัวิถีชวีติของชาวประมงพ้ืนบ้าน  
(ไซหมึก) การท�าสวนยาง การท�าอาหารและ 
ขนมพ้ืนบ้าน “ขนมทุ่มโพร่ง และขนมจาก”  
ร่วมกับชาวบ้าน กิจกรรมเรยีนรู ้ “การท�าผ้าบาตกิ”  
นักท่องเท่ียวจะได้ฝึกวาดลวดลาย และลงสี 
ผ้าบาตกิด้วยตวัเอง เมือ่ท�าส�าเรจ็แล้ว สามารถ 
น�ากลับบ้านไปเป็นของท่ีระลึก ซึ่งเป็นของ 
ชิ้นเดียวในโลก 
 การเดินทางมาเยือนบ้านนาตีน 
นอกจากได้รบัมติรภาพอนัอบอุน่ เรือ่งราวของ 
วิถีชวีติผูค้นในชมุชนท่ีจะได้เรยีนรูซ้ึง่กันและกัน 
แล้ว ยังได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ของ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จริงในชุมชน ทั้งม ี
ศนูย์ศกึษาระบบนเิวศป่าชายเลนท่ีได้เดินป่าชม  
“ถ�า้เขาคลองสน” เทีย่วชมจดุชมวิวบ้านนาตนี  
รวมทัง้ได้ความรูเ้รือ่งระบบนเิวศสวนจากและ 
ปูด�า

ขนมจาก

เรียนรู้และทดลองการเขียนผ้าบาติก

ติดต่อ
นายบัญชา แขวงหลี 
โทรศัพท์ : 08 1968 8532
บ้านนาตีน หมู่ที่ 4 ต�าบลอ่าวนาง 
อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
https://www.facebook.com/pages/category/
Local-Service/นาตีนบาติก-247227306076267/

 การได้มาสมัผสั “วฒันธรรมชมุชน
ตามวิถีอิสลาม” จึงเป็นบทเรียนท่ีไม่อาจ 
มองข้าม ด้วยการสัมผัสชีวิตอันเรียบง่าย การ 
ได้ซึมซับวิถีชาวใต้ผ่านเรื่องราวของสวนยาง 
และประมง ท้ังได้สัมผัสเรียนรู้วิถีเกษตรและ 
งานฝีมืออันละเมียดละไม ก่อนกลับก็อย่าลืม 
แวะซื้อของที่ระลึกของชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ 
จากกะลามะพร้าว กลับไปเป็นของที่ระลึก  
จะได้ครบอรรถรสของการท่องเทีย่วแบบนวตัวิถี
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 บ้านบ่อน�า้ร้อน “เป็นชมุชนท่องเท่ียว 
ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์  ท้ังชาวไทย  
จีน มลายู และชนเผ่าลาหู่” โดยส่วนใหญ ่
นับถือศาสนาอิสลาม วิถีชี วิตของที่ น่ีจึง 
โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมสุลมิเป็นหลกั  
อกีทัง้ยังรายล้อมด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติ  
ท�าให้ชมุชนบ้านบ่อน�า้ร้อนมคีวามสงบ ร่มเย็น  
เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนท้ังร่างกาย 
และจิตใจ
 ขึ้นชื่อว่าบ้านบ่อน�้าร้อน ก็ต้องมี 
สถานท่ีท่องเทีย่วเชงิสขุภาพอย่าง “บ่อน�า้ร้อน 
เบตง” ซึ่งเป็นบ่อน�้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยแร่ธาตตุ่าง ๆ  มากมาย โดยอณุหภูมิ 
ของน�้านั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส  
และบรเิวณทีน่�า้เดอืดน้ีสามารถต้มไข่ไก่จนสกุ 
ภายใน 7 นาทีเท่าน้ัน ปัจจบุนัมกีารสร้างสระน�า้ 
ขนาดใหญ่เพ่ิม ส�าหรับกักน�้าจากน�้าพุร้อน   
เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบ 
หรือแช่เท้าเล่น แต่ละโซนได้รับการออกแบบ 
ตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน�้าร้อน 
บ่อใหญ่ บ่อแช่น�้าร้อนใหม่ อาคารธาราบ�าบัด  
ตลอดจนอาคารส�าหรับพักค้างคืนที่มีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน
 หลงัแช่บ่อน�า้ร้อนจนสบายอรุาแล้ว  
โดยรอบยังมร้ีานผลไม้ท่ีขายทเุรยีนเป็นจ�านวน 
มาก เนือ่งจากชมุชนบ้านบ่อน�า้ร้อนเป็นแหล่ง 
ปลกูผลไม้ท่ีส�าคญัของเบตง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ทุเรียน อย่าง “ทุเรียนพันธุ์มูซานคิง” ซึ่งเป็น 
พันธุ์พ้ืนเมืองของมาเลเซีย และทุเรียนพันธุ ์
พวงมณี รวมไปถึงผลไม้อืน่ ๆ  ท้ังเงาะ ลองกอง  
ลางสาด และมงัคุด หากมาในช่วงทีม่เีทศกาล 

บ่อน�้าร้อนเบตง

“บ้านบ่อน้ำ ร้อน” 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สัมผัสวิถีธรรมชาติ จ.ยะลา
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กินผลไม้ สามารถทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ใน 
ราคามติรภาพ กเ็ป็นอกีกิจกรรมการท่องเทีย่ว 
ที่คนรักผลไม้ไม่ควรพลาด
 นอกจาก น้ี  ยั งมีอาหารที่ เป ็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะ อ�าเภอเบตง 
เท่าน้ัน คือ “ข้าวหลามบูโละลือแม” ที่นิยม 
ท�ากันในวันข้ึนปีใหม่ของชาวมสุลมิ ความพิเศษ 
ของข้าวหลามนี้คือ มีส่วนผสมของข้าวเหนียว 
และกะทิ ใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่พันธ์ุสมุาเลยีน  
ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองมีเฉพาะท่ีอ�าเภอเบตง 
เท่านั้น ด้วยจุดเด่นของเนื้อไผ่ท่ีไม่หนาจน 
เกินไป และเย่ือไผ่มีกลิ่นหอม เมื่อหุงจนสุก 
ท�าให้ข ้าวหลามมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย  
กลมกล่อม รับประทานได้ไม่เบื่อ

 ปิดท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่
แต่เดิมคนพ้ืนถ่ินจะน�าสมุนไพรจากในป่ามา 
ปรุงเป็นยาบ�ารุงรักษาอาการป่วยไข้ต่าง ๆ  แต่ 
ในปัจจุบันได้ท�าเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปเพ่ือ 
จ�าหน่ายด้วย ท่ีข้ึนชือ่อย่างมากคอื “ซปุต้าลีห่วงั”  
หรือ “ซุปจอมพลัง” ท�าจากต้นไม้ชนิดหน่ึง 
ทีม่ลีกัษณะเหมอืนเถาวลัย์ น�ามาต้ม และใส่ไก่ 
ลงไป จนได้เป็นซุปไก่ร้อน ๆ ช่วยแก้อาการ 
เหน่ือยล้าหลังจากการท่องเท่ียว หรือหากยัง 
เทีย่วชมไม่จใุจ สมนุไพรน้ีก็ช่วยให้มแีรงเดนิเท้า 
ต่อได้อีกหลายที่

ทุเรียนพันธุ์มูซานคิงและผลไม้นานาชนิด

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ติดต่อ
นางพิริยา ชินารมยานนท์
โทรศัพท์ : 09 3620 7771
บ้านบ่อน�้าร้อน หมู่ที่ 2 ต�าบลตาเนาะแมเราะ 
อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา
https://www.facebook.com/pages/category/
Community-Organization/บ่อน�้าพุร้อนเบตง-
หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว-OVC-
545679492190925/
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 ล�าธารท่ีไหลจากปาต ้นน�้าของ 
เขาพระหมี ธรรมชาติท่ีสวยงาม และผืนป่าท่ี 
อุดมสมบูรณ์ เป็นสายสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาด  
สร้างวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองนางย่อน เป็นท่ี 
อาศัยและด�ารงชี วิตอยู ่ กับล�าคลองและ 
ผืนป่าได้อย่างลงตัวและย่ังยืน นอกจากการ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติท�าเกษตรกรรมแล้ว  
ชาวบ้านบางซอยยังได้รวมตัวกันจดัตัง้โปรแกรม 
ท่องเที่ยวล่องแพไม้ไผ่คลองนางย่อน สร้าง 
รายได้ทดแทนอาชพีการท�าสวนยาง ทีแ่ทบจะ
ไม่มีรายได้เลยในช่วงฤดูฝน นับเป็นการสร้าง 
เศรษฐกิจใหม่ในชมุชน อกีทัง้สร้างจติส�านึกให้
ลูกหลานอนุรักษ์น�้าและป่าชุมชนไว้
 เมื่อท่านมาเยือนชุมชนแห่งน้ี สิ่งท่ี 
ท่านต้องลองครั้งหน่ึงในชีวิต คือ กิจกรรม  
“ล่องแพไม้ไผ่” ณ ธารมรกต คลองนางย่อน  
เป็นกิจกรรมที่ก�าลังได้รับความนิยมจาก 
นักท่องเท่ียว ล่องแพไม้ไผ่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
เหนือธารน�้าใส ๆ และมีสีเขียวมรกต โดยจะ 
ล่องไปตามน�้าระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
ใช้เวลาล่อง 1 ชัว่โมง ชมความงามของธรรมชาติ 
ตลอดสองฝั่งคลองที่ยังสมบูรณ์ มีจุดให้ลง 
เล่นน�า้เป็นระยะ  ๆ   สร้างความสนุกสนานให้กับ 
นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงทีอ่ากาศร้อน ๆ   
ช่วยผ่อนคลายได้มากทีเดียว เพราะน�้าที่น่ี 
น�า้จะใสและเย็น เพราะเป็นน�า้ทีไ่หลลงมาจาก 
ภูเขาพระหมี 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

พลับพลึงธาร

“บ้านบางซอย” 
วิถีชีวิตริมคลองนางย่อน ต้นน้ำ หล่อเลี้ยงชีวิต จ.พังงา

่
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จึงปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีน�้าผลไม้ 
ตามฤดูกาล เช่น น�้ามะเม่า น�้าระก�าดอง  
น�้าอัญชัน น�้ามะม่วงเบา น�้าใบเตย ไว้ต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวด้วย 
 ก่อนกลับแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านบางซอย ซึ่งผลิตโดย 6 กลุ่มอาชีพ
ในหมู่บ้าน ได้แก่ “เครื่องแกง กระเป๋าผ้า  
กล้วยฉาบ น�า้มันมะพร้าวสกดัเย็น ขนมไทย 
อย่างกาละแม และขนมสอดไส้ เครือ่งจักสาน 
ไม้ไผ่ สบูส่มุนไพร ยาสมนุไพร แชมพสูมุนไพร  
และน�า้ยาล้างจาน”  ซือ้ตดิไม้ตดิมอืเป็นของฝาก 
เพ่ือน ๆ อีกทั้งช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิม 
จากการท�าอาชีพเกษตรด้วย  

อาหารพื้นถิ่นปลอดสารพิษ

ล่องแพไม้ไผ่

ติดต่อ
นายศิริพงษ์  ศรีธนสาร
โทรศัพท์ : 09 3773 6928
บ้านบางซอย หมู่ที่ 7  ต�าบลคุระ 
อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
https://www.facebook.com/pages/category/
Community/ชุมชนท่องเที่ยว-Otop-นวัตวิถี-
อ�าเภอคุระบุรี-จังหวัดพังงา-1535457696560146/

 จากน้ันแวะชม “พลับพลึงธาร” 
ดอกไม้ถ่ินประจ�าจงัหวัดพังงา หรอืทีเ่รยีกขาน 
กันว่า “ราชินีแห่งสายน�้า” ที่เบ่งบานอยู่ใน 
คลองตาเลื่อน ว่ากันว่าเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง 
ในโลกแล้ว และที่คุระบุรีก็เป็นอีกหนึ่งสายน�้า 
ทีใ่ห้เราได้ชืน่ชมความงดงามของพลบัพลงึธาร  
ทีจ่ะบานในช่วงตลุาคม-ธันวาคม ซึง่ดอกจะบาน 
สวยเตม็ล�าธารมากท่ีสดุในช่วงเดอืนพฤศจกิายน  
และจะบานเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น
 ตกเย็นรับประทาน “อาหารพืน้ถ่ิน 
ปลอดสารพษิ” ท่ามกลางแมกไม้ สวนมังคุด  
ลองกอง อาหารพื้นถิ่น ประกอบด้วย น�้าพริก 
หย�า ผักกูดผัดน�้ามันหอย แกงเลียงผักเหมียง  
แกงพริกไก่บ้าน หมูคั่วเกลือ ย�าสับปะรด  
ของหวาน ได้แก่ บวัลอยสามส ีข้าวเหนยีวเปียก 
มะพร้าวหวาน สาคูไส้หมู ความพิเศษของ 
อาหารที่ น่ีคือ ใช ้ผักและผลไม้ที่ปลูกเอง 
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  การมาเยือนบ้านบางหวานนับว่าได้ 
ทั้งสุขและความรู้ เนื่องจากบ้านบางหวาน 
มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นภูเขาล้อมรอบ ด้วยเหตุน้ี 
ชาวบ้านจึงได้มีการส่งเสริมให้แต่ละบ้าน 
ปลูกผักปลอดสารพิษเป ็นเกษตรอินทรีย  ์
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ผลผลิตต่าง ๆ เช่น มะเขือ พริก ถั่วพลู ชะอม  
เป็นต้น เป็นที่ต้องการของตลาดผู้รักสุขภาพ
  การสัมผัสหมู่บ้าน เมื่อท่านมาถึง 
จะพบ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางหวาน” ซึ่ง 
เป็นศูนย์ที่ด�าเนินการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 
 จากนั้นไปสัมผัส กับธรรมชาติ
ที่สวยงาม “น�้าตกบางหวาน” สายน�้าตก 
ทีไ่หลผ่านมาจากเทือกเขากมลา ผ่านเขตพ้ืนที่ 
บ้านบางหวาน และไหลลงสูท่ะเลทางทิศตะวนัตก 
ของอ่าวกมลา นบัเป็นสถานท่ีท่องเทีย่วส�าหรบั 
นักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสกับธรรมชาติต้อง 
ลองมาเยือนสักคร้ังในชีวิต เพราะนอกจาก 

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

น�้าตกบางหวาน

“บ้านบางหวาน” 

ชุมชนผู้สืบทอดศิลปะการแสดงลีเกี๊ยะ จ.ภูเก็ต

จะมีแมกไม้เขียวชอุ่มเป็นจ�านวนมาก ที่นี่ยังมี 
ต้นไม้ชื่อ “หมากพู” หรือพร้าวนกคุ่ม ลักษณะ 
ใบคล้ายใบหมาก เมื่อลูกสุกจะมีสีแดง หาก
รับประทานสด ๆ รสชาติจะออกหวานอมฝาด  
แต่เมือ่ดืม่น�า้ตามเข้าไปด้วยจะมรีสชาตหิวาน 
อร่อยอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
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  ชุ่มฉ�่ากายกันแล้ว อาบน�้าเปลี่ยน 
ชดุใหม่กันให้เรยีบร้อย  แล้วมานัง่ชมการสบืทอด 
ศลิปะ “การแสดงลเีก๊ียะ” (ตีด�านา) คอืศลิปะ 
การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม 
บ้านบางหวาน มีการสันนิษฐานว่าการแสดง 
ชุดน้ีเป็นการรับวัฒนธรรมมาจากประเทศ 
ตะวันตก เช่น สเปนและโปรตุเกส ที่เข้ามา 
ค้าขายในประเทศไทยสมัยก่อน จึงเกิดการ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในขณะนั้น และ 
สบืทอดกันมาถึงปัจจบุนั โดยลกัษณะการแสดง 
จะเน้นมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมชาวใต้ ไม่ว่า 
จะเป็นการตกีลองท่ีเป็นจงัหวะ การเคลือ่นไหว 
ของล�าตวั มอื และเท้า ดงัน้ันการร่ายร�าออกมา 
จงึมคีวามงดงามแต่แฝงไปด้วยความเข้มแขง็ 
จากภายในสู ่ภายนอกและเข้าถึงใจคนดูได  ้
ไม่ยาก
   ระหว่างช่ืนชมการแสดงอย่าลืมหา 
ของรบัประทานเล่น โดยขอแนะน�า “ขนมอาโป้ง”  
ขนมพ้ืนเมือง เลื่ องชื่ อของจั งหวัดภู เ ก็ต  
ตามต�านานเล่าว่า เดิมทีขนมอาโป้งเป็นขนม 
พ้ืนเมืองของชาวมาเลเซีย ซึ่งเรียกกันว่า  
“ขนมเบ้ือง” มีหน้าตาคล้าย “ขนมถังแตก”  
เป็นอาหารว่างง่าย ๆ ท�าจากแป้งข้าวเจ้า 
น�้าตาลทราย ไข่ไก่ (เฉพาะไข่แดง) น�้ากะทิ  
และยีสต์ วิธีการท�านั้นจะราดบนกระทะหลุม 
ใบเล็ก กลิ้งน�้าแป้งให้เป็นแผ่นกลมทั่วกระทะ  
ทิ้งไว้บนเตาอั้งโล่ ควบคุมไฟปานกลาง ปิดฝา 
ไว้สักพัก พอเหลืองลอกออกมาม้วนต้ังทิ้งไว้  

แผ่นแป้งจะกรอบ หากรับประทานคู่กับกาแฟ 
จะเป็นรสชาติที่เข้าคู่กันมากทีเดียว
  หากมเีวลาเหลอืจากการท�ากิจกรรม 
ในบ้านบางหวานแล้ว อย ่าลืมแวะมาที่ 
ศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า OTOP ของบ้านบางหวาน 
อดุหนุน “ผลติภณัฑ์ผ้าบาตกิหรอืผ้าปาเต๊ะ”  
กับลวดลายผ้าและเนือ้ผ้าทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ 
ของคนบ้านบางหวานทั้งในด้านวิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เนื้อผ้ามีคุณภาพ  
ไม่เปื่อยยุ่ย หรือขาดง่าย ท�าด้วยมือ 100%  
ด้านศิลปะบนผืนผ้าทุกชิ้นก็มีความประณีต 
ทุกลายเส้น เมื่อน�ามาต่อยอดแปรรูปเป็น
ผลติภัณฑ์ เช่น เสือ้บาตกิ ผ้าพันคอ ผ้าเชด็หน้า  
ผ้าพันตวั และกระเป๋าบาตกิ ลกัษณะท่ีออกมา 
จึงมีความโดดเด่นจากผ้าท่ัวไปในท้องตลาด  
ซึง่ผลติภณัฑ์แต่ละชิน้มรีาคาต้ังแต่หลกัร้อยบาท 
ไปจนถึงหลกัพันบาท แต่รบัประกันว่าผลติภณัฑ์ 
ทุกชิ้นคุณภาพเหมาะสมกับราคาแน่นอน

ขนมอาโป้ง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางหวาน

ติดต่อ
นางประคอง  แสงเรือง
โทรศัพท์ : 09 5257 2595
บ้านบางหวาน หมู่ที่ 1 ต�าบลกมลา 
อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
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    บ้านปากน�า้ละแมเป็นชมุชนประมง 
พ้ืนบ้าน  ตัง้อยูบ่นพ้ืนทีป่ากน�า้ละแมฝ่ังขวาและ 
ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล  
จึงท�าให้ชาวบ้านด�าเนินวิถีชีวิตด้วยการหา
วัตถุดิบสด ๆ จากทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา  
มาพัฒนาเป็นอาหารทะเลแปรรปูขึน้ชือ่จนเป็น 
อัตลักษณ์ของชุมชนได้
  บริเวณหาดละแม มีปะการังน�้าตื้น 
“กรังแห้ง”  ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน  
ตามสภาพพ้ืนท่ี เหมาะแก่การมาด�าน�า้ดปูะการงั 
น�้าตื้น ชมความสวยงามของท้องทะเลได้แบบ 
ใกล้ชิด เพราะอยู่ห่างจากริมชายหาดละแม 
เพียง 700 เมตร บางจุดสามารถยืนและ 
ก้มลงมองเห็นปะการงัโดยไม่ต้องด�าน�า้ เป็นทีอ่ยู่ 
ของปลาและสัตว์น�้าต่าง ๆ บางจุดยังเป็นที่
ตกเบ็ดของชาวประมงอีกด้วย ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม น�้าทะเลจะลดลง
และปะการังจะโผล่ขึ้นมาถูกแสงแดดจนแห้ง 
จนสามารถเดนิลงไปในทะเลได้ กลายเป็นทีม่า 
ของค�าว่า “กรังแห้ง” ตามที่กล่าวไปข้างต้น 
  ชาวบ้านปากน�้าละแม เป็นชุมชนที่
แม่บ้านมีฝีมือการท�าอาหาร  จึงมองหาความ
ถนดัและความชอบของตนเอง กระทัง่ตกผลกึ
เป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก โดยผลิตภัณฑ์อาหาร 
แปรรูปของบ้านปากน�้าละแม ได้แก่ “ไตปลา 
ค่ัวกลิง้ ไตปลาบรรจขุวด ปลาเสยีดแดดเดยีว  
ปลากระเบนหวาน กะปิน�า้ ปลาทูน�า้ ปลาทู 
เค็ม ปลาหมึกตากแห้ง และหอยเสยีบดอง 
น�า้ปลา” เป็นต้น เน่ืองจากหาวตัถุดบิในชมุชน 
ได้ง่าย และปลาก็มีความสดจากทะเลเป็น 
จุดแข็ง เครื่องปรุงก็ปลอดสารพิษ เก็บได้นาน  
รสชาติอร่อย และมีความหอมสมุนไพร 

อาหารทะเลสด ๆ

“บ้านปากน้ำ ละแม”  
แหล่งแปรรูปอาหารทะเลสมบูรณ์ จ.ชุมพร
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  ส�าหรับ “น�้าพริกกุ้งเสียบ” ถือเป็น 
เมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาถึงบ้าน
ปากน�้าละแม คือ เป็นสูตรที่สืบทอดมาแต่
โบราณ อร่อย สด สะอาด นักท่องเท่ียวท่ีได้
ทานแล้วต่างติดใจ ถึงขั้นมีสั่งกลับไปฝาก
เพื่อนหรือทานต่อที่บ้านด้วย
  บ้านปากน�้าละแมมีวัดชุมชนชื่อ  
“วัดปากน�้าละแม” เป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
ชาวบ้านปากน�า้ละแมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ   
มาแต่โบราณ โดยมีเกจิชื่อดังท่ีชาวบ้านให ้
ความเคารพนบัถือ คอื พระครปูระสทิธ์ิสทุธิมนต์  
หรือหลวงพ ่อชม น้ิวเพชร ซึ่ งภายหลัง 
เมือ่ท่านมรณภาพแล้ว ชาวบ้านและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจท�าพิพิธภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ไว้เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ 
ชาวบ้านปากน�า้ละแมไว้ภายในวดัปากน�า้ละแม 
นอกจากน้ียังมีเกจิส�าคัญซึ่งเป็นผู ้น�าทาง 
จติวิญญาณของชาวบ้านและพ้ืนท่ีใกล้เคยีง คอื  
หลวงปู่จันทร์ จันทสโร ซึ่งได้ประดิษฐานรูป 
จ�าลองตัง้อยู่บรเิวณหลาดใต้เคียม (ตลาดใต้เค้ียม)

ปะการังน�้าตื้น

ไตปลาคั่วกลิ้ง

ติดต่อ
นางสาวมานิดา  สุทธารักษ์
โทรศัพท์ : 06 3516 4154
บ้านปากน�้าละแม หมู่ที่ 1 ต�าบลละแม 
อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร
https://www.facebook.com/สนทรายรีสอร์ท-
ปากน�้าละแม-จังหวัดชุมพร-1145286498848343/
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 บ้านปาเระเป็นชมุชนประวัตศิาสตร์ 
1-3 หมู ่บ ้าน ของต�าบลบาราโหม ค�าว่า 
“ปาเระ” เป็นภาษามลายู แปลว่า “ล�าคลอง”  
มีภูมิศาสตร์ที่ดีต่อการเป็นท่าเรือ ในสมัยก่อน 
นบัเป็นท่าเรอืขนถ่ายสนิค้าระหว่างโลกตะวนัออก 
กับโลกตะวันตก และนับเป็นท่าเรือคู่ค้ากับ 
ท่าเรือฮิราโตะของประเทศญ่ีปุ ่น ปัจจุบัน 
จึงมีชาวบ้านส่วนหน่ึงยังคงประกอบอาชีพ 
ท�าประมง และมีการต่อยอดเป็นการท่องเท่ียว 
เชงินิเวศ เช่น “การล่องเรอืชมวถิปีระมง” ซึง่จะ 
เป็นการล่องเรือชมสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว 

แหล่งโบราณสถานบ้านปาเระ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกลวดลายโบราณสถาน

“บ้านปาเระ”  
ชุมชนประวัติศาสตร์ จ.ปัตตานี

กลางทะเล ซึ่งอยู่ในเขตต�าบลตันหยงลุโละ 
เป็นสถานทีท่ีค่นไทยเชือ้สายจนีนบัถอื รวมถงึ 
มีการล่องเรือชมปาโกงกางที่บางปู และ 
ชมวิถีชาวประมง ก่อนจะมาสุดปลายทางที ่
คลองดีแซชมวิถีชีวิตคนริมอ่าวปัตตานี และ 
สถาปัตยกรรมบ้านเรอืนของคนชมุชนบ้านปาเระ
   บ้านปาเระยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ที่เสมือนเป็นอัตลักษณ์ของ 
ชมุชน เช่น “โบราณสถานสสุานพญาอนิทิรา”  
ชาวบ้านจะเรยีกท่ีน่ีว่า “กูโบรายามะรอืเก๊าะ”  
เป็นสุสานของชาวมุสลิมคนแรกในจังหวัด 
ปัตตานี ที่หลุมฝังศพจะมีการแกะสลักบน 
หนิแกรนติเป็นลวดลายทีง่ดงามและเก่าแก่ทีส่ดุ 
ในปัตตานี สถานที่แห่งนี้เคยขุดพบข้าวของ 
เครื่องใช้ของคนยุคโบราณมากมาย

่
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 เน่ืองจากบ้านปาเระเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ “มีแหล่งโบราณสถาน 
ท่ีเก่าแก่ร่วม 500 ปี” ในยุคสมัยที่ปัตตานี 
เป็นเมืองท่าที่รุ่งเรือง  “ด้วยเหตุน้ีจึงมีการน�า 
อัตลกัษณ์ทางประวตัศิาสตร์มาสร้างสรรค์ชิน้งาน”  
ท�าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนท่ีมีลวดลาย 
จากถ้วยโบราณ หรอืลวดลายตามโบราณสถาน 
บนสินค้า เช่น หมอน ผ้าพันคอ ถ้วย จาน  
และชาม ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเก็บเป็น 
ความทรงจ�า
  บ ้านปาเระถือได ้ว ่าเป ็นชุมชน 
โบราณที่มีฝีมือการท�า “ขนมโบราณชาววัง”  
ซึง่ยังคงใช้วิธีท�าดัง้เดมิ มรีสชาตเิป็นเอกลกัษณ์ 
ของท้องถ่ิน เช่น ขนมลอดอ ขนมฆีแน ขนม 

เวาะดิง ขนมลาดู ขนมมอบอยอ ขนมอาเก๊าะ  
นอกจากนี้ยังมีอาหารพ้ืนถ่ินที่ชาวมุสลิมนิยม  
เช่น นาสิดาแฆ นาสิบูดาเระ นาสิกาบู นาสิ 
สือเมาะ และฆาบูซือเปะ เป็นต้น   

ล่องเรือรอบอ่าวชมวิถีประมง

ชุมชนประวัติศาสตร์

ขนมโบราณชาววัง

ติดต่อ
นางจิรลักษณ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ 
โทรศัพท์ : 09 1160 8125
นางสาวฟารีดา อับดุลเล๊าะ 
โทรศัพท์ : 09 3580 2702
บ้านปาเระ  หมู่ที่ 1 ต�าบลบาราโหม 
อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
https://www.facebook.com/NUCHBrand/
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  จงัหวัดระนองจดัเป็นเมอืงท่องเทีย่ว 
เชิงสุขภาพที่มีความโดดเด่นในเรื่องของน�้าแร่ 
คุณภาพด ี ซึง่ “บ่อน�า้ร้อนบ้านพรรัง้” เป็น 1 ใน 
บ่อน�า้ร้อนท่ีมลีกัษณะใส สะอาด นกัท่องเทีย่ว 
นยิมลงแช่เพราะไม่มกีลิน่ก�ามะถัน และตัง้อยู่ 
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร ่มรื่น  
มีให้บริการทั้งแบบบ่อแช่รวมและบ่อส่วนตัว  
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย นอกจากนี้ยังมี  
“สปาปลาบ�าบัด” ให้นักท่องเที่ยวได้แช่เท้า 
เพ่ือสขุภาพกันอกีด้วย หากได้ไปสมัผสัจะท�าให้ 
ร่างกายผ่อนคลาย หายเหนื่อยล้า
  หนึง่ในกิจกรรมทีไ่ด้รบัความนยิมของ 
นักท่องเที่ยวท่ีมาบ้านพรรั้ง คือ แช่ไข่ออนเซน 
ในบ่อน�า้ร้อน “ไข่ต้มน�า้แร่” หรอื “ไข่ออนเซน็”  
ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่ของบ่อน�า้ร้อนบ้านพรรัง้  
ไข่ท่ีน�าลงไปต้มน�า้แร่ทีน่ี่จะสกุท้ังไข่แดงไข่ขาว  
โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ไข่ขาวจะไม่แข็ง 
มลีกัษณะเป็นวุน้ คล้ายไข่ลวก แต่ไม่มกีลิน่คาว   
รบัประทานร้อน ๆ  กับชา กาแฟ รบัรองอร่อยถูกใจ  
เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่เพ่ิมความสนุกสนาน 
ระหว่างการแช่น�้าแร่ได้ดีทีเดียว
  ด้านอาหารท้องถ่ินของบ้านพรรั้ง 
ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ เมนูอร่อยท่ี 
ขอแนะน�าคอื “ย�าไข่ลวกน�า้แร่ร้อน” ใช้ความร้อน 
จากบ่อน�า้ร้อนในชมุชนในการลวกไข่ให้พอสกุ  
แล้วน�ามาย�า โดยผกัท่ีใช้ก็น�ามาจากแปลงผกั 
ของชาวบ้านนั่นเอง
  มาทีผ่ลติภัณฑ์จากน�า้แร่บา้นพรรั้ง 
กันบ้าง ในน�้าแร่นั้นจะมีเกลือแร่และแร่ธาตุ 
หลากหลายชนิดที่มีประโยชน์กับร่างกาย 
ที่น่ีจึงน�าน�้าแร่มาเป็นส่วนประกอบส�าคัญใน 
ผลติภณัฑ์เพ่ือความสวยงามหลากหลายรปูแบบ  

เที่ยวเชิงสุขภาพหมู่บ้านออนเซน

ผลิตภัณฑ์จากน�้าแร่

“บ้านพรรั้ง” 
เที่ยวเชิงสุขภาพหมู่บ้านออนเซน จ.ระนอง

เช่น สเปรย์น�้าแร่ธรรมชาติ สบู่ก้อนกลีเซอรีน  
(ขมิ้นชัน กากกาแฟ ถ่านชาโค)  สบู่เหลว 
ผสมน�้าผึ้ง เกลือขัดผิว โลชั่นน�้ามันมะพร้าว 
สกัดเย็น  ท่ีช่วยบ�ารงุผวิพรรณให้ชุม่ชืน้ กระชบั 
รูขุมขน  ลดเลือนริ้วรอย  แลดูสุขภาพดี   และ 
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ยังมแีชมพูผสมมะกรดู   ทีช่่วยปรบัสภาพเส้นผม 
ให้ชุ ่มชื้น มีน�้าหนัก จัดทรงง่าย นุ ่มสลวย 
เป็นประกายเงางาม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดน้ี 
ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรแ์ล้วว่า 
มีความปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีอันตราย 
อย่างแน่นอน
  ท่ีน่ียังมีธรรมชาติอีกมากให้ค้นหา  
เช่น “น�้าตก 16 ราง” น�้าตกกลางป่าใหญ่  
ซึง่มทีางขึน้น�า้ตกแต่ละชัน้เป็นเส้นทางธรรมชาติ 
ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู ้ระบบนิเวศ 

อย่างใกล้ชดิและเหมอืงแร่เก่า อกีทัง้ยังล้อมรอบ 
ไปด้วยป่าและต้นไม้ใหญ่ให้ตืน่เต้นกันอกีด้วย   
แม้เส้นทางจะล�าบากไปบ้าง แต่เมือ่ไปถึงแล้ว  
จะพบกับน�้าตกท่ีมีความสวยงาม รับรองว่า 
หายเหนือ่ยแน่นอน เป็นอกีหน่ึงสถานท่ีท่องเทีย่ว 
ที่ต้องแวะมาเยือนให้ได้

แช่ไข่ออนเซนในบ่อน�้าร้อน

ย�าไข่ลวกน�้าแร่ร้อน

น�้าตก 16 ราง

ติดต่อ
นายนิมิตร  แสงทอง
โทรศัพท์ : 08 9588 8012, 09 3632 5554
บ้านพรรั้ง หมู่ที่ 3 ต�าบลบางริ้น 
อ�าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
https://www.facebook.com/บ่อน�้าร้อนพรรั้ง-
285911428248356/
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  บ้านพรุชนเหนือเป็นอีกหน่ึงชุมชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเอกลักษณ์ 
และรักษาวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินของชาวใต  ้
ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นอตัลกัษณ์ 
ส�าคญัของคนทีน่ี ่กับขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม และภาษาดัง้เดมิของชาวใต้  สะท้อน 
ภาพผ่าน ต�านานมโนราห์ งานบญุส�าคญั ๆ  ทาง 
พระพุทธศาสนา อย่างประเพณี สารทเดือนสบิ  
สงกรานต์ หรอืประเพณีชกัพระ   ส�าหรบัชาวชมุชน  
พรุชนเหนือ ชุมชนในแวดล้อมแห่งขุนเขา 
ของเทือกเขาหลวง และสถานที่ท่องเที่ยว 
อันสวยงาม 
  ในชุมชนพรุชนเหนือมีผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนอันลือชื่อ คือ “เห็ดหลินจือแดง”  
ด้วยความเป็นพืน้ทีร่าบเชงิเขาอนัอดุมสมบรูณ์  
เหมาะส�าหรับการเติบโตของเห็ดหลินจือ  
สมุนไพรล�้าค่าที่ท้ังเป็นตัวเห็ดและน�ามาสกัด 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น�้าเอนไซม์  
สบู่ ฯลฯ รวมถึงไม้กวาดดอกหญ้า และผลไม้ 
พื้นถิ่นนานาชนิด 

เรียนรู้ ณ หนานตาทองฟาร์ม

วังปลาแงะ

“บ้านพรุชนเหนือ” ท่องธรรมชาติเขาหลวง
สัมผัสวัฒนธรรมแห่งแดนทักษิณ จ.นครศรีธรรมราช

  ส�าหรบัการมาท่องเทีย่วพรชุนเหนือ  
“สิ่งแรกท่ีจะได้สัมผัสคือ อากาศบริสุทธิ์”  
จากแหล่งผลิตโอโซนขึ้นชื่อ เทือกเขาหลวง  
พรหมคีร ีพร้อม ๆ  กับการเดนิทางแวะไปเย่ียมชม 
หนานตาทอง เขาพนมพระและวังปลาแงะ  
สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญทางธรรมชาติของที่นี่ 



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 319

  “ส่วนเมนูอร่อยของพรชุนเหนือ” 
แน่นอนว่าเป็นเมนูโบราณดั้งเดิมต�ารับชาวใต้ 
ทีม่คีวามเข้มข้นและชวนชมิย่ิงนกั เช่น น�า้พรกิ 
ลูกประ แกงไตปลาแห้ง สะตอเผา สะตอดอง  
อาหารโบราณพ้ืนถ่ินแห่งแดนทักษิณ ซึ่งม ี
รสชาตเิข้มข้น เป็นแบบฉบบัเฉพาะตวั หนึง่ใน 
เอกลักษณ์ส�าคัญของชุมชนแห่งนี้

  การท่องเที่ยวพรุชนเหนือ “ถ้าจะ 
ให้ได้อรรถรสครบเครื่องแล้ว ก็ต้องมา 
ช่วงเทศกาลส�าคัญๆ ทางพุทธศาสนา” เพื่อ 
ให้ได้ซึมซับวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบชาวใต้แท้ ๆ  
เช่น ช่วงสารทเดือนสิบ ช่วงบุญชักพระ หรือ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  รวมท้ังสมัผสัร�ามโนราห์ 
ระดบัต�านาน  แวะนวดแผนไทย  และหากสนใจ 
ด้านการเกษตรก็ยังสามารถแวะเย่ียมชม  
หนานตาทองฟาร์ม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตร 
ของชุมชนได้อีกด้วย 

การปลูกเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด

น�้าพริกลูกประ

ติดต่อ 
นางพิไลลักษณ์  ธรรมิกะกุล
โทรศัพท์ : 09 3693 0204
บ้านพรุชนเหนือ หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านเกาะ 
อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/pages/biz/community_ 
services/OTOP-นวัตวถีิ-บ้านพรชุนเหนอื-พรหมครี-ี 
210960562917061/
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 บ้านมะขาม อยู่ในพ้ืนท่ีท่ามกลาง 
ภูเขา  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชงิเขา  ประกอบด้วย 
ภูเขาและป่าไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนที ่ โดยเฉพาะ 
ป่าไม้ยังอยู่ในสภาพท่ีอดุมสมบรูณ์ค่อนข้างสงู 
ท�าให้เป็นแหล่งก�าเนดิต้นน�า้ธรรมชาตหิลายสาย 
และเป็นที่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด   
การมีต้นทุนธรรมชาตินี้ ยังส่งผลให้วิถีชีวิต 
ของชาวบ้านมีความสมบูรณ์ ได้ใช้แหล่งน�้า 
อุปโภคและท�าการเกษตร ด้วยความเกื้อกูลนี้ 
ท�าให้ชาวบ้านมีจิตส�านึกในการดูแลรักษา 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจนสามารถ 
อยู่ร่วมกับป่าได้ 
  สนุกสนานไปกับ “การล่องเรือ
ตามล�าน�้าคลองปางเส้นบ้านมะขาม” ชม 
ทัศนียภาพที่สวยงามเมื่อล่องผ่านแนวเขา  
ซึง่ยังคงความเป็นธรรมชาติ สดใหม่ ความใสเย็น 
ของสายน�า้และความร่มรืน่ของพรรณไม้สองฝ่ัง 
จะสร้างความสบายตา เพลดิเพลนิใจจนรูส้กึได้   
และเมื่อสายน�้าอันคดเคี้ยวน�าเรือลอดผ่าน 
ใต้ภูเขาสูงตะหง่านเข้าสู ่ถ�้าวังพระยาพิชัย 
สงคราม ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นกับความงดงาม 
และย่ิงใหญ่ภายในถ�า้ท่ีมทีางเข้าอยู่ฝ่ังจงัหวัด 
นครศรธีรรมราชและทางออกอยูฝ่ั่งจงัหวัดตรงั  
เป็นการล่องคลองท่ีได้ท่องเท่ียวถึงสองจงัหวัด

ป่าเขาแหล่งก�าเนิดธรรมชาติหลายสาย

ข้าวไร่ซ้อมมือ

“บ้านมะขาม” 
วิถีป่าเขาแหล่งกำ เนิดธรรมชาติหลายสาย จ.นครศรีธรรมราช

  บ ้านมะขามยังมี  “น�้ าตกธารา 
วารนิทร์” แหล่งน�า้ขนาดใหญ่ท่ีมนี�า้ไหลตลอดปี  
ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ เรียบลานหินปูน  
มคีวามสวยงามมาก  น�า้ยังใส สะอาด เหมาะแก่ 
การเล่นน�า้ให้เย็นชุม่ฉ�า่ ผ่อนคลายไปกับสายน�า้   
หากต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที ่
ร่มรืน่ การเดนิลดัเลาะให้ไปถึงน�า้ตกชัน้ด้านบน  
โดยระหว่างทางได้ชมแมกไม้ ฟังเสียงนก 
ผสานกับเสยีงน�า้ตกซาดซ่าทีก่ระทบหนิ  ก็จะพบ 
ความสวยงามที่คุ้มค่า ซึ่งน้อยคนจะได้เห็น 
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 ด้วยความทีพ้ื่นดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ 
ของแร่ธาตุ “ข้าวไร่ซ้อมมือบ้านมะขาม”  
จึงเป ็นข ้าวคุณภาพดี  มีกระบวนผลิตท่ี 
ผ่านกระบวนการขัดสี เพ่ือเอาเย่ือหุ้มเมล็ด 
ออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ท�าให้มีคุณค่า 
ทางสารอาหารครบถ้วน ป้องกันโรคเหน็บชา  
สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มีกากใยอาหารสูง  
ท�าให้ขบัถ่ายสะดวก ผวิพรรณเปล่งปลัง่สดใส 

อกีด้วย เคลด็ลบัการหงุควรแช่น�า้ก่อนประมาณ  
5-10 นาที จะท�าให้ข้าวหอม นุม่ น่ารบัประทาน 
มากขึ้น รสชาติอร่อย เป็นของซื้อของฝาก 
ที่เหมาะส�าหรับทุกวัย
 บ้านมะขามยังมีเมนูเด็ดข้ึนชื่อคือ  
“ย�าผักกูด” ต�ารับอาหารพ้ืนถิ่นท่ีน�าผักกูด  
วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาปรุงอาหาร มีความ 
สดใหม่ปลอดสารพิษ โดดเด่นด้วยรสชาติผัก 
ท่ีมรีสจดือมหวาน กรอบ ผสมเข้ากันดกัีบน�า้ย�า 
ที่มีรสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม รสชาติถูกปากยากจะ 
ลืมได้ลง

น�้าตกธาราวารินทร์

ล่องเรือลอดถ�้า

ติดต่อ
นายสัมพันธ์  หนูอินทร์แก้ว
โทรศัพท์ : 08 1140 9755
บ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ต�าบลน�้าตก 
อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
https://www.facebook.com/pages/category/ 
Local-Service/OTOP-นวัตวิถี-นครศรีธรรมราช- 
189244835132887/
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 เป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์ความ 
เป็นมา สบืค้นได้แต่คร้ังสมยักรงุศรอียุธยา และ  
ยังคงมทีายาทสบืเชือ้สายจากรุน่สูรุ่น่มาจนถึง 
ปัจจบุนัน้ี  “บ้านวงัหอน”  นับว่าเป็นหน่ึงในชมุชน 
ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนาน  และมปีระเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิน่เป็นเอกลกัษณ์  ด�าเนนิวิถีชวิีต 
แบบเกษตร และเน้นความสามัคคีในหมู่เครือญาติ 
อกีทัง้ยังมสีภาพภมูศิาสตร์ท่ีสวยงาม ห้อมล้อม 
ด้วยขนุเขาและป่าไพร พร้อม ๆ  กับความยึดมัน่ 
ในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น โดยมี  
“หลวงพ่อแสง” แห่งวัดวังหอน เกจผิูป้ฏบิติัชอบ  
สังขารร่างไม่เน่าเปื่อย เป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
ชาวชุมชน 
  จากท่ีมาของชุมชน ที่เริ่มต้นจาก  
“ผลไม้” จนวันนี้บ้านวังหอนแห่งน้ีก็ยังคงม ี
ความโดดเด่นในเรื่องผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน 
พันธุ ์ พ้ืนเมืองซึ่งมีที่นี่ ท่ี เดียว และผักสด 
ปลอดสารพิษท่ีปลูกจากดินป่าต้นน�้า รวมถึง 
สินค้าหัตถกรรม เสือ้ผ้า แจกันรากไม้ และสนิค้า 
เกษตรแปรรูปจากสมุนไพร เช่น เจลอาบน�้า 
สูตรขมิ้น และน�้าพริกธัมมัง 
  ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวบ้านวังหอน  
นบัว่ามคีวามหลากหลาย  เพราะสภาพแวดล้อม 
เป็นพ้ืนท่ีล้อมรอบด้วยหุบเขาป่าต้นน�้า ท�าให้ 
มธีรรมชาตงิดงาม และอากาศบรสิทุธ์ิ เหมาะ 
ส�าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นอย่างย่ิง  
สถานท่ีส�าคัญ ๆ เช่น ป่าบ้านวังหอน น�้าตก 
หนานสวรรค์ ถ�้านายพุด ล่องแพตามล�าธาร 
ต่าง ๆ หรือ “เยี่ยมชมสวนทุเรียน” และ  
“สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์วัดวังหอน” ซึ่งเป็นท่ีเก็บ 
สรีระสังขารของหลวงพ่อแสง เกจิแห่งดินแดน 
ทักษิณ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาไปทั่วภาคใต้ 

ล่องแพไม้ไผ่

อาหารจากป่าต้นน�้า

“บ้านวังหอน”
เท่ียวเชิงวัฒนธรรม พร้อมด่ืมด่ำ ธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช
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  ส่วนเมนูอาหารของท่ีนี่ขึ้นชื่อลือชา 
ในฐานะ  “อาหารใต้ต�ารบัชาววงั”  และเป็นอาหาร 
พ้ืนถ่ินทีห่ากินท่ีอ่ืนได้ยาก เช่น แกงทองวังหอน  
ขนมกวนโบราณ และอาหารที่ปรุงด้วย ขมิ้น  
อันเป็นสมุนไพรข้ึนชื่อ และน�้าพริกสูตรพิเศษ  
ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น 
  ส�าหรบักิจกรรมพิเศษ   นอกเหนือจาก 
การท่องไพรเท่ียวถ�้าแล้ว กิจกรรมสนุก ๆ  
อย่าง “การล่องแพ” หรอืแม้แต่การร่วมกับชมุชน 
ในพิธีส�าคญั ๆ  ทางพระพุทธศาสนา ก็เป็นจดุเด่น 

ของการท่องเที่ยวที่บ้านวังหอนแห่งน้ี และ 
ยังมีกิจกรรมพิเศษอย่างการนวดสมุนไพร  
ที่เป็นที่นิยมอย่างมากของผู้มาเยือนอีกด้วย 

วิถีชีวิตอยู่คู่กับธรรมชาติ

อาหารใต้ต�ารับชาววัง

ติดต่อ 
นายชัยรัตน์  เทพจันทร์
โทรศัพท์ : 08 5672 6481
บ้านวังหอน หมู่ที่ 5 ต�าบลวังอ่าง 
อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/pages/category/
Local-Service/ท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังหอน-
1667250746701848/
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   ชาวบ้านสวนทุเรียนนั้น มีความ 
ผูกพันกับการท�าประมงพ้ืนบ ้านซึ่ ง เป ็น 
อัตลกัษณ์ของหมูบ้่านมาช้านาน ซ่ึงนกัท่องเทีย่ว 
ที่มาถึงบ้านสวนทุเรียน จะได้นั่งเรือหางยาว 
เพลดิเพลนิกับธรรมชาติสวยงามรอบ ๆ  เกาะยอ  
ส่วนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการจับสัตว์น�้า 
จะเป็นเครื่องมือที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ไซนั่ง ไซนอน  
โพงพาง 
  เน่ืองจากบ้านสวนทุเรียนต้ังอยู่ใน 
พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และยัง “เป็นจุด 
ท่ีชาวบ้านปลกูไม้ผลมากท่ีสดุของเกาะยอ”  
ทีน่ี่มไีม้ผลนานาชนิด เช่น “ละมุด” ผลไม้ทีอ่ยู่คู่ 
เกาะยอมาช้านาน บางต้นมอีายุมากกว่า 100 ปี  
มรีสชาตหิวานหอม เหมาะส�าหรบัเป็นของฝาก 
และของขวัญให้ญาติมิตร นอกจากน้ียังมี 
สวน “จ�าปาดะ ขนุน” ซึ่งมีลักษณะพิเศษ  
คอื ผลเหมอืนขนนุ แต่มรีสชาตเิหมอืนจ�าปาดะ 
กิจกรรมการเดินชมสวนผลไม้พร้อมกับชิม 
ผลไม้หวาน ๆ ไปด้วยจึงเป็นสิ่งที่ห้ามพลาด 
มากที่สุด  

แหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์

ผ้าแปรรูป

“บ้านสวนทุเรียน”  
แหล่งอาหารทะเลสมบูรณ์ จ.สงขลา

  ณ บนยอดเขากุฏิ เกาะยอ เป็น
จุดสูงสุดของเกาะที่สามารถชมวิวทะเลสาบ
สงขลาด้านทิศตะวันออกของเกาะ ซึ่งจะเห็น 
เมอืงสงขลาไปจนถึงอ่าวทะเลใหญ่  นอกจากนี ้
ยังเป ็นจุดท่ีตั้งของเจดีย ์พระธาตุเก ่าแก  ่
องค์หนึ่ง เป็นเจดีย์ทรงกลม หรือที่ทางใต้นิยม 
เรียกว่า ทรงระฆัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
10 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์แบบมอญพม่า  
“เจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ” ศูนย์รวมจิตใจ 
และความศรัทธาของชาวเกาะยอ โดยทุก ๆ  ปี 
ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 งานขึ้นเขากุฏิ ซึ่งจะ 
ตรงกับวันวิสาขบูชา จะมีงานห่มผ้าเจดีย  ์
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เพ่ือนมสัการสมเด็จเจ้าเกาะยอ มตี�านานเล่าว่า  
สมเด็จเจ้าเกาะยอท่านเป็นชาวกรุงศรีอยุธยา 
และเป็นสหายของหลวงปูท่วด โดยสนันิษฐาน 
เทียบเคียงจากการท่ีท่านมีชี วิตร ่วมสมัย 
หลวงปูท่วด  เกิดในสมยัสมเดจ็พระเอกาทศรถ  
หรือประมาณ 400 ปีล่วงมาแล้ว 
  “การทอผ้าเป็นศิลปวัฒนธรรมท่ี 
ชาวบ้านสวนทุเรียนสืบทอดต่อกันมานาน 
หลายร้อยปี” สนันษิฐานว่าชาวจนีท่ีอพยพมาอยู่ 
บนเกาะยอได้น�าการทอผ้าเข้ามา จนผ้าเกาะยอ 
มชีือ่เสยีงโด่งดงั ซึง่การทอในระยะแรกใช้การก่ีมอื  
และใช้ตรนแทนกระสวย ใช้ฝ้ายที่ปลูกเอง  
ใช้สีที่ย้อมเองโดยการน�าเปลือกไม้มาย้อมสี  
แต่ปัจจบุนัเพ่ือให้ผลติภัณฑ์มคีณุภาพมากขึน้ 
ตามยุคสมัย ชาวบ้านจึงได้พัฒนาเส้นไหม 
ให้ดย่ิีงขึน้ เช่น ไหมประดษิฐ์ ไหมแท้ และฝ้าย  

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ผ้าทอจึงมีความหลากหลาย  
เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง และผ้าทอยกดอก เป็นต้น
 บ ้านสวนทุเรียนเป ็นแหล่งของ   
“สาหร ่ายผมนาง”  อาหารจากทะเลท่ีม ี
ความเป็นมากว่า 100 ปี ทีข่ึน้ชือ่ของชาวเกาะยอ  
บ้านสวนทุเรียน โดยชาวบ้านจะใช้สาหร่าย 
ผมนาง ที่มีชื่อว่า “กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร”  
(Grocllaria  Fisheri)  ซึง่พบมากในทะเลสาบสงขลา 
มาเป็นวัตถุดิบ โดยน�ามาย�ารวมกับเครื่องย�า  
จดัว่ารสชาตอิร่อยเดด็ ท้ังยังมสีรรพคณุป้องกัน 
โรคหลายอย่าง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู  
โรคตับ โรคโลหิตจาง และโรคมะเร็ง เป็นต้น  
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจภายในชุมชน 
มีการจ�าหน่ายสาหร่ายแบบพร้อมปรุงด้วย

จ�าปาดะ ขนุน

สวนทุเรียน

พระสมเด็จเจ้าเกาะยอ

ติดต่อ
นายฐานวัฒน์  เจริญพรทิพย์
โทรศัพท์ : 08 1872 5206
บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะยอ 
อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
https://www.facebook.com/paglaeb/
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 บ้านสามช่องเหนือ เป็นชมุชนมสุลมิ
เก่าแก่  ปลกูเรอืนอยู่กันรมิน�า้  ชาวบ้านในชมุชน 
ท�าอาชีพปลูกยางพาราและประมงชายฝั ่ง 
พ้ืนบ้านเลก็ ๆ  เลีย้งหอยนางรม เลีย้งป ูเลีย้งปลา  
ส่วนกุ้ง หมึก ตกขึ้นจากทะเล เอามาท�าเป็น
อาหาร ด้วยมีทรัพย์สินทางทะเลหลายอย่าง 
ท�าให้ชุมชนมีรายได้ในครัวเรือน ทุกวันจะมี
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางซึง่เป็นคนในชมุชนมารบั
ซื้อผลผลิตทางทะเล 
 วิถีชีวิตของคนที่น่ีพ่ึงพาธรรมชาติ
เป็นหลัก เป็นท้ังแหล่งอาหารให้ชาวบ้านได้มี 
ของอร่อยพ้ืนถ่ิน อย่าง “แกงหอยกันกับ 
ยอดเป้ง” เมนอูาหารถ่ินท่ีใช้วัตถุดบิเป็นอาหาร 
ทะเลที่มีความสดและอร่อย เป ็นการน�า
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมาใช้ในการปรุงอาหาร  
ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกด้านของบ้านสามช่องเหนือ  
ซึ่งยอดเป้งมีสรรพคุณในการเพ่ิมน�้านมให  ้
ผู ้หญิงหลังคลอด ส่วนหอยหลักควาย มี 
คุณสมบัติพิเศษในการบ�ารุงทางเพศผู้ชาย 

แกงหอยกันกับยอดเป้ง

กะปิบ้านสามช่องเหนือ

“บ้านสามช่องเหนือ” 

วิถีประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก จ.พังงา

 ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้อย่างหนึ่ง
คอื “กะปิบ้านสามช่องเหนือ” เป็นสินค้าโอทอป 
ที่มีลักษณะแตกต่างจากท่ีอื่น คือ ท�าจากตัว 
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เคยทะเลล้วน  ๆ   ไม่มส่ีวนผสมอืน่  น�าเคยมาล้าง 
จนสะอาดแล้วตากจนแห้ง  แล้วน�ามาต�ากับครกไม้ 
ซึ่งจะท�าให้ได้เนื้อกะปิที่เหนียว กะปิที่นี่จะม ี
กลิน่หอม และมรีสกลมกล่อม ซึง่ลกูค้าบางคน
เดนิทางมาไกลจากหลายพืน้ท่ี เพียงเพ่ือมาซือ้
กะปิจากที่นี่เป็นของฝากหรือประกอบอาหาร
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคญัคอื “ถ�า้เพชร 
ปะการัง” นักท่องเที่ยวนั่งเรือจากหมู่บ้าน 
สามช่องเหนือไปสกัพักก็จะถึง เกาะทะล ุ  ซึง่จะเป็น 
ทางข้ึนถ�้าเพชรปะการัง โดยสถานท่ีแห่งน้ี 
ทางขึน้ค่อนข้างลาดชนั  แต่ชาวบ้านได้ท�าทางข้ึน 
เอาไว้ให้ เพียงใช้ใจ และร่างกายที่แข็งแรง 
เดนิไต่ไปตามราวไม้ทีท่�าไว้ให้จบั ไต่ไปเรือ่ย ๆ   
จนถึงบริเวณปากถ�้าเพชรปะการัง ด้านนอกก็
จะต้องตะลึงกับความงดงามของวิวอ่าวพังงา 
เมื่อมองลงไปในมุมสูง และยามที่แสงอาทิตย์ 
เปล่งประกายผ่านผนังของถ�้าเข้ามาภายใน 
ดูน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง
 นอกจากนี้ ชาวบ้านสามช่องเหนือ 
ยังได้น�าใบจาก ซึง่เกิดจากธรรมชาติมาเชือ่มโยง 
วิถีชุมชน โดยท�า “ใบจากมวนบุหรี่” ซึ่งจะน�า 
ยอดของใบจากมาท�ายาสูบ เป็นอีกกิจกรรม 
หนึ่งท่ีเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองเรียนรู้  
การมวนบุหรี่จากยอดต้นจาก 

ถ�้าเพชรปะการัง

ติดต่อ
นายสุรัตน์ สุมาลี
โทรศัพท์ : 08 6741 7949
บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต�าบลกะไหล 
อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
https://www.facebook.com/pages/category/
Community-Center/วิสาหกิจท่องเท่ียวโดยชุมชน-
บ้านสามช่องเหนือ-1945305685727206/
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  “บ้านโหล๊ะอม” ได้ชือ่ว่าเป็นชมุชน 
พลังงานธรรมชาติ เพราะมีศูนย์การเรียนรู ้
ด้านพลงังานทดแทนท่ีน่าสนใจถึง 2 จดุ จดุแรก 
คือ ศูนย์การเรียนรู้บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ
บ่อซเีมนต์หรอืวงซเีมนต์ ชาวบ้านใช้ประโยชน์
จากมลูสตัว์และขยะอนิทรย์ี น�ากลบัมาท�าเป็น
เชื้อเพลิงหุงต้ม จุดที่สองคือ ศูนย์การเรียนรู้
บ้านและไฟน�าทางพลังงานแสงอาทิตย์ ที่น�า
พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
เพื่อใช้ในครัวเรือน ถือเป็นการใช้พลังงานจาก
ธรรมชาติอย่างคุม้ค่าและยังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 สถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนของท่ีน่ี 
ก็สวยงามไม่แพ้เรื่องพลังงาน ที่ “จุดชมนก 
บ้านโหล๊ะอม” หลังภาวะฝนทิ้งช่วงท�าให้ม ี
นกอพยพมาอาศัยอยู่ตามแหล่งน�้าใกล้ชุมชน  
ซึ่งมีนกขนาดเล็กหลากหลายสายพันธุ์ สีสัน 
สวยงาม บินลงมาเล ่นน�้าและหาอาหาร 
จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอกีแห่ง  
มีกิจกรรมการถ่ายภาพนกอพยพและศึกษา 
ธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 “บ่อน�า้ร้อนบ้านสวนหมาก” เป็น 
บ่อน�า้ร้อนท่ีผดุกลางล�าคลอง เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
แห่งใหม่ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีได้ร่วมกันพัฒนา 
ปรบัปรงุภูมทัิศน์รอบ ๆ  บ่อน�า้ร้อนให้ดสูวยงาม  

น�้าพริกแกงไตปลาแห้ง และน�้าพริกกุ้งเสียบ

จุดชมนกบ้านโหล๊ะอม

“บ้านโหล๊ะอม” 
ชุมชนพลังงานธรรมชาติ จ.พัทลุง

เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนในชุมชน เหมาะ 
ส�าหรับการอาบน�้าร้อนเพ่ือสุขภาพ และชม 
วิวทิวทัศน์ทีโ่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติในช่วงเช้า 
และช่วงเย็น 
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บ่อน�้าร้อนบ้านสวนหมาก

ธรรมชาติและวิถีชีวิต

ติดต่อ
นายอุทัย  บุญด�า
โทรศัพท์ : 08 1798 1082
บ้านโหล๊ะอม หมู่ที่ 9 ต�าบลล�าสินธุ์ 
อ�าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
https://www.facebook.com/pg/phatthalungpao/
posts/

 ที่บ ้านโหล๊ะอมมีอาหารท้องถ่ิน 
รสเลิศมากมายให้คุณได้เลือกชิม “น�้าพริก 
แกงไตปลาแห้ง และน�า้พรกิกุ้งเสยีบ” 2 เมน ู
อาหารจานหลกัของชาวปักษ์ใต้  น�า้พรกิกุ้งเสยีบ 
ท�าจากเคร่ืองเทศ เช่น พรกิ หอม กระเทียม กะปิ 
น�ามาต�าให้เข้ากัน แล้วผสมกับกุ้งเสียบ คือ  
กุ้งสดเสียบไม้ย่างทั้งเปลือกและรมควันกับ 
กาบมะพร้าวจนแห้ง ส่วนน�า้พรกิแกงไตปลาแห้ง  
ท�าจากพุงปลาล้างสะอาด ตัดถุงน�้าดีปลาท้ิง 
กันขมแล้วหมักกับเกลือจนครบเวลา น�ามา 
คั่วให้ข้นขลุกขลิก รสชาติออกเค็มและเผ็ด  
น�าไปคลุกข้าวสวยร้อน ๆ กินกับผักสดพื้นถิ่น 
ภาคใต้ 
 ชิมอาหารปักษ์ใต้แล้วติดใจ ก็
สามารถซ้ือผลติภณัฑ์ในชมุชน เช่น “ผลติภณัฑ์ 
จากกุ้ง ปลาทูแดดเดียว ปลาส้ม ปลาหวาน 
แผ่นกรอบ ปลาเค็มแปรรูป ปลาหวาน  
น�้าพริก น�้าจิ้มไก่” ไปรับประทานต่อที่บ้าน 
หรือจะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้
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บ้านหาดสองแคว
บ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแถว อ.ตรอน 

จ.อุตรดิตถ์ พาเท่ียวเมืองลับแลดูความเก่าแก่ของชุมชน
บ้านหาดสองแคว ตื่นตาไปกับข้าวของเครื่องใช้สมัยเก่า 
อ่ิมหน�าส�าราญ “ผัดบักหมี่ อั่วบักเผ็ด” อาหารพ้ืนบ้าน
สุดอร่อย แวะท�าผ้ามัดย้อมเป็นของฝากสุดพิเศษ 

บ้านถิ่นใน และบ้านดอนทราย
บ้านถ่ินใน ต.บ้านถิน่ อ.เมือง และบ้านดอนทราย 

ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาวิถีไทลื้อ
กับเส้นทางสายวัฒนธรรม กราบไหว้พระธาตุ 9 ยอดวัดถ่ินใน 
เสริมสิริมงคลสักการะพระบ รมสาริกธาตุวัดศรีดอนค�า 
เอาใจคนรักเสียงเพลงกับบ้านโฮงซึงหลวงแหล่งรวม
เครือ่งดนตรไีทย แวะชอปของฝากปิดท้ายในตลาดสด 100 ปี
วัดศรีดอนค�า  

ชุมชนท่ามะโอ
ชุมชนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล�าปาง 

จ.ล�าปาง สัมผัสวิถีท้องถ่ินชุมชนท่ามะโอ น่ังรถรางชมรอบ
เมอืง กราบไหว้วดัประตปู่องแหล่งประวัตศิาสตร์ไทย ชมบ้าน
เก่าร้อยปี

ล่องไปทางสายเหนือ
อุตรดิตถ์ แพร่ ลำ ปาง
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พะเยา ลำ ปาง 
แวะดินแดนถิ่นวัฒนธรรม

บ้านปงใหม่
บ้านปงใหม่ ต.ทุ ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 

สุดมหัศจรรย์ Unseen Thailand ลงเล่นน�้าตกภูซาง แอ่งน�้า
มรกตคลายหนาว ท่องเทีย่ววิถีเกษตรกบัฟาร์มเหด็ แปลงผกั
ปลอดสารพิษของคนในชุมชน เรียนรู้การท�าย่ีเป็งพร้อมชม
ฟ้อนกลองยาวสุดตื่นใจ

บ้านบ่อเบี้ย
บ้านบ่อเบี้ย ต.เชียงม่วน อ.บ้านมาง จ.พะเยา 

สัมผัสอาการเย็นกลาง ณ หมู ่บ ้านกลางหุบเขา รับวิว
ธรรมชาติให้เต็มปอดกับน�้าตกธารสวรรค์และบ่อน�้าผุด 
จากล�าธาร 

บ้านแม่แจ๋ม
บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง 

เตรยีมปล่อยใจไปกับธรรมชาตสิวย ๆ  อบอวลด้วยกลิน่กาแฟ 
ณ แม่แจ๋ม มาถึงก็ต้องแวะดูโรงคั่วกาแฟ ตระเวนชิมรสชาติ
กาแฟสดใหม่จากชาวบ้านพร้อมวิวระดับ 5 ดาว พร้อมชอป
กาแฟ ชา แมคคาเดเมีย ติดไม้ติดมือเป็นของฝาก
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ºŒานปงãหÁ่
µ.ทØ่ง¡ลŒÇย อ.ÀÙ«าง

¨.¾Ðเยา

ºŒÒ¹º‹ÍàºÕ้Â
µ.เªÕยงÁ่Çน อ.ºŒานÁาง

¨.¾Ðเยา

ºŒÒ¹áÁ‹á¨ŽÁ
µ.á¨Œ«Œอน อ.เÁืองปาน

¨.ลÓปาง 

¾Ðเยา ลÓปาง 
áÇÐ´Ô¹á´¹¶Ô่¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

กวานพะเยา



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน336

N

บ้านพี้เหนือ
บ้านพี้เหนือ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 

ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดื่มด�่ากับ
บรรยากาศยามเช ้า  พร ้อมกับของดีของชุมชน 
ผักปลอดสารพิษไม่ใช่สารเคมีใดๆ หนาวนี้ต้องเลือก
ไปสักครั้ง

บ้านหนองบัว
บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

เป็นชุมชนท่ีสืบเช้ือสายมาจากชาวไทลื้อแคว้นสิบสอง
ปันนา โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน�้าจืด 
ผ้าทอลายน�้าไหล พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ 
ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์เจ้าหลวงเมืองล้า และอื่นๆ  
อีกมากมาย

บ้านบ่อหลวง
บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ 

จ.น่าน พบกับบรรยากาศเหนือการบรรยายภายใน 
ชุมชน ภายในชุมชนท่านจะได ้รู ้จักการท�าเกลือ
สินเธาว ์ กลายเป็นเกลือภูเขาแห่งเดียวของโลก 
เป็นสุดยอดของ OTOP นวัตวิถีอีกท่ีที่ควรไป

สุดสะอาดกับ น่าน 
สู่ OTOP นวัตวิถี
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ºŒÒ¹¾Õ้àË¹×Í 
µ.ºŒÒ¹¾Õ้ Í.ºŒÒ¹ËÅÇ§ 

¨.น่าน

ºŒÒ¹º‹ÍËÅÇ§ 
µ.º‹Íà¡Å×ÍãµŒ Í.º‹Íà¡Å×Í

¨.น่าน

ºŒÒ¹Ë¹Í§ºÑÇ
µ.»†Ò¤Ò Í.·‹ÒÇÑ§¼Ò

¨.น่าน
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ไปที่ จ.เชียงใหม่

บ้านป่าตาล 
บ ้านป่าตาล ต.บวกค ้าง อ.สันก�าแพง 

จ.เชียงใหม ่สืบสานวิถีชาวยอง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนหัตถกรรมจักสาน หมวกกะโล่โบราณ สานต่อ
ภูมิปัญญาในอดีต ดื่มด�่าตามวิถีด้วยการเช่ารถถีบปั่น 
เช่าชุดยองถ่ายรูปส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถ่ินสู ่สายตา
ชาวโลก 

บ้านโป่งกวาว 
บ ้านโป ่งกวาว ต.สะเมิงเหนือ สะเมิง 

จ.เชียงใหม่ แอ่วสะเมิงเหนือ ดินแดนเหมืองแร่ทองค�า 
ย�่าบ่อน�้าพุร้อนโป่งกวาว ผูกพันเรื่องราวกว่า 700 ปี
ผ่านวิถีความเชื่อ นับถือศาสนาพุทธและนับถือผีที่
วัดเก่าแก่ ดินแดนลับแลน่าค้นหา ผ่านสายตาใน 
ม่านหมอกที่จุดชมวิวม่อนผาจ๋วง 
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ºŒานป†าµาล
µ.ºÇ¡¤ŒÒ§ Í.ÊÑ¹¡Óá¾§

ºŒÒ¹â»†§¡ÇÒÇ
µ.ÊÐàÁÔ§àË¹×Í Í.ÊÐàÁÔ§

·‹Í§à·Õ่ÂÇàªÔ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
ä»·Õ่ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹
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เชียงราย
จุดเช็กอินแอ่งเล็กกับ 4 ชุมชน

บ้านหาดบ้าย 
บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

นั่งเรือหางยาวลัดเลาะหาดสวรรค์ที่หาดบ้าย สายน�้าโขงไหล
หล่อเลี้ยงวิถีชาวไทลื้อ ผ้าฝ้ายทอมือเลื่องชื่อลือชา ฟ้อนร�า
ปราณีตสืบสานแหล่งวัฒนธรรมผ่านท่วงท�านองอันแสน
เรียบง่ายใกล้ริมโขงของโซนภาคเหนือ 

บ้านใหม่แสงแก้ว 
บ้านใหม่แสงแก้ว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย สืบฮีตสานฮอย ตามรอยจารีตวิถีล้านนา 
ไหว้ครูบาท่ีวัดแสงแก้วโพธิญาณ พาเย่ียมชมศาลมหาป่า
เจ้า เข้าถึงทุกขนบธรรมเนียมแห่งความสุข จิบชา กาแฟจาก
แหล่งผลิตผ่านอากาศดี ๆ 

บ้านแสนสุข 
บ้านแสนสุข ต.ศรีค�้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

สัมผัสวิถีสโลว์ไลฟ์สไตล์อาข่า โล้ชิงช้าชิมชา ท่ามกลาง
บรรยากาศเงียบสงบ หลบหลีกความวุ่นวายในเมืองใหญ่
เข้าใจวัฒนธรรมอันแสนเรียบง่าย นอนหงายหน้าดูดาว
คละเคล้าอากาศบริสุทธิ์ผ่านความสุขอันพอเพียง 

บ้านเมืองรวง 
บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย รอยต่อไร่สิงห์ปาร์คแม่กรณ์ ใกล้เพ่ือนบ้าน
วัดร่องขุน่ น�า้ตกขุนกรณ์ ผ่านชมุชนสขีาวหน้าบ้านสะอาดตา 
ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงผ่านความร่วมมือร่วมใจอัน
เข้มแข็ง รวมแหล่งผักปลอดสารพิษ 
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ºŒานหา´ºŒาย 
µ.ÃÔÁâ¢ง อ.เªÕยง¢อง

ºŒานãหÁ่áสงá¡ŒÇ 
µ.à¨´ÕÂ�ËÅÇ§ 
อ.áÁ่สÃÇย

ºŒานáสนสØ¢
µ.ÈÃÕ¤้Ó Í.áÁ‹¨Ñ¹

ºŒานเÁืองÃÇง 
µ.áÁ‹¡Ã³� Í.àÁ×Í§àªÕÂ§ÃÒÂ
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เมืองสามหมอก ดินแดน 
จ.แม่ฮ่องสอน

บ้านละอูบ 
บ ้านละอูบ ต.ห ้วยห ้อม อ.แม ่ลาน ้อย 

จ.แม่ฮ่องสอน สัมผัสลมหายใจของภูเขา รากเหง้า
แห่งเผ่าลัวะ (ละว้า) คุณค่าอารยธรรมแห่งโมซัมเบียง 
เสยีงธรรมชาตอินัแสนบรสิทุธิพ์ร้อมกับกาแฟแก้วโปรดท่ี
คุณต้องได้มาสัมผัส ดินแดนผลิตนวัตกรรมเครื่องเงิน 

บ้านป่าปุ๊ 
บ้านป่าปุ ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

จ.แม ่ฮ ่องสอน พาบุกชุมชนไทยใหญ่ผสมผสาน
กะเหรี่ยงปกากะญอ ไหว้พระธาตุดอยกองมู เดินเท้าเข้า
สะพานข้าว 9 เพ่ือสุข หยุดถ่ายรูปบรรยากาศสุดฟินบน
ดินแดนเกษตรกรรม แต่งแต้มสีสันผ่านงานหัตถกรรม 
ทอผ้าผ่านสีจากทรัพยากรธรรมชาติ 
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ºŒานป†าปØˆ 
µ.¼าº่อง 

อ.เÁืองáÁ่Î่องสอน

ºŒานลÐอÙº 
µ.หŒÇยหŒอÁ อ.áÁ่ลานŒอย



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน344

N

2 ชุมชนหลัก 
สัมผัสของดี จ.ลำ พูน

บ้านแพะ
บ้านแพะ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล�าพูน ถกขา

กางเกงท�านาตามวิถีไทลื้อ สองมือเนรมิตกรวยดอกไม้
ไหว้ขอพรพระประธานอุโบสถกลางนา หิ้วตะกร้าเก็บ
ผักสดปลอดสารพิษ ใกล้ชิดธรรมชาติผ่านประวัติศาสตร์ 
ภาษาและอาหารตามแบบฉบับไทลื้อ 

บ้านดอนหลวง 
บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน  

มากันเลยจ้าว ตามวิถีชาวยอง ส่องแหล่งผ้าฝ้ายทอมือ 
สานต่อชื่อเสียงระบือแห่งดินแดนผ้ามัดย้อม พร้อม
ประเพณีต้อนรับผูกข้อไม้ข้อมือรับศีลพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ 
ดูแลปากท้องด้วยอาหารพื้นเมืองไทยอง 
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ไปลำปาง

2 ªØÁªนหลÑ¡ 
สÑÁ¼Ñส¢อง´Õ ¨.ลÓ¾Ùน

N

ไปเชียงใหม

บอน้ำพุรอน
สันกำแพง

อุทยานแหงชาติ
แมปง

106

วัดพระพุทธหวยตั้ม

พระพุทธบาท
ตากผา

อ.เÁือง ¨.ลÓ¾Ùน

วัดพระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร

1147

วัดจามเทวี

ºŒานá¾Ð
µ.ºŒาน¸Ô อ.ºŒาน¸Ô

ºŒาน´อนหลÇง
µ.áÁ่áÃง อ.ป†า«าง
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เที่ยวชัยนาท กระวีกระวาดไปอุทัย 
ลัดเลาะเรื่อยไปถึงนครสวรรค์

บ้านหนองระก�า
บ้านหนองระก�า ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชยันาท 

หาผ้าทอ ชอบพอคนลาว เที่ยวคราวแข่งเรือ เวลาเหลือไป 
ไหว้พระ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาวเวียงและชุมชนใกล้เคียง
ให้ไปพิพิธภัณฑ์ 

บ้านท่าโพ
บ้านท่าโพ ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

ชอบความโบราณ บ้าน เครื่องใช้โบราณ นวดโบราณ  
พักวิถีบ้านๆ ก็โฮมสเตย์ชุมชน ขากลับก็ขนสินค้าชุมชน 
กลับบ้านกัน

บ้านสะน�า
บ้านสะน�า ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

กอดต้นไม้ยักษ์ รู้จักผู้คนลาวครั่ง แล้วก็ลงนั่งสั่งของ บ้านๆ  
มากิน พักฟินๆ ทีโ่ฮมสเตย์ชมุชน ตอนกลบัก็ขนผ้าทอท่ีชอบพอ
ไปฝากคนรัก

บ้านหาดเสลา
บ้านหาดเสลา ต.เขาดนิ อ.เก้าเลีย้ว จ.นครสวรรค์ 

เที่ยวริมน�้า ล่องเรือละเลียดแม่น�้าปิง แอบอิงใกล้วัด ให้ลมเพ 
ลมพัดไปเท่ียวบ้านหาดเสลา แวะไหว้พระเบาๆ  9 วัด 
แล้วจัดไปชมดูจระเข้ พักโฮมสเตย์ให้เย็นฉ�า่ ใจสขุล�า้แล้วค่อย
กลบับ้าน 

บ้านปากคลอง 
บ้านปากคลอง ต.เกยไชย อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค์ 

เป็นจดุบรรจบของแม่น�า้ยมและแม่น�า้น่าน ท่องดนิแดนธรรมะ
กับวัดเกยไชยเหนือ หรือจะชิมผลิตภัณฑ์จากต้นตาลที่เป็น
ของขึ้นชื่อ
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ºŒÒ¹Ë¹Í§ÃÐ¡Ó 
µ.à¹Ô¹¢ÒÁ Í.à¹Ô¹¢ÒÁ
¨.ªÑÂ¹Ò·

ºŒÒ¹»Ò¡¤ÅÍ§
µ.à¡ÂäªÂ Í.ªØÁáÊ§
¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤�

ºŒÒ¹·‹Òâ¾ µ.·‹Òâ¾ 
Í.Ë¹Í§¢ÒËÂ‹Ò§ 
¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ

ºŒÒ¹ÊÐ¹Ó 
µ.ºŒÒ¹äÃ‹ Í.ºŒÒ¹äÃ‹ 
¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ

ºŒÒ¹ËÒ´àÊÅÒ
µ.à¢Ò´Ô¹ Í.à¡ŒÒàÅÕ้ÂÇ 
¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤�
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เที่ยวอ่างทอง ส่องสิงห์บุรี 
ลัดเลาะถึงลพบุรี เสน่ห์นวัตวิถีแห่งชุมชน

บ้านปะขาว
บ้านปะขาว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  

ชมวิถีเกษตร พักโฮมสเตย์สไตล์แพตกปลา ชมแหล่งศาล
พระภูมิทรงไทยไม้สัก ชิมกระยาสารทอร่อย เท่ียวชุมชน
ใกล ้เคียง พร ้อมย ้อนอดีตสู ่ วังที่  “ศูนย ์ตุ ๊กตาชาววัง” 
บ้านบางเสด็จ

บ้านพิกุลทองสามัคคี
บ้านพิกุลทองสามัคคี ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง 

จ.สิงห ์บุรี  ละเลียดวิถีชีวิตริมฝั ่งแม่น�้าน้อย อร่อยกับ 
“ผัดไทใส่เข่ง” และขนมส�ารับไทย “ข้าวหมากโบราณ” 
กราบพระวัดพิกุลทอง พักโฮมสเตย์ นวดแผนไทย ชืน่ชม ร�าโทน 
ร�ากลองยาว ร้องเพลงเรือ 

บ้านส�าโรงใหญ่
บ้านส�าโรงใหญ่ ต.หินปัก อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 

ชอปปิ้งผ้าทอ ไปต่อพิพิธภัณฑ์ลายผ้า ชมการละเล่นนางกวัก
กับเทศกาลงานก�าฟ ้า กราบหลวงพ่อใหญ่สุวรรณโน 
วัดส�าโรงใหญ่ เที่ยวสระโพธิ์ วิถีเกษตรพอเพียง

บ้านร่วมใจสามัคคี
บ้านร่วมใจสามัคคี ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ 

จ.ลพบุรี เที่ยวตลาดชุมชนบ้านโคกเจริญ ชอปปิ้งเพลินๆ กับ
ผ้ามัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้นดี ที่ลพบุรี อยากให้ใจสงบเย็น
ดีก็แวะไปกราบพระที่วัดโคกเจริญ

บ้านหนองระก�า
บ้านหนองระก�า ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชยันาท 

เลือกผ้าพ้ืนเมืองของชาวลาวเวียงบ้านเนินขาม หนอนขวาน
หลากหลายสี สินค้าพื้นบ้านชั้นดี มี่ให้ชอปปิ้งแบบสนุกสนาม
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ºŒานปÐ¢าÇ 
µ.ºÒ§àÊ´็¨ Í.»†ÒâÁ¡ 

¨.Í‹Ò§·Í§

ºŒÒ¹¾Ô¡ØÅ·Í§ÊÒÁÑ¤¤Õ 
µ.¾Ô¡ØÅ·Í§ Í.·‹ÒªŒÒ§ 

¨.ÊÔ§Ë�ºØÃÕ

ºŒÒ¹ÊÓâÃ§ãËÞ‹ 
µ.ËÔ¹»˜¡ Í.ºŒÒ¹ËÁÕ่ ¨.Å¾ºØÃÕ

ºŒÒ¹Ã‹ÇÁã¨ÊÒÁÑ¤¤Õ 
µ.â¤¡à¨ÃÔÞ Í.â¤¡à¨ÃÔÞ 

¨.Å¾ºØÃÕ

ºŒÒ¹Ë¹Í§ÃÐ¡Ó 
µ.à¹Ô¹¢ÒÁ Í.à¹Ô¹¢ÒÁ 

¨.ªÑÂ¹Ò·

à·Õ่ÂÇÍ‹Ò§·Í§ Ê‹Í§ÊÔ§Ë�ºØÃÕ 
ÅÑ´àÅÒÐ¶Ö§Å¾ºØÃÕ 
àÊ¹‹Ë�¹ÇÑµÇÔ¶ÕáË‹§ªØÁª¹
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ชิมกล้วยไข่กำ แพงเพชร 
แล้วแวะไปชมเขื่อนที่ตาก

บ้านตลาดตรอกซอย
บ้านตลาดตรอกซอย ต.ตากออก อ.บ้านตาก 

จ.ตาก ท่องเที่ยววิถีชุมชน เน้นเดินชิลไหว้ขอพร
จากพระเจ้าทันใจ ตระเวนทานอาหารถ่ิน แวะเช็คอิน
ตลาดต้าตง ชอปป้ิง OTOP ไข่เคม็ กระยาสารทกรบุกรอบ
เคี้ยวเพลิน

บ้านโพธิ์ทอง
บ้านโพธิ์ทอง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

บ�าบัดร่างกายด้วยน�้าพุร้อนแม่กาษา แช่เท้าสบายกาย 
อ่ิมท้องด้วยไข่ต้มบ่อน�้าผุของดีเลิศรส แวะทานอาหาร
เฉพาะฤดกูาลหายาก เมนูปภูเูขา น�า้พรกิอ่อง หน่อไม้ต้ม 

บ้านวังน�้า
บ้านวงัน�า้ ต.วงัยาง อ.คลองขลงุ จ.ก�าแพงเพชร 

ต้องตามรอยวิธีชีวิตชาวไทด�า ล ่องแพสนุกสนาน
พร้อมกิจกรรมทอผ้าพื้นเมือง

บ้านวุ้งกระสัง
บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน�้าร้อน อ.คลองลาน 

จ.ก�าแพงเพชร เพลิดเพลินกับหมู่บ้านชาวปกากะญอ 
ค้นหาความหมายผ้าทอประจ�าถ่ิน กินน�้าพริกด�าสุด 
ขึ้นชื่อ
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º้Ò¹µลÒ´µรÍก«Íย 
µ.µÒกÍÍก Í.º้Ò¹µÒก 

¨.µÒก

ºŒÒ¹â¾¸Ô์·Í§ 
µ.แม่กÒÉÒ Í.แม่ÊÍ´ 

¨.µÒก

ºŒÒ¹ÇÑ§¹้Ó 
µ.ÇÑ§ÂÒ§ Í.¤ÅÍ§¢ÅØ§

 ¨.¡Óá¾§à¾ªÃ
ºŒÒ¹ÇØŒ§¡ÐÊÑ§ 

µ.â»†§¹้ÓÃŒÍ¹ Í.¤ÅÍ§ÅÒ¹ 
¨.¡Óá¾§à¾ªÃ

ªÔÁ¡ÅŒÇÂä¢‹¡Óá¾§à¾ªÃ
áÅŒÇáÇÐä»ªÁà¢×่Í¹·Õ่µÒ¡
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เที่ยวนวัตวิถี 
พิษณุโลก – สุโขทัย

บ้านวังส้มซ่า
บ ้านวังส ้มซ่า ต.ท ่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก กินส้มซ่า ปลาร้าอนามัย ขนมส้มฉุน จิบชา
โรงเตี๊ยม พร้อมขอพรกับส้มซ่าในประเพณีลอยส�าเภา
เดือนธันวาคมของทุกปี

บ้านบุ่ง
บ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

เที่ยวเมืองสะอาด ชอปปิ้งเครื่องจักสาน  เที่ยวบ้านร้อยปี  
เทีย่วทุง่นา กินข้าว กข 43 ไม่มนี�า้ตาล กินแล้วไม่เป็นเบาหวาน 
แต่จะเป็นคนสวย ... ฮิ้ว !

บ้านผารังหมี
บ้านผารังหมี ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พษิณโุลก 

เที่ยวผารังหมี เรียนรู้การทอเสื่อกก ผ้ามัดหมี่ ชอปปิ้งผ้าทอ
ลายช่อมะปราง sig nature แห่งบ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง  
แวะไหว้พระที่วัดผารังหมีวนาราม  และกินข้าวต้มแดก 

บ้านเมืองเก่า
บ ้านเมืองเก ่า ต.เมืองเก ่า อ.เมืองสุโขทัย 

จ .สุ โขทัย  เ ท่ียวโบราณสถาน เป ิดต�านานสังคโลก 
ลอยกระทงใบลาน ปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติ

บ้านคุกพัฒนา
บ้านคกุพัฒนา ต.สารจิตร อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย 

เท่ียวเมืองพระร่วง สืบสานการท�าว่าว-เล่นว่าว กินขนม
ข้าวแดกงา
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ºŒÒ¹¤Ø¡¾Ñ²¹Ò
µ.ÊÒÃ¨ÔµÃ Í.ÈÃÕÊÑª¹ÒÅÑÂ 
¨.ÊØâ¢·ÑÂ

ºŒÒ¹ÇÑ§ÊŒÁ«‹Ò
µ.·‹Òâ¾¸Ô์ Í.àÁ×Í§¾ÔÉ³ØâÅ¡

¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡

ºŒÒ¹ºØ‹§
µ.ÈÃÕÀÔÃÁÂ� Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ

¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡

ºŒÒ¹¼ÒÃÑ§ËÁÕ
µ.ä·ÃÂŒÍÂ Í.à¹Ô¹ÁÐ»ÃÒ§

¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡

ºŒÒ¹àÁ×Í§à¡‹Ò
µ.àÁ×Í§à¡‹Ò Í.àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ

¨.ÊØâ¢·ÑÂ
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แวะชมวิวเพชรบูรณ์ 
เดินทางสู่พิจิตร

บ้านท่ากกแก
บ้านท่ากกแก ต.ตาลเดีย่ว อ.หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์  

ชม “แห่ปราสาทผึง้” ประเพณีชาวเพชรบรูณ์ ตามดภูมูปัิญญา
บรรพบุรุษการท�ามีด พักชิมเมี่ยงค�าสูตรเฉพาะ ชอปสินค้า 
OTOP นวัตวิถี ผ้าทอพื้นเมือง 

บ้านเข็กน้อย
บ้านเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

ตามรอยชุมชนม้งขนาดใหญ่ ชมวิวเขาค้อสวยเกินบรรยาย 
แชะรปูทุง่ข้าวสทีอง สขุใจกับไก่ด�าอาหารถ่ิน ชอ็ปสนิค้าชมุชน
การันตีคุณภาพด้วยรางวัลหน่วยงานรัฐ 

บ้านโพธิ์ประทับช้าง
บ ้านโพธิ์ประทับช ้าง  ต . โพธิ์ประทับช ้าง 

อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ผ่าน “พิจิตร” สักครั้งจะหลงรัก 
ไหว้พระวัดโพธ์ิประทับช้าง เพลิดเพลินริมน�้าชมหิงห้อย
ยามกลางคืน เดินชอปตลาดชุมชน พร้อมขนส้มโอแก้ว
สินค้า OTOP ของฝากขึ้นชื่อกลับบ้าน 

บ้านสระยายชี
บ้านสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม อ.พิจิตร  

ชุมชนเล็กแต่ครบครันแหล่งชอปชิม เย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้
การทอผ้า ไหว้พระขอพร เดินเล่นตลาดลาวพร้อม OTOP 
ผ้าไหมเนื้อดี คุ้มค่าที่แวะมา 
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º้Ò¹·่Òกกแก 
µ.µÒÅà´Õ่ÂÇ Í.ËÅ‹ÁÊÑ¡ 

¨.à¾ªÃºÙÃ³�

ºŒÒ¹à¢็¡¹ŒÍÂ
µ.à¢็¡¹ŒÍÂ Í.à¢Ò¤ŒÍ

¨.à¾ªÃºÙÃ³�

ºŒÒ¹â¾¸Ô์»ÃÐ·ÑºªŒÒ§
µ.â¾¸Ô์»ÃÐ·ÑºªŒÒ§ Í.â¾¸Ô์»ÃÐ·ÑºªŒÒ§

¨.พิ¨ิµร

ºŒÒ¹ÊÃÐÂÒÂªÕ
µ.à¹Ô¹»Í Í.ÊÒÁ§‹ÒÁ

Í.¾Ô¨ÔµÃ

áÇÐªÁÇÔÇà¾ªÃºÙÃ³�
à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹¾Ô¨ÔµÃ
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ทานปลาเผาสิงห์บุรี ต่อด้วย
ชุมชนชัยนาท กับ OTOP นวัตวิถี

บ้านหนองระก�า 
บ้านหนองระก�า ต.เนินขาม อ.เนินขาม 

จ.ชัยนาท ดินแดนแห่งชัยชนะที่มีชื่อเสียง อัตลักษณ์
แห่งชาวลาวเวียง เลยีบเคยีงโรงเรยีนชาวนา ผ้าทอพ้ืนเมอืง
โบราณสืบสานวัฒนธรรม จกหม้อย้อมคราม มัดหมี่
ไหมไทย ถ่ายรูปสะพานไม้ผ่านกลิ่นไอท้องนา 

บ้านพิกุลทองสามัคคี 
บ้านพิกุลทองสามัคคี ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง 

จ.สิงห์บุรี แวะชิมให้อิ่มท้อง ผัดไทใส่เข่งต้องลอง 
เชิญชิมข้าวหมากโบราณ อนุรักษ์วัสดุธรรมชาติจานเข่ง
จากใบลาน ตะกร้าหวายจักสาน ดูดหลอดน�้าจากก้านบัว
กระบอกไม้ไผ่ เพ่ิมพลังก่อนไปเที่ยวริมฝั ่งแม่น�้าน้อย 
กราบไหว้วัดหลวงพ่อแพ 
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·Ò¹»ÅÒà¼ÒÊÔ§Ë�ºØÃÕ 
µ‹Í´ŒÇÂªØÁª¹ªÑÂ¹Ò· 
¡Ñº OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ

ºŒÒ¹Ë¹Í§ÃÐ¡Ó
µ.à¹Ô¹¢ÒÁ Í.à¹Ô¹¢ÒÁ ¨.ªÑÂ¹Ò·

¨.ÊÔ§Ë�ºØÃÕ
ºŒÒ¹¾Ô¡ØÅ·Í§ÊÒÁÑ¤¤Õ 
µ.¾Ô¡ØÅ·Í§ Í.·‹ÒªŒÒ§ 

¨.ÊÔ§Ë�ºØÃÕ
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ลงใต้สู่สงขลา ล่องไปสตูล 
กับ 4 ชุมชน

บ้านสวนทุเรียน 
บ้านสวนทุเรียน ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา 

จ.สงขลา สัมผัสวิถีชีวิตคนเลท่ีเกาะยอ ล�้าค่าแดนดินผ้าทอ 
บุกตลาดอาหารทะเล คละเคล้าเสน่ห์สะพานติณสูลานนท์ 
เข้มข้นด้วยเค้าคั่ว ของหรอยพ้ืนเมือง เลื่องชื่อจ�าปาดะขนุน 
ไหว้องค์พระนอนวัดแหลมพ้อ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 
บ้านคลองรี 
บ้านคลองรี ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา  

เทีย่วกันม้าย นมสัการแม่อยูห่วั ล่องแพแลเล ดืม่ด�า่ความงาม
ในอุทยานแห่งรักที่เกาะค�าเหียง บนเส้นทางผาหินคละเคล้า
กลิ่นไอน�้าธรรมชาติ พร้อมลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองตามวิถีคน
ทะเลสาบ 

บ้านตะโละใส 
บ้านตะโละใส ต.ปากน�้า อ.ละงู จ.สตูล ล่องเรือ

บ้านตะโละใสกับชื่อไทย ๆ ว่า อ่าวตะไคร้ ไปจุดจับปลากลาง
ทะเลท่ีเรียกว่าซั้ง เที่ยวอ่าวโต๊ะบะ หาดฟอสซิล ชิลกับ
ธรรมชาตทิีป่ราสาทหินพันยอด กอดความงดงามแห่งอทุยาน
หมู่เกาะเภตรา หันหน้าสู่อันดามันใกล้ตะรุเตา 

บ้านท่าข้ามควาย 
บ้านท่าข้ามควาย ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

ดูค้างคาว ถอดเท้าลุยเลสู่สันหลังมังกรเหลืองท่ีเกาะเหลาดง 
ลงสันหลังมังกรทองค�าที่เขาตะบัน แหงนมองวิวชมนกเหยี่ยว 
เย่ียมเกาะสี่หลังดูปูก้ามดาบ ปูทหาร ผสมผสานการเรียนรู้
ผ่านพิพิธภัณฑ์โบราณ 
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º้Ò¹Êว¹·ØเรÕย¹ 
µ.เกÒÐยÍ Í.เม×ÍงÊงขลÒ

¨.ÊงขลÒ

ºŒÒ¹¤ÅÍ§ÃÕ
µ.¤ÅÍ§ÃÕ Í.Ê·Ô§¾ÃÐ

¨.ÊงขลÒ

º้Ò¹µÐâลÐãÊ
µ.»Ò¡¹้Ó Í.ÅÐ§Ù 

¨.ÊµÙÅ

ºŒÒ¹·‹Ò¢ŒÒÁ¤ÇÒÂ 
µ.¹Ò·Í¹ Í.·Ø่งËว้Ò 

¨.ÊµÙÅ

ทะเลอันดามัน

ถ้ำนกนางแอน
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ล่องไปทางสายใต้
ยะลา นราธิวาส

บ้านบ่อน�้าร้อน 
บ้านบ่อน�้าร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง 

จ.ยะลา ถ้าออนเซ็นญ่ีปุ ่นไกลไป บ่อน�้าร้อนใต้สุดยังมี 
ไข่ไก่สุกได้ใน 7 นาทีที่เบตง หรือลงไปสัมผัสน�้าตกอินทสร 
ผ่อนคลายบรรยากาศ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ผ่านอุโมงค์ปิยะมิตร อดีตที่ตั้งโจรคอมมิวนิสต์มลายา 

บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน 

จ.นราธิวาส บุกป่าบาลาฮาลา เยือนถิ่นใต้สุดเขตแดนสยาม 
ชืน่ชมความงามแห่งวิถีมสุลมิ รอยต่อบนรอยย้ิมแห่งธรรมชาติ
ผ่านเมฆหมอก แวะชมสวนดอกไม้สคุรินิ ฟินกบัล่องแก่งน�า้ใส
ไหลเย็น และเห็นร่ายร�าตารีกีปัส 

ชุมชนยะกัง 1 
ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส 

จ.นราธิวาส ความหรอย 100 ปี ขนมโบราณตามวิถีพื้นเมือง
ที่ตลาดน�้ายะกัง เชิญชิมขนมบาตาบูโระ ขนมปูตูฮาลือบอ 
และขนมแปลกๆ ที่รอคุณมาลิ้มลอง พร้อมลงเรือถีบสัมผัส
ผืนน�้า งามสง่าแห่งแหล่งผลิตผ้าปาเต๊ะ 
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ºŒÒ¹¨ØÌÒÀÃ³�¾Ñ²¹Ò 12 
µ.ÊØ¤ÔÃÔ¹ Í.ÊØ¤ÔÃÔ¹ 

¨.¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ

ªØÁª¹ÂÐ¡Ñ§ 1 
µ.ºÒ§¹Ò¤ Í.àÁ×Í§¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ 

¨.¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ

ºŒÒ¹º‹Í¹้ÓÃŒÍ¹
µ.µÒà¹ÒÐáÁàÃÒÐ Í.àºµ§ ¨.ÂÐÅÒ
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N

สู่วิถีชาวบ้าน ไปพร้อมกัน 3 ชุมชน 
จ.ปัตตานี

บ้านตรัง 
บ้านตรงั ต.ตรงั อ.มายอ จ.ปัตตานี จากวิถีหมูบ้่าน

ซังสู่หมู่บ้านตรัง กราบไหว้พ่อแก่เจ้าแสง ส�ารวจวัดบ้านตรัง
เก่าแก่เกิน 300 ปี ไม้ตะเคียนทองยักษ์แกะสลักกับประวัติ
เข้มขลัง สัมผัสผ้าจวนตานี ของดี 7 สีสันแห่งมายอ เสน่ห์ของ
ประเพณีที่รอให้คุณมาเยี่ยมเยียน 

บ้านคลองต�่า 
บ้านคลองต�่า ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี 

สายเท่ียวขาลุยไม่คุยให้เสียเวลา นั่งรถทหารข้ึนเขามะรวด  
บุกเลถึงจุดสิ้นสุดถนนขาด ชมวิวหาดแวยามา แลนด์มาร์ค
บ้านคลองต�่า พร้อมสรรพด้วยสมุนไพร ชิมชาใบขลู่ อนุรักษ์
น�้าตาลแว่นแท้จากวิถีปานาเระ 

บ้านปาเระ 
บ้านปาเระ ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 

ท่องเท่ียวประวัตศิาสตร์บาราโหม สสุานพญาอนิทิราสามราชนีิ
และราชวงศ์ศรีวังสา ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรม พร้อมงาน
หัตถกรรมพื้นถิ่น ฟินกับสายน�้า หรือปั่นจักรยาน เช่าชุดแชะ
ภาพตามสไตล์สายชิล 
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º้Ò¹»ÒเรÐ µ.ºÒรÒâËม 
Í.เม×Íง»˜µµÒ¹Õ ¨.»˜µµÒ¹Õ

ºŒÒ¹¤ÅÍ§µ่Ó µ.»Ò¹ÒàÃÐ 
Í.»Ò¹ÒเรÐ ¨.»˜µµÒ¹Õ

º้Ò¹µรÑง 
µ.µรÑง Í.มÒยÍ 

¨.»˜µµÒ¹Õ

ÊÙ่วิ¶ÕชÒวº้Ò¹ ไ»พร้ÍมกÑ¹ 
3 ชØมช¹ ¨.»˜µµÒ¹Õ
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N

ท่องนครศรีฯ ไปกับ 3 ชุมชน

บ้านมะขาม 
บ้านมะขาม ต.น�า้ตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 

ล่องแพลอดถ�้า ล�าน�าแห่งธรรมชาติ ก่อนลอดอยู่นครศรีฯ 
เห็นฟ้าอีกทีโผล่ท่ีเขตจังหวัดตรัง กราบไหว้ถ�้าพระพุทธกับ
พระพุทธรูปที่บูรณะใหม่ให้เหมือนก่อน คลายร้อน 2 น�้าตก 
ที่ธาราวารินทร์ และธารทิพย์ 

บ้านวังหอน 
บ้านวงัหอน ต.วงัอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 

สักการะสรีระสังขารหลวงพ่อแสง ธรรมะสโร ล่องแพไม้ไผ่
ต้นน�้าเทือกเขาบรรทัด สัมผัสน�้าใส ใส่กางเกงกินรี ชมต้น
มะเด่ือยักษ์ร้อยปี เปิดโลกใหม่ถ�้าวังนายพุฒ ก่อนจะสูด
อากาศที่อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใสให้กลิ่นธรรมชาติปะทะ 

บ้านพรุชนเหนือ 
บ้านพรุชนเหนือ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี 

จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นสู่ควนส�าราญ หนานตาทอง มองจุด
ชมวิวเขตเมือง หยอกเมฆหมอกยามเช้าอันแสนเรียบง่าย 
แวะไปน�้าตกพรหมโลกสายธารน�าพาสู่วังปลาแงะ สดใส
ไหลเย็นเล่นห่วงยางเย้ามัจฉา หรือว่าจะเข้าเมืองไหว้
วัดพระมหาธาตุก็เดินทางไม่ไกล 
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N
กรุงเทพ 
ดอนเมือง

วัดพระมหาธาตุ
มหาวรวิหาร

4103

Ê¹Òมºิ¹
¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

3050

น้ำตกพรหมโลก

 จุดชมวิวควนสำราญ

403

AH2

4151

 40962036

41

 4165

อางเก็บน้ำ
หวยน้ำใส

วัดวังหอน

น้ำตก
ธาราวารินทร

วัดถ้ำพระพุทธ

ไป จ.ตรัง ไป จ.พัทลุง

4016

º้Ò¹วÑงËÍ¹ 
µ.ÇÑ§Í‹Ò§ Í.ªÐÍÇ´
¨.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ºŒÒ¹ÁÐ¢ÒÁ 
µ.¹้Óµ¡ Í.·Ø‹§Ê§ 

¨.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ºŒÒ¹¾ÃØª¹àË¹×Í
µ.ºŒÒ¹à¡ÒÐ Í.¾ÃËÁ¤ÕÃÕ

¨.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

 ·‹Í§¹¤ÃÈÃÕÏ ä»¡Ñº 3 ªØÁª¹
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N

ท่องทะเลกระบี่ 
วนไปนครศรีฯ กับ 3 ชุมชน

บ้านคลองจัง 
บ ้ านคลอง จั ง  ต .นาบอน  อ .นาบอน 

จ.นครศรธีรรมราช จบิกาแฟ แลรถไฟยามเช้าหน้าสถานี 
ตลาดเก่าโบราณอายุนาน 200 ปี ชมิหมีน่าบอนอนัเลือ่งชือ่ 
แวะซือ้ขนมแปะโอ่ง ชุม่ฉ�า่ลมหายใจโล่งๆ ทีน่�า้ตกคลองจงั 
หรือถ้าเดินป่าไหวฉายาฟูจิยาม่าเมืองไทยต้องเช็กอินยอด
เขาเหมน 

บ้านนาตีน 
บ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่  

เรียนรู้วิถีมุสลิม รอยอดีตแห่งโมเดลเรือหัวโทง เชื่อมโยง
ผสมผสานความงามผ่านผ้าบาติกหลากสี ผลิตภัณฑ์มาก
มีจากกะลามะพร้าว บุกเข้าฟาร์มแพะแชะภาพป้อนข้าว 
ป้อนนม ชื่นชมกระบี่ย่านเขตเมือง 

 
บ้านทุ่งหยีเพ็ง 
บ้านทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา 

จ.กระบี่ ล่องเรือป๊อกขุ่นลุยตามล�าน�้าในเกาะลันตา 
ศึกษาธรรมชาติผ่านวิถีชุมชนท่ีจุดรถยนต์ก็มาถึง ปูก้าม
ดาบกางก้ามแข็งแรงต้อนรับ หมู่ปลาแหวกว่ายให้กับ
ความอุดมสมบูรณ์ อีกหนึ่งความสุนทรีย์ที่เรียบง่าย 
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N

กรุงเทพ 
(ดอนเมือง)

º้Ò¹¹ÒµÕ¹
µ.Í‹ÒÇ¹Ò§ Í.àÁ×Í§¡ÃÐºÕ่

¨.¡ÃÐºÕ่
4

ริมหาดนพรัตนธารา
อาวนาง   

4203

4206

ทาเรือกระบี่-เกาะลันตา

4

พิพิธภัณฑ
เกาะลันตา

หาดพระแอะ

4245

อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะลันตา

ºŒÒ¹¤ÅÍ§ Ñ̈§
µ.¹ÒºÍ¹ Í.¹ÒºÍ¹ 
¨.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

อุทยานแหงชาติ
น้ำตกโยง

น้ำตก
คลองจัง

4206

4308

4151

ยอดเขาเหมน 

ไปนครศรีธรร
มราช

Ê¹Òมºิ¹
¹Ò¹ÒªÒµÔ¡ÃÐºÕ่ 

ºŒÒ¹·Ø‹§ËÂÕà¾็§ 
µ.ÈÒÅÒ´‹Ò¹ Í.à¡ÒÐÅÑ¹µÒ 

¨.¡ÃÐºÕ่

·‹Í§·ÐàÅ¡ÃÐºÕ่ Ç¹ä»¹¤ÃÈÃÕÏ ¡Ñº 3 ªØÁª¹
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N

ตรัง พัทลุง 
กับ 4 ชุมชน OTOP นวัตวิถี

บ้านเขาหลัก 
บ้านเขาหลัก ต.น�้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  

ล่องแก่งบ้านเขาหลกั ร่วมอนุรกัษ์ผนืป่า แหล่งเรยีนรูเ้พาะพันธ์ุ 
ไก่ด�า ด�าเนินวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของดีน่ากิน 
กล้วยหินฉาบ ไม่พลาดลิ้มรสแกงไก่เนื้อด�า ไหว้พระวัด
ภูเขาทอง

 
บ้านท่าด่าน 
บ้านท่าด่าน ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว เดินสะพานศึกษาเรียนรู ้สวน
พฤกษศาสตร์ใหญ่แห่งภาคใต้ที่ทุ่งค่าย เยือนบ้านตระกูล
คีรีรัตน์ ผสมผสานต�านานชาวฮกเก้ียน น่ังวงล้อมน�้าตก
น�้าเค็มบนผืนป่าชายเลน 

บ้านคอกวัว 
บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

เยือนถ่ินหมู่บ้านหัตถกรรมเงินล้านกะลาลุงปลื้ม ดื่มด�่า
ความอัศจรรย์ถ�้าน�้าทะเลภูเขา ศึกษาเมืองเก่าชัยบุรีและ
ประวัติศาสตร์แห่งพัทลุง สักการะแท่นท่านยอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยป ี

บ้านโหล๊ะอม 
บ้านโหล๊ะอม ต.ล�าสนิธุ ์อ.ศรนีครนิทร์ จ.พทัลงุ 

ศูนย์เรียนรู้หลากหลายสินธุ์แพรทอง สร้างพลังงานทดแทน 
บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบบ่อซีเมนต์ พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้า นั่งแช่ขาบ่อน�้าร้อนบ้านสวนหมาก 
สลับฉากนกอพยพสู่จุดอนุรักษ์ แวะสักการะทวดเกาะหลุง 
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N

กรุงเทพ 
(ดอนเมือง)

 ลองแกงบานเขาหลัก 

วัดภูเขาทอง

4123

419

สวนพฤกษศาสตร
ภาคใต (ทุงคาย) 

น้ำตกน้ำเค็ม 

น้ำตก
กระชอง

อุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหม

น้ำพุรอน
กันตัง

403
4

 4008

ºŒÒ¹¤Í¡ÇÑÇ 
µ.ªÑÂºØÃÕ Í.àÁ×Í§¾Ñ·ÅØ§ 

¨.¾Ñ·ÅØ§

 1005

 4122 พิพิธภัณฑ
วังเจาเมืองพัทลุง

คลองปากประ

อุทยานนกน้ำ
ทะเลนอย 

·‹Ò¡ÒÈÂÒ¹µÃÑ§ 

4047

4001

จุดชมนก
บานโหละอม

ºŒÒ¹âËÅ�ÐÍÁ 
µ.ÅÓÊÔ¹¸Ø� Í.ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã� 

¨.¾Ñ·ÅØ§

ºŒÒ¹à¢ÒËÅÑ¡ 
µ.¹้Ó¼Ø´ Í.àÁ×Í§µÃÑ§ 

¨.µÃÑ§

ºŒÒ¹·‹Ò´‹Ò¹ 
µ.·Ø‹§¤‹ÒÂ Í.Â‹Ò¹µÒ¢ÒÇ
¨.¾Ñ·ÅØ§ 

µÃÑ§ ¾Ñ·ÅØ§ ¡Ñº 4 ªØÁª¹ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ
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N

บ้านปากน�้าละแม
บ้านปากน�้าละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 

ชอปปิ้งสินค้า OTOP นวัตวิถี ท่ีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตร
ชุมชน Farm Out let หลาดใต้เคี่ยม รับลมเย็นชื่นชมทะเล
ที่หาดละแม กราบพระวัดปากน�้าละแม ห่มผ้าไตรพระธาตุ
เขาน้อย เดือนกรกฎาคม งมหอยเสียบ 

บ้านพรรั้ง
บ้านพรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง แช่น�้าแร่ 

อาบน�้าร้อน ท�าไข่ออนเซน สัมผัสวิถีชีวิตชาวฮินดู ไปเที่ยว
ให้รู้กันที่ บ่อน�้าร้อนบ้านพรั้ง  นั่งเย็นๆ ที่ภูเขาหญ้า ไหว้พระ
วัดบ้านหงาว แล้วพุ่งหลาวไปเที่ยวกันที่สวนสุขภาพ

บ้านถ�้าผึ้ง
บ้านถ้าผ้ึง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

สนุกกับบ่อทรายดูด ชมทะเลหมอกบ้านถ�้าผึ้ง อาบน�้าเย็น
น�้าตกบางคุย มุดถ�้ารอด ชอปปิ้งสินค้า OTOP นวัตวิถี 
จากปาล์ม ยางพารา กินทุเรียนให้อิ่มหน�า สนุกล�้าค่อย
กลับบ้าน  

ล่องใต้ 
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์
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N
ล่องใต้ ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์

วัดปากน�้าละแม

บ่อน�้าร้อนพรรั้ง

กรุงเทพ (ดอนเมือง)

วัดหงาว

น�้าตกบางคุย

41

4006

4

ภูเขาหญ้า

401

 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

4112

4019

 อ.เมืองชุมพร 

อ.เมืองระนอง 

ตลาดใต้เคี่ยม

บ้านปากน้ำ ละแม 
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

บ้านพรรั้ง 
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

บ้านถ้ำ ผึ้ง 
ต.ต้นยวน อ.พนม 
จ.สุราษฎร์ธานี
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N

ประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี - 
สมุทรสงคราม 4 ชุมชน OTOP นวัตวิถี

บ้านรวมไทย 
บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ์ 

เยือนถ่ินซาฟารีเมืองไทย ถ่ินท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ส่องโขลงช้างป่า กระทิง เปิดส�ารับพ้ืนถ่ินดินแดนสับปะรด 
สายป่ันชลิชอบตอบโจทย์อากาศบรสิทุธ์ิ ท่องเท่ียวให้สดุแล้ว
หยุดที่ความสดชื่น 

 
บ้านตลาด 
บ้านตลาด ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ไหว้ศาลเจ้าปุนเถ่ากง นั่งรถไฟสายชิลที่หนองจอก บุกชุมชน
เก่าคละเคล้าความวินเทจสูพิ่พิธภณัฑ์ คูบวัหลวงราชนีิงดงาม
บานสะพรั่งแห่งเดือนมีนาคม สโลว์ไลฟ์สบายขาผ่านวิถี 
แห่งอดีต 

บ้านน�้าทรัพย์ 
บ้านน�้าทรัพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี ขี่ม้าแคมป์คาวบอย อิ่มอร่อยความสุขบน
วิถีพอเพียง แว่วเสยีงจากธรรมชาต ิล่องเรอืซมึซบับรรยากาศ 
ไม่พลาดเยือนจุดชมวิวสันเขื่อนแก่งกระจาน ความส�าราญ
แห่งธรรมชาติที่ดี 

บ้านคลองไข่เน่าโปร่ง 
บ้านคลองไข่เน่าโปร่ง ต.กระดังงา อ.บางคนที 

จ.สมุทรสงคราม  สัมผัสวิถีแห่งคลอง ทอดน่องล่องคู
ดูธรรมชาติแห่งมหาสวัสดิ์ยามเย็น อิ่มกระเพาะราคาเบาๆ 
สบายกระเป๋าท่ีตลาดน�้าบางน้อย ร้อยเรียงเรื่องราวผ่าน
พิพิธภัณฑ์ หันหัวเรือจับกุ้งแม่น�้า รีไซเคิลงานเชือกกล้วย 
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ตลาดน้ำบางนอย

¨.ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ

ºŒÒ¹µÅÒ´ 
µ.Ë¹Í§¨Í¡ Í.·‹ÒÂÒ§ 

¨.à¾ªÃºØÃÕ

หาดปกเตียน

พิพิธภัณฑ
หนองจอก

ศาลเจา
ปุนเถากง 

แกงกระจาน

อุทยานแหงชาติ
กุยบุรี

ºŒÒ¹¹้Ó·ÃÑ¾Â� 
µ.á¡‹§¡ÃÐ¨Ò¹ Í.á¡‹§¡ÃÐ¨Ò¹

 ¨.à¾ªÃºØÃÕ

จุดชมวิวสันเขื่อน
แกงกระจาน

ºŒÒ¹ÃÇÁä·Â
µ.ËÒ´¢ÒÁ Í.¡ØÂºØÃÕ 
¨.»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸�

¨.à¾ªÃºØÃÕ 

คูบัวหนองจอก

»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸�

ºŒÒ¹¤ÅÍ§ä¢‹à¹‹Òâ»Ã‹§ 
µ.¡ÃÐ´Ñ§§Ò Í.ºÒ§¤¹·Õ 
¨.ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ

»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸� - à¾ªÃºØÃÕ - ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ 
4 ªØÁª¹ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน374

N

บ้านสามช่องเหนือ
บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ ่ง 

จ.พังงา หาหอย กินหอย คอยดูปะการัง น่ังเรือคายัค 
ชมป่าชายเลน นัง่เรอืชมพระอาทติย์ข้ึน ดตู้นแสมด�าคูก่ลาง
ทะเล พักโฮมสเตย์ ชมการท�าผ้ามัดยอม ท�าใบยาสูบ 
ท�าพวงกุญแจ ท�าสบู่

บ้านบางซอย
บ้านบางซอย ต.คุระ อ.คุระบรุ ีจ.พงังา ชมราชนิี

แห่งสายน�้า “พลับพลึงธาร” ล่องแพเปียก เท่ียวสะพาน
ยุคเหมืองแร่ ชมสวนปาล์ม-สวนยาง แบบนวัตวิถี กินแกง
ยอดเป้ง  ใบเหลยีงผดัไข่  แกงไต่ปลา ผกัจิม้น�า้พรกิ ปิดด้วย
กล้วยบวชชี ชอปปิ ้งสินค ้า OTOP กระปุกออมสิน
ลูกมะพร้าวและอื่นๆ

บ้านบางหวาน
บ้านบางหวาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภเูก็น จ.ภเูก็ต  

อาบน�้าอุ่นๆ จากน้ันก็ไปทะเล อยากเย็นเท่ห์ๆ ก็ไปน�้าตก 
อยากมีกระเป๋าสวยเก๋ๆ แบบผ้าปาเต๊ะ ก็ต้องไปบางหวาน 
และชุมชนข้างเคียง เท่ียวน�้าตกบางหวาน กินส้มควาย 
เที่ยวมัสยิดบ้านทายาทพระนางมัสสุหรี ชมบ้าน 100 ปี 
สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส 

เสน่ห์พังงา-ภูเก็ต
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¨.ÀÙà¡็µ
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บ้านพุน�้าร้อน 
บ้านพนุ�า้ร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรุี 

ปางอุ๋งสุพรรณ ล่องเรือหฤหรรษ์แห่งธรรมชาติสมบูรณ์
อ่างเก็บน�้าหุบเขาวง ชมเข่ือนเยือนอ่างเก็บน�้ากระเสียว 
ตีตั๋วเที่ยวเดียวได ้หลายความสดชื่นตามวิถีป ่าชุมชน 
ตื่นตาประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ 3000-4000 ปี 

บ้านป่าสะแก 
บ้านป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช 

จ.สุพรรณบุรี ปลุกต�านานเรื่องจริงสู ่การแสดงท้องถ่ิน 
ขุนโจรเสือด�า ฟ้อนร�าฤกษ์ดาวโจรบนความร่วมใจคนใน
ชุมชน ทอดน่องเดินเล่นสะพานไม้ไผ่ภายใต้ผืนนาเขียวขจ ี
ขี่จักรยานลัลลาเส้นทางผืนนาเติมความสดชื่น 

บ้านหนองทราย 
บ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี เท่ียวง่าย ๆ แบบเป็นกันเองผสานแนวคิด 
“พาใจไปเท่ียวชุมชนคน กาญจน์ เอง” ลิ้มรสแกงหอยจุ๊บ 
(หอยขม) อันแสนอร่อย ปล่อยใจไปกับธรรมชาติแสน
เรียบง่าย พันผูกไลฟ์สไตล์เช่นเพื่อนรู้ใจ 

บ้านหนองขาว 
บ ้านหนองขาว ต.หนองขาว อ.ท ่าม ่วง 

จ.กาญจนบรุ ีนัง่อแีต๋นเทีย่วสไตล์ลกูทุง่ เก็บผกัปลอดสารพิษ 
สูวิ่ถีชีวิตบ้าน ๆ เติมแต ่งรสชาติอาหารบนธรรมชาต ิ
ที่ไม่ปรุงแต่ง บุกแหล่งผ ้าทอมือ เป ิดหนังสือน่ังอ ่าน
ส�าราญใจ เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม ชื่นฉ�่าด้วยรอยยิ้ม 

สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี 
ดื่มด่ำ กับธรรมชาติ
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เดินทางใกล้ๆ ไปกับ 3 ชุมชน 
สมุทรสาคร ราชบุรี

บ้านดอนไก่ดี 
บ ้านดอนไก่ดี ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร  สืบสานลายเส ้น หมู ่บ ้านเบญจรงค์ 
วิจิตรบรรจงแห่งความภูมิใจ มรดกไทยที่ควรอนุรักษ์ 
ศิลปะบนเนื้อชามที่คุณจะหลงรักในดินแดนแห่งนี้ ซึมซับ
วิถีเรียบง่ายบนลายเส้นสละสลวย 

 
บ้านสระโบสถ์ 
บ้านสระโบสถ์ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  

วัฒนธรรมภาคเหนือแห่งราชบุรี เรียนรู้กลุ่มชนไท-ยวนพลัด
ถ่ิน นุ่งผ้าซิ่น น่ังเกวียน เวียนชมกาดวิถีคูบัว พร้อมเดินดิน
กินโตกในบรรยากาศกลิ่นอายล้านนาแห่งภาคตะวันตก 
กับต�านาน 214 ปีแห่งชาวดอยอพยพ 

  
บ้านตลาดควาย 
บ้านตลาดควาย ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

ตลาดอมย้ิม วดัวาปีสธุาวาส แหล่งรวบรวม 8 คนชนชาติพันธ์ุ 
สถานที่เท่ียวแห่งวันสุดสัปดาห์ เช็กอินหอชมบัวแชะภาพ
บึงบัวหลากหลายสายพันธุ์ เรียนรู ้ความทรงจ�าแห่งอดีต
บนสถานที่ขายควาย 
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เที่ยวพายเรือกับ OTOP นวัตวิถี 
นครปฐม ราชบุรี

บ้านศาลาดิน 
บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม เชค็อนิถ่ินนาบวั ล่องเรอืชมุชนคลองมหาสวัสดิ์ 
สัมผัสวิถีแม่น�้าท่าจีน บุกสวนกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ 
อิ่มท้องกันกับผลไม้นานาชนิด ยืดเส้นยืดสายสักนิด
ที่แหล่งใกล้ชิดตลาดน�้าดอนหวาย 

บ้านสระโบสถ์ 
บ้านสระโบสถ์ ต.คูบวั อ.เมืองราชบรุ ีจ.ราชบรุี 

วัฒนธรรมภาคเหนือแห่งราชบุรี เรียนรู้กลุ่มชนไท-ยวน
พลดัถ่ิน นุ่งผ้าซิน่ น่ังเกวยีน เวยีนชมกาดวิถีคบูวั พร้อมเดนิ
ดินกินโตกในบรรยากาศกลิน่อายล้านนาแห่งภาคตะวันตก 
กับต�านาน 214 ปีแห่งชาวดอยอพยพ 

  
บ้านตลาดควาย 
บ้านตลาดควาย ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรุี 

ตลาดอมยิ้ม วัดวาปีสุธาวาส แหล่งรวบรวม 8 คนชนชาติ
พันธุ์ สถานที่เที่ยวแห่งวันสุดสัปดาห์ เช็คอินหอชมบัว
แชะภาพบึงบัวหลากหลายสายพันธุ์ เรียนรู้ความทรงจ�า
แห่งอดีตบนสถานที่ขายควาย 
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¹¤Ã»°Á ÃÒªºØÃÕ
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บ้านท้ายวัด
บ ้านท ้ายวัด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา ลุยเมืองเก่าอยุธยา นั่งเรือกินลม
ชมวิวสขุใจบรรยากาศเกาะเกิด เอาใจสายสขุภาพกับลาน
บ�าบัดริมน�้า พักนวดตัว เล่นโยคะ ซื้อยาสมุนไพรไทย 
ก่อนจะตระเวนปั่นจักรยานเข้าถ่ินของดี OTOP ขึ้นชื่อ 
“หน่อไม้ดองสตูรต้นต�าหรบั” ลิม้รสขนมกง ขนมตะโก้เผอืก 
เช็คอินโฮมสเตย์กลางธรรมชาติสุดเรียบง่ายไม่ไกลจาก
กรุงเทพ 

บ้านล�าแดง
บ ้ านล� าแดง  ต . หันตะเภา  อ .วั งน ้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา ท่องเที่ยวตามสายน�้า ล่องเรือไหว้
พระวัดล�าบัว เอนจอยทิวทัศน์สองฝั่งคลอง ก่อนขึ้นบกท�า
ขนมไทยโบราณ  ชิมขนมเกสรล�าเจียกสุดหอมหวานลอง
สักครั้งจะติดใจ 

เมืองเก่าก็ต้องอยุธยา
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ใกล้ๆ ก็ไปเที่ยวได้ 
ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ

บ้านป่าแดง 
บ้านป่าแดง ต.ห้างสงู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ีขาขึน้ชมปรง 

ขาลงช้างหมอบ เขาเจ้าเอนทอด กอดโกรกยายแพร ปีนเขาป่าแดง 
สัมผัสวิถีชุมชนอันแสนเรียบง่ายให้ความรู้สึกชลบุรีไม่ได้มีแต่ทะเล 
พร้อมนั่งซาเล้งชมหมอกเช้า กินข้าวหน้าพระ  

บ้านเขาใหญ่ 
บ้านเขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี สดชื่น

น�า้ตกเขาใหญ่อ่างกลาง ท่องเทีย่วป่าชมุชนรอยต่อชลบรุ ีบกุตะลยุถ�า้
เขาห้ายอด ร่มเย็นม่านรากไทรในต�านานผ่านต้นไม้ของพ่อ รกุขมรดก
ปกปักษ์รักษา ฝึกจิตปฏิบัติธรรมกรรมฐานศูนย์วิปัสสนา ธัมมิโก 

บ้านทุ่งยายชี 
บ้านทุ่งยายช ีต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชงิเทรา 

เดินเพลินตลาดร้อยร้าน ปูทางล่องคลองมองวิถีแห่งสียัดผ่าน
เรอืคายัค ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ร่มรื่นสองฝั่งคลอง ส่องสวนดอกไม้
แสนสวยไม่ไกลใกล้เมืองกรุง 

บ้านเตาอิฐ 
บ้านเตาอิฐ ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

แฟนหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สต้องมา บุกโรงงานผลิตหุ่นยนต์เหล็ก 
ชมุชนเลก็ ๆ  แห่งนักสร้างสรรค์ ดตู้นโพธ์ิใบสขีาวผสมผสานความเป็น
อยู่ย้อนคืนวันตามวิถีเกษตรกรดั้งเดิม 

บ้านบางน�้าผึ้ง 
บ ้ านบางน�้ าผึ้ ง  ต .บางน�้ า ผ้ึ ง  อ .พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ สูดอากาศบริสุทธ์ิให้เต็มปอด โอบกอดโอโซนบน
พื้นที่สีเขียว เที่ยวตลาดบางน�้าผึ้ง เข้าถึงวิถีการเรียนรู้ ปั่นสองล้อถีบ
ดูชุมชน ล่องเรือบนแม่น�้าเจ้าพระยาชมหิ่งห้อยยามค�่า ดื่มด�่าความ
สดใสในปอดกรุงเทพฯ 
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ใกล้ๆ ก็ไปเที่ยวได้ 
ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ

ºŒÒ¹»†Òá´§
µ.ËŒÒ§ÊÙ§ Í.Ë¹Í§ãËÞ‹

¨.ªÅºØÃÕ

ºŒÒ¹à¢ÒãËÞ‹
µ.¾ÅÇ§·Í§ Í.º‹Í·Í§

¨.ªÅºØÃÕ

ºŒÒ¹·Ø‹§ÂÒÂªÕ
µ.·‹ÒµÐà¡ÕÂº Í.·‹ÒµÐà¡ÕÂº

¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒºŒÒ¹ºÒ§¹้Ó¼Ö้§
µ.ºÒ§¹้Ó¼Ö้§ Í.¾ÃÐ»ÃÐá´§

¨.ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ

ºŒÒ¹àµÒÍÔ°
µ.ºÒ§¤Ò Í.ÃÒªÊÒÊ�¹

¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ
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N

เส้นทางสายทะเล
จันทบุรี – ตราด – ระยอง 

บ้านเนิน 
บ้านเนิน ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

บกุวิถีประมง 3 น�า้ (น�า้จดื, น�า้เคม็, น�า้กร่อย) 9 นา (นาข้าว, นากก, 
นาปอ, นาบัว, นาถั่ว, นาข้าวโพด, นามะพร้าว, นามะนาว, นากุ้ง) 
พาเพลินเชิงเกษตรกรรม อิ่มหน�าสวนผลไม้ ชุมชนเรียบง่าย 

บ้านบางกะจะ 
บ้านบางกะจะ ต.บางกะจะ อ.เมืองจนัทบรุ ีจ.จันทบรุี 

ย้อนยุคสนุกสนาน ส�าเริงส�าราญผ่านชุดไทยในตลาดทุบหม้อ 
เดิน ชอป ชม ชิมให้อิ่มหน�า สัมผัสวิถีไทยโบราณราวกับหลงยุค 
ทุกความอร่อยถูกรวบรวมไว้ที่นี่  

บ้านท่าระแนะ 
บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 

เทีย่วปลกูฝังแนวคดินิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านระแนะ ชมิสมนุไพรชมุชน
ปลูกคืนผืนดินเพ่ือให้มีกินถึงลูกหลาน ส�ารวจท่าน�้าคลองเจ๊ก 
เรือใหญ่เล็กในประวัติศาสตร์หายไปจากฝั่งสู่ป่าชายเลน 

บ้านแสมผู้ 
บ้านแสมผู้ ต.ปากน�้าประแส อ.แกลง จ.ระยอง สโลว์

ไลฟ์ทุ่งโปร่งทอง ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน เดินเล่นศึกษา
ธรรมชาติอันสมบูรณ์ สนุกสนานนานาพืชพันธุ ์  เ ย่ียมชม
แลนด์มาร์คปากน�้า อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส 

บ้านไผ่ 
บ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

อาหารเรียบง่ายผลผลิตจากพ้ืนถ่ิน กระทือ หน่อข่า ผสมผสาน 
มือ้อร่อยชมุชน เทีย่วอ่างหนองเชงิกราน สนกุสนานตามวถีิ เอาใจ 
ผู้ชื่นชอบเซลฟี่ ศาลากลางนาบัวหลากสี แลนด์มาร์กนี้ต้องลอง 
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ºŒÒ¹·‹ÒÃÐá¹Ð
µ.Ë¹Í§¤Ñ¹·Ã§ Í.àÁ×Í§µÃÒ´ 

¨.µÃÒ´

ºŒÒ¹à¹Ô¹
µ.ºÒ§ÊÃÐá¡ŒÇ Í.áËÅÁÊÔ§Ë� 

¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ

ºŒÒ¹ºÒ§¡Ð¨Ð
µ.ºÒ§¡Ð¨Ð 

Í.àÁ×Í§¨Ñ¹·ºØÃÕ
¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ

ºŒÒ¹áÊÁ¼ÙŒ
µ.»Ò¡¹้Ó»ÃÐáÊ Í.á¡Å§ 

¨.ÃÐÂÍ§ºŒÒ¹ä¼‹
µ.Ë¹Í§µÐ¾Ò¹ Í.ºŒÒ¹¤‹ÒÂ 

¨.ÃÐÂÍ§

àÊŒ¹·Ò§ÊÒÂ·ÐàÅ
¨Ñ¹·ºØÃÕ – µÃÒ´ – ÃÐÂÍ§ 
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บ้านพุแค  
บ้านพุแค  ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

รักผักรักหัวปลีต้องไปพุแค “ตลาดหัวปลี” “ตลาดสวนสวย 
สุขภาพดี อาหารอร่อย ชุมชนพร้อมต้อนรับจุดเช็คอิน
ประทับใจ” ชอปปิ ้งสินค ้า OTOP ระดับพรี เมี่ยมท่ี  
“ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค 

  
บ้านคลองหัวช้าง
บ้านคลองหัวช้าง ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง  

จ.สระบุรี เรียนรู้วิถีชุมชน กินอยู่พอเพียง อยากกินเห็ด 
ต้องเตร่เตร็ดไปบ้านคลองหัวช้างท้ังกินทั้งเพาะ ให้แวะ
ไป“โรงเรียนชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง” 
ศึกษาผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ยูคาไป“จุดเรียนรู้ครัวเรือนอาสา
ต้นแบบ” ชอปป้ิงพรมเชด็เท้า ให้ก้าวสะอาดก็ต้องบ้านคลอง
หัวช้าง ระหว่างทางจากบ้านคลองหัวช้างไป อ�าเภอบ้านนา 
นครนายก ก็แวะเซลฟี่ที่อุโมงค์ต้นไม้ 

บ้านทุ่งกระโปรง
บ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 

เที่ยวแหล่งผลไม้ตามฤดูกาล ผักกูด 100 ไร่ เที่ยวชุมชนกับ 
“สามล้อพาเพลิน” ชอปปิ้งตลาดทุ่งช้าง ไป “บ้านแปรรูป” 
จูจุ๊บกระท้อน ไม่ต้องทุบด้วยค้อนเองนะ เพราะท่ีน่ีมีให้กิน
เพียบ 

N

1 DAY TRIP 
สระบุรี-นครนายก
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1 DAY TRIP 
ÊÃÐºØÃÕ-¹¤Ã¹ÒÂ¡

N

ºŒÒ¹¾Øá¤ µ.¾Øá¤ 
Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ
¨.ÊÃÐºØÃÕ

ºŒÒ¹¤ÅÍ§ËÑÇªŒÒ§
µ.¤ÅÍ§àÃ×Í Í.ÇÔËÒÃá´§ 

¨.ÊÃÐºØÃÕ

ºŒÒ¹·Ø‹§¡ÃÐâ»Ã§
µ.»†Ò¢Ð Í.ºŒÒ¹¹Ò

¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡
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บ้านวังทะลุ 
บ้านวังทะลุ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธ์ิ 

จ.ปราจีนบุรี ไหว้พระคู่บ้าน กระท้อนหวานลูกใหญ่ 
อิ่มบุญอุ่นใจ ตลาดน�้าวิถีไทย วัดใหม่นาบุญ สืบสาน
ต�านานไทยจากความร่วมมือร่วมใจให้วัดคู่บ้านสู่ตลาด
ร่วมสมัยในแบบไทยย้อนยุค 

บ้านม่วงขาว 
บ ้านม ่วงขาว ต.โคกป ีป อ.ศรีมโหสถ 

จ.ปราจีนบุรี  สักการะต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิศักดิ์สิทธ์ิ 
ตามรอยประเพณีวิถีชีวิตไทพวน หอมหวนชวนอร่อย
ของพื้นถิ่นมากล�้า ไหว้พระธาตุวัดม่วงขาวแก้วพิกุล 

บ้านทุ่งยายชี 
บ้านทุ่งยายชี ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 

จ.ฉะเชิงเทรา เดินเพลินตลาดร้อยร้าน ปูทางล่องคลอง
มองวิถีแห่งสียัดผ่านเรือคายัค ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ร่มรื่นสองฝั่งคลอง ส่องสวนดอกไม้แสนสวยไม่ไกลใกล้
เมืองกรุง 

บ้านเตาอิฐ 
บ ้ าน เตา อิ ฐ  ต .บา งคา  อ . ร าชสาส ์ น 

จ.ฉะเชิงเทรา แฟนหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สต้องมา 
บกุโรงงานผลติหุน่ยนต์เหลก็ ชมุชนเลก็ ๆ แห่งนกัสร้างสรรค์ 
ดูต้นโพธ์ิใบสีขาวผสมผสานความเป็นอยู ่ย ้อนคืนวัน
ตามวิถีเกษตรกรดั้งเดิม 

N

ไปเมืองรองกับธรรมชาติอันสดใส 
ของ ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา 
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N

ºŒÒ¹ÇÑ§·ÐÅØ
µ.¡ÃÍ¡ÊÁºÙÃ³� 

Í.ÈÃÕÁËÒâ¾¸Ô์ ¨.»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

ºŒÒ¹Á‹Ç§¢ÒÇ 
µ.â¤¡»‚» Í.ÈÃÕÁâËÊ¶ 

¨.»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

ºŒÒ¹·Ø‹§ÂÒÂªÕ
µ.·‹ÒµÐà¡ÕÂº Í.·‹ÒµÐà¡ÕÂº

¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ºŒÒ¹àµÒÍÔ°
µ.ºÒ§¤Ò Í.ÃÒªÊÒÊ�¹

¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ä»àÁ×Í§ÃÍ§¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔÍÑ¹Ê´ãÊ 
¢Í§ »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ – ©ÐàªÔ§à·ÃÒ 
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N

แวะไหว้พระและซื้อของชายแดน 
สระแก้ว – ฉะเชิงเทรา 

บ้านทับทิมสยาม 05 
บ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก ่เถื่อน 

อ.คลองหาด จ.สระแก ้ว เยือนถ่ินริมชายแดน
กัมพูชา สวิตเซอร์แลนด์แดนสระแก้ว ท่องไร่ข้าวโพด 
มันส�าปะหลังสไตล์คันทรี ยืนหยอกตะวันจุดชมวิวยอด
เขาชุมชน บุกเทือกเขาตาง็อก ลอดถ�้าน�้าเขาศิวะ 

บ้านใหม่ไทยพัฒนา 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน 

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  เรียนรู้วัฒนธรรมสระแก้ว 
กลุ ่มธนาคารโค-กระบือแห่งแรกในไทย สถานีวิจัย
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล�่าบน ดนตรีพ้ืนบ้านรับแขก
ต่างชาติ เสียงพิณ แคน กลองยาวร่วมขับขานพื้นที่ราบ
เชิงเขา 

 
บ้านทุ่งยายชี 
บ้านทุ่งยายชี ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 

จ.ฉะเชิงเทรา เดินเพลินตลาดร้อยร้าน ปูทางล่องคลอง
มองวิถีแห่งสียัดผ่านเรือคายัค ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ร่มรื่นสองฝั่งคลอง ส่องสวนดอกไม้แสนสวยไม่ไกลใกล้
เมืองกรุง 
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N

áÇÐäËÇŒ¾ÃÐáÅÐ«×้Í¢Í§ªÒÂá´¹ 
ÊÃÐá¡ŒÇ – ©ÐàªÔ§à·ÃÒ 

ºŒÒ¹·Ñº·ÔÁÊÂÒÁ 05
µ.¤ÅÍ§ä¡‹à¶×่Í¹ Í.¤ÅÍ§ËÒ´ 

¨.ÊÃÐá¡ŒÇ
ºŒÒ¹·Ø‹§ÂÒÂªÕ

µ.·‹ÒµÐà¡ÕÂº Í.·‹ÒµÐà¡ÕÂº 
¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ºŒÒ¹ãËÁ‹ä·Â¾Ñ²¹Ò
µ.Ë¹Í§µÐà¤ÕÂ¹ºÍ¹ Í.ÇÑ²¹Ò¹¤Ã 

¨.ÊÃÐá¡ŒÇ
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N

ไหว้ย่าโม แวะดื่มด่ำ กับกาแฟกลางทุ่ง 
จ.นครราชสีมา 

บ้านไทยสามัคคี 
บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้าเขียว 

จ.นครราชสมีา เช็คอนิเก็บตะวันทีอ่ทุยานทับลาน ผสมผสาน
แลนด์มาร์คร่วมสมัย สายน�้าชุมชนลอยเอื่อยโรงคั่วกาแฟ 
สดชื่นต่ืนตาท่ามกลางอากาศดี ฟาร์มเมล่อนรสดีให้กลิ่นไอ
ญี่ปุ่นแห่งนครราชสีมา 

บ้านสันก�าแพง 
บ ้ าน สันก� าแพง  ต .วั งห มี  อ . วั งน�้ า เขี ยว 

จ.นครราชสีมา สวรรค์นักปั ่นสองล้อ ชะลอความเร็ว
ซึมซับความชิลบนพ้ืนที่สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน ลัดเลาะ
อ่างเก็บน�้าเลียบสันเขื่อน เยี่ยมเยือนบ้านสวนหม่อน ถิ่นปลูก
มัลเบอร์รี่ กางเต็นท์รับอากาศดีหลังเขาใหญ่บนดินแดน 
กระทิง 

บ้านแฝก 
บ้านแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

สืบสานต�านานทอผ้าไหมรางวัลไทย ดินแดนกลิ่นไอรวงข้าว
และวิถีชาวนา ทอดน่องเข้าวัดบ้านแฝก แหล่งรวมใจชุมชน 
เดินถนนย่างก้าวเข้าบ้านโบราณ 100 ปี ร่องรอยความเป็นอยู่
ที่หาดูได้ยาก 

 
บ้านดอนเปล้า 
บ้านดอนเปล้า ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม 

จ.นครราชสีมา รอยต่อโคราชสู่ละหานลูกนก ล่องเรือแจว
น�้าไหลเย็นเห็นทุ่งบัวแดง กางเต็นท์ไกวเปลบนเกาะขาม 
ความงดงามตามธรรมชาติเหนือร่องรอยล�าธาร สูดกลิ่น
อากาศดี 
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ºŒÒ¹ä·ÂÊÒÁÑ¤¤Õ 
µ.ä·ÂÊÒÁÑ¤¤Õ Í.ÇÑ§¹้Óà¢ÕÂÇ

¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ºŒÒ¹ÊÑ¹¡Óá¾§
µ.ÇÑ§ËÁÕ Í.ÇÑ§¹้Óà¢ÕÂÇ

¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ºŒÒ¹á½¡ 
µ.ÊÒÁàÁ×Í§ Í.ÊÕ´Ò

¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ºŒÒ¹´Í¹à»ÅŒÒ
µ.ºŒÒ¹àËÅ×่ÍÁ Í.ºŒÒ¹àËÅ×่ÍÁ

¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
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¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 
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บ้านต้นโพธิ์ 
บ้านต้นโพธ์ิ ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี 

จ.ปทุมธานี แหล่งเท่ียวสายบุญ ไหว้พระวัดชินวราราม
วรวิหาร วัดเจตวงศ์ ลงลึกวิถีชาวมอญใกล้กรุง เย่ียมชม
ต�าหนกัชนิวร สานต่อวฒันธรรมเก่าแก่ชมุชนมอญรมิแม่น�า้
เจ้าพระยา ประเพณีสืบทอดรักษาสู่ปัจจุบัน 

บ้านทุ่งกระโปรง 
บ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเล็กดีต่อใจ เก็บผัก กระท้อนท�า
เมนเูลือ่งชือ่ รงัสรรค์ขนมทองพลบัผกักูด กล้วยเขย่า ก้าวขา
ท�านา จับปลา ปลูกป่า สัมผัสวิถีเกษตรกรรม สองมือท�าได้
ด้วยตัวคุณเอง 

บ้านหัวคูใน 
บ้านหวัคูใน ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 

สัมผัสวิถีคนปลายบาง ร�่ารวยความรู้สู ่เกษตรในวันวาน 
บุกสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ กราบหลวงพ่อนนท์  
วัดสุนทรธรรมิการาม ล่องเรือชมคลองลิ้มลองผลไม ้ 
ถ่ายรูปสวนไม้ดอกออกจากกรุงนิดเดียว 

เที่ยวแบบบ้าน ๆ 3 จังหวัดรอบชานกรุง 
นนทบุรี-ปทุมธานี-นครนายก
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ºŒÒ¹µŒ¹â¾¸Ô์ 
µ.ºÒ§¢ÐáÂ§ Í.àÁ×Í§»·ØÁ¸Ò¹Õ 

¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ

ºŒÒ¹ËÑÇ¤Ùã¹ 
µ.»ÅÒÂºÒ§ Í.ºÒ§¡ÃÇÂ ¨.¹¹·ºØÃÕ

ºŒÒ¹·Ø‹§¡ÃÐâ»Ã§ 
µ.»†Ò¢Ð Í.ºŒÒ¹¹Ò 

¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡

เขื่อนขุนดานปราการชล

Dream world
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ลัดเลาะถิ่นเซาะกราว 
ตามรอย 5 เรื่องราวบุรีรัมย์ 

บ้านตาลอง 
บ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เที่ยวคุ้ม

บ้านตาลอง คุ้มบ้านหนองครก บายศรีสู่ขวัญทักทาย ร่ายร�า
ศิลปะพื้นบ้านเรือมอันเร เรือมตรด ส่งต่อความสนุกกันเองจาก
ชุมชน เพิ่มมนต์เสน่ห์มิรู้ลืม 

บ้านโคกว่าน 
บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

ข้าวเม่าใหม่หอมอร่อยตลอดปี สัมผัสวิถีบ ้านโคกว่าน 
เลียบทางเดินไม้ไผ่ท่ามกลางผืนนาไล่แสงตะวัน เดินหน้าตา
รอยวิถีพอเพียง 

บ้านสายตรีพัฒนา 3  
บ้านสายตรีพัฒนา 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด 

จ.บุรี รัมย ์  ดินแดนผึ้งร ้อยรัง พิพิธภัณฑ์ยุคครั้ งก ่อน
ประวตัศิาสตร์วัดป่าสะพาย โบราณวัตถุเล่าขานต�านานอายุราว 
3,000 ปี เยือนเขื่อนเมฆา สวนป่ายูคาลิปตัส ชมทิวทัศน์รอบ
สันเขื่อน 

บ้านอุบลสามัคคี 
บ้านอุบลสามัคคี ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ 

จ.บุรีรัมย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสานวัฒนธรรมไทยอีสาน 
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ดินแดนธารลาวาเก่าแก่ 
เย่ียมชมฟาร์มโคนม ชมห่ิงห้อยเรืองแสงนับล้าน แรลลี่ป่า
ยางพารา 

บ้านม่วงทะเล 
บ้านม่วงทะเล ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์  

แว๊นซาเล้งพาเท่ียวถ่ินต้นตะเคียน ลงเรือน้อยเก็บบัวชมตะวัน 
ไหว้พระวัดสว่างแคนทะเล ท่องเที่ยวธรรมชาติกุดทะเลสวน 
สัมผัสกลิ่นคันทรีแห่งวิถีชาวบ้าน 
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ºŒÒ¹µÒÅÍ§ 
µ.·Ø‹§ÇÑ§ Í.ÊµÖ¡ 

¨.ºØÃÕÃÑÁÂ�
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µ.á¤¹´§ Í.á¤¹´§ 

¨.ºØÃÕÃÑÁÂ�

ºŒÒ¹â¤¡Ç‹Ò¹
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¨.ºØÃÕÃÑÁÂ�

ºŒÒ¹ÍØºÅÊÒÁÑ¤¤Õ 
µ.â¹¹ÊØÇÃÃ³ Í.â¹¹ÊØÇÃÃ³ 

¨.ºØÃÕÃÑÁÂ�
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บ้านดงบัง 
บ้านดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง 

จ.ขอนแก่น ถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่แห่งถ่ินอีสาน  
เย่ียมชมเฮอืนโบราณ บกุฟาร์มสไตล์องักฤษ ใกล้ชดิสตัว์นานา
เขาสวนกวาง กินไก่ย่างสูตรอร่อย ตามรอยวิถีดงเมืองแอม

บ้านวังคูณ 
บ ้านวังคูณ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 

จ.ขอนแก่น แวะชมสิม (อุโบสถ) โบราณวัดสระบัวแก้ว 
จิตรกรรมผนังผูกพันเรื่องราว ตามรอยเท้าพ่อแปลงเกษตร
ผสมผสาน เรื่องจักสานลือก้องที่คุณจะต้องมา 

  
บ้านหนองบัวน้อย 
บ้านหนองบวัน้อย ต.โสกนกเตน็ อ.พล จ.ขอนแก่น 

เที่ยวชมโสกผีดิบ มหัศจรรย์ป่าต�านานหินล้านปี ไหมงามดีฮีต
สิบสอง ไหว้พระขอพรจากพระเจ้าใหญ่ ใส่หมวกใบตาล 

 
บ้านเซินเหนือ 
บ้านเซนิเหนือ ต.โนนคอม อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 

เลืองชื่อผ้าขิดโบราณทอมือ ต�านานต้นเฉลียงทองยักษ์ร้อยปี 
ฝูงค้างคาวบินร่องถ�้าภูผาม่าน ลุยแหล่งอุทยาน สักการะ
หลวงปู่ลีที่วิหารหลวง เช็คอินสะพานบุญผลา ข้าพ่ีเมืองน้อง
สองจังหวัดสู่ชัยภูมิ 

บ้านหัวฝาย 
บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

สืบสานต�านานผ้าไหมไทยดังไกลสู ่สากล ภายใต้แนวคิด 
“ไหมแต้มหมี่ วิถีหัวฝาย” อ่อนช้อยงดงามมาตรฐาน 5 ดาว  
สู่เรื่องราวความอร่อยแจ่วบองเงิน ขนมดอกจอก 

เที่ยวขอนแก่นนคร แดนหม่อนไหมมัดหมี่ 
รวมของดี 5 ชุมชน 
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à·Õ่ÂÇ¢Í¹á¡‹¹¹¤Ã á´¹ËÁ‹Í¹äËÁÁÑ´ËÁÕ่ 
ÃÇÁ¢Í§´Õ 5 ªØÁª¹ 

ºŒÒ¹´§ºÑ§
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¨.¢Í¹á¡‹¹
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บ้านบุ่งสิบสี่ 
บ้านบุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ แจวเรือล่องล�าน�้าธรรมชาติ สายธาราจาก
อุทยานภูเขียว นั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมหมู่บ้าน ลิ้มรสหวาน
อมเปรี้ยวส้มโอแดงภูคิ้ง ผลไม้ท้องถ่ินสีแดงฉ�่า สลับ
ส้มโอนานาพันธ์เชิญชวนให้ต้องลอง 

บ้านหนองใหญ่ 
บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต 

จ.ชัยภูมิ สัมผัสความงามทุ่งดอกกระเจียว อุทยาน
แห่งชาติป่าหินงาม ไหว้พระวัดเขาประตูชุมพล น�้าตก
เทพพนาลัดเลาะสู ่ชุมชน แหล่งดังเห็ดถ่ังเช่าสีทอง 
ท่องเที่ยวสบายตัวระดับ 25 องศาตลอดวัน 

บ้านฝายดินสอ 
บ้านฝายดนิสอ ต.ดงบงั อ.ดอนสาร จ.ชยัภมิู 

เยือนถ่ินวังโบสถ์จุดก�าเนิดฝายดินสอ แหล่งอารยธรรม
แห่งคอนสาร ทอดน่องท่องสะพานไม้หมาก ชมตะวัน
ลับฟ้า นวดสปาชาวบ้าน กินข้าวแบบพ้ืนถ่ิน ฟินกับ
อากาศบริสุทธิ์ 

ปักหมุดชัยภูมิ 3 มุมท่องเที่ยว 
เช็กอินทุ่งดอกกระเจียว ภูเขียวสดชื่น 
ชื่นมื่นอารยธรรม 
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บ้านโนนสูงน้อย
บ้านโนนสูงน้อย ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม เที่ยวแหล่งกระบือ ... ข่ีควายบักตู ้ 
ก่นกะปู ขางเข้าเขียบ เบิ่งทุ่งนา สัมผัสวิถีชีวิตไท ชอปปิ้ง 
ผ้าในต�านานพระเวสสันดรชาดก “ผ้าพะเหวต” สินค้า 
OTOP นวัตวิถี 

บ้านดงน้อย
บ้านดงน้อย ต.พระธาต ุอ.นาดนู จ.มหาสารคาม 

ไหว้พระวัดพระธาตุนาดูน ท่องเท่ียววิถีชุมชน ใกล้ชิด
วิถีชีวิตพอเพียง ช่วยปลูกป่า บวชต้นไม้ เพาะกล้ายางนา 
ชอปปิ้ง ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า 

มหาสารคาม ตักศิลาแห่งอีสาน 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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มหาสารคาม ตักศิลาแห่งอีสาน 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ปั่นจักรยานชมนก 
รอบหนองน�้าแกด�า

บ้านโนนสูงน้อย
 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม

บ้านดงน้อย 
ต.พระธาตุ อ.นาดูน 

จ.มหาสารคาม

ชมพิธีขอฝน 
“เซิ้งกระโจม” 

อุทยานโกสัมพี

สะพานไม้แกด�า

“สะพานไม้แกด�า” 

พระธาตุนาดูน

   อ.เมืองมหาสารคาม

209

219

หาดวังโก 
อ.โกสุมพิสัย
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บ้านเซินเหนือ 
บ ้านเซินเหนือ ต.โนนคอม อ.ภูผาม ่าน 

จ.ขอนแก่น เลืองชื่อผ้าขิดโบราณทอมือ ต�านานต้นเฉลียง
ทองยักษ์ร้อยปี ฝูงค้างคาวบินร่องถ�้าภูผาม่าน ลุยแหล่ง
อุทยาน สักการะหลวงปู่ลีท่ีวิหารหลวง เช็คอินสะพาน 
บุญผลา เช็คอินเมืองพ่ีเมืองน้อง สัมผัสขอนแก่น-ชัยภูมิใน
ทริปเดียว

บ้านหัวฝาย 
บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

สืบสานต�านานผ้าไหมไทยดังไกลสู่สากล ภายใต้แนวคิด 
“ไหมแต้มหมี่ วิถีหัวฝาย” อ่อนช้อยงดงามมาตรฐาน 5 ดาว 
สู่เรื่องราวความอร่อยแจ่วบองเงิน ขนมดอกจอก 

บ้านบุ่งสิบสี 
บ้านบุ่งสิบสี ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ แจวเรือล่องล�าน�้าธรรมชาติ สายธาราจากอุทยาน
ภูเขียว นั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมหมู่บ้าน ลิ้มรสหวานอมเปรี้ยว
ส้มโอแดงภูคิ้ง ผลไม้ท้องถิ่นสีแดงฉ�่า สลับส้มโอนานาพันธ์
เชิญชวนให้ต้องลอง

บ้านหนองใหญ่ 
บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

สมัผสัความงามทุง่ดอกกระเจยีว อทุยานแห่งชาตป่ิาหินงาม 
ไหว้พระวัดเขาประตูชุมพล น�้าตกเทพพนาลัดเลาะสู่ชุมชน 
แหล่งดังเห็ดถั่งเช่าสีทอง ท่องเที่ยวสบายตัวระดับ 25 องศา
ตลอดวัน 

เช็กอินเมืองพี่เมืองน้อง
สัมผัสขอนแก่น-ชัยภูมิในทริปเดียว 
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อุดรธานี-หนองคาย 
เส้นทางสายเกษตร

บ้านโพธิ์ตาก 
บ้านโพธิต์าก ต.โพธิต์าก อ.โพธิต์าก จ.หนองคาย 

หน่ึงใน OTOP นวัตวิถีท่ีมีความโดดเด่นกับกลุ ่มอาชีพ
ท�าข้าวเม่า พร้อมกับการท�ามูลไส้เดือน และผลิตภัณฑ์
เก่ียวกับไส้เดือน ซึ่งช ่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�า
เกษตรกรรมอินทรีย์ มาชุมชนนี้สุขภาพดีแน่นอน

บ้านสีกายเหนือ 
บ้านสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย 

จ.หนองคาย ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของชุมชนที่อยู่ใกล้
แม่น�้าโขง ท�าให้บรรยากาศของชุมชนเป็นธรรมชาติ 
มีโฮมสเตย์ให้เลือกพักหลายท่ี พร้อมกับกระยาสารทของดี
ของที่นี่โดยเฉพาะ

บ้านพิพิธภัณฑ์ 
บ้านพิพิธภัณฑ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน 

จ.อุดรธานี ชุมชน OTOP นวัตวิถี ที่เป็นมรดกโลก ส�าหรับ
ผู ้มาเย่ียมยังสามารถปั ้นไหบ้านเชียงเอง หรือจะเลือก
เขียนข้อมูลไหหน่ึงเดียวที่มีชื่อของเราได้อีกด้วย พร้อมกับ
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงท่ีได้สัมผัสบรรยากาศท่ีมีความเก่าแก่
อย่างเต็มอิ่ม

บ้านหนองแวง
บ้านหนองแวง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธานี อยู่แบบพอเพียงกับหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแนว
ตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอีกชุมชนหนึ่ง พร้อมกับ
ของดีของฝากอย่าง ไผ่ตง พร้อมกับผลิตภัณฑ์เกษตรชั้นดี 
เลือกซื้อได้ทันที
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สืบสานวัฒนธรรม 
OTOP นวัตวิถี จ.เลย

บ้านนาป่าหนาด
บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 

ดินแดนวัฒนธรรมไทด�า แห่งเดียวของภาคอีสาน โดยยังคง
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทค�าคงอยู่ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปชมความเป็นอยู่ ทัง้บ้านพัก รวมทัง้การละเล่น
ต่างๆ ของชาวไทด�า รวมทั้งยังสามารถอุดหนุนงาน
ศิลปหัตถกรรมของชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

บ้านผางาม
บ้านผางาม ต.ปวนพู อ.หนองหิน จ.เลย 

ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวอยู่หลายท่ี ไม่ว่าจะเป็นสวนหินผางาม
ซึ่งเป็นแหล่งภูเขาท่ีมีป่าหินขนาดเล็กใหญ่สลับเรียงราย 
จนข้ึนชือ่ว่า เป็นคนุหมงิเมอืงไทยซะเลย อกีสถานทีห่น่ึงก็คอื 
ภูป่าเปาะ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวบ้านรวมตัวกัน 
จัดกิจกรรมแบ่งกันเพ่ือดูและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และ
ขอบอกว่า นักท่องเทีย่วต้องไปสถานที่แห่งนี้เพราะขึ้นชื่อว่า
เป็นฟูจิเมืองไทยเช่นเดียวกัน

บ้านหนองบง
บ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 

ขึน้ชือ่ว่าภูเรือ ก็ต้องอยู่สถานทีแ่ห่งหนึง่ ทีม่อีากาศเย็นสบาย 
เหมาะส�าหรับฤดูหนาวนี้อย่างยิ่ง
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บ้านห้วยส�าราญ  
บ้านห้วยส�าราญ  ต.หนองไฮ  อ.เมืองอุดรธานี  

จ.อุดรธานี ชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื พร้อมนวตัวิถีปลกูดอกไม้รายได้
เดือนละแสน 

บ้านโนนกอก  
บ้านโนนกอก  ต.หนองนาค�า  อ.เมืองอดุรธานี 

จ.อุดรธานี ชมการทอผ้าโบราณ-ย้อมสีเส้นไหมด้วย 
กลีบบัวแดง พร้อมเก็บดอกบัวแดง ณ ทุ่งบัวแดง และ
ผลิตภัณฑ์จากสายบัวและดอกบัวแดง

บ้านนาค�าไฮ  
บ้านนาค�าไฮ  ต.นาค�าไฮ  อ.เมืองหนองบวัล�าภู  

จ.หนองบัวล�าภู เรียนรู ้การท�าน�้าเต้าฮู ้ข ้าวฮางงอก 
การท�าขนมหมีก่รอบข้าวฮางงอก เรยีนรูพ้ร้อมย้อมสผ้ีาเอง
กับเทวาผ้าไทย

เที่ยวอุดร สัญจรหนองบัวลำ ภู 
แบบนวัตวิถี
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บ้านห้วยส�าราญ 
ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี  

จ.อุดรธานี 

บ้านโนนกอก 
ต.หนองนาค�า 

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

แปลงไม้ดอกไม้ประดับ

บ้านนาค�าไฮ  
ต.นาค�าไฮ อ.เมืองหนองบัวล�าภู  

จ.หนองบัวล�าภู
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นครพนม 
เมืองแห่งความสุข ริมแม่น้ำ โขง

บ้านโสกแมว 
บ้านโสกแมว ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยข่า พร้อมกับ
กิจกรรมจากชุมชนวัฒนธรรม การละเล่น รวมทั้ง
เชิญชอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอลายต่างๆ รวมท้ัง
ผ้าคลุมไหล่ชั้นดีที่มีให้เลือกสรร

บ้านโพน
บ ้ านโพน ต . โนนตาล อ .ท ่ า อุ เทน 

จ.นครพนม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาติ
พันธ์ุไทยญ้อ โดยมเีรอืไฟบก ให้ชมช่วงออกพรรษาของ
ทุกปี พร้อมกับกลุ่มผ้าทอขึ้นชื่อ เพ่ือให้นักท่องเท่ียว 
เข้ามาเลือกสรรชอปตามชอบใจ

บ้านโพนจาน 
บ้านโพนจาน ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ 

จ.นครพนม เป็นชาติพันธุ์ชาวไทยโส้ เป็นหมู่บ้านเชิง
วัฒนธรรมของตนเองท่ีมีประวัติมากอย่างยาวนาน 
รวมท้ังความเชื่อของภายในชุมชน แถมยังมีอาหาร 
เป็นของตัวเองที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
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นครพนม เมืองแห่งความสุข 
ริมแม่น้ำ โขง

ทางไป 
จ.บึงกาฬ

ทางไปสกลนคร

ทางไปสกลนคร

บ้านลุงโฮจิมินห์

บ้านโพน 
ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน 

จ.นครพนม

พระธาตุท่าอุเทน

สนามบินนครพนม

บ้านโสกแมว 
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม

พิพิธภัณฑ์
จวนผู้ว่า

วัดประชา
สามัคคี

สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวประตู 3 

วัดนักบุญอันนา 
หนองแสง

หอนาฬิกา

หอสมุด
เฉลิมพระเกียรติ

พญาศรีสัตตนาคราช

แลนด์มาร์ค
ปั่นจักรยาน

02030

22

พระธาตุนคร

พระธาตุพนม

พระธาตุเรณู

212

ทางไปมุกดาหาร

บ้านโพนจาน 
ต.โพนจาน 

อ.โพนสวรรค์ 
จ.นครพนม
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เยือน บึงกาฬ-สกลนคร

บ้านหอค�า
บ้านหอค�า ต.หอค�า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ผู ้มาเยือนสามารถร่วมกิจกรรม
อย่างสนกุสนาน ไม่ว่าจะเป็นการย้อมผ้าและหมกัด้วยโคลน
จากแม่น�้าโขง ซึ่งจะช่วยให้ผ้าท่ีออกมามีคุณภาพทั้งเรื่อง
สีสันของผ้าที่มีความคงทนมากกว่า รวมทั้งคุณภาพของผ้า
ยังนิ่มและสามารถสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้น ในช่วงเย็นๆ ยังมี
ของชอปให้เลือกซื้อหา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

บ้านบุ่งคล้ากลาง
บ้านบุง่คล้ากลาง ต.บุง่คล้า อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ 

ด้วยวิถีชีวิตติดริมแม่น�้าโขง จึงท�าให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
สามารถเลือกใช้ชีวิตพร้อมธรรมชาติสวยๆ และอาหาร
การกินยังเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะได้รับประทานอาหารท้องถ่ิน
อีกด้วย

บ้านโนนหอม
บ้านโนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร 

จ.สกลนคร ชุมชนเป็นชาวเผ่า “ภูไท” โดยมีท้ังการแสดง
และอาหารที่ไม่เหมือนกัน 

บ้านพันนา
บ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร 

ชุมชนสุดท้ายของเส้นทาง บึงกาฬ-สกลนคร โดดเด่น
ในเรื่องผ้าทอ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้า ใครที่ผ่านไป
มาก็อย่าลืมแวะชอปด้วยนะ
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มนต์เสน่ห์พื้นถิ่น 
เที่ยวกาฬสินธุ์ 3 อำ เภอ 

บ้านเหล่าใหญ่ 
บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ 

จ.กาฬสนิธุ ์สบืทอดวิถีชวีติภูไท สมิโบราณท่ีวดัหอไตร ชม
การลงข่วง เข็นฝ้าย ข้ึนภูน�า้จัน้ชมฟอสซลิปลาโบราณอายุ
หลายร้อยปีท่ีแรกในประเทศไทย ตกับาตรยามเช้า กจิกรรม
ฟ้อนภูไท 

บ้านนาค้อ 
บ้านนาค้อ ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 

มนต์เสน่ห์ไทญ้อ ผู้ชายมัดหมี่ ผู้หญิงทอผ้า วาดลวดลาย
ดอกค้อ ดอกกระโดน ชมประเพณตี�าข้าว เป่าแคน สบืสาน
วัฒนธรรมคนเชื้อสายญ้อ 

บ้านดอนแดน 
บ้านดอนแดน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย 

จ.กาฬสินธุ์ ดินแดนแห่งผักอินทรีย์ วิถีสุขภาพสวน
บ้านปันบุญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสานความเป็นอยู่
เรียบง่าย แวะสวนเคราฤาษี ชิมข้าวแต๋นของดีชุมชน 
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ºŒÒ¹àËÅ‹ÒãËÞ‹
µ.àËÅ‹ÒãËÞ‹ Í.¡Ø©Ô¹ÒÃÒÂ³�

¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Ø� 

ºŒÒ¹´Í¹á´¹
µ.¦ŒÍ§ªÑÂ¾Ñ²¹Ò 

Í.¦ŒÍ§ªÑÂ ¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Ø�  

ºŒÒ¹¹Ò¤ŒÍ 
µ.¡Ø´â´¹ Í.ËŒÇÂàÁ็¡

¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Ø� 

Á¹µ�àÊ¹‹Ë�¾×้¹¶Ô่¹
à·Õ่ÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø� 3 ÍÓàÀÍ 
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บ้านแข้ 
บ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.ค�าชะอี จ.มุกดาหาร 

ชุมชนที่มีสินค้าโอทอปข้ึนชื่อ ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ ข้าวเกรียบ 
ไม้กวาด รวมท้ังอาชีพหลักก็คือ ท�าไร่เกษตรกรรมท่ีวันนี้
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติจากโฮมสเตย์ภายใน
ชุมชนที่เป็นกันเอง

บ้านห้องแซง 
บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เล็งนกทา จ.ยโสธร 

กลายเป็นชุมชน Slowlife ติดอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน 
ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีโฮมสเตย์ไว้ให้กับนักท่องเที่ยว
มาพักกาย รวมทั้งเป็นแหล่งผลิต หมอนขิด ใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังยังได้สัมผัสบรรยากาศ
ชาวภูไท ซึ่งมีมากกว่า 90% ของภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองแหน 
บ้านหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชมุ จ.ยโสธร 

ชุมชนนี้จะได้บรรยากาศเป็นคาวบอย ซึ่งมีการเลี้ยงวัว
ไว้ส�าหรับนักท่องเท่ียวได้เปลี่ยนบรรยากาศกลายเป็น
คาวบอยไปในตัว พร ้อมกับกิจการอีกมากมายท�าให ้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมได้ทั้งปี

เส้นทางวัฒนธรรมภาคอีสาน  
สู่ยโสธร-มุกดาหาร

N
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ºŒÒ¹á¢Œ
µ.ºŒÒ¹¤ŒÍ Í.¤ÓªÐÍÕ

¨.ÁØ¡´ÒËÒÃ

ºŒÒ¹ËŒÍ§á«§ 
µ.ËŒÍ§á«§ Í.àÅÔ§¹¡·Ò

¨.ÂâÊ¸Ã

ºŒÒ¹Ë¹Í§áË¹
µ.Ë¹Í§áË¹ Í.¡Ø´ªØÁ

¨.ÂâÊ¸Ã
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ท่องร้อยเอ็ด 3 ชุมชน 
เรียนรู้ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรม 

บ้านกู่กาสิงห์ 
บ้านกู ่กาสิงห์ ต.กู ่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 

จ.ร้อยเอ็ด ชมโบราณสถานกู่กาสิงห์ สถาปัตยกรรม
งดงามแบบเขมร “บาปวน” พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา 
แวะมาทุ่งกุลาร้องไห้ น่ังรถอีแต๊กลุยนา สูดความสดชื่น
เขียวขจี 

บ้านส�าราญ 
บ้านส�าราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 

จ.ร้อยเอด็ ผ้าขาวม้าลายแคน ดนิแดนเกษตรอนิทรย์ีข้าว
คณุภาพด ีเย่ียมชมป่าสมนุไพร ดอนหนองโจน งามน่ายล
ทิวแถวต้นตาลร้อยปี ศิลปะพื้นบ้านหนังบักตื้อ 

บ้านท่าม่วง 
บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

ผ้ามะเหวดโบราณ ต�านานไทน้อย สัมผัสธรรมชาติ
บ้านดงหัน เดินเล่นสะพานแพเฉินหลงชมบัวหลวง 
สิมวัดเหนือ โบสถ์โบราณ วัดป่าสักดาราม ร�าบายศรี
สู่ขวัญ ถิ่นเรือนางสาวมโนรา เรือยาวโบราณ 
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·‹Í§ÃŒÍÂàÍ็´ 3 ªØÁª¹ 
àÃÕÂ¹ÃÙŒ´Ô¹á´¹¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติรอยเอ็ด บึงพลาญชัย

สนามบิน

Í.àÁ×Í§ÃŒÍÂàÍ็´
23

215

214

2392

วนอุทยาน

ผาน้ำยอย

น้ำตกถ้ำโสดา

พระพุทธรัตน
มงคลมหามุนี

ºŒÒ¹ÊÓÃÒÞ
µ.Ë¹Í§á¤¹ Í.»·ØÁÃÑµµ� 

¨.ÃŒÍÂàÍ็´

¨.ÊØÃÔ¹·Ã�

ºŒÒ¹·‹ÒÁ‹Ç§
µ.·‹ÒÁ‹Ç§ Í.àÊÅÀÙÁÔ

¨.ÃŒÍÂàÍ็´

กูกาโคน

ทุงกุลารองไห

¨.ÁØ¡´ÒËÒÃ

ºŒÒ¹¡Ù‹¡ÒÊÔ§Ë�
µ.¡Ù‹¡ÒÊÔ§Ë� Í.à¡ÉµÃÇÔÊÑÂ

¨.ÃŒÍÂàÍ็´
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บ้านท่าสว่าง 
บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์  

ชมผ้าไหม ชอปปิ้ง OTOP ไทย 

บ้านโชค
บ้านโชค ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ 

จ.สุรินทร์ จาก อ.เมือง มุ่งหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ท่องเท่ียวไปตามถนนหมายเลข 226 เข้าสู่ถนนหมายเลข 
214 ชอปเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ 

บ้านหนองบัว
บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

พักโฮมสเตย์ นอนกับช้าง กินกับช้าง พร้อมชอปปิ้งสินค้า 
OTOP นวัตวิถี 

บ้านด่านพัฒนา
บ้านด่านพัฒนา ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

ชอปปิ้งชายแดน ชอปเฟอร์ฯ พ้ืนเมือง นอนพักโฮมสเตย์ 
เอกเขนกเท่ห์ๆ ศูนย์การเรียนรู ้การท�าเฟอร์นิเจอร์และ
ชอปของมือหนึ่ง-มือสอง ณ ตลาดช่องจอม ตลาดชายแดน
ไทย-กัมพูชา 

ท่องเที่ยวเส้นทาง OTOP นวัตวิถี 
จ.สุรินทร์ ถิ่นช้างไทย ที่ใครไปก็หลงรัก



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 425

N

ท่องเที่ยวเส้นทาง OTOP นวัตวิถี 
จ.สุรินทร์ ถิ่นช้างไทย ที่ใครไปก็หลงรัก

บ้านท่าสว่าง
ต.ท่าสว่าง อ.เมือง 

จ.สุรินทร์

บ้านโชค ต.เขวาสินรินทร์ 
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

ปราสาทหิน
จอมพระ

สุสานช้าง

ห้วยเสนง

หมู่บ้าน
ทอผ้าไหมยกทอง

วนอุยาน
พนมสวาย

ศูนย์การเรียนรู้การท�าเฟอร์นิเจอร์
และชอปของมือหนึ่ง-มือสอง 

ศาลหลักเมือง

4026

อนุเสาวรีย์
พระยาสุรินทรภักดีศรี

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสุรินทร์

ไหว้ศาลหลักเมือง
สุรินทร์

214

บ้านด่านพัฒนา 
ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

บ้านหนองบัว 
ต.กระโพ อ.ท่าตูม 

จ.สุรินทร์
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บ้านชีทวน
บ้านชทีวน ต. บ้านชทีวน อ.เขือ่งใน จ.อุบลราชธานี 

รู้จักสาวน้อยชีทวน เช็คอินที่ขัวน้อย ขอพรพระรอบเมือง 
ละเลียดโค้งน�้า สนามแข่งเรือประจ�าปี 

บ้านเกษม
บ้านเกษม ต.บ้านเกษม อ.ตระการพืชผล 

จ.อุบลราชธานี เชค็อนิกับก่องข้าวยักษ์  เทีย่วคกึคักบนถนน
สายวัฒนธรรม ข้ามสะพานแขวนไม้ “สะพานกาญจนาภเิษก” 
ชมทุ่ง “ปอเทือง” กอดต้นยางนา “รุกขมรดกของแผ่นดิน 
ใต้ร่มพระบารมี” 

บ้านบุเปือย
ชุมชนบ ้านบุ เป ือย ต.บุ เป ือย อ .น�้ า ยืน 

จ.อุบลราชธานี เซลฟี่กับมะเขือเทศปั้นจ�าลอง ศูนย์ OTOP 
บ้านบุเปือย แวะชุมชนข้างเคียงไปมองเมียงของฝาก เช็คอิน
ต่อถิ่นแก้วมังกร  แล้วสัญจรวัดใจกับบันได 199 ขั้น ชมวิวที่
วัดภูน้อย 

เที่ยวอุบลฯ 
ขนความสุขกลับบ้าน
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ขอพรพระรอบเมือง

ขัวน้อยบ้านชีทวน

ชมทุ่ง 
“ปอเทือง”

อุทยานผาแต้ม 

ชุมชนบ้านบุเปือย 
ต.บุเปือย อ.น�้ายืน 

จ.อุบลราชธานีถิ่นแก้วมังกร

บ้านชีทวน 
ต.บ้านชีทวน อ.เขื่องใน

จ.อุบลราชธานี

ชมวิวที่วัดภูน้อย

วัดภูเขาแก้ว

วัดหนองบัว

เที่ยวอุบลฯ 
ขนความสุขกลับบ้าน

2171

    อ.เมืองอุบลราชธานี

บ้านเกษม ต.บ้านเกษม 
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

213423

สนามบิน

โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพ

บ้านยางน้อย

อุทยานแห่งชาติ
ภูจอง-นายอย
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บ้านบก 
บ้านบก ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 

ลงท่าแพสะพานควาย ล่องแพล�าห้วยแซง นั่งชิลบ้านต้นไม้ 
เทีย่วน�า้ตกแก่งเกวียน ซิง่รถพ่วงท่องเท่ียวชมุชน กินแบบบ้าน
รสชาติเด็ด สมุนไพรไก่จ�าศีล ต�ารวจน้อยคอยแจ่ว 

บ้านนาหมอม้า 
บ ้ านนาหมอม ้ า  ต .นาหมอม ้ า  อ . เ มือง

อ�านาจเจริญ จ.อ�านาจเจริญ ตรึงใจกับเสื่อกก ลายมัดหมี่ 
เที่ยวดูภูจ�าปา ตามร่องรอยประวัติชุมชนที่ภูดิน ปฏิบัติธรรม
ส�านักสงฆ์ป่าดงเยน็ ชมโบราณวตัถุ เครื่องรางของขลังวัดดง
เฒ่าเก่า 

บ้านหัวดง 
บ้านหัวดง ต.เปือย อ.ลืออ�านาจ จ.อ�านาจเจริญ 

ไหว้พระวัดอัมพวัน ถ่ินใบเสมาแห่งยุคทวาราวดี 2,000 ปี
ตามต�านานบรรพบรุษุ เดนิชลิถิน่ต้นเปือย รกุขมรดกแผ่นดนิ 
ทอผ้าไหมสไตล์โบราณ สืบสานผู้บ่าวผู้สาวไหม 

 

นั่งชิลทอดน่อง ล่องแพลำ ห้วยแซง 
ตรึงใจเสื่อกก ตามรอยถิ่นใบเสมา 
อุบลราชธานี – อำ นาจเจริญ
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¹Ñ่§ªÔÅ·Í´¹‹Í§ Å‹Í§á¾ÅÓËŒÇÂá«§ µÃÖ§ã¨àÊ×่Í¡¡ 
µÒÁÃÍÂ¶Ô่¹ãºàÊÁÒ ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ – ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔÞ 

ºŒÒ¹¹ÒËÁÍÁŒÒ µ.¹ÒËÁÍÁŒÒ 
Í.àÁ×Í§ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔÞ 
¨.ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔÞ

Í.à¢ÁÃÒ°

ºŒÒ¹º¡
µ.¾ÐÅÒ¹ Í.¹ÒµÒÅ 

¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

ºŒÒ¹ËÑÇ´§ µ.à»„ÍÂ 
Í.Å×ÍÍÓ¹Ò¨ ¨.ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔÞ

Í.àÁ×Í§
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เปิดตาปล่อยใจไปเที่ยว ศรีสะเกษ 
ดินแดนอันเรียบง่าย 4 ชุมชน 

บ้านหว้าน 
บ้านหว้าน ต.น�า้ค�า อ.เมืองศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 

ใส่บาตรทุกวันอาทิตย์ ตามติดตลาดโบราณ ไหว้พระธาตุ
สุพรรณหงส์ เยี่ยมเยียนบ้านโบราณแลนด์มาร์คบ้านหว้าน 
สวยงามผ้าทอ เลาะกินข้าวป่า 

บ้านซ�าขี้เหล็ก 
บ้านซ�าขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

ทุเรียนภูเขาไฟ ลุยล้ง (ศูนย์รวม) ดงผลไม้ชุมชนแห่ง
ภาคอีสาน เดินทางท่องเที่ยวตามวิถีเกษตร อิ่มหน�าฉ�่าใจ
จากแหล่งผลิตชั้นดี บุกวิถีชาวสวนหลงรักในผลไม้ต้องมา 

บ้านหัวนา 
บ ้านหัวนา ต.หนองแก ้ว อ. กันทรารมย ์ 

จ.ศรีสะเกษ เที่ยวกันทรารมย์ ผสมผสานประเพณี นวัตวิถี
บ้านหัวนา ล�า้ค่าศลิปวัฒนธรรมวดัจ�าปา สมัเสน่ห์ภมูปัิญญา
ชาวบ้านอันแสนเรียบง่าย หลงใหลไปกับชุมชนเล็กๆ 

บ้านละทาย 
บ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรสีะเกษ 

สัมผัสวิถีอดีตบ้านลาดทรายสู่บ้านละทาย ชุมชนคนลาว
ละทาย ชมท่ีราบลุม่แม่น�า้มลู รเิริม่โรงเรยีนผูส้งูอายุส่งเสรมิ
อาชีพ เดินตลาดวัฒนธรรมวัดบ้านละทาย บุกสวนพริก  
สวนหอม 
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à»�´µÒ»Å‹ÍÂã¨ä»à·Õ่ÂÇ ÈÃÕÊÐà¡É 
´Ô¹á´¹ÍÑ¹àÃÕÂº§‹ÒÂ 4 ªØÁª¹ 

ºŒÒ¹ËÇŒÒ¹
µ.¹้Ó¤Ó Í.àÁ×Í§ÈÃÕÊÐà¡É
¨.ÈÃÕÊÐà¡É

ºŒÒ¹«Ó¢Õ้àËÅ็¡
µ.¾ÃÒ¹ Í.¢Ø¹ËÒÞ
¨.ÈÃÕÊÐà¡É

ºŒÒ¹ËÑÇ¹Ò
µ.Ë¹Í§á¡ŒÇ
Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂ� 
¨.ÈÃÕÊÐà¡É

ºŒÒ¹ÅÐ·ÒÂ 
µ.ÅÐ·ÒÂ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂ� 

¨.ÈÃÕÊÐà¡É
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กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล�าพูน ศาลากลางจังหวัดล�าพูน อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล�าปาง ศาลากลางจังหวัดล�าปาง อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก�าแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดก�าแพงเพชร อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สถานที่ติดต่อสำ�คัญ
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ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด 23000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย 42000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 48000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวล�าภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู 39000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000



เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน434

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ�านาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 37000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง 85000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา 82000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล 91000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
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ภาคเหนือ

1. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | สกู๊ปท่องเที่ยวชุมชนท่ามะโอ ปี 2561

2. www.youtube.com ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านเข็กน้อย

3. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย

4. www.youtube.com บ้านดอนทราย หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

5. www.youtube.com หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดอนหลวง ต�าบลแม่แรง อ�าเภอป่าซาง

6. www.youtube.com ชมุชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บ้านตลาดตรอกซอย (กาดต้าตง) ม.6 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

7. www.youtube.com บ้านถิ่นใน หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

8. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(บ้านท่ากกแก)

9. www.youtube.com Uthai TV ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อุทัยธานี ตอนที่ 2 บ้านท่าโพ

10. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

11. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบ่อหลวง อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

12. www.youtube.com OTOP นวัตวิถีบ้านบุ่ง หมู่ 5 ต ศรีภิรมณ์ อ พรหมพิราม จ พิษณุโลก

13. www.youtube.com  หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปงใหม่ ม.8 ต.ทุ่งกล้วย อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

14. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านปากคลอง จ.นครสวรรค์

15. www.youtube.com เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน OTOP นวัตวิถี บ้านป่าตาล

16. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

17. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งกวาว หมู่ที่ 3 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

18. www.youtube.com เชิญเที่ยวบ้านฉัน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวุ้งกะสัง

19. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผารังหมี จ.พิษณุโลก

20. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพี้เหนือ อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

21. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะ อ.บ้านธิ จ.ล�าพูน

22. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านโพธิ์ทอง จ.ตาก

23. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

24. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองเก่า ม.3 ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย

25. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองรวง

26. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านแม่แจ๋ม จ.ล�าปาง

27. www.youtube.com หมู่บ้านละอูบ นวัตวิถี OTOP

28. www.youtube.com ท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านวังน�้า

ขอบคุณเนื้อหาและรูปภาพ 
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29. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี @บ้านวังส้มซ่า

30. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านสระยายชี จังหวัดพิจิตร

31. www.youtube.com Uthai TV ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อุทัยธานี ตอนที่ 1 บ้านสะน�า

32. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี บ้านแสนสุข หมู่ที่9 ต�าศรีค�้า อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

33. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบัว อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

34. www.youtube.com จังหวัดเชียงราย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดบ้าย

35. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์

36. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านหาดเสลา จ.นครสวรรค์

37. www.youtube.com เชียงราย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่แสงแก้ว อ�าเภอแม่สรวย

ภาคกลาง

38. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | ชลบุรี บ้านเขาใหญ่

39. www.youtube.com บ้านคลองไข่เน่าโปร่ง ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี อ�าเภอบางคนที

40. www.youtube.com สระบุรี อ.วิหารแดง - บ้านคลองหัวช้าง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (มาเที่ยวบ้านฉัน)

41. www.youtube.com บ้านดอนไก่ดี หมู่บ้านเบญจรงค์ - ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.สมุทรสาคร (Official MV)

42. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านต้นโพธิ์ หมู่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุนธานี

43. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองจอก หมู่ 6 อ ท่ายาง จ เพชรบุรี

44. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านตลาดควาย จ.ราชบุรี

45. www.youtube.com บ้านเตาอิฐ ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชน OTOP ฉะเชิงเทรา

46. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

47. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านท้ายวัด จ.พระนครศรีอยุธยา

48. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านท่าระแนะ จ.ตราด

49. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งกระโปรง

50. www.youtube.com บ้านทุ่งยายชี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดฉะเชิงเทรา

51. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านน�้าทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

52. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี บ้านเนิน บางสระเก้า

53. www.youtube.com หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านบางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

54. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางน�้าผึ้ง

55. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านปะขาว อ.อ่างทอง

56. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าแดง จ.ชลบุรี

57. www.youtube.com otop nawatwithi ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าสะแก สุพรรณบุรี

58. www.youtube.com ระยอง l ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี l บ้านไผ่ อ.บ้านค่าย

59. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านพิกุลทองสามัคคี จ.สิงห์บุรี

60. www.youtube.com ศูนย์ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ตลาดหัวปลี บ้านพุแค ต�าบลพุแค อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

      จังหวัดสระบุรี

61. www.youtube.com otop nawatwithi ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพุน�้าร้อน สุพรรณบุรี
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62. www.youtube.com โอ้โห! ไปกันยัง? "บ้านม่วงขาว" ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เด็ดมาก!

63. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านร่วมใจสามัคคี จ.ลพบุรี

64. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านรวมไทย กุยบุรี

65. www.youtube.com ชุมชน OTOP นวัตวิถี C 31 บ้านล�าแดง ต�าบลหันตะเภา อ�าเภอวังน้อย

66. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านวังทะลุ

67. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

68. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านสระโบสถ์ จ.ราชบุรี

69. www.youtube.com หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพวน ม 10 ต หินปัก อ บ้านหมี่ จ ลพบุรี

70. www.youtube.com ระยอง l ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี l บ้านแสมผู้

71. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านหนองขาว ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

72. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองทราย อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

73. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองระก�า ม.6 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

74. www.youtube.com เที่ยวสุขใจแบบ OTOP นวัตวิถี ตอน ชุมชนบ้านหัวคูใน

75. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่ไทยพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

76. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์

77. www.youtube.com บ้านเกษม OTOP นวัตวิถี

78. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านแข้ จ.มุกดาหาร

79. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกว่าน บุรีรัมย์

80. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านชีทวน จ.อุบลราชธานี

81. www.youtube.com ชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวิถี บ้านโชค ต�าบลเขวาสนิรนิทร์ อ�าเภอเขวาสนิรนิทร์ จงัหวัดสรุนิทร์

82. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านซ�าขี้เหล็ก จ.ศรีสะเกษ

83. www.youtube.com บ้านเซินเหนือ ภูผาม่าน ขอนแก่น OTOP นวัตวิถี

84. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงน้อย

85. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงบัง

86. www.youtube.com [ บ้านดอนแคน ] ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย      

      จ.กาฬสินธุ์

87. www.youtube.com หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นตรราชสีมา

88. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านด่านพัฒนา หมู่ 14 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

89. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาลอง บุรีรัมย์

90. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)

91. www.youtube.com หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านท่าสว่าง อ�าเภอเมืองสุรินทร์

92. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี บ้านไทยสามัคคี อ วังน�้าเขียว

93. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านนาค้อ จ.กาฬสินธุ์

94. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาค�าไฮ จังหวัดหนองบัวล�าภู
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95. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาป่าหนาด ม.4 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

96. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านนาหมอม้า จ.อ�านาจเจริญ

97. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี

98. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านโนนสูงน้อย อ�าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

99. www.youtube.com ชุนชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนหอม

100. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบก หมู่ 8 ส�าโรงทาบ สุรินทร์

101. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไทญ้อ บ้านบุ่งคล้าหมูที่ 1 ต�าบลบุ่งคล้า อ�าเภอบุ่งคล้า 

        จัหวัดบึงกาฬ

102. www.youtube.com ท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

103. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านบุเปือย จ.อุบลราชธานี

104. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านผางาม อ.หนองหิน จ.เลย

105. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านฝายดินสอ ม.3 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

106. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี บ้านแฝก ม 3 ต สามเมือง อ สีดา

107. www.youtube.com หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

108. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านพิพิธภัณฑ์ จ.อุดรธานี

109. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย

110. www.youtube.com otop นวัตวิถีบ้านโพน

111. www.youtube.com ขอเชิญมาเที่ยวบ้านฉัน OTOP นวัตวิถี บ้านโพนจาน ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

112. www.youtube.com บ้านม่วงทะเล ต แคนดง อ แคนดง บุรีรัมย์

113. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านละทาย จ.ศรีสะเกษ

114. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังคูณ หมู่ 4 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

115. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี บ้านสันก�าแพง อ วังน�้าเขียว

116. www.youtube.com นวัตวิถีผึ้งร้อยรัง หมู่10 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

117. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี ท่องเที่ยวชุมชน บ้านส�าราญ อ.ภูเรือ จ.เลย

118. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสีกายเหนือ ม.6 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย

119. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านโสกแมว จ.นครพนม

120. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี ท่องเที่ยวชุมชน บ้านหนองบง อ.ภูเรือ จ.เลย

121. www.youtube.com หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

122. www.youtube.com  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบัวน้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

123. www.youtube.com  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแวงพัฒนา

124. www.youtube.com EP.1 Amazing Yasothon Thailand บ้านหนองแหนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

125. www.youtube.com [ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ] บ้านหนองใหญ่ อ.เทพสถิต ชัยภูมิ

126. www.youtube.com @ห้องแซง..วิถีผู้ไท ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

127. www.youtube.com โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านห้วยส�าราญ หมู่ที่9 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

128. www.youtube.com บ้านหว้าน #ชุมชนนวัตวิถี หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ชาติพันธุ์ลาว" อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
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129. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านหอค�า จ.บึงกาฬ

130. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวดง จ.อ�านาจเจริญ

131. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

132. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหัวฝาย

133. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

134. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอุบลสามัคคี อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ภาคใต้

135. www.youtube.com "ตลาดน�้ายะกังขนม100ปี" ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด นราธิวาส

136. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเขาหลัก จ.ตรัง

137. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านคลองจัง จ.นครศรีธรรมราช

138. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองต�่า ต ปะนาเระ อ ปะนาเระ จ.ปัตตานี

139. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านคลองรี จ.สงขลา

140. www.youtube.com หมู่บ้านคอกวัว"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัทลุง"

141. www.youtube.com #otopนวัตวิถี ชุมชนท่องเที่ยว สินค้าotop บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

142. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตรัง ต ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

143. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสตูล (บ้านตะโละใส)

144. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านถ�้าผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

145. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสตูล (บ้านท่าข้ามควาย)

146. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านท่าด่าน จ.ตรัง

147. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี บ้านทุ่งหยีเพ็ง

148. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาตีน จ.กระบี่

149. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านบ่อน�้าร้อน จ.ยะลา

150. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

151. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านบางหวาน จ.ภูเก็ต

152. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านปากน�้าละแม จ.ชุมพร

153. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปาเระ ต บาราโหม อ เมืองปัตตานี

154. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านพรรั้ง จ.ระนอง

155. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านพรุชนเหนือ จ.นครศรีธรรมราช

156. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี บ้านมะขาม

157. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน OTOP นวัตวิถี

158. www.youtube.com OTOP นวัตวิถี | บ้านสวนทุเรียน จ.สงขลา

159. www.youtube.com ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา

160. www.youtube.com หมู่บ้านโหล๊ะอม"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัทลุง"
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0  2141  6047  อีเมล : cddmail@cdd.go.th 
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