
ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

 ล่องเรือเขือนบางลาง ส่องนกเงือกยามเช้า 2 ชม.30 นาที 40-50 นายชนะ แซ่อู๋        

โทร 097-1175567

ตลอดทั้งปีทุกกิจกรรม ผัดผักกูดน้ํามันหอย,ปลากระโดด

,ปลานิล,ผัดสตอ,แกงจืดฝัก,

น้ําพริกและผักสด

กล้วยฉาบ,ปาท่องโก๋สังขยา,ผัดหมี่

,ข้าวต้ม

สมุนไพรแช่เท้า, นายชนะ แซ่อู๋ โทร: 097-1175567

ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน 1 ชม. นางโชติกา โสจิสิริกุล         

 โทร 086-2841889

ยําปลาส้ม,ผักกูดทรงเครื่อง,ปลา

นิล,น้ําพริกผักสด,แกงจืดสาหร่าย

กลัวยฉาบ

เดินป่าเที่ยวชมน้ําตกฮาลาซะห์ 2 ชม. เม.ย.-พ.ย. สมุนไพรต้าหลิหวัง

ชมหมอกผ่าหินโยก 3 ชม. ปลาส้ม

เสื้อ

กิจกรรมมัดย้อมสีธรรมชาติ 30 นาที - 1 ชั่วโมง 20 คน นางสาวสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์

โทร 0816165398

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงกุบกะลา  แกงส้มไหลบัว ยํา

ใหญ่ แกงจืดตําลึงบ้านหมูสับ ห่อ

หมก

เมี่ยงกลีบบัว ธัญพืชประคบพูลสุข ศิริพร พูลสุข 08-4009-2266 Line: 0840092266 Facebook: Siriporn Tew 

Facebook Fanpage: ลูกประคบสมุนไพรตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง

พายเรือล่องคลองชมวิถีชมุชน 1 ชม. สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี บัวมาลา Essential Oil สิทธิพงษ์ ภู่ถาวร 09-0986-7987 Line: anakphu

กิจกรรมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พวงประดับตกแต่ง พิชญ์สินี แก้วรุ่งเรือง 08-1758-4847

กิจกรรมนวดแช่เท้าสมุนไพร 1 ชม. สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มะพร้าวแต่งอเนกประสงค์ พิชญ์สินี แก้วรุ่งเรือง 08-1758-4848

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนป่า 30 นาที หมวกแต่ง พิชญ์สินี แก้วรุ่งเรือง 08-1758-4849

กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว 1 ชั่วโมง 30 นาที พวงกุญแจ พิชญ์สินี แก้วรุ่งเรือง 08-1758-4850

กิจกรรมท่องเที่ยว พับดอกไม้ใบเตย 15 - 30 นาที 20 คน ตลาดบางน้ําผึ้ง 

8,000 คน

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี กินในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง

กิจกรรมกราบสักการะพระมหามณฑปเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันธ์ 15 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมท่องเที่ยว การเลี้ยงชันโรง (สบู่และครีมชันโรง) 1 ชม. สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมการทําขนมถ้วยโบราณ 1 ชม. สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

โชติทายการาม (บริเวณริมน้ําหลังพลับพลาที่ประทับ)ศร์ เยี่ยมชมมณฑป พลับพลา 

และพิพิธภัณฑ์ภายในวัด

45 นาที - 1 ชั่วโมง คุณอภิรักษ์ (แซม)

081-6846383

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สามารถเลือกกินได้ตามอัธยาศัย 

เช่น ก๋วยเตี๋ยวตลาดเหล่าตั๊กลัก 

ข้าวแห้ง เป็นต้น

ล่องเรือชมวิถีชาวดําเนินสะดวก 10 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เยี่ยมชมบ้านมหาดเล็กเจ็กฮวด 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรม รอยพวงมาลัย ถวาย ร.5 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมสาธิตการทําสลิ่มโบราณ 30 - 45 นาที จองล่วงหน้า

ชิมผลไม้สวนเกษตรผสมผสานแม่ทองหยิบ 1 ชม. ผลไม้ตามฤดูกาล

มัดย้อมผ้าภูอัคนี 1 ชั่วโมง 30 นาที 30 ผู้ใหญ่สมหวัง ผาสุขใจ

0985978166

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงเห็ด (ตามฤดูกาล) ขนม,น้ําดื่ม ผ้าภูอัคนี นางสํารวย ศรีมะเรือง

0970074244

เที่ยวชมเขาพระอังคาร 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไข่เค็มอัคนี คุณสุริยะ (ก้อง)

0906196053

ทําไข่เค็มภูอัคนี ไข่เค็มที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ฟังบรรยายประวัติศาสตร์เขาปลายบัด 30 นาที 200 ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ลอยประโคน

0967966127

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงจืดลูกรอก, ผัดกุ้งจ่อม ขนมไทย, น้ําสมุนไพร ผ้ามัดผ้อมสีธรรมชาติหมักโคลนบาราย, นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ

0802828239

เรียนรู้ขั้นตอนการทําผ้ามัดย้อมหมักโคลนบารายพันปี 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก

สนุกเพลิดเพลินกับการทําขนมไทย 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ข้าวภูเขาไฟ

ปั่นจักรยานชมวิวรอบบาราย 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชมการแสดงรําตร๊ด 30 นาที 100 ผู้ใหญ่บุญทิพย์ กะรัมย์

0854114435

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงไก่ใส่กล้วย, ขนมจีน ขนมตดหมา ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม นางสําเริง โกติรัมย์

0805953414

ชมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานบ้านโบราณ ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร

ฐานตะดอก ฐานบ้ฎานนก ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และฐานสาวไหมทอไหม

ฐานละ 20 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สบู่โปรตีนไหม

นั่งรถกระสวยเที่ยวภายในชุมชน 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมทําขนมตดหมา 45 - 60 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมทําของที่ระลึกจากผ้ฎาไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง 2 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

รับฟังประวัติชุมชนบ้านทะเลน้อย 1 ชั่วโมง 100 นายปรีชา สรรเสริญ

08 1864 9086

12 เดือน ผักน้ําพริกกะปิ กล้วยบวชชี น้ําปลา

วัดราชบัลลังก์ รับฟังประวัติศาสตร์พระเจ้าตากฯ 1 ชั่วโมง ต้มข่าไก่ กะปิ

ฐานเรียนรู้บ้านเพาะผักกระชับ 1 ชั่วโมง แกงส้มผักกระชับ กล้วยตากสามน้ํา

 บ้านป้าทวน ซื่อตรง " สถาปนึก หัตถกรรมพื้นบ้าน 20 นาที ไข่เจียว

เยี่ยมชมบ้านจักสานป้าแสน 20 นาที ปลาเค็ม

เยี่ยมชมการทําหมวกใบจาก 1 ชั่วโมง ผลไม้ตามฤดูกาล

เยี่ยมชมการทําปลาเค็มแดดเดียว 1 ชั่วโมง

การล่องเรือลําน้ําประแสร์ ชมวิถีประมงน้ําตื้น และชมเหยี่ยวแดง 1ชั่วโมง 30 นาที

บรรยายประวัติชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ 40 - 1 ชั่วโมง 50 นายสายชล สุเนตร

08 1161 6694

* สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

กิจกรรมจะปรับเปลี่ยนเวลาน้ําขึ้น-

น้ําลง ในแต่ละวัน

จันรอนย่าง ผลไม้พื้นถิ่น (ตามฤดูกาล) ผ้ามัดย้อม

นั่งเรือชมป่าชายเลน ชมสาธิตการทําประมงพื้นบ้าน เช่น 

การวางอวนปลากระบอก

30 นาที - 1ชั่วโมง แกงหอยพอกใบชะพลู ลูกจากเชื่อม (ตามฤดูกาล สบู่ใบคันทรง

 กิจกรรมลานตะบูนมีกิจกรรมโยนโบว์ลิ่งในลานตะบูน 30 นาที - 1ชั่วโมง ปลากระบอกต้มส้มระกํา อาหารทะเลแปรรูป

ปลูกหอย 30 นาที ผักต้มน้ําพริกกะปิ

กิจกรรมปล่อยปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 40 นาที

 กิจกรรมชิมใบโกงกางชุบแป้งทอด 30 นาที

กิจกรรมชิมชาร้อยรูอยู่ร้อยปี สมุนไพรหัวร้อยรู 15 นาที

กิจกรรมทําผ้ามัดย้อมจากสีลูกตะบูน 1 ชั่วโมง

กิจกรรมขนมโบราณพิมพ์ข้าวตอก 30 นาที

กิจกรรมการจักสานหมวกใบคันทรง 30 นาที

ต้อนรับด้วยน้ําสมุนไพร + มงกุฏดอกไม้ /สักการะหลวงพ่อศิลาแลง

 /ปิดทองรอยพระพุทธบาท

30 นาที 35 นายคมเดช วงศ์พิณ 

08-2172-1546

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกง= แกงกะทิหยวกกล้วย,

แกงส้มใบแต้ว,แกงเผ็ดปลา

หน่อไม้ผัดพริกแกง (เลือก 1 อย่าง)

ขนมนิ่มนวล,ขนมเปียกปูน

น้ําตาลสด,หรือขนมไทยอื่นๆ + 

น้ําสมุนไพร

แก้วกะลาเก๋ไก๋ คุณกําไล 09 7941 4146 Line: 0979414146

กิจกรรมนั่งสามล้อชมชุมชน ไปที่สวนลุงจริต สวนผลไม้อินทรีย์

เกรดส่งออก

1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ต้ม= ต้มยําไก่,ต้มหมูหน่อไม้,

ต้มเค็มหมูชะมวง,แกงเลียง,

ต้มจืด,ต้มส้มปลา (เลือก 1 อย่าง)

ผลไม้แปรรูปเพื่อสุขภาพ เจ๊ทัศน์ คุณกําไล 09 7941 4146 Line: 0979414146

นั่งเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ําประแส  และชมวิถีชีวิต “ตัวรั้ง” 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยํา= ยําใบเปราะ(เฉพาะฤดูฝน)

ยําผักกูด,ยําวุ้นเส้น(เลือก 1 อย่าง)

ถ่านมังคุดดูดกลิ่น คุณกําไล 09 7941 4146 Line: 0979414146

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

บางกะเจ้า

เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนดําเนินสะดวก3 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี

1 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 แม่หวาด ธารโต ยะลา

สมุทรปราการพระประแดงชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า2

บุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติเจริญสุขหมู่บ้านท่องเที่ยวเจริญสุข-สายบัว4

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมือง5 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์

ห้วยราช บุรีรัมย์

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ8 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด

แกลง ระยองทางเกวียนชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ7

6 ชุมชนสนวนนอก สนวน

ระยองแกลงกระแสบนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระแสบน9



ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

 เรียนรู้และทดลองการใช้เครื่องมือการสีข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทอด = ไก่ทอด,ปลาทอด,ไข่เจียว,

ทอดมันหัวปลี,กุ้งฝอยทอดกรอบ

(เลือก 1 อย่าง)

สบู่มังคุด คุณกําไล 09 7941 4146 Line: 0979414146

 เรียนรู้และทดลองตัดพวงมะโหตร 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ผัด = ผัดผักกูด,ก๋วยเตี๋ยวผัด,ผัด

ผักรวม,ผัดหน่อไม้ใส่ไข่(เลือก 1 

อย่าง)

เยี่ยมชมมสัยิด 200 ปี และสูดโอโซน 360  องศา ณ สะพานวัดใจ +เลือกกืจกรรม

ลงมือทํา

1-2ชั่วโมง 50-100 คุณนาง 06 1660 0955

รสริน วิรัญโท 08 9244-6702

ทั้งปี น้ําพริกกะปิกับปลาทอด ข้าวเกรียบยาหน้า ชานมใบจาก รสริน วิรัญโท 08 9244-6702 Line: 0892446702

ล่องเรือชมป่าชายเลน ส่องนก งมหอยปากเป็ด 3 ชั่วโมง ต้มส้มพริกขี้หนู ขนมตะอุ้ย ปลาเค็ม (3-4ตัว)

สาธิตงอบใบจาก 30นาที - 1ชั่วโมง ก๋วยเตี๋ยวผัดทะเล กะปิ (1กระปุก)

สาธิตน้ําตาลชัก 30นาที ซีฟู้ดลวก ปังเมกรอบ (4ถุง)

ข้าวเกรียบยาหน้า 30นาที น้ําพริกปลาโคก (1กระปุก)

ชมการแสดงลิเกฮูลู 30นาที - 1ชั่วโมง

สอนทําอาหาร และขนมพื้นถิ่น 30นาที - 1ชั่วโมง

ทําชาใบจาก 30นาที

พายเรือหาหอยจุ๊บแจง 1-2ชั่วโมง

ชมสวนผลไม้ 1ชั่วโมง เฉพาะเดือนเมษายน - พฤษภาคม

นั่งรถรางชมชุมชน 1-1.30 ชั่วโมง 200 นายชาติชาย เหลืองเจริญ

08 7817 8030

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําพริกกะปิ+ผักพื้นบ้าน น้ําสมุนไพร + ขนมไทย กะปิ

สาธิตการตีมีดกรีดยางพาราแบบโบราณ และทดลองกรีดยางพารา 15 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ปลาต้มหวาน น้ําปลา

สะพานรักษ์แสม เพื่อชมป่าชายเลนและชมธนาคารปูแสม 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ส้มตํา

ชมกรรมวิธีการผลิตน้ําปลาที่หาดูได้ยาก 15 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไข่เจียว/ไก่ทอด

แวะชมสวนผลไม้ของชาวบ้านพร้อมทั้งชิมผลไม้สดๆจากต้น 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไก่/หมูผัดกระวาน

ปั่นจักรยานไปที่บ้านป้าลมุล ชมสวนมะพร้าว 50 คุณวันดี ประกอบธรรม 

09 8412 1712

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงไก่กะลา กาแฟมะพร้าว +

ขนมไทย 1อย่าง

น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น FB Page : ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลตะเคียนเตี้ย

โทร : คุณวันดี ประกอบธรรม  09 8412 1712

ชมการเพาะเลี้ยงแตนเบียน ปล่อยแตนเบียน 45 นาที - 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไข่เจียว ทองพับป้าลมุล

สวนป่าสาโรชกับแหวว ชมขั้นตอนการทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น 45 นาที - 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ผัดบวบ ผ้ามัดย้อมเปลือกมะพร้าว

ชมวิถีชีวิตขาวสวนมะพร้าว ที่สวนฟ้าใสไอโกะ 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําพริกกุ้งสดไข่เค็ม

ทําอาหารท้องถิ่นของชุมชน อาทิ  แกงไก่กะลา  น้ําพริกกุ้งสดไข่เค็ม 30 - 45 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ต้มหมูชะมวง

ทํากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน อาทิเช่น  การตัดพวงมะโหตร และการเก็บ

ดอกไม้มาทํากระเป๋าผ้าปังปัง

30 - 45 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ข้าวต้ม+กาแฟ (ตอนเช้า)

ชมพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสา ชมเรือนไม้แฝด ที่มีเสามากกว่า 100 ต้น 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชมการตัดเกสรดอกระกํา การดูแลรักษาสวนผลไม้ ประมาณ 30-40 นาที ช่วงกุมภาพันธ์-กรกฎาคม น้ําพริกระกํา

กิจกรรมการทําอาหารในสวนผลไม้  เช่น น้ําพริกระกํา 30 นาที ช่วงกุมภาพันธ์-กรกฎาคม ไข่เจียวสมุนไพร

ล่องเรือชมธรรมชาติ และเดินทุ่งโปร่งทองและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 1 ชั่วโมง คุณแต๋ม 085 120 8014

อนุสรณ์เรือรบประแสร์ 30 นาที

สักการะศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 30 นาที

สาธิตการผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่ 30 นาที

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย โปรแกรม One Day Trip 50 คน คุณสุรี ผ่องใส 09 6114 2790

ชมหาดทรายสองสี

ขอพรบ่อญวน เป็นบ่อน้ําจืดอยู่ติดทะเล

สัมผัสวิถีประมงชาวชุมชนบ้านไม้รูด

ชมการสาธิตดําหาหอยถ่าน

ปลูกต้นโกงกาง

คุณสมรักษ์ 099 4965546

ชมด้วยความสวยงามของริมน้ํายม 45 นาที 40 - 50 นายชัชชัย ชุ่มชื่น 

088-272-8005

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําพริกกระทะแตก พล่าข้าวกล้องงอก สังคโลกบ้านเกาะน้อย นายคมกริช ฉิมพลี 08-8275-0060 Facebook: ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนหนองอ้อ

เยี่ยมชมวัดกุฎีราย ความสวยงามของสถาปัตยกรรม 45 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงหยวกใส่ถั่วเขียวเกี่ยวมือ หัวหงอกตอกตัด

วัดป่ายาง นมัสการหลวงปู่จันทร์ 45 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โซเล่ไก่ น้ําสมุนไพร

 เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าว 45 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ผัดผัก

ชมศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก หมายเลข 42 (เตาทุเรียง) 45 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ต้มจืด

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเขียนลวดลายสงัคโลก 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

การแสดงพื้นบ้าน 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทครั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตไทครั่ง 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เรียนรู้วิถีชาวนา 1 ชั่วโมง 200 ชมรมฯบ้านคุกพัฒนา 

095 6535653

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ผัดเผ็ดไก่บ้าน ลาบหมู ต้มกะทิ

ปลาเกลือ น้ําพริกผักต้ม แกงหยวก

ขนมเทียนแก้ว ข้าวแดกงา ขนม

ดอกจอก

ว่าวพระร่วง นางทรรศวรรณ ลิสวน 08-9562-6230 Line: 0895626230 Facebook: 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา

กิจกรรมทําว่าวพระร่วง 1 ชั่วโมง ผู้ใหญ่นุช 

0895626230

เรียนรู้การทําข้าวแดกงา 1 ชัวโมง

เรียนรู้การทําขนมดอกจอก 1 ชัวโมง

เรียนรู้การทําขนมเทียนแก้ว 1 ชัวโมง

นั่งรถรางชมอุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 ชั่วโมง 30 นาที 100 คุณปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ 

080 116 4141

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ปิ่นโตปูเสื่อ ขนมไทย เขียนลายสังคโลกลงบนเสื้อ นางธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ 09-8569-1745 Line: 0985691745 Facebook: 

เสื้อเพ้นท์ลายสังคโลกบ้านปรีดาภิรมย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคําแหง 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําสมุนไพร เพ้นท์ลายสังคโลกบ้านปรีดาภิรมย์ นางธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ 09-8569-1745 Line: 0985691745 Facebook: 

เสื้อเพ้นท์ลายสังคโลกบ้านปรีดาภิรมย์

กิจกรรมเพ้นท์ลายสังคโลก 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมพระเครื่องสุโขทัย 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ทําบุญตัดบาตรวัดตระพังทอง 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมสานปลาตะเพียน 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 กิจกรรมทําขันธ์ 5 สักการะเจ้าพ่อร่มขาวบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้าน 1 ชั่วโมง 250 ผู้ใหญ่บ้านจันที ชมภูมี 

089-269-0301 

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อ่อมไก่ ข้าวต้มแดด ผ้าทอแห่งชุมชนบ้านผารังหมี นางสุดใจ ชมพูมี 06-3156-6495 Line: 0631566495 Facebook: ผลิตภัณฑ์

ตามวิถีชาวบ้านผารังหมี พิษณุโลก

นั่งรถรางไปที่วัดผารังหมี สักการะพระนอนในถ้ํา และขึ้นบันไดสวรรค์ 1 ชั่วโมง นางสุดใจ ชมภูมี 

082-175-0064

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ลาบหมู ซาลาเปาไส้มะม่วง

เรียนรู้การทําซาลาเปามะม่วง ที่หมู่ 12 บ้านคลองซับรัง 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําพริกผัก น้ํามะม่วง

 ชมผ้าทอลายมะม่วง 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ส้มตํา

 นั่งรถรางชมนครป่าหินบ้านมุง เนินมะปราง 2 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คอหมุย่าง

 รอชมค้างคาวออกจากถ้ํา ณ จุดแลนด์มาร์คบ้านมุง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ตราดแหลมงอบน้ําเชี่ยววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ําเชี่ยว10

ระยองแกลงเนินฆ้อมหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจํารุง11

12 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี

15

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ16 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย

ท่องเที่ยววิถีชุมชนตําบลปากน้ําประแส13 ปากน้ําประแส แกลง

คลองใหญ่ไม้รูดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลไม้รูด14

ระยอง

ตราด

ตราด

สุโขทัย

สุโขทัยศรีสัชนาลัย

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง คลองใหญ่ แหลมงอบ

เมืองสุโขทัย สุโขทัย

พิษณุโลกเนินมะปรางไทรย้อยชุมชนท่องเที่ยวบ้านผารังหมี

17 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา สาจิตร

17 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เมืองเก่า

19



ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

DIY ปั้นดินเผา 1 วัน / ครึ่งวัน 40-50 คุณเพรียว

085-9737080

ตลอดทั้งปี ไก่ชะลอม/ปลาดุกทอด ขนมรังผึ้งตาล+น้ําตาลสด หม้อดินเผาจิ๋วบ้านทุ่งหลวง คุณจันแรม อ้นทอง (กิ๊ก) โทร : 062-832-5477

Line ID : 062-832-5477

วัดลาย 2 วัน / ครึ่งวัน 40-51 ตลอดทั้งปี

หออัตลักษ์ 3 วัน / ครึ่งวัน 40-52 ตลอดทั้งปี

ทําว่าวใบไม้พระร่วง ไม่เกิน 2 ชม. 30 คุณแจ๊ค

088-1547953

ตลอดทั้งปี แกงบวนหัวตาล ขนมตาล+น้ําตาลสด ข้าวเขาหลวง นายธนวรรธน์ โฉมห่วง 09-5642-0071 Line: 0956420071 Facebook: ข้าว

เขาหลวง สุโขทัย

วัดนาเชิงคีรี ไม่เกิน 2 ชม. 30 ตลอดทั้งปี

หยอดน้ําตาลตะโตนด ไม่เกิน 2 ชม. 15-20 ช่วง กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน

พระแม่ย่า ไม่เกิน 2 ชม. 20 ตลอดทั้งปี

จักสาน ครึ่ง ชม.-1 ชม. 50 ผู้ใหญ่สมชาย

086-7382111

ตลอดทั้งปี แกงขี้เหล็ก/หัวไทท้าวใส่ไข่ผัดถั่ว  ีขนมลูกตุย+ขนมใส่ใส้ กระเป๋าจักรสาน ไม้ไผ่สีสุข นางสมนึก ศิริโภคา 08-6939-2194 Line: 0869392194

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง -30 นาที

เยี่ยมชมบ้านขนมหม้อแกงโบราณ -30 นาที

สักการะพระพุทธรัตน์สิริสุริโขทัย -30 นาที

ชมวัดกําแพงงาม -30 นาที

นมัสการหลวงพ่อโตพุทธชินวัตร -30 นาที

หัตถกรรมไม้สัก ครึ่ง ชม.-1 ชม. 50 ตลอดทั้งปี

DIY ต่างหูจากใบตาล 30 นาที 20-30 คุณวรวุฒิ

081-684-3504

ตลอดทั้งปี ลาบหมู แกงแค น้ําพริกหนุ่ม ไข่

ป่าม

ขนมแตง +ขนมเกลือ ย่ามผ้าฝ้ายทอมือไทยชนะศึก นายวรวุฒิ อินคํามา 08-1684-3504 Line: 0816843504 Facebook: ชมรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก

วัดพิพัฒน์มงคล 1 ชั่วโมง

วัดทุ่งเสลี่ยม 45 นาที่

ทําแหวน DIY 1 ชั่วโมง

50-200 คน

คุณปริศนา  064-356-3143

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ต้นเส้นแกงร้อน ขนมปะแนม+ข้าวแคบ แหวนเงินลงยาง นางสาวปริศรา พลเหิม 06-4356-3143 Line: 0643563143 Facebook: 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย

การทอผ้า 5-10 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ลาบหมูสุโขทัย กระยาสารท กล้วยอบเนย

ฟั่นเทียน DIY
10 นาที

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
น้ําพริกปลาย่างและเครื่องเคียง น้ําสมนุไพร กล้วยเลย์

DIY ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยํายวก ฟักทองทอด

DIY ข้าวแคบ 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ปลาทอด กล้วยกวน

บ้านภูมิปัญญา"ทํากระยาสารท" 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ก๋วยเตี๋ยวสุโข กระยาสารท

บ้านภูมิปัญญา"พิมพ์พระ" 15 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

บ้านภูมิปัญญา"บายศรี" 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

บ้านภูมิปัญญา"แกะสลักสบู่" 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

บ้านภูมิปัญญา"ทอผ้า" 15 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เครื่องประดับนาฏศิลป์ 15 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ลงยาแหวน 30 นาที - 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เรียนรู้ทําเงินทําทอง 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้
 5 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์แรกของแต่ละเดือน

ตลาดโบราญใครใคร่ค้าค้า
5 ชั่วโมง ทุกวันศุกร์-วันเสาร์ สัปดาห์สุดท้าย

่ ื
ทุ่งนาหนองหล่ม 30 นาที 100 คุณสุ

087-314-7433

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ขนมถ้วย ผ้าทอเมืองด้ง คุณสุพรรษา เรืองฤทธิ์ 08-7314-7453 Line: 0945564920 , 0624546355

ศูนย์ทอผ้าปลายนา (กิจกรรมจ่องกบ) 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําสมุนไพร ผ้าหมักโคลน

ข้าวเปิ๊ป 1 ชั่วโมง 20 คน คุณเลิฟ 084-099-8396 สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ข้าวเปิ๊บ เครื่องจักสาน

วัดอินทารามปลายนา 30 นาที สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ดอยเขามุ้ง 2-3 ชั่วโมง ต.ค.-มี.ค

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อหมื่นด้ง 30 นาที

การทําขนมผิง 1 ชั่วโมง 50 คนขึ้นไป คุณวันชัย

081-281-7081

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ต้มยําปลา  กุ้งฝอยทอด น้ําพริก

ปลาร้า ไข่เจียว

ข้าวเหนียวเผือก ขนมผิง นายวันชัย พวงเงิน 08-1281-7081

สักการะศาลเจ้าพ่อดาบทอง 20 นาที

เยี่ยมชมวัดกงไกรลาศ 30 นาที

ชมชุมชนชาวจีน 30 นาที

เรียนรู้กลุ่มแปรรูปน้ําปลาปลาสร้อยแท้ 1 ชั่วโมง

สาธิตการทอผ้าหาดเสี้ยว 1 ชั่วโมง 50 - 200 คนขึ้นไป คุณอั้ม

089-888-0231

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงยวก น้ําสมุนไพร ผ้าทอหาดเสี้ยว นายอภวิัฒน์ ขอบคุณ 055-672-155, 08-9888-0231

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาธรผ้าทองคํา 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แกงขี้เหล็ก ขนมพื้นบ้าน ผ้าซิ่นตีนจก

วัดหาดเสี้ยว 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ลาบมะเขือ ถุงยาม

ถุงย่าม DIY 30นาที - 1ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําพริกกับผักต้ม เสื้อผ้าพื้นเมือง

ทําขนมพื้นบ้านข้าวโค้ง 1 ชั่วโมง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมท่องเที่ยวขึ้นเขาโปกโล้น 3-4 ชม. 100 คนขึ้นไป คุณตั้ม

095-815-3968

12 เดือน 3 ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล ไม้กวาดดอกหญ้า นายกองสี รัตนโค้น 08-3331-5932, 055-239-514

สักการะพ่อปู่หลวงนครชุม 15 นาที 12 เดือน ไข่ป่าม ช่วงประเพณีกระยาสารท มี

กระยาสารท

เรียนรู้พันธุ์ไม้นานาชนิด 15 นาที 12 เดือน ไก่เขย่า

เรียนรู้สุรากลั่น 40 ดีกรี 15 นาที 12 เดือน อาหารตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝนมีปู

นาผัดผงกะหรี่

ปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านชมวิถีชีวิตของชุมชน 3 ชม. 30 คน 12 เดือน

เยี่ยมชมบ่อเกลือ และศึกษาวิธีต้มเกลือ 20 นาที ก.พ.-เม.ย.

เรียนรู้การทําอาหารพื้นบ้าน 1 ชม. 12 เดือน

ดํานา 1 ชม. พ.ค.-มิ.ย.

ถ้ํานางสิบสอง รวมทุกกิจกรรม 3 ชม. 50 คน ผู้ใหญ่พิทักษ์

099-285-7502

พ.ย.-ม.ค. อาหารพื้นถิ่น ขนมไข่หงส์ ข้าวแดกงา คุณพิทัก 09-9285-7502 Line: 0992857502

ชมภูเขาหินปูน 3,600 ล้านปี น้ําพริกค้างคาว ขนมพื้นบ้าน

วัดบ้านมุง หนวดค้างคาวทอด น้ําสมุนไพร

แคมป์หมาบ้าใจดี 1 ชั่วโมง 30 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แขนบปลา

รถอีต๊อกอีแต๊ก 10 คน ผู้ใหญ่สมชาย

087-444-8116

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยําแหนมเห็ด น้ําพริกเห็ดสามรส 

ลาบเห็ด แกงฟักทอง

แกงบวชฟักทอง น้ําไผ่ ผ้าปักอิ้วเมี่ยน นายอนุสรณ์ ฟุ่งรุ่งนิรัติศัย 08-3870-5959 Line: 0838705959 Facebppk: 

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านจอมแขวน

กิจกรรม DIY ทําเห็ดสวรรค์ 30 - 60 นาที 30 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ปักผ้าเทคนิคอิ้วเมี่ยน 30 นาที 20 - 30 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชิมเมนูอาหารท้องถิ่น 20 - 30 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หมูหลาม หมูอบใบหม่อน ขนมข้าวโพดกวน น้ําอัญชัน

สุโขทัยคีรีมาศชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเชิงคีรี21 นาเชิงคีรี

สุโขทัยคีรีมาศทุ่งหลวงชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหลวง20

23

สุโขทัยศรีสัชนาลัยท่าชัยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัยศรีสัชนาลัย24

สุโขทัยเมืองสุโขทัยบ้านกล้วย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกล้วย

22

สุโขทัยทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก

26

สุโขทัยศรีสัชนาลัยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหาดเสี้ยว27 หาดเสี้ยว

สุโขทัยศรีสัชนาลัยบ้านตึกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง25

สุโขทัยกงไกรลาศกงไกรลาศชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคนน้ํายม

พิษณุโลกนครไทยนครชุมชุมชนนครชุม28

พิษณุโลกเนินมะปรางบ้านมุงกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ29

กําแพงเพชรเมืองอ่างทองชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่างทอง30



ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

โบราณสถานเขตนอกกําแพงเมือง 100 คน คุณกุ้ง

062-551-5998

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หมี่แดง แกงบอน แกงฟักทอง ฉู่ฉี่

ปลา หลนเต้าเจี้ยว

กระยาสารท กล้วยไข่ พิมพ์พระพิมพ์ใจ นายลําเทียน ศรีเพ็ญ 06-3363-3266 Facebook: ลําเทียน ศรีเพ็ญ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 100 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย 100 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วัดเทพโมฬี

DIY ตัดพวงมโหตร 30 นาที 30 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

DIY พิมพ์พระพิมพ์ใจ 30 นาที 30 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ตําน้ําพริกกําแพงพัง 30 นาที อาจารย์ต๋อง

089-907-1187

น้ําพริกกําแพงพัง คุณติ๋ม 08-1045-8550 Line: 0810458550

เล่าตํานานท้าวแสนปม

ธุดงสถานสู่แสงธรรม

วัดเจดีย์เจ็ดยอด

วัดริมทาง

สาธิตข้าวเกรียวเกรียบกล้วยไข่ 30 นาที 100 คน คุณฝน

095-686-6067

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ําพริกกล้วยไข่ ต้มยําหัวปี ลาบ

หมู กล่วยไข่ตามฤดูกาล

คุกกี้กระยาสารท น้ําชาเกสร

กล้วยไข่

ข้าวเกรียบกล้วยไข่ คุณกัญญาณัฐ 09-5686-6067 Facebook: ข้าวเกรียบกล้วยไข่กําแพงเพชร

ชมฐานเรียนรู้กล้วยไข่แปลงใหญ่ 100 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สักการบูชา หลวงพ่อปลอดภัย พระเกจิชื่อดัง 100 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วิธีสาธิตชงชาเกษรกล้วยไข่ 15 นาที 100 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เรียนรู้ฟาร์มแพะ 100 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วัดแม่กาษา 30 นาที คุณอู๊ด

081-740-5395

ผ้าถุงทอมือแม่กาษา คุณวรรณนิสา ใจเถิน 08-1740-5395 Line: 0817405395 Facebook: กลุ่ม

ฮักนะแม่กาษา

น้ําตกแม่กาษา 15-20 นาที

บ่อน้ําร้อนแม่กาษา 15-20 นาที

หัตถกรรมทอผา 15-20 นาที

ออนเซนถังไม้โอ๊ค 15-20 นาที

ฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน 4 ชม. เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ล่องเรือชมแม่น้ําเมย -30 นาที 20 คน ผู้ใหญ่สมพงษ์

063-638-9927

เดือนมกราคม-เมษายน แกงข้าวเบอะ/ต้มยําไก่บ้าน/

น้ําพริกน้ําปู ผักต้ม

ขนมวง/ขนมบัวลอย ย่ามกะเหรี่ยง นายสมพงษ์ พงษ์อภิโชติ 08-2366-208, 06-3638-9927

รําวิถีปกาเกอะเยอะ -30 นาที 20 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชมถ้ําโมกขละ -30 นาที 20 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชมน้ําตกฤๅษีและดูดวง -30 นาที 20 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชมไม้กลายเป็นหิน -30 นาที 20 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ทอผ้า -30 นาที 20 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

จักสาน -30 นาที 20 คน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรม DIY ตุ๊กตาชนเผ่า , จักสานจากทางมะพร้าว , ทําพวงกุญแจจากเศษก้อน

ฝ้ายธรรมชาติ , ทําขนมพื้นบ้านชนเผ่า,พวงมาลัยปกาเกอะญอ

1 ชั่วโมง 30 นาที 30 คน ผู้ช่วยหอย

061-330-1756

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

(ยกเว้น ช่วงฤดูฝน)

เสื้อทอปกาเกอะญอ คุณบี๋ 06-1684-1988 Line: 0616841988 Facebook: Kleepo shop

ชมถ้ําซามูไรพร้อมรับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์

นั่งรถอีฎต่อ (อีแต๊ก) ชมวิถีชีวิตสัมผัสวัฒนธรรมปกาเกอะญอ (ชมบ้านภูมิปัญญา,ทิว

ไผ่งา

ทิวไผ่งาม

นั่งรถอีฎต่อ (อีแต๊ก) ชมวิถีชีวิตสัมผัสวัฒนธรรมปกาเกอะญอ

ประดิษฐ์จ้ําดอกผึ้ง 1 ชั่วโมง 40  คน คุณดอย 084-326-4684 ตลอดทั้งปี  (ยกเว้นกิจกรรม

ล่องเรือ ช่วงฤดูฝน)

ย่ามทอปกาเกอะญอ , เสื้อปกาเกอะญอ คุณดอย 084-326-4684

ล่องเรือชมแม่ฎน้ําเมย (ยกเว้นช่วงฤดูฝน) 4 ชั่วโมง รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน / 

ชมถ้ําน้ํา ถ้ําค้างคาว ถ้ําพระเจ้า

นั่งรถอีแต๋นชมวิถีชีวิตบ้านช่องแคบ

ชมสวนส้มโอพร้อมชมการสาธิตการทํายําส้มโอ (มีเฉพาะฤดูกาล)

วัดวังหาด 1-2 ชั่วโมง 30 คน คุณพร

093-7828308

ตลอดทั้งปี แกงแคไก่/แกงผักหวาน/แกงผัก

ตามฤดูกาล/แกงเห็ด/ปลานิลเผา

ขนมปรง ผ้าย้อมดินวังหาด นางสาววราภรณ์ สมหารวงศ์ 09-3782-8308 Line: 0937828308 Facebook:

 ผ้าฝ้ายย้อมดิน ถิ่นก่อนประวัติศาสตร์-กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง วังหาด

กิจกรรมดอกย่อ 1-2 ชั่วโมง 30 คน

พิพิธภัณฑ์โบราณบ้านวังหาด 1-2 ชั่วโมง 30 คน

อ่างเก้บน้ําบ้านวังหาด 1-2 ชั่วโมง 30 คน

DIY ปักผ้าสีดิน 1-2 ชั่วโมง 30 คน

ผ้ฎามัดย้อม 1-2 ชั่วโมง 30 คน

จัฎกสานใบลาน 1-2 ชั่วโมง 30 คน

ทอผ้า 1-2 ชั่วโมง 30 คน

กิจกรรมปราสาทฟาง วิถีชีวิตชุมชน 1 ชั่วโมง 50 คน นางสาวลักขณา 08-7228-0676 ตลอดทั้งปี

สมัผัสวิถีเกษตรกรรมและชมบานาน่าแลนด์ แดนกล้วยๆ 1 ชั่วโมง 15 - 20 คน ตลอดทั้งปี

ชมสวนสมุนไพรและเรียนรู้การปั้นเตาดินเผา 1 ชั่วโมง 50 คน ตลอดทั้งปี

เยี่ยมชมบ้านโบราณเฮือนฮัก “ตาสวน ยายบัว” 1 ชั่วโมง 20 คน ตลอดทั้งปี

เรียนรู้การทอผ้า จากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว 1 ชั่วโมง 20 คน ตลอดทั้งปี

สักการะพ่อพญาช้าง นางผมหอม และฟังเรื่องราวตํานาน ณ วัดโนนสว่าง 1 ชั่วโมง 50 คน ตลอดทั้งปี

โปรแกรม Phuho Ecotour 1 วัน 15 - 20 คน ตลอดทั้งปี ลวกผัก น้ําพริก ไข่ขันออร์แกนิค 

ส้มตํามะกอก ไก่ทอด ลาบกล้วยๆ

 ข้าว 28 สายพันธุ์

น้ําผึ้งมะนาว ขนมแปรรูปจาก

กล้วย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย (banana stick) 

ข้าว 28 สายพันธุ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ

นางสาวลักขณา 08-7228-0676

ชมความงามนางพญาเสือโคร่ง (พ.ย.-ก.พ.) 3 ชั่วโมง (รวมเวลาเดินทางขึ้น-ลงภู) 100 คุณนิยม กุลาชัย 

06 2557 0912

ธ.ค.- ก.พ. (ดอกไม้บานไม่ตรงตาม

ช่วง)

น้ําผลไม้และผลไม้ตามฤดูกาล 

เช่น เสาวรส อะโวคาโด แตงโมง 

และ ขนมพื้นถิ่น

ชมรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 130 ล้านปี 1 ชั่วโมงครึ่ง หน้าแล้ง

ชมความงามน้ําตกหมันแดง 9 ชั้น 3 ชั่วโมง 10

รําลึกประวัติศาสตร์การต่อสู้รบ อนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง 45 นาที

 เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวไร่ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(พ.ค.-ต.ค.) 1 ชั่วโมงครึ่ง

กิจกรรมทําขิงผง 1 ชั่วโมง 10 ทุกฤดูกาล - ซั่วไก่ดํา - แหนมไก่ทอด - ขิง

ทอด - ส้มตําด๊องแด๊ง - น้ําพริก

ใบสะทอน หรืออาหารตามฤดูกาล

 เช่น เห็ด หน่อไม้ ฯลฯ

ขนมจีนเส้นสด น้ําขิง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขิง คุณนิยม กุลาชัย 06 2557 0912

กําแพงเพชรเมืองในเมืองชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกําแพงเพชร31

32

33 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าพุทรา

ตากแม่สอดแม่กาษากลุ่มท่องเที่ยวฮักนะแม่กาษา34

กําแพงเพชร

กําแพงเพชรคลองขลุงท่าพุทรา

เมืองไตรตรึงษ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไตรตรึงษ์

ตากแม่ระมาดขะเนจื้อห้วยปลากอง35

ตากแม่ระมาดพระธาตุกลุ่มท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ36

พบพระ ตากชุมชนช่องแคบชุมชนช่องแคบ37

38 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์อําเภอภูหลวง39 ภูหอ ภูหลวง เลย

เลยด่านซ้ายกกสะทอนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน40



ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

กิจกรรมหอมชาไทย ใบสะทอน (ทําชาใบสะทอน) 1 ชั่วโมง 10 ทุกฤดูกาล - ซั่วไก่ดํา - แหนมไก่ทอด - ขิง

ทอด - ส้มตําด๊องแด๊ง - น้ําพริก

ใบสะทอน หรืออาหารตามฤดูกาล

 เช่น เห็ด หน่อไม้ ฯลฯ

ชาใบสะทอน

กิจกรรมฟ้อนต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ลานวัฒนธรรมวัดคามวาสี 30 นาที 50 คุณสมจิต ไชยสุระ 

06-4212-5349

ชมสถาปัตยกรรมไทญ้อ ณ วัดคามวาสี / สักการะพระบางไม้ 1 ชั่วโมง

เรียนรู้วิถีชนเผ่าไทญ้อผ่านกิจกรรมหัตถกรรม 30 นาที

กิจกรรมทอผ้าย้อมสีไม้มงคล 30 นาที

กิจกรรมทําเกลือสินเธาว์ * เฉพาะหน้าแล้ง 20 นาที

สาธิตแปรรูปอาหารไทญ้อ ปลาร้าฟู 30 นาที

สาธิตการทําขนมจีน 20 นาที

กิจกรรมทําโคมไฟ 30 นาที - 1 ชม. 300 คน ผู้ใหญ่สุทธิสอาน

0980962722

ตลอดทั้งปี ซุปผัก สังขยา

กิจกรรมทําหัวใจไทดํา 30 นาที - 1 ชม. น้ําพริกตาแดง ข้าวหัวหงอก โคมไฟ

กิจกรรมทําตุ้มนกตุ้มหนู 30 นาที - 1 ชม. แกงหน่อไม้ดองใส่ไก่บ้าน หัวใจไทดํา

ซุปไก่ใส่ขิง ตุ้มนกตุ้มหนู

กิจกรรมทําอาหาร 30 นาที 100 คุณยูน

085 659 0940

ตลอดทั้งปี -ปลาทอด/ต้มปลา/แกงปลา/นึ่ง

ปลา

ขนมตาควายและน้ําสมุนไพรต่างๆ

กิจกรรมพับปลา 30 นาที 100

ตอกผ้า 30 นาที 100

กิจกรรมปั้นดินเผาบ่อสวก และพิมพ์ลายเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก 1 ชั่วโมง 50 คุณสุทธิพงศ์ 

08 1028 9051

กิจกรรมจักสาน ตะแหลวกันผี ตะแหลวหมายนา และสัตว์มงคล 1 ชั่วโมง

กิจกรรมทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ(ผ้าเชด็หน้า) 1 ชั่วโมง

กิจกรรมทําลูกประคบสมุนไพรจิ๋ว 30 นาที

กิจกรรมหีบน้ําอ้อยพร้มอมสาธิตการทําขนมปาด 30 นาที

 กิจกรรมรับต้อนย้อนวิถี  พรมน้ําขมิ้นส้มป่อย ผูกข้อมือ 15 นาที 80 นางสาวพันธ์ชนก บัวมะลิ 

08-5529-4456

กิจกรรมแอ่วเฮือนเยือนผญา 20 นาที

ชมพิพิธภัณฑ์บนหลองข้าว และเฮือนฮอมฮัก 30 นาที

 กิจกรรมปรุลายถุงย่าม 30 นาที

กิจกรรมทํากระดาษสา 30 นาที

 กิจกรรมชม ชิม ทําข้าวแคบป้าผัน 30 นาที

กิจกรรมเพ้นท์สีตุ๊กตาไม้ 30 นาที

นั่งรถอีแต๊กชมชมวิถีชีวิตอีสานล้านนา แปลงเกษตรมัลเบอร์รี  สวนเสาวรส 30 นาที 80 คุณปณิตา ศรีขัติย์  

081-952-7058

ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ําโขง และท้องทุ่งในแอ่งเชียงแสน 1 ชั่วโมง

 เติมเต็มพลังแห่งความสุข ด้วยกิจกรรมสไลเดอร์โคลน 1 ชั่วโมง

เวิร์กชอปการแปรรูปผลผลิต ชาถั่วดาวอินคา แยมมัลเบอร์รี 30 นาที

กิจกรรมหมูปิ้งตาปัน อันเลื่องชื่อ 30 นาที

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 30 นาที

ชมความสวยงามของวัดและสถาปัตยกรรมล้านนา 30 นาที 30 คุณวิมล สุขแดง 

065- 734- 9427

กิจกรรมผ้ามัดย้อม,ร้อยสร้อยคอ,ทําอาหารท้องถิ่นมังสวิรัต 30 นาที

กิจกรรมสาธิตการทําเครื่องเงินที่ใช้วัตถุดิบจากเงินแท้ 30 นาที

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชนเผ่าพื้นเมือง 30 นาที

กิจกรรมนวดย่ําขาง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานับร้อยปี 30 นาที 100 คุณสุพรรณ อินทะชัย (รองประธานชมรม) 

 โทรศัพท์   061-195-9551

 อีเมล  spk3003@gmail.com

กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรไทย  ตามรอยสมุนไพรพื้นบ้าน 30 นาที

 เรียนทําขนมท้องถิ่นด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ 30 นาที

ปั่นจักรยานเยี่ยมชมเฮือนคนฮักสุขภาพ เพื่อแช่เท้าด้วยสมุนไพร

หมู่บ้านสันลมจอย เรียนรู้งานหัตถกรรมของชนเผ่า

30 นาที

50 กิจกรรมกลุ่มละไม่

เกิน25คน

พ่อหลวงเอ 

081 030 1242

 

 แกงผักเชียงดาใส่ปลาย่าง

 ข้าวต้มหัวหงอก ขลุ่ยดินเผา

กิจกรรมตําข้าวปุก ชนเผ่า 30 นาที น้ําพริกมะเขือเทศ+ผักลวก+ผักสด ผัดหมี่ขนมจีน นกหวีดดินเผา

นั่งรถรางชมชุมชน

30 นาที

ต้มไก่สมุนไพร/ผักเชียงดาผัดไข่/

แคบหมู/ไข่เจียว

น้ําสมุนไพร ตุ๊กตา/พวงกุญแจชนเผ่า

ร้อยทวารบาล บ้านเทวลัย 30 นาที

กิจกรรมเส้นทางธรรมชาติในป่าใหญ่  2.30  ชม.

กิจกรรม ทํา ขลุ่ย  2  ชม.

วัดภูมินทร์ เรียนรู้เรื่องราวจิตรกรรมวัดภูมินทร์ 30 นาที 50 คุณชตุิมา ณ น่าน 08 4046 6516 ตลอดปี

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด  กิจกรรมตุงค่าคิง 30 นาที 50 ตลอดปี

โฮงเจ้าฟองคํา 30 นาที 50 ตลอดปี

กิจกรรมทําแกงสนัด 30 นาที 20 ตลอดปี

กิจกรรมตุงไส้หมู 30 นาที 50 ตลอดปี

กิจกรรมสวยดอกไม้ 30 นาที 50 ตลอดปี

กิจกรรมเขียนตัวเมืองล้านนา 30 นาที 50 ตลอดปี

กิจกรรมโคมมะเต้า 1 ชั่วโมง 50 คุณถิรนันท์ โดยดี 08 9854 0387 ตลอดปี ตุ้มหูโคมมะเต้า คุณถิรนันท์ โดยดี 089-8540387

นั่งวัวเทียมเกวียน

การระบายศรีแต้มหัวเรือ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดศรีบุญเรือง

สาธิตการฝั้นเทียน

กิจกรรมเย็บผ้า ปักผ้าลายเอกลักษณ์ (ลายดี) ลงบนกระเป๋า 1 ชั่วโมง 50 คุณเด่น จักรกฤษณ์ ตาน้อย 09 7921 

6997

ตลอดปี

กิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (eco print) 1 ชั่วโมง ตลอดปี

นครพนมท่าอุเทนโนนตาลชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อบ้านโพน41

เลยเชียงคานเขาแก้วชุมชนไทดํานาป่าหนาด42

วิสาหกจิชุมชนท่องที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย43

น่านเมืองน่านบ่อสวกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก44

เชียงใหม่ดอยสะเก็ดลวงเหนือชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ45

เชียงรายเชียงแสนบ้านแซวโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

เชียงใหม่หางดงหนองควาย48 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

46

ลําพูนลี้นาทรายชุมชนพระบาทห้วยต้ม47

เชียงใหม่เมืองสุเทพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสันลมจอย49

น่านเมืองน่านเทศบาลเมืองน่านชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลในเวียง - บ้านหนองเต่า50

ชุมชนม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน51

ลําพนป่าซางแม่แรง

 ชุมชนบ้านดอนหลวง

52



ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

กิจกรรมทําอาหารพื้นถิ่น (หมี่สะแนต) 30 นาที ตลอดปี

กิจกรรมปั่นจักรยาน 30 นาที ตลอดปี

กิจกรรมเยี่ยมชมบ้านยองโบราณ 30 นาที ตลอดปี

กิจกรรมเรียนรู้การทํางานไม้ กระบวนการทํากระบวยไม้แบบฉบับสล่าสม 30 นาที ตลอดปี

กิจกรรมทําสวยดอกไม้ไหว้พระ 30 นาที 50 คุณภิญโญ 08 4914 7111 ตลอดปี

กิจกรรมชมสวนหม่อนสิริ ทําอาหารจากลูกหม่อน 30 นาที ตลอดปี

กิจกรรมทําผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 30 นาที ตลอดปี

กิจกรรมชมสวนเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การทําอาหารพื้นเมือง ณ ออนใต้ฟาร์ม 1 ชั่วโมง ตลอดปี

ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง 1 ชั่วโมง 30 นาที ประมาณ 25 คนต่อรอบ คุณประยูร 08-1851-7087 

คุณภร 09-4561-6959

ทั้งปี - - ข้าวกล้องอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ทวี แก้วสระแสน 08-4901-0479 Line: 0833088144

 สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนวนเกษตรดงเย็น กิจกรรมกับชุมชนดงเย็น 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 คน ทั้ฎฎงปี - ยําวอเตอร์เค้ก

- ต้มจืด

- น้ําพริกผักรวม

- ผัดคะน้าแม็กซิกันกุ้งสด

- แกงป่าไกไ่ทย

- ปลาเค็มแดดเดียวทอด

- ขนมหวาน ขนมสาคูเปียกลําไย

- ช้าวเหนียวมะม่วง (ตามฤดูกาล)

- ขนมกง+หม่อนโซดามะนาว

ข้าวหอมปทุมเทพ ปลอดสารพิษ ทวี แก้วสระแสน 08-4901-0479 Line: 0833088145

ฝึกทํายาดมหัวโต หนึ่งเดียวในไทย อัตลักษณ์เมืองโบราณ ลงมือทํานํากลับ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 60 คน ทั้งปี - - ขนมโบราณ เช่น ไข่จิ้งหรีด , 

ขนมชาติพันธ์ ขนมโชย + น้ํา

สมุนไพร

ชมแกะสลักพระใหญ่บนหน้าผามังกรบิน 1 ชั่วโมง 100 คน ทั้งปี - -

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เรียนรู้วิถีไทยพวน 30 นาที 20 คน ทั้งปี  อาหารพื้นบ้านไทยพวน

- ปลาส้มไร้ก้าง

- ตับผัดพริกสามสี

- แจ่วปลาแดะ

- ดาวล้อมเดือน

- ขนมหวาน บัวลอย / แกงบวช

ลูกปัดสลัดงา + น้ําฟาง เหรียญที่ระลึก เหรียญทวารวดีจําลอง สมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ (จิน) 08-4801-6617 Line: 0848016617 Facebook: โรง

หล่อวิเชียร

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเขาพระ 1 ชั่วโมง 20 คน ทั้งปี - - ยาดมหัวโตป้าต้อย รุ่งโรจน์ คล้ายจินดา 08-1763-9230 Line: 0817639230 Facebook: ยาดม-

ยาหม่องหัวโตป้าต้อย

สักการะรอยพระพุทธบาทบนมณฑปวัดเขาพระศรีสสรเพชญาราม 30 นาที 20 คน ทั้งปีฎ - -

กิจกรรมตํานานดิน เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน วิธีการทํากาละแมตํานานดิน 60 - 90 นาที ไม่เกิน 30 คน ทั้งปี set โตก อาหารพื้นถิ่น รับได้ไม่

เกิน 10 คน

- แกงเผ็ด,แกงจืด,แกงส้ม

- ผัดผักรวม,ผัดพริกแกง

- ยําปลานิลทอดกรอบ

- น้ําพริก แจ่วพริกส้ม / แจ่วขนุน 

(ตามฤดูกาล ช่วงเดือน เม.ย. - 

พ.ค.)

- ไข่เจียว

- ผัดบวบ

-ขนมหวาน

กาละแม + ชาตํานานดิน

หล่อเหรียญรูปศรีวัตสะ ณ โรงหล่อวิเชียร 45 นาที - 1 ชั่วโมง 10 คน (หากมากกว่า 10

 คนต้องประสานงาน

ล่วงหน้า)

ทั้งปี - -

กิจกรรมเรียนรู้ลงมือทําจักสานไม้ไผ่ 1 ชั่วโมง 100 คุณเฉลา เจริญศิลป์ 

087-1168712

ทั้งปี อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล 

น้ําพริก ผักต้ม

ขนมเปี๊ยะ /ขนมครก เครื่องจักสาน คุณเฉลา เจริญศิลป์ 

087-1168712

นวดสมุนไพรป้าปุ้ม 1 ชั่วโมง

ชมสวนสมุนไพรอินทรีย์/สวนผลไม้ 10 นาที

ชมต้นยางนาอายุ 300 ปีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทอง 10 นาที

สถานีการเรียนรู้บ้านครูอ๊อด ผลิตภัณฑ์จักสาน 30 นาที

บ้านตุ๊กตาชาววัง 1 ชั่วโมง 60 คน ผู้ใหญ่นาวี

086-1301049 ID Line : 086-1301049

ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ต้มยําโบราณ สลิ่ม ตุ๊กตาชาววัง

นายบรรจง เหมทอง

การตีมดีตามใจฉัน 1 ชั่วโมง แกงขี้เหล็ก ลอดช่องสิงคโปร์ มวยคาดเชือกโบราณ

ดูตุ๊กตามวยคาดเชือกโบราณ 30 นาที ผัดหมี่ กล้วยบวชชี มีด

การทําก้านธูปจากไม้ไผ่ 30 นาที ปลาทับทิมนึ่งมะนาว กระยาสารท ผลิตภัณฑ์จากปลา

การแสดงรําโทน 20 นาที ไข่เจียวโบราณ ข้าวเกรียบปลาทับทิม

เพลงพื้นบ้าน 20 นาที ต้มปลาร้าหน่อไม้ มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม

การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในแม่น้ําเจ้าพระยา 30 นาที หมี่กรอบ

โฮมสเตย์ ผ่านมาตรฐานกรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์การเกษตร

เดินชมวิถีชีวิตรอบเกาะ ทั้งวันตามที่นักท่องเที่ยวสะดวก ขึ้นอยู่กับจํานวนของ

นักท่องเที่ยวที่มาพักแต่

ละหลัง

นายอําพล ธานีครุฑ (ผญ.หรั่ง)

081-0931443  ID line:081-0931443

มกราคม-สิงหาคม 800 บาท/คน/คืน ราคานี้รวม

อาหาร 3 มื้อ และนอนโฮม สเตย์

 1คืนเท่านั้น ไม่รวมกิจกรรม

ท่องเที่ยวชุมชนเน

1 ปลาเค็มฝังทราย

2 ของทะเลตากแห้ง

3 เสื้อ กางเกง ผ้ามัดย่อม

นายอําพล ธานีครุฑ (ผญ.หรั่ง) 081-0931443

กิจกรรมไดหมกึ (ตามฤดูกาล) และทํารอกดักหมึก 2-3 ชั่วโมง ตามฤดูกาล

กิจกรรมเรียนรู้การย้อมผ้า 30 นาที

เรียนรู้การทําปลาเค็มฝังทราย 30 นาที

ดําน้ําดูปะการังรอบเกาะ 2-3 ชั่วโมง

กิจกรรมนั่งเรือพลีสชมวิธีชีวิตชาวเล ณ อ่าวกะเปอร์ 1.30 ชั่วโมง 60 นายปรีชา หัสจักร (ปรีชา)

087-8857965

นายรังสิมันต์ หวันร่าหมาน (ผญ.ทวน) 

082-2786099

ธันวาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฝน

ไม่ชุกนัก

ซีฟู๊ต ใบเหลียงผัดไข่ ผักท้องถิ่น ผลไม้ตามฤดูกาล กะเปง

นายปรีชา หัสจักร (ปรีชา) 087-8857965 ID line: 087-8857965

นายรังสิมันต์ หวันร่าหมาน (ผญ.ทวน) 082-2786099

ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยการทํากิจกรรมปลูกต้นโกงกาง ชมปูก้ามดาบ ชมทะเลแหวก

สันหลังปึ้งกือ (ตามฤดูกาล)

1 ชั่วโมง กะปิ

ล่องแพเปียกชมป่าชายเลน ณ คลองลัดโนด 2 ชั่วโมง

ดูวิธีเลี้ยงหอยนางรม พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน 1.30 ชั่วโมง

ลาพูนปาซางแมแรง52

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบางเจ้าฉ่า55 บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง

เชียงใหม่สันกําแพงออนใต้ชุมชนออนใต้53

สุพรรณบุรีอู่ทองอู่ทอง
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณ

ทวารวดี อู่ทอง
54

ระนองกะเปอร์ม่วงกลวง58 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตําบลม่วงกลวง

อ่างทองป่าโมกบางเสด็จชุมชนบางเสด็จ56

ชุมพรหลังสวนบางน้ําจืดชุมชนเกาะพิทักษ์57



ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

สวนมะพร้าว กิจกรรมในสวนมะพร้าว ดื่มน้ํามะพร้าว 30 นาที - 1 ชั่วโมง 50  นางสาวสุวลี เสรีวัฒนาชัย (คุณปิ่น) 

081-5729665 

 

นายวิทยา สันติสุขไพบูลย์ (คุณวิทย์)  

 098-3287398

มัจฉาพาลุยสวน เพลิงวารี  ไข่

เจียวอัญชัญ ปลาทอด ผักน้ําพริก

และเมนูท้องถิ่นอื่น

อัญมณีนกคุ้ม

สปาทราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถรักษาโรคอัมพฤกษ์ได้ 45 นาที - 1 ชั่วโมง

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 1 ชั่วโมง

นมัสการหลวงพ่อแนะ  วัดทุ่งประดู่ 30 นาที

กิจกรรมทํามือ (D.I.Y) 45 นาที - 1 ชั่วโมง

ค่านักสื่อความหมาย

ค่าแท็กซี่ชุมชน

เดินชมวิธีชิวิตคนเมืองเพชร ณ แม่น้ําเพชรบุรี 45 นาที - 1 ชั่วโมง 30 คน นางสาวรมยกรณ์ เอราวัณ

086-3444418

ขันโตกสํารับชุมชน (10 คน ขึ้นไป)  ขนมหวานเมืองเพชร น้ํา

สมุนไพรประจําวัน

ผ้าพันคอย้อมใบ (เขียนลาย)

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะเมืองเพชรบุรี (หนังใหญ่ ลายปูนปั่น) ณ วัดพลับพลาชัย 1 ชั่วโมง

บ้านเล่าเรื่องหนังเก่า บ้านมิตร ชัยบัญชา 30 นาที

บ้านมนัส จรรยงค์  บ้านที่เก็บรวบรวมเรื่องสั้นของราชาเรื่องสั้นเอาไว้เป็นจํานวนมาก 30 นาที

เดินชม Street art เมืองเก่าเพชร (รับประทานข้าวแช่หรือขนมหวานเมืองเพชร) 45 นาที

กิจกรรมตอกกระดาษลายหนังใหญ่ (กิจกรรม ct) ตอกกระดาษและเชิดหนังใหญ่ 

(ราคา 10 คน)

1 ชั่วโมง

วัดเกาะแก้วสุธาราม 30 นาที

การแสดงเชิดหนังใหญ่ (ราคา 10 คน) 45 นาที

ทุ่งนาป่าตาล (กิจกรรมเคี่ยวตาล และขนมตาล) 1 ชั่วโมง 40 เบอร์โทร : 081-0195545

นายประสงค์ หอมรื่น (ผ.ญ.ประสงค์)

Facebook : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต

วิถีบ้านไร่กร่าง

พฤศจิกายน-พฤษภาคม แกงหลอก ต้มศรีนวลหัวปลี แกง

หัวโหนด น้ําพริกตามฤดูกาล และ

เมนูพิเศษ ยําหัวโหนด

น้ําตาลสด ขนมไทย ทองม้วนตาลโตนด นายประสงค์ หอมรื่น 

081-0195545

ลุ่มหลงในดงตาล (กิจกรรมสานใบตาล) 45 นาที

ชมช่างเกวียนจิ๋ว 30 นาที

ทุ่งนาหัวล่อรอยต่อสองอําเภอ 20 นาที

*ค่านกัสื่อความหมาย 300 บาท/คณะ

ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ค่ารถชุมชน (จักรยาน)

ค่ารถชุมชน (ซาเล้ง)

ค่ารถชุมชน (ตุ๊กตุ๊ก)

กิจกรรมยําหัวโหนด (กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Cooking Class 

ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ลุ่มหลงในดงตาล สวนเกษตรผสมผสาน เก็บผักในสวน

 ทํากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยําหัวโหนด รับประทานอาหารกลางวัน 

ราคานี้รวม รถท้องถิ่น)

1 ชั่วโมง

กิจกรรมทําขนมทองม้วน 30 นาที นายสุเทพ  พิมพ์ศิริ 08 2918 7774 ยําถ้ําเสือ น้ําพริกกะปิกุ้งสดและ

ผักลวก น้ําตกปลาถ้ําเสือ

ทองม้วนบ้านถ้ําเสือ

ปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้สําหรับปลูกป่า 30 นาที

ล่องแพ 1.30 - 2 ชั่วโมง

ตักบาตร รับประทานอาหารเช้า

เรียนรู้ธนาคารต้นไม้ ปลูกป่า ยิงหนังสติ๊ก 45 นาที - 1 ชั่วโมง

ปั้นไข่เค็มพอกใบเตย 30 นาที

ชมเกษตรอิ่นทรีย์และสวนผลไม้ 45 นาที

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อายุ 1,000 ปี (หลวงพ่อดํา) 30 นาที 40 เบอร์โทร : 099-2469099 (คุณน้อย) 

Facebook : ท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลถ้ํา

รงค์

ID line:099-2469099

ตลอดทั้งปี 1 แกงคั่วหัวตาล

2 ยําผักกูด

3 อาหารตามฤดูกาล

1ขนมตาล

2 น้ําตาลสด

น้ําตาลโตนด นายชัชชัย นาคสุข 099-2469099 Facebook : ท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลถ้ํา

รงค์ ID line : 099-2469099

ทํากิจกรรมตาลหวาน อาหารใจ (ทําขนมตาล)  (กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ) 1 ชั่วโมง 15

เรียรู้การทําว่าวไทย อาทิ ว่าวตุ๊ดตู่ ว่าวจุฬา ฯลฯ 1 ชั่วโมง

กิจกรรมสานใบตาลเป็นของเล่นของเด็ก 1 ชั่วโมง

ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดเขาพรหมชะแง้ 30 นาที

ไหว้พ่อท่านคล้าย @ วัดหาดส้มแป้น 30นาที 60 1 080 5196165 คุณแบงค์

2 080-0402425 นางสาวสุรีย์พร   สรรพ

กุล (คุณจ้า)  Facebook : บ้านหาดส้ม

แป้น BaanHatsompaen

ตลอดทั้งปี ธันวาคม-เมษายน เป็น

ช่วงที่ฝนไม่ชุกนัก

N/A

เรีนนรู้ และลงมือทํากิจกรรมร่อน แยก เผา ขายแร่ 1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความสนใจของ

นักท่องเที่ยว)

ทํากิจกรรมปั่นแร่ แปรรูป (ปั้นเซรามิกจากดินขาว)

1 ชั่วโมง

อาบน้ําแร่แช่น้ําร้อน (ธาริน ระนอง ฮอทสปริง/ รักษะวาริน) 1-2 ชั่วโมง

ทานอาหารท้องถิ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว 1 ชั่วโมง

ทริปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน

ที่พักหนึ่งคืน + อาหารสามมื้อ    ต่อคน  ต่อคืน

เที่ยวจุดชมวิวเขาดินสอ

                                            

080-7791650 คุณสมโชค 

line:080-7791650

มกราคม-สิงหาคม แกงสมหอยภูกันใบมะข้ามอ่อน กะปิขัดน้ํา

080-7791650 คุณสมโชค line:080-7791650

 

ไหว้กรมหลวงชุมพร

น้ําพริกกะปิขัดน้ํา ปลากุเหราเค็ม

เรียนรู้ธนาคารปูม้าปล่อยลูกปูกลับสู่ทะเล

เรียนรู้กลุ่มผ้ามัดย้อม

ชมหิ่งห้อยยามค่ําคืน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก59

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรีคลองกระแชงวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์60

เพชรบุรีบ้านลาดไร่สะท้อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่กร่าง61

เพชรบุรีแก่งกระจานแก่งกระจานชุมชนบ้านถ้ําเสือ62

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สะท้อน ถ้ํารงค์ ถ้ํารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี63

เมืองระนอง ระนองหาดส้มแป้นกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น64

ชุมพรปะทิวบางสนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางสน65



ลําดับที่ ชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ขีดความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยว (คน)
ช่องทางการติดต่อ (กิจกรรม) ช่วงเวลาที่เที่ยวได้ (เดือน) เมนูอาหารกลางวัน/เย็น เมนูอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ (ผลิตภัณฑ์) หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลชุมชนสําหรับดําเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ห้าม!!!!! แก้ไข หรือนําไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจาก อพท.

ล่องเรือปลูกป่าหาหอยป่าชายเลน

ชมพระอาทิศขึ้นวัดเขาเจดีย์

พายเรือคยัค

สัมผัสวิถีวัฒนธรรมบาบ๋า รับรู้เรื่องราวความหลัง ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 5 ชั่วโมง (ถึงทานอาหารกลางวัน) 100 บริบทเมืองเก่า

20 รับประทานอาหาร

คุณสมยศ ปาทาน  

โทร : 08 4305 3960 

 LINE ID : Torakhan 

 FB : ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 IG : old phuket town

ตลอดทั้งปี มีช่วงฤดูฝน ประมาณ 

ตุลาคม - พฤศจิกายน

- อาหารพื้นเมือง

- หมี่ฮกเกี้ยน ภูเก็ต

- ขนมพื้นเมืองชาวภูเก็ต

ได้แก่ เซตขนมอาหารว่างของ

ชุมชนสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว

 ประกอบด้วย เกี่ยมโก้ย โกสุ้ย 

ฮวดโก้ย ฉ้ายถาวโก้ย ข้าวเหนียว

หีบ บั้นเจียนโก้ย ป่าวหล้าง เบเฮ่

จี่ โก้ยเบ่งก๊า อิ่วปึ่ง แปะถึ่งโก้ย 

โก้ยตาล้าม เจี๊ยะโก้ย อังกู๊ มอจี๋ 

ต๋าวป่าวอ๊ะโก้ย กีอาโก้ย หุนโก้ย 

ซีกั๊วโก้ย บี้ถ่ายบาก

ผ้าบาบ๋า ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดของชุมชน

เมืองเก่าภูเก็ต

- ตามร้านในท้องตลาด

สัมผัสชีวิตปุถุชนดั้งเดิม ณ บ้านผู้อาวุโส อาอี๋ โป้เต้ง

 ไหว้พระขอพรที่อ๊ามแสงธรรม ศาลเจ้าร่วม 120 ปี คู่เมืองทุ่งคา

ร่วมอนุรักษ์อาชีพตีเหล็ก เมื่อครั้งอดีตกาลอันรุ่งโรจน์

ชมศิลปะร่วมสมัยกับภาพสตรีทอาร์ต

นั่งเรือหางยาวเดินทางสู่แหล่งอารยธรรมโบราณ 20 นาที (นั่งเรือไปที่สปาโคลน) 50 คุณสมพร สาระการ 

08-7886-0465

 Line : sompon-kct

กิจกรรมสปาโคลนร้อนในแต่ละ

เดือน สามารถทํากิจกรรมได้ 10 

วัน (ระหว่าง 3 ค่ํา ถึง 7 ค่ํา)

ชมฝูงปูมดแดงแต่ละเดือนสามารถ

ทํากิจกรรมได้ 10 วัน (ระหว่าง 11

 ค่ํา - 1 ค่ํา)

ไม่มีอาหารกลางวัน - ขนมสอดไส้

- ข้าวเหนียว

- ชาใบขลู่

- กาแฟ

- กะปิตํามือ

- พริกแกงตํามือ (แกงส้ม แกงกะทิ)

- กุ้งย่าง

- ใบขลู่

นายสมพร สาระการ 08-7886-0465 Line: sompon-kct Facebook: 

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร

 สปาโคลนร้อน/ทรายร้อน/น้ําเค็มร้อน 2 ชั่วโมง กุ้งย่าง (กุ้งแห้ง) นายสมพร สาระการ 08-7886-0465 Line: sompon-kct Facebook: 

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร

นั่งเรือคายัค ชมถ้ําลอดขึ้นชม "ถ้ําหัวกะโหลก” ชมภาพเขียนกว่า 3,000 ปี 2 ชั่วโมง แกงตํามือ นายสมพร สาระการ 08-7886-0465 Line: sompon-kct Facebook: 

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร

ล่องทะเลใน สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแหลมสักลากูน 2 ชั่วโมง 50 นายชาญฤทธิ์  เพิ่มทรัพย์ 

โทรศัพท์ 08-9997-8915 

Facebook: ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก 

Laemsak CBT
ตลอดทั้งปี มีช่วงฤดูฝน ประมาณ 

ตุลาคม - พฤศจิกายน

ข้าวคลุกกะปิกุ้งตัด ขนมพื้นบ้าน (รอการสํารวจ การทํากะปิ)

 กิจกรรม CSR “คืนกล้วยไม้สู่ป่า” 30 นาที

พายคายัค สัมผัสธรรมชาติ 2 ชั่วโมง

พักรีสอร์ท 1 คืน (รีสอร์ทบุหลันอันดา) 1 คืน

พายเรือคายัค ชมธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยงาม 1.30 ชั่วโมง 100

(เรือรับได้ 20 คน/ลํา มี

จํานวนมาก)

คุณปฏิพัทธ์ วาหะรักษ์ 

08-4443-3539

Facebook: ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านท่า

ดินแดง

ฤดูร้อนช่วงเมษายน ทะเลสวย ทุ่ง

หญ้าสวยงาม

มีช่วงฤดูฝน ประมาณ ตุลาคม - 

พฤศจิกายน

- แกงส้ม

- น้ําพริกตํามัง

- ยําสาหร่ายหางกระรอก

- ปลาทอด

- น้ําดื่ม

- ผักสลัด

กําลังดําเนินการพัฒนาและตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์

 เช่น

- เพ้นท์หอยกะลา

- ผ้าบาติก

 ดําน้ําชมปะการังที่สวยงามและปลาที่สวยงาม 1.30 ชั่วโมง

กิจกรรมเล่นน้ํา ถ่ายรูปที่ชายหาดเขาหน้ายักษ์ 1.30 ชั่วโมง

ชมทุ่งหญ้าสะวันนา ทุ่งหญ้าสีทองเหลืองอร่าม 30 นาที

ชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ชิมสลัดผักจากแปลง 1 ชั่วโมง

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน CSR 1 ชั่วโมง พักโฮมสเตย์ 100 คน 

พักรีสอร์ท 60 คน

คุณสุรัตน์  สุมาลี

 08-6741-7949 

คุณอธิรักษ์  อาจหาญ

08-7271-4628

ตลอดทั้งปี มีช่วงฤดูฝน ประมาณ 

ตุลาคม - พฤศจิกายน

อาหารทะเล Seafood และ

อาหารพื้นบ้าน เช่นหอยปลักควาย

 หอยนางรม

- ขนมจุน

- น้ําสมุนไพร

- ชาใบเหงือกปลาหมอ

- สบู่สมุนไพรเหงือกปลาหมอ นายสุรัตน์ สุมาลี/ก๊ะกอดี๊ 08-1627-7413, 09-3581-2129, 08-6741-7949 

Line: nah2147 Facebook: สมุนไพรเหงือกปลาหมอบ้านสามช่องเหนือ

 นั่งแคนนูชมระบบนิเวศป่าชายเลน 2 ชั่วโมง ชาสมุนไพรเหงือกปลาหมอ นายสุรัตน์ สุมาลี/ก๊ะกอดี๊ 08-1627-7413, 09-3581-2129, 08-6741-7949 

Line: nah2147 Facebook: สมุนไพรเหงือกปลาหมอบ้านสามช่องเหนือ

ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง 30 นาที

ชมฟาร์มหอยนางรม 30 นาที

ทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 1 ชั่วโมง

ชมสาธิตการทํากะปิหรือใบจาก 1 ชั่วโมง

โฮมสเตย์ 1 คืน 1 คืน

กิจกรรมลิดมะพร้าว ผ่ามะพร้าว (แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน) 45 นาที 60 นายบัญชา

 โทรศัพท์ 08-1968-8532 

Facebook: ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน

 กระบี่

ตลอดทั้งปี อาหารถิ่น 5 เมนู ได้แก่ (1) ต้มยํา

กุ้ง (2) ต้มกะทิผักเหมียงด้วยไข่

เป็ด (3) ปลาทอดขมิ้น (4) ไข่

เจียวปู (5) ผักบุ้งไฟแดง ผลไม้

ตามฤดูกาล

ขนมทุ่งโพร่ง (ทํากิจกรรมพร้อม

ทานอาหารว่าง)

- พวงกุนแจกะลามะพร้าว

- ผ้าบาติก

นายบัญชา โทรศัพท์ 08-1968-8532 Facebook: ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนา

ตีน กระบี่

กิจกรรมทําขนมทุ่มโพร่ง 30 นาที

กิจกรรมทําผ้าบาติก ด้วยสีธรรมชาติ (เปลือกไม้) 1.20 ชั่วโมง

กิจกรรมทําของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว 30 นาที

ชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบรรพ์ทุ่งหว้า 1 ชั่วโมง 40  นาย พรหมพจน์ สิริพรชัยเจริญ  

โทร : 091 024 0988

 นาย ณัฐดนัย เหล่าวทัญญ 

 โทร : 087 545 4709

- ตามน้ําขึ้นน้ําลง แต่ละเดือนไม่

เท่ากัน ต้องประสานจองล่วงหน้า 1

 - 2 วัน

- เที่ยวได้ช่วง 10 วัน/เดือน ต้อง

แจ้งล่วงหน้าก่อนทํากิจกรรม

ท่องเที่ยว

- อาหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

ประวัติศาตร์ถ้ําเลสเตโกดอน เช่น

 นอติลอย (หอยดึกดําบรรพ์)

- ขนมคลุกกี้พริกไทยดํา (มี

เรื่องราวเมืองท่าส่งพริกไทยดํา)

- ข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง

- น้ําเมล่อน

ชมสวน “ฉิม ไฮโดรโปนิกส์” สวนผักไร้ดินและเมล่อนคุณภาพแห่งเดียวที่นี่ 1 ชั่วโมง

 ชมสวนควนข้องความมหัศจรรย์ของพืชกินแมลงหม้อข้าวหม้อแกงลิง 1 ชั่วโมง

ไหว้พระ ณ วัดถ้ําพระพุทธ วัดเก่าแก่ 1 ใน 20 โบราณสถานในจังหวัดตรัง 1 ชั่วโมง 30 นายธรรมรัตน์ ชื่นเดช

 โทรศัพท์ 087-2801599  

นายวิรัตน์ เพ็ชรสง

 โทรศัพท์ 086 -2668030

 

ตลอดทั้งปี มีช่วงฤดูฝน ประมาณ 

ตุลาคม - พฤศจิกายน

- แกงหน่อกระวานปลาย่าง

- ข้าวจากกระบอกไม้ไผ่

- น้ําพริกมะอึก

- ต้มกะทิผักเหมียง

- ข้าวเหนียวกรอยกะทิ

- ลูกชกเชื่อมน้ําตาล

- น้ํา

เที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน เยี่ยมชมสวนผลไม้ที่สามารถชิมสด ๆ จากต้น 1 ชั่วโมง

กิจกรรมล่องเรือถ้ํานาคราช นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสความงามของหินงอก หินย้อย 2 ชั่วโมง

ชมสินค้าชุมชนผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม อาหารแปรรูป 30 นาที

ภูเก็ตเมืองภูเก็ตตลาดใหญ่66 ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

ลําแก่นชุมชนบ้านท่าดินแดง69

พังงาทับปุดมะรุ่ยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร67

กระบี่แหลมสัก อ่าวลึกชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

สตูลทุ่งหว้าทุ่งหว้าท่องเที่ยวชุมชนตําบลทุ่งหว้า72

ตรังรัษฎาหนองบัวชุมชนบ้านหน้าเขา - ในวัง73

พังงาตะกั่วทุ่งกะไหลวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ70

กระบี่เมืองกระบี่อ่าวนางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน71

68

พังงาท้ายเหมือง


