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ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

บ้ านพุน้�ำร้อน
"พุนำ�้ ร้อน ทีเ่ ย็นตาสบายใจ"
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คู่มือท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

คำ�นำ�
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการส่งเสริมการ
ด�ำเนินงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนและพัฒนาช่องทางการตลาดทีห่ ลากหลายส่งผลให้สนิ ค้าชุมชนมีการ
ปรับตัวและสามารถสร้างรายได้
แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท�ำให้ตลาดและผู้บริโภค
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วโครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี จึงเป็นการ
พลิกโฉม OTOP หลังจากด�ำเนินงานมา 16 ปีเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่าน
ยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชนสู่การสร้างรายได้ตามความ
ต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ ใน
ชุมชนและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชนใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน และความคิดสร้างสรรค์แบ่งเป็นรายได้เกิดการปรับปรุง
เชิงระบบเพือ่ การเป็นเจ้าบ้านทีด่ แี ละเชือ่ มโยงเส้นทางท่องเทีย่ วระดับชุมชน
ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและ
ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้กระจายตัวอยู่ ในชุมชนทั้งหมด
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ ไม่ทิ้งถิ่นฐานออก
ไปหางานทีอ่ นื่ แต่สามารถเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นชุมชนให้เข้มแข็ง
สร้างสรรค์ความผาสุขในบ้านเกิด
ส�ำหรับรายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นในส่วนของกิจกรรมการสร้างเส้น
ทางการท่องเที่ยวในชุมชน OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ออกแบบ
กิจกรรมการท่องเทีย่ วและเชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ ว ๒) ออกแบบวาง
ผังกิจกรรมการท่องเที่ยวและก�ำหนดรูปแบบการพัฒนา ๓) จัดแผนรองรับ
นักท่องเที่ยวและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งมี
กิจกรรมย่อยในเนื้อหาของเล่ม
การออกแบบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว ค้นหาอัตลักษณ์
และจุดเด่นของชุมชนสื่อสารออกมาเป็นเสน่ห์ ให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนชุมชน
นั้น เป็นประโยชน์ ให้ชุมชนสามารถน�ำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์เป็นรายได้สู่ชุมชน และสร้างความภูมิใจแก่ชุมชน
OTOP นวัตวิถีตามเจตจ�ำนงของโครงการ
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พุน�้ำร้อน
ที่เย็นตาสบายใจ
เสน่หข์ องชุมชน
บ้านพุน�้ำร้อน ตามชื่อหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งเนื่องจากมีแหล่งน�้ำพุร้อนธรรมชาติ
ที่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในการมาอาบน�้ำแร่ และท่อง
เที่ยวในบริเวณน�้ำพุร้อน ซึ่งมีบ้านจ�ำลองตามวิถีชาวกะเหรี่ยง
ให้ชม และบ้านสาธิตการท�ำข้าวซ้อมมือ เดินขึ้นไปจากจุด
อาบน�้ำแร่ ไม่ ไกลจะเห็นบ่อก�ำเนิดน�้ำแร่ธรรมชาติ อยู่คู่กับ
ศาลเจ้าแม่ดาวเรืองที่ชุมชนแห่งนี้ ให้ความนับถือ เข้ามาสัก
การะ จากการวิจัยมีข้อมูลว่าแหล่งก�ำเนิดน�้ำแร่แห่งนี้ถือว่า
มีคุณภาพล�ำดับต้นๆของไทย ซึ่งหากมีเวลาไม่นานก็สามารถ
มาทดลองแช่เท้าได้ หรือหากมีเวลาก็สามารถใช้บริการนวด
แผนไทยได้ ท�ำให้เห็นเสน่ห์ของความชื่นตา สบายกาย และ
สบายใจไปพร้อมๆกัน ในอานคตพื้นที่น้ีจะได้รับการพัฒนา
และปรับภูมิทัศน์เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน เช่นการท�ำสะพาน
และสวนหย่อมริมล�ำน�้ำให้พักผ่อน
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เดินเทีย่ วเพลินๆ
ภายในชุมชนพุนำ�้ ร้อนนีจ้ ะมีประเพณีชาวกะเหรีย่ งให้เรียนรู้
ซึง่ มีจดุ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีศ่ าลาเอนกประสงค์ จุดนีจ้ ะเห็นต้น
โพธิ์ ใหญ่ ใช้เป็นลานประเพณี เช่นข้าวห่อกะเหรีย่ ง โพกะเดิง่ และ
เวียนศาลา บริเวณศาลานี้ยังมี โรงน�้ำแร่ และบ้านท�ำจักสาน
นอกจากนี้ยังมีการท�ำสวนท�ำไร่ เช่นไร่แก้วสวนขวัญ มีการท�ำ
สวนสมุนไพรและเกษตรผสมผสนา บ้านคุณประเทืองทีท่ ำ� เกษตร
ทฤษฎี ใหม่ ซึง่ เป็นศูนย์เรียนรูท้ างการเกษตรได้ ทีห่ มูบ่ า้ นนีย้ งั
มีส�ำนักสงฆ์ตั้งอยู่ส�ำหรับผู้รักความเงียบสงบ
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รู้จักชุมชน
ข้อมูลของชุมชน
หมูบ่ า้ นพุนำ�้ ร้อนแต่เดิมขึน้ อยูก่ บั หมู่ ๔ บ้านท่าเสลา ต�ำบล
ยางน�้ำกลัดเหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ขอแยกหมู่บ้านเป็นหมู่ ๕ บ้าน
พุน�้ำร้อน โดยมีนายทรัพย์ทวี ทัพนาค เป็นผู้ ใหญ่บ้านคนแรก
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ ใหญ่ทรัพย์ทวี ทัพนาค ได้ลาออก
จากต�ำแหน่งผู้ ใหญ่บา้ นและได้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ ปัจจุบนั ผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งผู้ ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายสุรินทร์ ทัพนาค
จ�ำนวนครัวเรือนของหมู่บ้านพุน�้ำร้อนมีทั้งหมด ๗๔ ครัว
เรือน ประชากรทีอ่ าศัยอยู่ ในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีทงั้ กลุม่ คนกะเหรีย่ งและคน
ไทยแต่เป็นกลุม่ คนกะเหรีย่ งเสียส่วนใหญ่ และมีจำ� นวนประชากร
ที่อาศัยอยู่ทั้งหมดจ�ำนวน ๒๐๒ คน และหมู่บ้านพุน�้ำร้อนนับถือ
ศาสนาพุทธทุกหลังคาเรือน และยังมีความเชือ่ ในด้านไสยศาสตร์
มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมปัญญาท้องถิ่น
- ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ
- การท�ำบุญในวันส�ำคัญทางศาสนา
- การจัดงานประเพณีข้าวห่อ และเวียนศาลา
- การแข่งขันกีฬาประเพณีกินข้าวห่อประจ�ำปี
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เขตพืน้ ที่
ทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นพุนำ�้ ร้อน ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ ๕ ต�ำบาลยางน�ำ้ กลัดเหนือ
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง ห่างจากทีว่ า่ การอ�ำเภอหนองหญ้าปล้องประมาณ
๑๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้านลิ้นช้างทิศใต้ติดกับหมู่บ้านท่าเสลา
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านห้วยเกษม		
ทิศตะวันตก ติดกับพม่า
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ท่องเที่ยวสุขใจ
ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว
พุน�้ำร้อน จุดแรกจะเริ่มต้นที่ศาลาเอนกประสงค์ประจ�ำ
หมู ่ บ ้ า นเป็ น จุ ด รั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจุ ด แรกเมื่ อ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มาถึง จากนั้นจะพาไปชมงานประเพณีของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง
ซึ่งประกอบไปด้วย สถูป ศาลาประเพณีที่ ใช้ท�ำกิจกรรม และ
มีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหมู่บ้าน ประเพณีของชาว
กะเหรี่ยงประจ�ำหมู่บ้านได้แก่ประเพณีเวียนศาลา ก่อกองทราย
ประเพณีข้าวห่อ ต่อจากนั้นไปชมศูนย์น�้ำพุร้อน และไม่ ไกลกันนัก
สามารถเดินทางไปที่ส�ำนักสงฆ์ป่าพุน�้ำร้อน หลังจากส�ำนักสงฆ์
ป่าพุน�้ำร้อนแล้วก็จะเดินทางไปต่อที่ ไร่แก้วสวนฝันโฮมสเตย์
และแปลงเกษตรโครงการทฤษฎี ใหม่ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
โดย นายประเทือง ใจเงิน
ศูนย์น�้ำพุร้อน ศูนย์น�้ำพุร้อนที่นี่เป็นน�้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ โดยภายในศูนย์จะประกอบไปด้วย บ่อพักน�้ำเย็น และ
มีต้นก�ำเนิดน�้ำพุร้อนทั้งยังมีวิถีชีวิตจ�ำลองของชาวกะเหรี่ยง ภายใน
จะมีบ้านชาวกะเหรี่ยงจ�ำลอง และมีวิถีชีวิตจ�ำลองของชาวกะเหรี่ยง
ที่เป็นวิถีชีวิตการท�ำข้าวเพื่อที่จะได้ข้าวออกมารับประทาน เมื่อเดิน
ขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นบ่อก�ำเนิดน�้ำพุร้อนและภายในบ่อน�้ำพุร้อนด้าน
บนจะมี ศาลเจ้าแม่ดาวเรืองไว้ ให้ผู้ที่มาเที่ยวได้สักการะบูชาขอพร
บ่อต้นก�ำเนิดน�ำ้ พุรอ้ นแห่งนีจ้ ะมีอณ
ุ หภูมคิ วามร้อนประมาณ 47 องศา
ในฤดูร้อนจะมีความร้อนอยู่ที่ประมาณ 57 องศา พุน�้ำร้อนแห่งนี้
อยู่ห่างจากศาลาเอนกประสงค์ประมาณ 1.2 กิโลเมตรโดยมีผู้ดูแล
คือประธานกรรมการหมู่บ้านทุกคนและจะมีการรวมพลล้างบ่อพุน�้ำ
ร้อนทุกๆ 4 เดือน ภายในศูนย์พุน�้ำร้อนจะมีห้องอาบน�้ำร้อนจ�ำนวน
หลายห้องไว้รองรับนักท่องเทีย่ ว แต่ยงั ไม่เพียงพอเพราะเนือ่ งจากใน
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ช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมาก นอกจากนี้ภายใน
ศูนย์พนุ ำ�้ ร้อนแห่งนี้ ยังมีกลุม่ นวดแผนไทยไว้คอยบริการให้กบั นักท่องเทีย่ ว
ผู้มาเที่ยวนักท่องเที่ยวผู้ที่ชอบความสบายความผ่อนคลาย
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ส�ำนักสงฆ์ป่าพุน�้ำร้อน ส�ำนักสงฆ์ที่มีเป็นที่เคารพนับถือของ
หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่มีความสงบมาก

ไร่แก้วสวนฝัน เป็นโฮมสเตย์ประจ�ำหมูบ่ า้ นแห่งนีภ้ ายในจะมีกจิ กรรม
การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เกษตรทฤษฎี ใหม่ มีการเลี้ยงแพะ แกะ ไก่
หมู และนอกจากนี้แล้วยังมีการท�ำสบู่เหลว และท�ำน�้ำฝาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียน
รู้การเกษตรได้
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กลุม่ จักสาน จะตัง้ อยู่ ใกล้ๆ กับศาลาอเนกประสงค์เป็นการจักสาน
จากตอกไม้ ไผ่ซึ่งป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ท�ำเพื่อหารายได้

14

คู่มือท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ของดีของเด่น

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว
1. ด้านอาหาร
ประเภทอาหารคาว
1. แกงขนุน ส่วนผสมส�ำคัญ ได้แก่ ขนุนอ่อน ข้าวคั่ว เครื่อง
แกงเผ็ด เนื้อหมู/เนื้อไก่ พริกพราน พริกกะเหรี่ยง
2. แกงหยวกใส่ ไก่บ้าน ส่วนผสมส�ำคัญ ได้แก่ หยวกกล้วย
ไก่บา้ น เครือ่ งแกงเผ็ด พริกพราน พริกกะเหรีย่ ง ข้าวคัว่ ใบส้มป่อย
3. แกงแตงเปรีย้ ว ส่วนผสมส�ำคัญ ได้แก่ เนือ้ ไก่ ข้าวคัว่ พริก
พราน พริกกะเหรี่ยง เครื่องแกงเผ็ด แตงเปรี้ยว (แตงกวาแก่หรือ
สุกที่คว๊านเอาเม็ดออก)
4. แกงหางไหล ส่วนผสมส�ำคัญ ได้แก่ ไหลบอน พริกแกงส้ม/
พริกแกงเผ็ด น�้ำมะขามเปียก กระเจี๊ยบป่า กุ้ง/ปลา
5. แกงยอดหวาย ส่วนผสมส�ำคัญ ได้แก่ ข้าวคั่ว ยอดหวาย
เครื่องแกงเผ็ด เนื้อหมูย่าง (อาจจะใส่หรือไม่ ใส่ก็ ได้)
6. น�้ำพริกกะบังซ่า ส่วนผสมส�ำคัญ ได้แก่ พริกกะเหรี่ยง
กะปิกุ้งย่าง มะเขือเทศกะเหรี่ยง
7. หลามบอน ส่วนผสมส�ำคัญ ได้แก่ ใบบอนอ่อน เครื่อง
แกงเผ็ด น�้ำมะขามเปียก มะเขือเทศกะเหรี่ยง
ประเภทอาหารหวาน
1. ข้าวฟ่าง ส่วนผสมส�ำคัญ ข้าวฟ่าง น�ำ้ กะทิ เกลือ น�ำ้ ตาล
2. มีซิ (พิซซ่ากะเหรีย่ ง/ข้าวเหนียวแดกงา) ส่วนผสมส�ำคัญ
ข้าวเหนียว มะพร้าวอ่อน งาขาว เกลือ น�้ำตาล (นิยมกินกับน�้ำผึ้ง/
นมข้น หรือน�้ำตาลทรายก็ ได้
3. ข้าวห่อกะเหรี่ยง (มีเฉพาะเดือน 9) ส่วนผสมส�ำคัญ
ได้แก่ ข้าวเหนียว น�้ำตาลคั่วกับมะพร้าวทึนทึกขูด ใบผาก ตอก
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2. ด้านการแต่งกาย
แต่งกายชุดกะเหรี่ยงในประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง ประเพณีเวียนศาลา
และงานส�ำคัญๆของหมู่บ้าน

3. ด้านที่อยู่อาศัย/สถาปัตยกรรม
บ้านกะเหรี่ยง (มี บ้านป้าพัง บ้านลุงน้อย และบ้านป้าใบ

4. ด้านประเพณี
- ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง
- ประเพณีเวียนศาลา

5 ด้านภาษา
ภาษากะเหรี่ยง เช่น อังมี หมายถึง กินข้าว

6. ด้านอาชีพ
ท�ำข้าวไร่กะเหรีย่ ง/การปลูกข้าวกะเหรีย่ ง คือ การท�ำนาโดยปราศจากน�ำ้
วิธีการคือ หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ ในหลุม และรอฝนตกลงมา

7. ด้านความเชื่อ
- การกินข้าวห่อกะเหรี่ยง มีความเชื่อว่า เป็นการท�ำเพื่อเรียกขวัญ และ
ท�ำให้อยู่เย็นเป็นสุข
- พิธีเวียนศาลา มีความเชื่อว่าเป็นการขอขมา และท�ำให้คนในชุมชน
อยู่เย็นเป็นสุข

8. ด้านศิลปะพื้นถิ่น
- การละเล่นโยนลูกสะบ้า (ลูกกะบ้า) เล่นช่วงสงกรานต์
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9. ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ / ชื่อผลิตภัณฑ์
กลุ่ม

ประเภทผู้ประกอบ ป ร ะ เ ภ ท
การ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์
OTOP
กลุม่ แปรรูปผลผลิต 1.กล้วยหอมทอง กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
อาหาร
เกษตรบ้านพุนำ�้ ร้อน ฉาบ
2. ขนมหม้อแกง กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
อาหาร
กระบอกไม้ ไผ่
3. ขนุนทอด
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
อาหาร
กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ 4. เข่ง
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ของใช้
กลุม่ ประดิษฐ์บา้ นพุ 5.โคมไฟแฟนตาซี กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ของใช้
น�้ำร้อน
กลุม่ เกษตรพุนำ�้ ร้อน 6. ข้าวฟ่างบรรจุ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
อาหาร
ถุง
กลุ่มไร่แก้วสวนฝัน 7. ไส้กรอกปลา กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
อาหาร
กลุ่มน�้ำสมุนไพร
กลุ่มนวดแผนไทย

8. น�้ำสมุนไพร
ฝาง
10. ยาหม่อง

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

อาหาร

ที่อยู่
3 ม. 5 ต. ยางน�้ำกลัดเหนือ
3 ม. 5 ต. ยางน�้ำกลัดเหนือ
3 ม. 5 ต. ยางน�้ำกลัดเหนือ
25 ม. 5 ต. ยางน�ำ้ กลัดเหนือ
23/1 ม. 5 ต. ยางน�ำ้ กลัดเหนือ
1 ม. 5 ต. ยางน�้ำกลัดเหนือ
100 ม. 5 ต. ยางน�ำ้ กลัดเหนือ
62 ม. 5 ต. ยางน�ำ้ กลัดเหนือ

สมุนไพรที่ 18/1 ม. 5 ต. ยางน�ำ้ กลัดเหนือ
ไม่ ใช่อาหาร
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18

19

20

ยังไม่มี
แผนที่เชื่อมโยง

21

โปรแกรม
สนุกสนาน
เวลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

09.00 น. หอประวัติศาสตร์ ร.9

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ชมหอประวัติศาสตร์ ร.9

ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
กรรมการชุมชน
09.30 น. ศาลาพุน�้ำร้อน
1. ต้อนรับนักท่องเทีย่ วด้วยการบริการอาหาร ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
ว่าง (น�้ำสมุนไพร + ขนม (ตามฤดูกาล) ) กรรมการชุมชน
2.รับฟังบรรยายข้อมูลประวัติความเป็นมา
ของชุมชน
09.15 น. แหล่งก�ำเนิดน�้ำแร่
1. ชมแหล่งก�ำเนิดน�้ำแร่ธรรมชาติ
ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
2.
แช่
เ
ท้
า
เพื
อ
่
ผ่
อ
นคลายความเหนื
อ
่
ยล้
า
(เดินทางโดยรถสองแถว
กรรมการชุมชน
3. กราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ดาวเรือง เพือ่ ความ
ของหมู่บ้าน)
เป็นสิริมงคล
4.สัมผัสและถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณ
แหล่งก�ำเนิดน�้ำพุร้อน
10.00 น. กลุ่มข้าวซ้อมมือและบ้าน 1. เรียนรูแ้ ละชมการสาธิตวิธกี ารท�ำข้าวซ้อมมือ ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
2. ให้นักท่องเที่ยวทดลองการท�ำข้าวซ้อม กรรมการชุมชน
กะเหรี่ยงจ�ำลอง
มือพร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบบ้าน
ต้นแบบของชาวกะเหรี่ยงและถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย
บริการนวดแผนไทยและพักผ่อนตามอัธยาศัย ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
10.45 น. กลุ่มนวดแผนไทย
กรรมการชุมชน
12.00 น. . ไร่แก้วสวนฝัน โฮมสเตย์ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ตัวอย่าง ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
เมนูอาหาร อาทิ
กรรมการชุมชน
- แกงขนุน
- แกงไก่ ใสหยวกกล้วย
- น�้ำพริกกะบังซ่า เป็นต้น

13.00 น. ไร่แก้วสวนฝัน โฮมสเตย์ 1. เรียนรูแ้ ละศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการท�ำเกษตร ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
ผสมผสาน
กรรมการชุมชน
2. เรียนรูแ้ ละศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน เช่น น�ำ้ ยาล้างจาน สบูเ่ หลว เป็นต้น
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เวลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

14.20 น. ไร่คุณประเทือง
15.10 น.

ศาลากลางหมู่บ้าน

16.30 น. . ศูนย์อาบน�้ำแร่

17.00 น.. ศูนย์อาบน�้ำแร่

โปรแกรม
สนุกสนาน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. เรียนรู้ เกี่ยวกับการท�ำการเกษตรทฤษฏี
ใหม่ เช่น การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไก่ ไข่ การ
ปลูกข้าวไร่ เป็นต้น
1. ชมการผลิตน�้ำแร่
2. เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้การท�ำจักสาน
และการท�ำตุ๊กตากะเหรี่ยง เช่น พวงกุญแจ
เป็นต้น
ผ่อนคลายด้วยการอาบน�้ำแร่ธรรมชาติ
*หมายเหตุ* หากไม่ประสงค์อาบน�้ำแร่
สามารถเข้าสูท่ พี่ กั เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัยได้

ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
กรรมการชุมชน
ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
กรรมการชุมชน

ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
กรรมการชุมชน

รับประทานอาหารเย็นร่วมกันพร้อมชมการ ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
แสดงพื้นบ้าน
กรรมการชุมชน

19.00 น. ไร่แก้วสวนฝัน โฮมสเตย์ เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ย

ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
กรรมการชุมชน

วันที่สอง
07.00 น. ส�ำนักสงฆ์ป่าพุน�้ำร้อน

1. ร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์
2. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
กรรมการชุมชน

08.00 น. บริเวณส�ำนักสงฆ์ปา่ พุรอ้ น 1. ชมอุโมงค์เหมืองแร่เก่าและสัมผัสบรรยากาศ ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นและคณะ
ภายใน
กรรมการชุมชน
2. ชมฝูงค้างคาวภายในอุโมงค์เหมืองแร่เก่า
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กิจกรรม
หรรษา
เดือน
กุมภาพันธ์

ชื่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว

ช่วงวันในการจัด
กิจกรรม

ไหว้ศาลประจ�ำหมูบ่ า้ น ปลายเดือน ก.พ.

ต้นเดือน มี.ค.
(เดือน 3

ลักษณะกิจกรรมในงาน

สถานที่จัด

ศาลาอเนกประสงค์
08.00 น.
1. ท�ำพิธี ไหว้ศาลโดยการจัด
ส�ำรับไหว้ (อาหารคาว+อาหาร
หวาน+เหล้า+ไข่ต้ม)
1 ส�ำรับ/1 หลังคาเรือน

เมษายน

ประเพณีเวียนศาลา สิ้นเดือน 5
(ก่อเจดีย์ทราย)

หลังศาลาอเนกประสงค์
ช่วงเช้า
1. ก่อเจดีย์ทรายและประดับ
ดอกไม้
ช่วงเย็น
1. เวียนเทียนรอบศาลา 3 รอบ
โดยมีผู้น�ำพิธีน�ำกิจกรรม (มี
ลักษณะคล้ายกับการท�ำบุญ
หมู่บ้าน)

กันยายน

ประเพณี ข ้ า วห่ อ แรม 13 ค�ำ่ เดือน 9 วันแรก (ท�ำทุกบ้าน)
บ้านของคนในชุมชน
กะเหรี่ยง
1. ทุกบ้านจะท�ำการหาฟืน

ใบตอง จักตอก และอุปกรณ์
การท�ำข้าวห่อ
กะเหรี่ยง
2. ท�ำการห่อข้าวห่อกะเหรี่ยง
วันที่สอง
กลางวัน
1. ต้มข้าวห่อกะเหรี่ยง
2. ต้มน�้ำกะทิ
กลางคืน
1. ท� ำ พิ ธี เ รี ย กขวั ญ เวลา
20.00 น.
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เดือน

ชื่อกิจกรรม ช่วงวันในการจัด
กิจกรรม
การท่องเที่ยว

กิจกรรม
หรรษา
ลักษณะกิจกรรมในงาน

สถานที่จัด

โดยการจั ด ชุ ด ส� ำ หรั บ เรี ย กขวั ญ
ประกอบด้วย ดอกดาวเรือง อ้อย
กล้วย ด้ายแดง สร้อยหรือก�ำไล
สร้อยพระ เป็นต้น และในระหว่าง
พิธีมีการจุดประทัด
วันที่สาม (ตอนเช้า)
1. เวลา 05.00 น.ท�ำพิธีเรียกขวัญ
2. เตรียมส�ำรับเรียกขวัญและเตรียม
ข้าวสวย
3. ผูกข้อมือด้วยด้ายแดง ตามล�ำดับ
ความอาวุโสของคนในครอบครัว
4. ผูกข้อมือด้วยด้ายแดงให้คนที่มา
กินข้าวห่อกะเหรี่ยงที่บ้าน กินข้าว
ห่อและเจ้าบ้านห่อเข้าห่อให้กับผู้มา
เยือนด้วย
พฤศจิกายน ประเพณีวียนศาลา ปลายเดือน
(เวียนดอกไม้)

ห ลั ง ศ า ล า
ช่วงเช้า
1. จัดท�ำพุม่ ดอกไม้ (ลักษณะคล้ายตุง อเนกประสงค์
ของทางภาคเหนือ) ท�ำที่บ้าน
2. ช่วงบ่ายน�ำพุ่มดอกไม้ ไปปักที่
สถูปตามความเชื่อเกี่ยวกับความ
อยู่เย็นเป็นสุข
ช่วงเย็น
1. น�ำพุ่มดอกไม้มาประดับตกแต่ง
2. ท�ำพิธีเวียนศาลา (กองป๊ะตื๋ย)
เวลา 20.00 น.
3. มีการจัดขบวนแห่เพื่อเวียนศาลา
โดยมีการตีกลองและฉาบประกอบ
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กิจกรรม
ที่เสนอ
กิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วของหมูบ่ า้ นพุนำ�้ ร้อน หนองหญ้าปล้อง ทีเ่ สนอคือ
กิจกรรม
1.แช่น�้ำพุร้อนธรรมชาติ

รายละเอียด
ชมแหล่งก�ำเนิดน�้ำแร่ธรรมชาติและ แช่บ่อน�้ำพุร้อนธรรมชาติ

2. นวดเพื่อสุขภาพ

นวดตัว นวดฝ่าเท้า

3. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน

1. ชมการผลิตน�้ำแร่
2. ชมการท�ำตุ๊กตากะเหรี่ยง เช่น พวงกุญแจ เป็นต้น

4. ปั่นจักรยาน

ปั่นจักรยานชมบ้านเรือนชาวกะเหรี่ยง

5. เรียนรู้การท�ำเกษตรผสมผสานและเกษตร 1. เรียนรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำเกษตรผสมผสาน
ทฤษฎี ใหม่
2. เรียนรู้และศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ ในครัวเรือน
เช่น น�้ำยาล้างจาน สบู่เหลว เป็นต้น
3. เรียนรู้ เกี่ยวกับการท�ำการเกษตรทฤษฏี ใหม่ เช่น การเลี้ยง
แพะ การเลี้ยงไก่ ไข่ การปลูกข้าวไร่ เป็นต้น
6.ชมอุโมงค์เหมืองแร่เก่าและฝูงค้างคาว
1. ชมอุโมงค์เหมืองแร่เก่าและสัมผัสบรรยากาศภายใน
2. ชมฝูงค้างคาวภายในอุโมงค์เหมืองแร่เก่า

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายชื่อผู้ประสานติดต่อ
คุณประเทือง ใจเงิน 0637302967

