เอกสารสรุปผล

โครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
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กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติใหสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ดําเนินโครงการประกวด
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเปน 1 ใน 17 กิจกรรม ภายใตโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวั ต วิ ถี ตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายเพิ่ ม เติ ม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 86,000,000 บาท (แปดสิ บ หกล านบาทถ วน) โดยดํ าเนิ น งาน ๓ กิ จกรรมย อย
ประกอบดวย ๑) การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ๒) การประกวดชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ และ 3) ตอยอดการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ
จังหวัดและนวัตวิถีตนแบบ
โครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจ ายงบประมาณฯ และสํ านักเสริมสรางความเข มแข็งชุมชนโดยกลุมงานส งเสริม
สัมมาชีพชุมชน ไดจัดทํา “เอกสารสรุปผลโครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เนื้อหา
ในเอกสารประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของโครงการ แนวทางการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
และหวังเป นอย างยิ่ งว าผลการดํ าเนิ นงานดั งกล าวจะสามารถนํ าไปใช ประโยชน ในการปรับปรุง
พั ฒ นาการดํ าเนิ นโครงการในอนาคตให เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด อี กทั้ งยั งเป นประโยชน ต อชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนทองเที่ยวฯ ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตอไปดวย
สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
ตุลาคม 25๖๑
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สวนที่ 1 บทนํา
เกริ่น
โครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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สวนที่ 2 แนวทางการดําเนินงาน
แนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
แนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
แนวทางการตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัด และนวัตวิถีตนแบบ
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมยอยที่ ๑ การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
กิจกรรมยอยที่ ๒ การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
กิจกรรมยอยที่ ๓ ตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัดและนวัตวิถีตนแบบ
ขอมูลชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
ภาคผนวก
ภาพกิจกรรม
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กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9,328,118,200 บาท (เกาพัน
สามรอยยี่สิบแปดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) ใหดําเนินโครงการชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อมุงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมใหเกิดรายไดกับชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง กระตุนเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง
โดยกําหนดดําเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 875 อําเภอ 3,273 หมูบาน
ªØÁª¹·‹Í§à·ÕÂè Ç OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ : á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò OTOP ÃÙ»áººãËÁ‹

เปลี่ยนผานยุคการผลักดันสินคาใหขายได
โดยหนวยงานรัฐ สูก ารสรางรายไดตามความตองการ
(Demand Driven Local Economy)

ÃÑ°ºÒÅ»˜¨¨ØºÑ¹ ÁÕ¹âÂºÒÂÅ´¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéíÒ¢Í§ÊÑ§¤Á ÁØ‹§à¹Œ¹ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ
áÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂãËŒÀÒ¤àÍ¡ª¹áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹à¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
Ã‹ÇÁ¡ÑºÀÒ¤ÃÑ°à¾×èÍãËŒºÃÃÅØÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ “ÁÑè¹¤§ ÁÑè§¤Ñè§ ÂÑè§Â×¹” «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃË¹Öè § µí Ò ºÅ Ë¹Öè § ¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± (One Tambon One Product : OTOP) ·Õè à ÃÔè Á µÑé § áµ‹
»‚ ¾.È. òõôô ã¹·Ø¡ÀÙÁÔÀÒ¤·ÑèÇ»ÃÐà·È «Öè§ÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃË¹Öè§µíÒºÅ Ë¹Öè§¼ÅÔµÀÑ³±
áË‹ § ªÒµÔ (¡Í.¹µ¼.) à»š ¹ ¼ÙŒ ¢Ñ º à¤Å×è Í ¹ áÅÐ¡ÃÁ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒªØ Á ª¹à»š ¹ ¼ÙŒ ÃÑ º ¼Ô ´ ªÍºËÅÑ ¡
ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ OTOP ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ à»š¹àÇÅÒ ñö »‚ â´ÂÃ‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹
µ‹Ò§ æ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ Ê‹§àÊÃÔÁ Â¡ÃÐ´Ñº¼ÅÔµÀÑ³± áÅÐ¾Ñ²¹Òª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ
à¾×èÍãËŒ¢ÒÂä´Œ ÁØ‹§»ÃÑºµÑÇÊÙ‹¡ÒÃ¤ŒÒáººÊÒ¡Å
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·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¼ÅÔµÀÑ³±¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶á¢‹§¢Ñ¹ä´Œ µŒÍ§ÍÍ¡ä»¢ÒÂ
ÊÔ¹¤ŒÒµÒÁ·Õèµ‹Ò§ æ ÃÒÂä´Œµ¡ÍÂÙ‹¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂà´ÕÂÇ ËÃ×ÍºÒ§¡ÅØ‹ÁàÅç¡ æ äÁ‹¡ÃÐ¨ÒÂ
¶Ö§»ÃÐªÒª¹¡ÅØ‹ÁãËÞ‹ã¹ªØÁª¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ·íÒãËŒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡äÁ‹»ÃÐÊº
¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôìà·‹Ò·Õè¤ÇÃ ¡Í»Ã¡ÑºÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õè¡íÒÅÑ§à»š¹¡ÃÐáÊËÅÑ¡¢Í§»ÃÐà·È
Ê‹Ç¹ãËÞ‹µ¡ÍÂÙ‹ã¹¡ÅØ‹Á·Ø¹àÍ¡ª¹ àª‹¹ âÃ§áÃÁ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ËŒÒ§ÃŒÒ¹ãËÞ‹ æ ¡ÃØ»·ÑÇÃ ÂÑ§Å§ä»
äÁ‹¶Ö§°Ò¹ÃÒ¡àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹
´Ñ§¹Ñé¹¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹¨Ò¡ÂØ¤¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ OTOP ÍÍ¡¨Ò¡ªØÁª¹
à¾Õ Â§´Œ Ò¹à´Õ ÂÇÊÙ‹ ¡ÒÃà¾Ôè Áª‹ Í§·Ò§ÊÃŒ Ò§ÃÒÂä´Œ µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (Demand Driven Local
Economy) â´Â¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ ¹ ¤Œ Ò ÍÂÙ‹ ã ¹ªØ Á ª¹·Õè Á Ò¨Ò¡¡ÒÃ·‹ Í §à·Õè Â Çâ´ÂãªŒ à Ê¹‹ Ë ÀÙ ÁÔ »˜ ÞÞÒ
ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤á»Å§à»š¹ÃÒÂä´Œ ·Ñé§¹Õé ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐÅÙ¡ËÅÒ¹ÂÑ§ÍÂÙ‹
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ äÁ‹µŒÍ§á¢‹§¢Ñ¹¹íÒ¼ÅÔµÀÑ³±ÍÍ¡ä»¢ÒÂ¹Í¡ªØÁª¹ à»š¹ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèà»š¹à¨ŒÒºŒÒ¹·Õè´Õ
ªÇ¹¡Ñ ¹ ¤Ô ´ ªÇ¹¡Ñ ¹ ·í Ò ¼ÅÔ µ ÊÔ ¹ ¤Œ Ò áÅÐºÃÔ ¡ ÒÃ ÃÇÁ·Ñé § ÁÕ ¡ ÒÃàª×è Í ÁâÂ§àÊŒ ¹ ·Ò§·‹ Í §à·Õè Â Ç
ÃÐ´ÑºªØÁª¹·ÕèÁÕàÊ¹‹Ë´Ö§´Ù´áÅÐÁÕ¤Ø³¤‹Òà¾ÕÂ§¾Í ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒÁÒàÂÕèÂÁàÂ×Í¹ áÅÐãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹
ã¹·Ø¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªØÁª¹ ÃÒÂä´Œ¨Ð¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙ‹¡Ñº¤¹ã¹ªØÁª¹ ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ à»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ãËŒ¡ÑºªØÁª¹ (Strength within) áÅÐà»š¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
ยอดขายเติบโตตอเนื่อง
- ป 2557 ยอดขาย 97,592 ลานบาท
- ป 2560 ยอดขาย 157,510 ลานบาท สูงขึ้น 57.33%
รายไดสวนใหญ อยูกับผูประกอบการกลุมนอย
- 1-5 ดาว 14,360 ผลิตภัณฑ หรือ 17%
- กลุม D 69,178 ผลิตภัณฑ หรือ 83%
ชองทางตลาดอยูภายนอกชุมชน ซึ่งมีจํากัด
- รัฐสนับสนุนเปน Event, ตองเปน OTOP 3-5 ดาว
- จํานวนวันที่ขายมีนอย ไมตอเนื่อง
 คาขายแขงขันในระบบไดยาก
- ขาดความรู ทักษะ การตลาด
- มีคาใชจายเพิ่ม ที่พัก คาเดินทาง คาจางอื่น

เปลี่ยนจากผลักดันสินคา OTOP โดยรัฐ
เปนการกระจายรายไดตามความตองการของชุมชน

รวมสุข รวมวิถี รวมสมัย

OTOP นวัตวิถี

ใหชุมชนเรียนรู พึ่งตนเองไดอยางแทจริง

เปลี่ยนผาน

พัฒนา OTOP ดวย นวัตกรรม
เพิ่มมูลคาผสานวิถีชีวิตชุมชน
สรางสรรค สรางเสนหอัตลักษณ วิถีชีวิต

ชุมชนใหมีคา

ตลาดใหมในชุมชนเชื่อมโยงทองเที่ยว

 เปาหมายการดําเนินโครงการ

๑) ประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง
โดยเชื่ อ มโยงชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี กั บ เส น ทางการท อ งเที่ ย วกระแสหลั ก เมื อ งรอง
และแองทองเที่ยว
๒) พัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวเขาสูการพัฒนา (กลุม D)
๓) สรางตลาดที่ชุมชนดึงคนเขาหมูบานดวยชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใหเกิดการ
กระจายรายไดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (Local Economy)
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 กระบวนงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อไปสูเปาหมาย

ประกอบดวย 5 กระบวนงาน ไดแก
1) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ประกอบดวย 3 แนวทาง ไดแก
 เตรียมความพรอมการเปนผูประกอบการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 พัฒนาและบริหารจัดการขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 จัดทําแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยวOTOP นวัตวิถี
2) การพัฒนาแหลงทองเทีย่ วและสิง่ อํานวยความสะดวก ประกอบดวย 2 แนวทาง ไดแก
 พัฒนาศักยภาพดานกายภาพของแหลงทองเที่ยว
 สงเสริม/พัฒนาเสนห ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณชุมชน
3) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ประกอบดวย 3 แนวทาง ไดแก
 พัฒนาผูประกอบการชุมชน
 พัฒนาสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 ออกแบบตราสัญลักษณและสโลแกนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4) การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแตละทองถิ่น ประกอบดวย 2 แนวทาง ไดแก
 ออกแบบและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวของหมูบานเปาหมาย
 เชื่อมโยงแหลงทองเทีย่ วเมืองหลักและเมืองรอง
5) การสงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยว ประกอบดวย ๔ แนวทาง ไดแก
 ประชาสัมพันธ Online/offline
 เปดตัวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 จับคูธุรกิจ (Business Matching)
 จัดกิจกรรมแสดง/จําหนายสินคาและบริการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี


â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ 
ความเปนมา

กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติใหสํานักเสริมสรางความเขมแข็งดําเนินโครงการประกวด
ชุม ชนท องเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ซึ่ง เปน 1 ใน 17 กิ จ กรรม ภายใต โ ครงการชุ ม ชนท องเที่ ยว
OTOP นวัตวิถี ที่สวนกลางรับผิดชอบดําเนินการ
การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปนกิจกรรมที่มุงกระตุนใหชุมชนเกิดการตื่นตัว
ในการแสดงขีดความสามารถ โดยนําทุนชุมชนและเสนหอันเปนอัตลักษณของชุมชนมาสรางคุณคา
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวอยางสรางสรรค ใหสามารถเปนชุมชนที่มีศักยภาพพรอมในการรองรับ
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นักทองเที่ยวและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน อันจะนําไปสูการสรางรายไดใหแกชุมชนไดอยางทั่วถึง
และยังจะเปนแกนหลักในการขยายพื้นทีช่ ุมชนทองเที่ยวสูหมูบานอื่น ๆ ตอไปอีกดวย
 ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย ไดแก
กิจกรรมยอยที่ 1 ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
กิจกรรมยอยที่ 2 ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
กิจกรรมยอยที่ 3 ตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
และนวัตวิถีตนแบบ

วัตถุประสงค
๑. เพื่อกระตุนใหชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีศักยภาพและมีความพรอม
ในการเชื่ อมโยงการท องเที่ ย ว และพั ฒ นาเป น ชุ ม ชนท องเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี อย างสร างสรรค
แบบมีสวนรวม
๒. เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวและเปนตนแบบใหชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถีตนแบบใหมีความสมบูรณแบบ

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
๑. ออกแบบและจัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการ
๒. จัดทําโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดําเนินโครงการ
๓. จัดสรรงบประมาณและประสานหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน และการบันทึกผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ในระบบ BPM
๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการตอผูบริหาร

กลุมเปาหมาย
กิจกรรมยอยที่ 1 ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
 กลุมเปาหมาย : ชุมชนทองเที่ยวOTOP นวัติวิถี จํานวน 3,273 ชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 2 ประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
 กลุมเปาหมาย : ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีระดับจังหวัด จํานวน ๑๖๐ ชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 3 ตอยอดการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดและนวัตวิถีตนแบบ
 กลุมเปาหมาย : ๑) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีระดับจังหวัด จํานวน ๑๑๐ ชุมชน
๒) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีตนแบบ จํานวน ๕๐ ชุมชน
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สถานที่ดําเนินการ
กิจกรรมยอยที่ 1 การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
 สถานที่ดําเนินการ : จังหวัดดําเนินการ
กิจกรรมยอยที่ 2 การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
 สถานที่ดําเนินการ : สวนกลางดําเนินการ
กิจกรรมยอยที่ 3 ตอยอดการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดและนวัตวิถีตนแบบ
 สถานที่ดําเนินการ : จังหวัดดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 (มิถุนายน - กันยายน 2561)

งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 86,000,000 บาท (แปดสิบหกลานบาทถวน) ประกอบดวย
กิจกรรมยอยที่ 1 การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
 งบประมาณ 33,478,000 บาท (สามสิ บสามล านสี่ แสนเจ็ ดหมื่ นแปดพั นบาทถ วน)
กิจกรรมยอยที่ 2 การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
 งบประมาณ 5,522,000 บาท (หาลานหาแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน)
กิจกรรมยอยที่ 3 ตอยอดการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดและนวัตวิถีตนแบบ
 งบประมาณ 47,000,000 บาท (สี่สิบเจ็ดลานบาทถวน)
แบงการจัดสรรเปน
๑) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด 110 ชุ ม ชน ๆ ละ 200,000 บาท
รวมเปนเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ยี่สิบสองลานบาทถวน)
๒) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ 50 ชุมชน ๆ ละ 500,000 บาท รวมเปนเงิน
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ชุมชนมีผลิตภัณฑ OTOP ที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
และพัฒนาเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จํานวน 160 ชุมชน
๒. ชุ ม ชนสามารถนํ า ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถด า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเปนตนแบบใหกับชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีอื่น
๓. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสมบูรณแบบและพรอม
ตอการรองรับนักทองเที่ยว
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ตัวชี้วัดกิจกรรม
๑. จํานวนชุมชนที่ไดรับการประกาศเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด 160 ชุมชน
๒. จํานวนชุมชนไดรบั การประกาศเปนชุมชนทองเที่ยว OTOPนวัตวิถีตนแบบ 50 ชุมชน
๓. จํานวนแผนการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผานการคัดเลือกมีการนําไปใช
ประโยชนเพื่อพัฒนาตอยอดใหเปนชุมชนที่มีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยว
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Ê‹Ç¹·Õè ò
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160
หมูบาน

3,273
หมูบาน

การดําเนินโครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบดวย ๓ กิจกรรมยอย
มีรายละเอียดการดําเนินงานตามวิธีการขั้นตอน ดังนี·้ Ò
§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ : »ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶ÕÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´
การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
โดยใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 ขั้นเตรียมการ

1. ศึกษาทําความเขาใจคูมือบริหารโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเกณฑ
การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ที่กรมฯ จัดสงใหโดยละเอียด
2. ชี้แจงแนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ใหอําเภอ
รับทราบ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประกวดฯ โดยสิ่งที่ชุมชนทองเที่ยวฯ จะตองจัดทํา
และสงใหจังหวัดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
พิจารณาคัดเลือกเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด” ประกอบดวย
1) เอกสาร ประกอบการประกวดชุม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี ระดั บ จั งหวัด
ขนาด เอ 4 ไมนอยกวา 20 หนา จํานวน 11 เลม
2) สื่อวีดิทัศน ประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
ความยาว ไมนอยกวา 3 นาที จํานวน 1 สื่อ
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3. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกวดชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ร ะดั บ จั ง หวั ด
เพื่อคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามวิธีการและเกณฑที่กรมฯ กําหนด
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
จํานวน 11 คน (ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน
ท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด พาณิ ช ย จั ง หวั ด วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด ผู แ ทน
สถาบันการศึกษา ประธานหอการคาจังหวัด ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จํ า กั ด สื่ อ มวลชน หรื อ หน ว ยงาน องค ก ร ชมรม สมาคมที่ เ กี่ ย วข อ ง
เป น กรรมการ พั ฒ นาการจั ง หวัด เป น กรรมการและเลขานุ ก าร และหั วหน ากลุ ม งานส ง เสริ ม
การพัฒนาชุมชนหรือหัวหนากลุมงานที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ)
 ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

4. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1
: จํานวน 1 วัน) เพื่อชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการดําเนินการประกวดฯ เกณฑ การคัดเลือก
และจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
5. คัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประกวด
ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ร ะดั บ จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเอกสารและสื่ อ วี ดิ ทั ศ น
ประกอบการประกวดชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี ของชุ ม ชนเป าหมายและคั ด เลื อ กชุ ม ชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ตามจํานวนที่กรมฯ กําหนด
6. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2
: จํานวน 1 วัน) เพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
 ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล

๗. จั ง หวั ด รายงานผลการประกวดชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ร ะดั บ จั ง หวั ด
และสงผลการประกวดฯ พรอมเอกสารและสื่อวีดิทัศน ประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีระดับจังหวัด ชุมชนละ 7 ชุด ใหกรมฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2561 (ทางไปรษณี ย
ดวนพิเศษ หรือจังหวัดนําสงดวยตนเอง)
8. บันทึกผลการดําเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
กลุมเปาหมาย

ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 ชุมชน

หนวยดําเนินงาน

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พื้นที่ดําเนินการ

ดําเนินการระดับจังหวัด 76 จังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2561)
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

จํานวนชุมชนที่ไดรับการประกาศเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัด” จํานวน 160 ชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ชุมชนมีความพรอมและมีศักยภาพในการเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัด จํานวน 160 ชุมชน

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ : »ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶ÕµŒ¹áºº
การประกวดชุม ชนท องเที่ ยว OTOP นวัต วิถี ต น แบบ มี รายละเอีย ดการดําเนิน กิ จ กรรม
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนโดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นเตรียมการ
๑. จัดทําเอกสารประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบดวย
1) เอกสารเกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 5,000 เลม
2) เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน
1,500 เลม พรอมแผนพับ จํานวน 5,000 แผน
๒. จัดสรรงบประมาณใหศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แหง เพื่อใชในการบริหาร
งบประมาณใหกับคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ (สวนกลาง)
๓. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ เพื่อคัดเลือก
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ตามวิธีการและเกณฑที่กําหนด จํานวน 11 คณะ แตละคณะ
ประกอบดวย ผูตรวจราชการกรมเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยว และ/หรือที่เกี่ยวของ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน ทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหเจาหนาที่
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน 1 คน และผูชวยผูตรวจราชการกรม เปนผูชวยเลขานุการ
๔. รวบรวมผลการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เอกสารและ
สื่อวีดิทัศนประกอบการประกวดฯ ที่จังหวัดสงให ตรวจสอบความครบถวน และจัดทําทะเบียนผล
การประกวดกอนสงมอบใหคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
 ขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
๕. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ (ครั้งที่ 1 :
จํานวน 1 วัน) เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจแนวทางการดําเนินการประกวดฯ เกณฑการคัดเลือก
และจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
๖. คัดเลือกชุม ชนทองเที่ยว OTOP นวัต วิถีต นแบบ โดยคณะกรรมการฯ ดําเนิ นการ
คัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ดังนี้
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๖.1 ลงพื้ น ที่ เพื่ อประเมิ น ศัก ยภาพชุม ชนท องเที่ยว OTOP นวัต วิถี ระดับ จังหวัด
ตามเกณฑการประกวดฯ
๖.2 คั ด เลื อ กเป น ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ต น แบบ โดยประมวลผลการ
พิจารณาจาก
1) เอกสารและสื่อวีดิทัศนประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด
2) ผลการประเมินศักยภาพชุมชนทองเที่ยวฯ จากการลงพื้นที่
3) ผลการแสดงความเห็ น จากบุ คคลสาธารณะที่ แสดงความชื่น ชอบ หรือ
พอใจตอสื่อวีดิทัศนประกอบการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยนับจาก
การกดไลค กดแชร สื่อดังกลาวในระบบสังคมออนไลน (Social network)
๗. ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ (ครั้งที่ 2 :
จํานวน 1 วัน) เพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผล “ชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถีตนแบบ”
๘. กรมฯ ลงพื้นที่ติดตามการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
 ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล
๙. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
ตอผูบริหาร
๑๐. บันทึกผลการดําเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
กลุมเปาหมาย

ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผานการคัดเลือกในระดับจังหวัด
จํานวน 160 ชุมชน

หนวยดําเนินการ

สวนกลาง

พื้นที่ดําเนินการ

สวนกลาง ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แหง
และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในไตรมาส 4
ตัวชี้วัดกิจกรรม

จํานวนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ที่ไดรับการ
ประกาศเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ50 ชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ชุมชนสามารถนําศักยภาพและขีดความสามารถดานการทองเที่ยว
มาใช อย างเต็ มประสิ ทธิ ภาพและเป นต นแบบให ชุ มชนท องเที่ ยว
OTOP นวัตวิถี อื่น
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ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´áÅÐ¹ÇÑµÇÔ¶ÕµŒ¹áºº
การตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีตนแบบ
มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม โดยสวนกลางและสํานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. สวนกลาง จัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดําเนินกิจกรรมตอยอดการพัฒนาของชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ดังนี้
๑) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด 110 ชุมชน ๆ ละ 200,000 บาท
๒) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
50 ชุมชน ๆ ละ 500,000 บาท
2. จังหวัด ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) แจ ง ชุ ม ชนเป า หมาย ทั้ ง 2 ระดั บ (ตามข อ 1) ให จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาชุ ม ชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามขอเสนอของคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตนแบบและความตองการของชุมชน เพื่อนําไปพัฒนาตอยอดใหเปนชุมชนที่มีความพรอมตอการ
รองรับนักทองเที่ยวและสงแผนการพัฒ นาชุมชนทองเที่ยวฯ ใหจังหวัดพิจารณา (โดยพิจารณา
การใชงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบฯ)
๒) จัดสรรงบประมาณใหกับชุมชนเปาหมาย (ตามขอ 1)
๓) ติดตามและใหการสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาตอยอดกิจกรรมของชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 2 ระดับ อยางตอเนื่อง
๔) สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารกรมการพัฒนาชุมชน
๕) บันทึกผลการดําเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
เงือ่ นไข

1. โครงการ/กิจกรรม ตองไมเปนลักษณะโครงสรางพื้นฐานและการจัดซื้อครุภัณฑ
2. แผนการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และชุมชน
ทองเที่ยวOTOP นวัตวิถีตนแบบ ควรมุงเนนใหเกิดความยั่งยืน

กลุมเปาหมาย

ชุมชนที่ผานการคัดเลือกเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดับจังหวัด จํานวน 110 ชุมชน และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตนแบบ จํานวน 50 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 160 ชุมชน

หนวยดําเนินการ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ

พื้นที่ดําเนินการ

ดําเนินการใน 160 ชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

จํานวนกิจกรรมตามแผนธุรกิจชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่ผานการคัดเลือกมีการนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาตอยอด
ใหเปนชุมชนที่มีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยว

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสมบูรณแบบ
และพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยว
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Ê‹Ç¹·Õè ó
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
โครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี ดําเนินการเสร็จสิ้นและมีผลการดําเนิน
กิจกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้

¡Ô¨¡ÃÃÁÂ‹ÍÂ·Õè ñ : »ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶ÕÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´
คณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ดําเนินการคัดเลือก
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน ๓,๒๗๓ ชุมชน เพื่อใหเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ระดั บ จั ง หวั ด ” จํ า นวน ๑๖๐ ชุ ม ชน ตามแนวทางและวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามเกณฑ
การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ไดดังนี้
 รายชื่อชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด  จํานวน ๑๖๐ ชุมชน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หมูบาน/ชุมชน
บานนาตีน
บานทุงหยีเพ็ง
บานหนองทราย
บานหนองขาว
บานดอนแคน
บานเหลาใหญ
บานนาคอ
บานวุงกะสัง
บานวังน้ํา
บานเซินเหนือ
บานหัวฝาย
บานดงบัง
บานหนองบัวนอย
บานวังคูณ
บานเนิน
บานบางกะจะ
บานทุงยายชี

หมู
4
4
6

ตําบล
อาวนาง
ศาลาดาน
หนองสาหราย
1-13 หนองขาว
2 ฆองชัยพัฒนา
1 เหลาใหญ
5 กุดโดน
2 โปงน้ํารอน
4 วังยาง
2 โนนคอม
2 ปอแดง
4 ดงเมืองแอม
8 โสกนกเต็น
4 หนองเม็ก
1 บางสระเกา
1 บางกะจะ
3 ทาตะเกียบ

อําเภอ
เมืองกระบี่
เกาะลันตา
พนมทวน
ทามวง
ฆองชัย
กุฉินารายณ
หวยเม็ก
คลองลาน
คลองขลุง
ภูผามาน
ชนบท
เขาสวนกวาง
พล
หนองสองหอง
แหลมสิงห
เมืองจันทบุรี
ทาตะเกียบ

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
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ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

หมูบาน/ชุมชน
บานเตาอิฐ
บานปาแดง
บานเขาใหญ
บานหนองระกํา
บานบุงสิบสี่
บานหนองใหญ
บานฝายดินสอ
บานปากน้ําละแม
บานหาดบาย
บานใหมแสงแกว
บานแสนสุข
บานเมืองรวง
บานปาตาล
บานโปงกวาว
บานเขาหลัก
บานทาดาน
บานทาระแนะ
บานตลาดตรอกซอย
บานโพธิท์ อง
บานทุงกระโปรง
บานศาลาดิน
บานโสกแมว
บานโพน
บานโพนจาน
บานไทยสามัคคี
บานแฝก
บานดอนเปลา
บานสันกําแพง
บานมะขาม

หมู
4
1
4
6
4
9
3
1
1
11
9
5
4
3
7
10
2
6
11
12
3
2
8
2
1
3
6
12
1

ตําบล
บางคา
หางสูง
พลวงทอง
เนินขาม
โนนทอง
บานไร
ดงบัง
ละแม
ริมโขง
เจดียหลวง
ศรีค้ํา
แมกรณ
บวกคาง
สะเมิงเหนือ
น้ําผุด
ทุงคาย
หนองคันทรง
ตากออก
แมกาษา
ปาขะ
มหาสวัสดิ์
อุมเหมา
โนนตาล
โพนจาน
ไทยสามัคคี
สามเมือง
บานเหลื่อม
วังหมี
น้ําตก

อําเภอ
ราชสานส
หนองใหญ
บอทอง
เนินขาม
เกษตรสมบูรณ
เทพสถิตย
คอนสาร
ละแม
เชียงของ
แมสรวย
แมจนั
เมืองเชียงราย
สันกําแพง
สะเมิง
เมืองตรัง
ยานตาขาว
เมืองตราด
บานตาก
แมสอด
บานนา
พุทธมณฑล
ธาตุพนม
ทาอุเทน
โพนสวรรค
วังน้ําเขียว
สีดา
บานเหลื่อม
วังน้ําเขียว
ทุงสง

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม
เชียงใหม
ตรัง
ตรัง
ตราด
ตาก
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
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ที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

หมูบาน/ชุมชน
บานวังหอน
บานคลองจัง
บานพรุชนเหนือ
บานปากคลองเกยไชย
บานหาดเสลา
บานหัวคูใน
บานจุฬาภรณพัฒนา 12

ชุมชนยะกัง
บานพี้เหนือ
บานหนองบัว
บานบอหลวง
บานหอคํา
บานบุงคลากลาง
บานตาลอง
บานโคกวาน
บานสายตรีพฒ
ั นา 3
บานอุบลสามัคคี
บานมวงทะเล
บานตนโพธิ์
บานรวมไทย
บานวังทะลุ
บานมวงขาว
บานตรัง
บานคลองต่ํา
บานปาเระ
บานทายวัด
บานลําแดง
บานปงใหม
บานบอเบี้ย

หมู
5
4
1
5
8
5
13
4
5
1
1
1
7
1
10
11
14
1
7
3
6
2
4
1
5
3
8
6

ตําบล
วังอาง
นาบอน
บานเกาะ
เกยไชย
เขาดิน
ปลายบาง
สุคิริน
บางนาค
บานพี้
ปาคา
บอเกลือใต
หอคํา
บุงคลา
ทุงวัง
หนองโสน
บึงเจริญ
โนนสุวรรณ
แคนดง
บางขะแยง
หาดขาม
กรอกสมบูรณ
โคกปป
ตรัง
ปะนาเระ
บาราโหม
เกาะเกิด
หันตะเภา
ทุงกลวย
บานมาง

อําเภอ
ชะอวด
นาบอน
พรหมคีรี
ชุมแสง
เกาเลี้ยว
บางกรวย
สุคิริน
เมืองนราธิวาส
บานหลวง
ทาวังผา
บอเกลือ
เมืองบึงกาฬ
บุงคลา
สตึก
นางรอง
บานกรวด
โนนสุวรรณ
แคนดง
เมืองปทุมธานี
กุยบุรี
ศรีมหาโพธิ
ศรีมโหสถ
มายอ
ปะนาเระ
เมืองปตตานี
บางปะอิน
วังนอย
ภูซาง
เชียงมวน

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
นาน
นาน
นาน
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พะเยา
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ที่
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

หมูบาน/ชุมชน
บานบางซอย
บานสามชองเหนือ
บานคอกวัว
บานโหละอม
บานโพธิป์ ระทับชาง
บานสระยายชี
บานบุง
บานผารังหมี
บานวังสมซา
บานตลาด
บานน้ําทรัพย
บานเข็กนอย
บานทากกแก
บานดอนทราย
บานถิน่ ใน
บานบางหวาน
บานโนนสูงนอย
บานดงนอย
บานแข
บานละอูบ
บานปาปุ
บานหองแซง
บานหนองแหน
บานบอน้ํารอน
บานกูกาสิงห
บานสําราญ
บานทามวง
บานพรรั้ง
บานแสมผู

หมู
7
9
1
9
3
6
5
3
1
6
9
4
4
7
11
1
10
4
5
6
2
11
7
2
1
5
3
3
7

ตําบล
บานคุระ
กะไหล
ชัยบุรี
ลําสินธุ
โพธิป์ ระทับชาง
เนินปอ
ศรีภิรมย
ไทรยอย
ทาโพธิ์
หนองจอก
แกงกระจาน
เข็กนอย
ตาลเดี่ยว
หวยออ
บานถิน่
กมลา
ดอนเงิน
พระธาตุ
บานคอ
หวยหอม
ผาบอง
หองแซง
หนองแหน
ตาเนาะแมเราะ
กูกาสิงห
หนองแคน
ทามวง
บางริ้น
ปากน้ําประแส

อําเภอ
คุระบุรี
ตะกั่วทุง
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร
โพธิป์ ระทับชาง
สามงาม
พรหมพิราม
เนินมะปราง
เมืองพิษณุโลก
ทายาง
แกงกระจาน
เขาคอ
หลมสัก
ลอง
เมืองแพร
กะทู
เชียงยืน
นาดูน
คําชะอี
แมลานอย
เมืองแมฮองสอน
เลิงนกทา
กุดชุม
เบตง
เกษตรวิสยั
ปทุมรัตต
เสลภูมิ
เมืองระนอง
แกลง

จังหวัด
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
แพร
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
แมฮองสอน
ยโสธร
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
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ที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

หมูบาน/ชุมชน
บานไผ
บานสระโบสถ
บานตลาดควาย
บานสําโรงใหญ
บานรวมใจสามัคคี
บานแมแจม
ชุมชนทามะโอ
บานดอนหลวง
บานแพะ
บานนาปาหนาด
บานผางาม
บานหนองบง
หวาน
ซําขี้เหล็ก
หัวนา
ละทาย
บานโนนหอม
บานพันนา
บานสวนทุเรียน
บานคลองรี
บานตะโละใส
บานทาขามควาย
127 บานบางน้ําผึ้ง
128 บานคลองไขเนาโปรง
129 บานดอนไกดี
130 บานทับทิมสยาม 05
131 บานใหมไทยพัฒนา
132 บานพุแค
133 บานคลองหัวชาง

หมู
1
6
5
10
12
1

ตําบล
หนองตะพาน
คูบัว
จอมบึง
หินปก
โคกเจริญ
แจซอน
เวียงเหนือ
7 แมแรง
11 บานธิ
4 เขาแกว
10 ปวนพุ
4 หนองบัว
5 น้ําคํา
10 พราน
2 หนองแกว
1 ละทาย
2 โนนหอม
1 พันนา
4 เกาะยอ
5 คลองรี
4 ปากน้ํา
6 นาทอน
3 บางน้ําผึ้ง
8 กระดังงา
1 ดอนไกดี
10 คลองไกเถื่อน
6 หนองตะเคียนบอน
1 พุแค
10 คลองเรือ

อําเภอ
บานคาย
เมืองราชบุรี
จอมบึง
บานหมี่
โคกเจริญ
เมืองปาน
เมืองลําปาง
ปาซาง
บานธิ
เชียงคาน
หนองหิน
ภูเรือ
เมืองศรีสะเกษ
ขุนหาญ
กันทรารมย
กันทรารมย
เมืองสกลนคร
สวางแดนดิน
เมืองสงขลา
สทิงพระ
ละงู
ทุงหวา
พระประแดง
บางคนที
กระทุมแบน
คลองหาด
วัฒนานคร
เฉลิมพระเกียรติ
วิหารแดง

จังหวัด
ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
ลําพูน
เลย
เลย
เลย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระแกว
สระบุรี
สระบุรี
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ที่
134
135
136
13๗

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

158
159
160

หมูบาน/ชุมชน
บานพิกุลทองสามัคคี

บานเมืองเกา
บานคุกพัฒนา
บานพุน้ํารอน
บานปาสะแก
บานถ้ําผึ้ง
บานหนองบัว
บานทาสวาง
บานดานพัฒนา
บานโชค
บานสีกายเหนือ
บานโพธิต์ าก
บานนาคําไฮ
บานปะขาว
บานนาหมอมา
บานหัวดง
บานโนนกอก
บานพิพิธภัณฑ
บานหนองแวง
บานหวยสําราญ
บานหาดสองแคว
บานสะนํา
บานทาโพ
ชีทวน
บุเปอย
เกษม
บก

หมู
3
3
12
4
2
5
14
1
14
3
6
1
2
3
1,7
11
18
13
10
9
2
2
4
1
1
9
4

ตําบล
พิกุลทอง
เมืองเกา
สารจิตร
ดานชาง
ปาสะแก
ตนยวน
กระโพ
ทาสวาง
ดาน
เขวาสินรินทร
สีกาย
โพธิต์ าก
นาคําไฮ
บางเสด็จ
นาหมอมา
เปอย
หนองนาคํา
บานเชียง
กุดหมากไฟ
หนองไฮ
หาดสองแคว
บานไร
ทาโพ
ชีทวน
บุเปอย
เกษม
พะลาน

อําเภอ
ทาชาง
เมืองสุโขทัย
ศรีสัชนาลัย
ดานชาง
เดิมบางนางบวช
พนม
ทาตูม
เมืองสุรินทร
กาบเชิง
เขวาสินรินทร
เมืองหนองคาย
โพธิต์ าก

จังหวัด
สิงหบรุ ี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
หนองคาย
หนองคาย
เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
ปาโมก
อางทอง
เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
ลืออํานาจ
อํานาจเจริญ
เมืองอุดรฯ
อุดรธานี
หนองหาน
อุดรธานี
หนองวัวซอ
อุดรธานี
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
ตรอน
อุตรดิตถ
บานไร
อุทัยธานี
หนองขาหยาง อุทัยธานี
เขื่องใน
อุบลราชธานี
น้ํายืน
อุบลราชธานี
ตระการพืชผล อุบลราชธานี
นาตาล
อุบลราชธานี
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¡Ô¨¡ÃÃÁÂ‹ÍÂ·Õè ò : »ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶ÕµŒ¹áºº
กรมการพัฒนาชุมชนโดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ดําเนินกิจกรรมการประกวด
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนดและมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 à¡³±¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ

1

2
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. คนในชุมชนทําหนาที่เปนเจาบานที่ดี มีสวนรวมในการจัดการ
ชุมชนทองเที่ยว
3. มีขอมูลของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ชัดเจนและรอบคลุม
4. มีการนําทุนชุมชน ๕ ประเภท และทุนทางวัฒนธรรม ๘ เสนห
มาสรางมูลคาเพิ่ม
5. มีแผนธุรกิจชุมชนและมีการดําเนินงานตามแผน
6. มีการจัดระเบียบสภาพแวดลอมชุมชน ภูมิทัศน จุดถายภาพ
(Land mark) รวมถึงเสนทางคมนาคม/ทองเที่ยว ใหมีความสะอาด
สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย
7. มีการประชาสัมพันธ และสงเสริมการตลาดอยางนาสนใจ
“เชิญมาเที่ยวบานฉัน”

3
1. มีกิจกรรมการทองเที่ยวและโปรแกรม
การทองเที่ยวที่นาสนใจ
2. มีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวกับชุมชนอื่น
3. มีการจัดการที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวอยางเพียงพอ
4. มีนักเลาเรื่องชุมชนที่สามารถสราง
ความประทับใจ
5. คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

เกณฑการประกวดชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
ประกอบดวย 3 ดาน 18 ตัวชี้วัด 100 คะแนน ดังนี้
1. การบริหารจัดการชุมชน
ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด 40 คะแนน
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด 40 คะแนน
3. การสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 20 คะแนน

รายละเอียดเกณฑการประกวดชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี มีดังนี้
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ดานการบริหารจัดการชุมชน ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด 40 คะแนน

µÑÇªÕéÇÑ´
ñ. ÁÕค³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ áÅÐ¢ÑºàคÅ×èÍ¹¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔท¸ÔÀÒ¾
ò. ค¹ã¹ªØÁª¹ทíÒË¹ŒÒทÕèà»š¹à¨ŒÒºŒÒ¹ทÕè´Õ ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ
ó. ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ ทÕèªÑ´à¨¹áÅÐคÃÍºคÅØÁ
ô. ÁÕ¡ÒÃ¹íÒทØ¹ªØÁª¹ õ »ÃÐàÀท áÅÐทØ¹ทÒ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ø àÊ¹‹Ë ÁÒÊÃŒÒ§ÁÙÅค‹Òà¾ÔèÁ
õ. ÁÕá¼¹¸ØÃ¡Ô¨ªØÁª¹áÅÐÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹
ö. ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐàºÕÂºÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁªØÁª¹ ÀÙÁÔทÑÈ¹ ¨Ø´ถ‹ÒÂÀÒ¾ (LAND MARK) ÃÇÁถÖ§
àÊŒ¹ทÒ§คÁ¹ÒคÁ/ท‹Í§àทÕÂè Ç ãËŒÁÕคÇÒÁÊÐÍÒ´ ÊÇÂ§ÒÁ ªÇ¹ªÁ ÊÐ´Ç¡áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂ
÷. ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃµÅÒ´ÍÂ‹Ò§¹‹ÒÊ¹ã¨ “àªÔÞÁÒàทÕèÂÇºŒÒ¹©Ñ¹”

ค‹ÒคÐá¹¹
÷
÷
õ
õ
õ
ö
õ

แนวทางการพิจารณาตามตัวชี้วัด มีดังนี้
µÑÇªÕéÇÑ´
¢ŒÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò
ñ. ÁÕค³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 ÁÕ¡ÒÃáµ‹§µÑé§ค³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªØÁª¹
 ÁÕâคÃ§ÊÃŒÒ§ค³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐáº‹§ÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒทÕèªÑ´à¨¹
ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ  ÁÕ¡®à¡³± ÃÐàºÕÂº ËÃ×Í¢ŒÍµ¡Å§ ทÕèã ªŒã ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªØ Á ª¹
áÅÐ¢ÑºàคÅ×èÍ¹¡ÒÃ
ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ
 ÁÕÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁค³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¢ÑºàคÅ×èÍ¹ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP
»ÃÐÊÔท¸ÔÀÒ¾
¹ÇÑµÇÔถÕ
ò. ค¹ã¹ªØ Á ª¹ทíÒ Ë¹Œ Ò ทÕè  ÊÁÒªÔ¡ã¹ªØÁª¹â´ÂÃÇÁáÊ´§ÍÍ¡ถÖ§คÇÒÁà»š¹ÁÔµÃ
à»š ¹ à¨Œ Ò ºŒ Ò ¹ทÕè ´Õ ÁÕ Ê‹ Ç ¹
 ÊÁÒªÔ¡ã¹ªØÁª¹â´ÂÃÇÁãËŒ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑºáÅÐ/ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂคÇÒÁàµçÁã¨
Ã‹ Ç Áã¹¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃªØ Á ª¹  ÊÁÒªÔ¡ã¹ªØÁª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÇÔàคÃÒÐË µÑ´ÊÔ¹ã¨ ÇÒ§á¼¹ ´íÒà¹Ô¹
ท‹ Í §àทÕè Â Ç
¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 ÊÁÒªÔ ¡ ã¹ªØ Á ª¹ÁÕ â Í¡ÒÊã¹¡ÒÃÁÕ Ã ÒÂä´Œ ¨ Ò¡¡ÒÃคŒ Ò ¢ÒÂÊÔ ¹ คŒ Ò áÅÐ
ãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃทÕèà»š¹ÃÐºº ÁÕ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
ó. ÁÕ ¢Œ Í ÁÙ Å ¢Í§ªØ Á ª¹  ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ทíÒ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ªØÁª¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ท‹ Í §àทÕè Â Ç OTOP
- ¢ŒÍÁÙÅทÑèÇä»¢Í§ªØÁª¹
¹ÇÑ µ ÇÔ ถÕ ทÕè ªÑ ´ à¨¹áÅÐ
- ¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹áËÅ‹§ท‹Í§àทÕèÂÇ
คÃÍºคÅØ Á
- ¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ ÇÔถÕªÕÇÔµ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ¾×é¹ºŒÒ¹ ¼ÅÔµÀÑ³±
áÅÐÊÔ¹คŒÒªØÁª¹
 ÁÕ ¡ ÒÃ¹í Ò ¢Œ Í ÁÙ Å ªØ Á ª¹ÁÒãªŒ ã ËŒ à ¡Ô ´ »ÃÐâÂª¹ µ‹ Í ¡ÒÃท‹ Í §àทÕè Â ÇªØ Á ª¹
ä´ŒÍÂ‹Ò§àµçÁ»ÃÐÊÔท¸ÔÀÒ¾
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µÑÇªÕéÇÑ´
¢ŒÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò
ô. ÁÕ ¡ ÒÃ¹íÒ ทØ ¹ ªØ Á ª¹
 ทØ¹ªØÁª¹ õ »ÃÐàÀท »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ทØ¹Á¹ØÉÂ ทØ¹ทÒ§ÊÑ§คÁ ทØ¹¡ÒÂÀÒ¾
õ »ÃÐàÀท áÅÐทØ ¹ ทÒ§ ทØ¹ทÒ§¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐทØ¹¡ÒÃà§Ô¹
ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ ø àÊ¹‹ Ë
 ทØ ¹ ทÒ§ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ ËÁÒÂถÖ § ø ÇÔ ถÕ ÇÑ² ¹¸ÃÃÁทÕè à»š ¹ àÊ¹‹ ËªØ Áª¹ ä´Œ á¡‹
ÁÒÊÃŒ Ò §ÁÙ Å ค‹ Ò à¾Ôè Á
ÍÒËÒÃ ¡ÒÃáµ‹ § ¡ÒÂ ทÕè Í ÂÙ‹ Í ÒÈÑ Â »ÃÐà¾³Õ ÀÒÉÒ ÍÒªÕ ¾ คÇÒÁàª×è Í
áÅÐÈÔÅ»Ð¾×é¹ถÔè¹
 ÁÕ¡ÒÃคŒ¹ËÒ ¾Ñ²¹Ò »ÃÑº»ÃØ§ ทØ¹ªØÁª¹ áÅÐทØ¹ทÒ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊÃŒÒ§àÊÃÔÁ
ãËŒà»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³ ¨Ø´à´‹¹ ËÃ×ÍคÇÒÁ§ÒÁ ทÕèÊÒÁÒÃถÊÃŒÒ§คÇÒÁ»ÃÐทÑºã¨
ÊÃŒÒ§คÇÒÁµ×è¹µÒµ×è¹ã¨ ¹‹Ò¨´¨íÒ ´Ö§´Ù´¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇÍÂÒ¡¡ÅÑºÁÒÍÕ¡
õ. ÁÕ á ¼¹¸Ø Ã ¡Ô ¨ ªØ Á ª¹
 ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ทí Ò á¼¹¸Ø Ã ¡Ô ¨ ªØ Á ª¹ท‹ Í §àทÕè Â Ç OTOP ¹ÇÑ µ ÇÔ ถÕ ทÕè à ¡Ô ´ ¨Ò¡¡ÒÃ
ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ã¹ªØÁª¹ ¼ÙŒáท¹¡ÅØ‹Á áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ¨Ò¡¡ÒÃ
áÅÐÁÕ ¡ ÒÃ´íÒ à¹Ô ¹ ¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇ
µÒÁá¼¹
 µÑÇÍÂ‹Ò§ Í§ค»ÃÐ¡Íºá¼¹¸ØÃ¡Ô¨ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ Ï »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
- ¢ŒÍÁÙÅทÑèÇä»¢Í§ªØÁª¹
- ¡ÒÃÇÔàคÃÒÐËÊถÒ¹¡ÒÃ³¢Í§ªØÁª¹
- á¼¹¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³± ÊÔ¹คŒÒ ¢Í§ทÕèÃÐÅÖ¡ áÅÐÍÒªÕ¾
- á¼¹¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÂÀÒ¾ âคÃ§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇ
- á¼¹¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ทÕè¾Ñ¡
- á¼¹¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂÍÒËÒÃ àคÃ×èÍ§´×èÁ
- á¼¹¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ
- á¼¹¾Ñ²¹ÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
- á¼¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇ (¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃµÅÒ´ ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸)
- á¼¹ÃÑºÁ×ÍÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹µ‹Ò§ æ
 ค³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ ¢ÑºàคÅ×èÍ¹
¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁá¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òáµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
 ÁÕ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹ÀÒคÕ ¡ÒÃ¾Ñ ²¹ÒÊ¹Ñ ºÊ¹Ø ¹¡ÒÃ¢Ñ ºàคÅ×è Í¹¡Ô ¨¡ÃÃÁµÒÁá¼¹
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ
ö. ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ÃÐàºÕ Â º
 ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁªØÁª¹ÊÐÍÒ´ à»š¹ÃÐàºÕÂº ÀÙÁÔทÑÈ¹ÊÇÂ§ÒÁ ¹‹ÒÁÍ§
ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒ Í ÁªØ Á ª¹
 ÁÕ¨Ø´ถ‹ÒÂÀÒ¾ (Land mark) ทÕèáÊ´§àÍ¡ÅÑ¡É³ËÃ×ÍÊÑÞÅÑ¡É³¢Í§ªØÁª¹
ÀÙ ÁÔ ทÑ È ¹ ¨Ø ´ ถ‹ Ò ÂÀÒ¾
â´´à´‹¹ ÊÇÂ§ÒÁ áÅÐÊ×èÍคÇÒÁËÁÒÂ
(Land mark) ÃÇÁถÖ §  ÁÕถ¹¹Ë¹ทÒ§à¢ŒÒถÖ§áËÅ‹§ท‹Í§àทÕèÂÇทÕèÊÐ´Ç¡áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂ
àÊŒ ¹ ทÒ§คÁ¹ÒคÁ/
 ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ÃÐºº/ÃÐàºÕ Â º¡ÒÃà´Ô ¹ ทÒ§ÊÙ‹ á ËÅ‹ § ท‹ Í §àทÕè Â Çä´Œ Í Â‹ Ò §àËÁÒÐÊÁ
ท‹ Í §àทÕè Â ÇãËŒ ÁÕ ค ÇÒÁ
â´ÂคíÒ¹Ö§ถÖ§คÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐ¼Å¡ÃÐทºทÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹µ‹Í¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ
ÊÐÍÒ´ ÊÇÂ§ÒÁ ªÇ¹ªÁ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐªØÁª¹
ÊÐ´Ç¡áÅÐ»ÅÍ´ÀÑ Â
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µÑÇªÕéÇÑ´
÷. ÁÕ ¡ ÒÃ»ÃÐªÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸
áÅÐÊ‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃµÅÒ´
ä´Œ Í Â‹ Ò §¹‹ Ò Ê¹ã¨
“àªÔ Þ ÁÒàทÕè Â ÇºŒ Ò ¹©Ñ ¹ ”

¢ŒÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò
 ÁÕ á ÅÐãªŒ Ê×è Í à¾×è Í ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ à ªÔ Þ ªÇ¹ท‹ Í §àทÕè Â Ç “ªØ Á ª¹ท‹ Í §àทÕèÂ Ç
OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ” »ÃÐàÀทµ‹Ò§ æ àª‹¹ Ê×èÍÊÔè§¾ÔÁ¾ Ê×èÍÍÔàÅç¡ทÃÍ¹Ô¡Ê ËÃ×Í
Ê×èÍ¾ÔàÈÉ (cutout mascot) ä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂ§¾Í ทÑé§ã¹ÅÑ¡É³Ð
Online áÅÐ Offline
 ÁÕ áÅÐãªŒ Ê×èÍ à©¾ÒÐทÕè ÊÒÁÒÃถÊÐทŒ Í ¹ถÖ §คÇÒÁà»š ¹ àÍ¡ÅÑ ¡ É³ ¢ Í§ “ªØ Áª¹
ท‹Í§àทÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔถÕ” àª‹¹ µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³ ÊâÅá¡¹ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ Ï
ËÃ×Í¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ à»š¹µŒ¹
 ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ทíÒ»¯ÔทÔ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇ¢Í§ªØÁª¹áÅÐà¼Âá¾Ã‹
 ÁÕ ¡ÒÃ¨Ñ ´ทí ÒáคÁà»ÞÊ‹ §àÊÃÔ Á¡ÒÃท‹ Í§àทÕè ÂÇªØ Áª¹ท‹ Í§àทÕè ÂÇ OTOP ¹ÇÑ µÇÔ ถÕ
àª×èÍÁâÂ§áËÅ‹§ท‹Í§àทÕèÂÇàÁ×Í§ËÅÑ¡ àÁ×Í§ÃÍ§
 ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ (Special Event) Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃµÅÒ´ã¹ÅÑ¡É³Ð
á»Å¡ ãËÁ‹ ãËÞ‹ ´Ñ§

 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด 40 คะแนน

µÑÇªÕéÇÑ´
ñ. ÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³ â´´à´‹¹à©¾ÒÐµÑÇ â´Â¹íÒàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ÃÒÇทÕèÊÃŒÒ§ÊÃÃคáÅÐ¹‹ÒÊ¹ã¨
ò. ÁÕÃÙ»áºº¼ÅÔµÀÑ³± ºÃÃ¨ØÀÑ³± ทÕèÁÕคØ³ÀÒ¾
ó. ÁÕคÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¢ŒÒÊÙ¡‹ ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ (ÁÕคØ³ÀÒ¾ ÊÐÍÒ´ »ÅÍ´ÀÑÂ ถÙ¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð)
ô. ¼ÅÔµÀÑ³±ÊÒÁÒÃถ¼ÅÔµ«éíÒä´Œã¹»ÃÔÁÒ³áÅÐคØ³ÀÒ¾ã¡ÅŒàคÕÂ§¡Ñ¹
õ. ÁÕª‹Í§ทÒ§¡ÒÃµÅÒ´¾ÃŒÍÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ÊÔ¹คŒÒทÕè¨íÒË¹‹ÒÂã¹ªØÁª¹ ¹Í¡ªØÁª¹ ËÃ×ÍÍÍ¹äÅ¹
ö. ÁÕàÁ¹ÙÍÒËÒÃทŒÍ§ถÔ¹è ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ

ค‹ÒคÐá¹¹
÷
÷
ø
õ
ø
õ
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แนวทางการพิจารณาตามตัวชี้วัด มีดังนี้
µÑÇªÕéÇÑ´
ñ. ÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³â´´à´‹¹
à©¾ÒÐµÑÇ â´Â¹íÒàÊ¹Í
àÃ×èÍ§ÃÒÇทÕèÊÃŒÒ§ÊÃÃค
áÅÐ¹‹ÒÊ¹ã¨
ò. ÁÕÃÙ»áºº¼ÅÔµÀÑ³±
áÅÐºÃÃ¨ØÀÑ³±ทÕèÁÕ
คØ³ÀÒ¾

ó. ÁÕคÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¢ŒÒÊÙ‹¡ÒÃ
ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹
ô. ¼ÅÔµÀÑ³±ÊÒÁÒÃถ
¼ÅÔµ«éíÒä´Œ ã¹»ÃÔÁÒ³
áÅÐคØ³ÀÒ¾ã¡ÅŒàคÕÂ§¡Ñ¹
õ. ÁÕª‹Í§ทÒ§¡ÒÃµÅÒ´
¾ÃŒÍÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ÊÔ¹คŒÒ/
¼ÅÔµÀÑ³±ทÕè¨íÒË¹‹ÒÂ
ã¹ªØÁª¹ ¹Í¡ªØÁª¹
ËÃ×ÍÍÍ¹äÅ¹
เงื่อนไข

¢ŒÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò
 ÁÕคÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¡ÑºÍÑµÅÑ¡É³ ÇÔถÕªÕÇÔµ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ
 ÁÕคÇÒÁâ´´à´‹¹à©¾ÒÐถÔè¹
 ÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ÃÒÇ¼ÅÔµÀÑ³±ä´ŒÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃค ¹‹ÒÊ¹ã¨
ÃÙ»áºº¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±áÅÐºÃÃ¨ØÀÑ³±ÁÕคÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ ´Ö§´Ù´คÇÒÁÊ¹ã¨
¢Í§¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ
 ÁÕ¢ŒÍÁÙÅÊíÒคÑÞ¢Í§ÊÔ¹คŒÒ/¼ÅÔµÀÑ³±ªØÁª¹ คÃºถŒÇ¹ áÅÐªÑ´à¨¹
 ¼ÅÔµÀÑ³±áÅÐºÃÃ¨ØÀÑ³± ÊÒÁÒÃถÊÃŒÒ§คÇÒÁ¾Íã¨ãËŒ¡ÑºÅÙ¡คŒÒáÅÐÂÍÁ¨‹ÒÂ
µÒÁÃÒคÒà¾×èÍ«×éÍคÇÒÁ¾Íã¨¹Ñé¹
 ¼ÅÔµÀÑ³±áÅÐºÃÃ¨ØÀÑ³± ÁÕµŒ¹ทØ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ทÕèàËÁÒÐÊÁ
 ¼ÅÔµÀÑ³±ÊÒÁÒÃถà»š¹¢Í§½Ò¡ËÃ×Í¢Í§ทÕèÃÐÅÖ¡ä´Œ
 ¼ÅÔµÀÑ³± ÁÕคØ³ÀÒ¾ ÊÐÍÒ´ »ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐถÙ¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð
 ¾ÃŒ ÍÁà¢Œ ÒÊÙ‹ ¡ÒÃÃÑ ºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ ËÃ× Í¼‹ Ò¹¡ÒÃÃÑ ºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ทÕè à¡Õè ÂÇ¢Œ Í§
ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§
 ÁÕคÇÒÁÊÒÁÒÃถã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¼ÅÔµÀÑ³±ä´Œµ‹Íà¹×èÍ§
 ¼ÅÔµÀÑ³±áµ‹ÅÐªÔé¹ÁÕคØ³ÀÒ¾àท‹ÒàทÕÂÁËÃ×Íã¡ÅŒàคÕÂ§¡Ñ¹


ÁÕª‹Í§ทÒ§¡ÒÃµÅÒ´ËÅÒ¡ËÅÒÂ
 ÊÒÁÒÃถà¢ŒÒถÖ§ÊÔ¹คŒÒËÃ×Í¼ÅÔµÀÑ³±ä´Œ§‹ÒÂ
 ÁÕ¢ŒÍÁÙÅÊÔ¹คŒÒ/¼ÅÔµÀÑ³±ªØÁª¹ à¾×èÍ¹íÒàÊ¹ÍÅÙ¡คŒÒ/¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ


การพิจารณาใหคะแนน ขอ ๑ - ๕ แตละขอตอง
ผาน ๗ ผลิตภัณฑ ไดคะแนนเต็ม
ผาน ๕ - ๖ ผลิตภัณฑ ไดคะแนน ๕๐%
ผาน ๑ - ๔ ผลิตภัณฑ ไดคะแนน ๐

ö. ÁÕàÁ¹ÙÍÒËÒÃทŒÍ§ถÔè¹
ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ

à»š¹àÁ¹ÙÍÒËÒÃ¾×é¹ºŒÒ¹/ทŒÍ§ถÔè¹ทÕèàª×èÍÁâÂ§¡ÑºÇÔถÕªØÁª¹
 ÁÕคØ³ÀÒ¾ Ê´ ÊÐÍÒ´ »ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐถÙ¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð
 ÁÕºÃÔ¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂทØ¡ÇÑ¹/ã¹ÇÑ¹à»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ/ËÃ×ÍÊÑè§ä´Œ (Order)
 ÁÕÊถÒ¹ทÕè¨íÒË¹‹ÒÂËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃทÕèà»š¹¡Ô¨¨ÐÅÑ¡É³Ð ÊÐÍÒ´ ÍÒ¨¨Ðà»š¹
ºÃÔàÇ³ºŒÒ¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ËÃ×ÍÊถÒ¹ทÕèทÕè¨Ñ´äÇŒÊíÒËÃÑººÃÔ¡ÒÃ
¢Í§ªØÁª¹ àª‹¹ ¨Ø´µŒÍ¹ÃÑº ËÃ×Í ÈÙ¹ÂÍÒËÒÃ
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 ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 20 คะแนน

µÑÇªÕéÇÑ´
ñ. ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃท‹Í§àทÕÂè ÇáÅÐâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇทÕè¹‹ÒÊ¹ã¨
ò. ÁÕ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§àÊŒ¹ทÒ§ท‹Í§àทÕèÂÇ¡ÑºªØÁª¹Í×è¹
ó. ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃทÕè¾Ñ¡áÅÐÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂคÇÒÁÊÐ´Ç¡´ŒÒ¹¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Í
ô. ÁÕ¹Ñ¡àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ªØÁª¹ทÕèÊÒÁÒÃถÊÃŒÒ§คÇÒÁ»ÃÐทÑºã¨
õ. ค¹ã¹ªØÁª¹ÁÕÃÒÂä´Œà¾ÔèÁ¢Öé¹

ค‹ÒคÐá¹¹
õ
ó
ô
ó
õ

แนวทางการพิจารณาตามตัวชี้วัด มีดังนี้
µÑÇªÕéÇÑ´
ñ. ÁÕ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ท‹ Í §àทÕè Â ÇáÅÐâ»Ãá¡ÃÁ
¡ÒÃท‹ Í §àทÕè Â ÇทÕè ¹‹ Ò Ê¹ã¨

¢ŒÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò
 ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇÀÒÂã¹ªØÁª¹ทÕè¹‹ÒÊ¹ã¨
 ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒÊÑÁ¼ÑÊàÊ¹‹ËªØÁª¹´ŒÇÂ¡ÒÃÅ§Á×Í
»¯ÔºÑµÔ
 ÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇ “¾ÒàทÕèÂÇºŒÒ¹©Ñ¹” ทÕèàª×èÍÁâÂ§
áËÅ‹§ท‹Í§àทÕèÂÇ¡ÑºÊÔ¹คŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇÏ คÃºÇ§¨Ã
(ªÁ/ªÔÁ/ªŒÍ»)
ò. ÁÕ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§àÊŒ¹ทÒ§
 ÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂ Çàª×è ÍÁâÂ§¡ÑºÀÒÂ¹Í¡ทÑé §ªØÁª¹ท‹Í §àทÕè Â ÇÍ×è ¹
ท‹Í§àทÕèÂÇ¡ÑºªØÁª¹Í×è¹
áÅÐ/ËÃ×ÍáËÅ‹§ท‹Í§àทÕèÂÇàÁ×Í§ËÅÑ¡ àÁ×Í§ÃÍ§
ó. ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃทÕè¾Ñ¡ áÅÐ  ÁÕทÕè¾Ñ¡ÀÒÂã¹ªØÁª¹
ÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂคÇÒÁÊÐ´Ç¡´ŒÒ¹ - ¨íÒ¹Ç¹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ
¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇÍÂ‹Ò§
- ËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áººทÕè¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇÊÒÁÒÃถàÅ×Í¡¾Ñ¡ä´ŒµÒÁคÇÒÁ
à¾ÕÂ§¾Í
µŒÍ§¡ÒÃ àª‹¹ Home Stay àµç¹ท ËÃ×ÍËŒÍ§¾Ñ¡
- ÁÕÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂคÇÒÁÊÐ´Ç¡
- ÊÐÍÒ´ »ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐÃÒคÒàËÁÒÐÊÁ
 ÊÒÁÒÃถ¨Ñ´ËÒทÕè¾Ñ¡ãËŒ¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇä´Œ ¡Ã³ÕäÁ‹ÁÕทÕè¾Ñ¡ÀÒÂã¹ªØÁª¹
 ÁÕÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂคÇÒÁÊÐ´Ç¡¾×é¹°Ò¹ ä´Œá¡‹
- ¨Ø´ÃÑºÃÍ§¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇ àª‹¹ ¨Ø´µŒÍ¹ÃÑº ทÕè¨Í´Ãถ ทÕè¹Ñè§¾Ñ¡
- ÁÕÃŒÒ¹คŒÒ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ãËŒºÃÔ¡ÒÃã¹ªØÁª¹
- ÁÕËŒÍ§¹éíÒ-ËŒÍ§ÊØ¢Ò ÊÐÍÒ´áÅÐà¾ÕÂ§¾Í
- ÁÕ»‡ÒÂÊ×èÍคÇÒÁËÁÒÂáÅÐªÕéá¨§¡ÒÃãªŒ¾×é¹ทÕè (»‡ÒÂºÍ¡ทÒ§ »‡ÒÂª×èÍ
ËÁÙ‹ºŒÒ¹ á¼¹¼Ñ§ªØÁª¹ »‡ÒÂáÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ËÃ×Í¢ŒÍÁÙÅ¢Í§¨Ø´ท‹Í§àทÕèÂÇµ‹Ò§ æ
ÀÒÂã¹ªØÁª¹ »‡ÒÂá¹Ð¹íÒ ËÃ×Í»‡ÒÂàµ×Í¹¢³ÐทíÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇ)
ทÕèªÑ´à¨¹ áÅÐÁÍ§àËç¹§‹ÒÂ
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µÑÇªÕéÇÑ´
ô. ÁÕ ¹Ñ ¡ àÅ‹ Ò àÃ×è Í §ªØ Á ª¹
ทÕè Ê ÒÁÒÃถÊÃŒ Ò §คÇÒÁ
»ÃÐทÑ º ã¨

¢ŒÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò
 ÁÕคÇÒÁÃÍºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅªØÁª¹ÍÂ‹Ò§ถÙ¡µŒÍ§ ªÑ´à¨¹
 ¹íÒàÊ¹ÍáÅÐถ‹ÒÂทÍ´àÃ×èÍ§ÃÒÇä´ŒÍÂ‹Ò§¹‹Ò»ÃÐทÑºã¨
 ÁÕºØคÅÔ¡´Õ áµ‹§¡ÒÂàËÁÒÐÊÁ
 ÁÕÍÑ¸ÂÒÈÑÂäÁµÃÕทÕè´Õ
 ÁÕäËÇ¾ÃÔº»¯ÔÀÒ³ áÅÐ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ทÕè´Õ
¹Ñ¡àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ªØÁª¹ ËÁÒÂถÖ§ ¼ÙŒทÕèทíÒË¹ŒÒทÕè¹íÒàÊ¹Í áÅÐถ‹ÒÂทÍ´àÃ×èÍ§ÃÒÇªØÁª¹ àÊŒ¹ทÒ§¡ÒÃท‹Í§àทÕèÂÇ
¼ÅÔµÀÑ³±à´‹¹¢Í§ªØÁª¹ãËŒá¡‹¹Ñ¡ท‹Í§àทÕèÂÇáÅÐ¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹
õ. ค¹ã¹ªØÁª¹ÁÕÃÒÂä´Œ
 »ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÍºถÒÁ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇ Ï
à¾ÔèÁ¢Öé¹

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶ÕµŒ¹áºº
กรมการพัฒนาชุมชน แตงตั้งคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ต น แบบ 11 คณะ ๆ ละ ๗ คน ตามคํ า สั่ ง กรมการพั ฒ นาชุม ชนที่ ๗๑๒/๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ ฯ แตละคณะ ประกอบดวย
๑) ผูตรวจราชการกรม
ประธานคณะกรรมการ
๒) ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยวและ/หรือที่เกีย่ วของ
กรรมการ
(ประกอบดวย 3 ภาคสวน ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมธุรกิจ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมสถาปนิกชุมชนและนักวิชาการ)
๓) ผอ.ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
๔) เจาหนาที่ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน
และผูชวยผูตรวจราชการกรม
เปนผูชวยเลขานุการ
รายละเอียด ดังนี้
คณะที่ 1 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
1. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
ผูตรวจราชการกรม
2. ร.ท.พัชโรดม อุณสุวรรณ
ประธานชมรมการทองเทีย่ ว
จังหวัดสมุทรสงคราม หรือผูแทน
3. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายสมาน พั่วโพธิ์
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
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6. นายพุฒินันท เกษทองมา
7. นางสาวชลธิรา คนซื่อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

คณะที่ 2 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
1. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง
ผูตรวจราชการกรม
2. นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต กรรมการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ
3. ผศ.ณรงศักดิ์ จักรกรณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายสุรพล ศรจิตต
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
6. นางสาวกัลยวรรธน จันทรอวม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7. นางทิพยวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะที่ 3 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
1. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย
ผูตรวจราชการกรม
2. นายเดน มหาวงศนันท
เลขาธิการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. ผศ.ดร.สักรินทร แซภู
ผูชวยศาสตรประจําคณะ สถาปตยกรรมผังเมือง
คณะสถาปตยกรรมผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายวิลาศ บุญโต
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
6. นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
7. นางสาวฐิตา เตโชชัยพร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะที่ 4 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
1. นายสินชัย ถนอมสิน
ผูตรวจราชการกรม
2. นายภูริวัจน ลิ้มถาวรรัตน
นายกสมาคมธุรกิจทองเทีย่ วภายในประเทศ หรือผูแทน
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ
นักวิชาการอิสระ สาขาคุมครองผูบริโภค
การบริหารสาธารณสุขและเภสัชกร หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายมงคล เพชรดานเหนือ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
6. พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
7. นางพนารัตน มาตยสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
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คณะที่ 5 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
1. นายกอพงษ โกมลรัตน
ผูตรวจราชการกรม
2. นายอโนทัย อนันตชัยมนตรี
อุปนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. นายศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
ประธานบริหารและสถาปนิก
บริษัท ใจบานสตูดิโอ จํากัด หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายวิศิษฏ บุญญาวิวัฒน
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
6. นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
7. นางอัญชลี ปงแกว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะที่ 6 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
1. ดร.ไพศาล สุขปญญา
ผูตรวจราชการกรม
2. นายลภน ซอมประดิษฐ
อุปนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. วาที่ ร.ต.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ ผูชวยคณะบดีและอาจารยประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายสุรินทร ศกุนตนาฎ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
6. นายตุลย สุทธิเลิศ
นิติกรชํานาญการ
7. นายกิตติศักดิ์ รุงสาง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะที่ 7 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
1. นายอาจณรงค สัตยพานิช
ผูตรวจราชการกรม
2. นายชัยรัตน พัฒนชลาลัย
กรรมการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. นายสมพงษ ทิมแจมใส
ผูทรงคุณวุฒิ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชีนีนาถ หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายธรรมนูญ ไขวพันธุ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
6. นายศักดิ์ณรงค ศรีตาแสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
7. นายชวลิต ธรรมวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
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คณะที่ 8 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
1. นายวิฑูรย นวลนุกูล
ผูตรวจราชการกรม
2. นายภูมิพิพัฒน มีสําราญ
อุปนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ ผูชวยคณะบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
6. นายวีรวัฒน ภะวะพินิจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7. นายนิรัญ สุขอนันต
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
คณะที่ 9 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
1. นางปราณี รัตนประยูร
ผูตรวจราชการกรม
2. นายธนวัฒน ทองเพิ่ม
อุปนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. นางสาวเจนตา แกวไฝ
อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นายอํานวย ศรีระแกว
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
6. นายสมศักดิ์ สงนาค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
7. นางณัฐชยา ทองเนื้อหา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
คณะที่ 10 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
1. นายไพบูลย บูรณสันติ
ผูตรวจราชการกรม
2. นายสนั่น เจริญวงษา
กรรมการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. นายประยงค โพธิ์ศรีประเสริฐ ประธานสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันอาศรมศิลป หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นางประภา ปานนิตยกุล
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
6. นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7. นายชาญณรงค จิรขจรกุล
นักทรัพยากรบุคคล
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คณะที่ 11 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
1. นางสาวศันสนีย ทาสม
ผูตรวจราชการกรม
2. นายสาธิต ยอดดําเนิน
กรรมการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ หรือผูแทน
3. นายเมฆ สายะเสวี
สถาปนิกชุมชน
สมาคมสยามในพระบรมราชูปถัมภ หรือผูแทน
4. ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
5. นางอรุณรัตน ชิงชนะ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
6. นายอํานาจ สุดสวาท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
7. สิบตํารวจโทสุริยา บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โดยใหคณะกรรมการฯ ตามคําสั่ง ทําหนาที่กําหนดแผนปฏิบัติการประกวดชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ดําเนินการประกวดเพื่อคัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตนแบบ ตามเกณการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กําหนด ใหเปนไปอยางเรียบรอย
และรายงานผลใหกรมฯ เพื่อประกาศราย “ชือ่ ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ” ตอไป
 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶ÕµŒ¹áºº
กรมการพัฒนาชุมชนโดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ๒ ครั้ง และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ตนแบบ ครั้งที่ 1 ดําเนินการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมาย คือ คณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีตนแบบ จํานวน ๑๑ คณะ รวม ๗๗ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจ
แนวทางการดําเนินการประกวดฯ เกณฑการคัดเลือกและจัดทําแผนปฏิบตั ิการดําเนินการประกวด
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ
ผลจากการประชุมฯ ดังกลาวขางตน สรุปไดดังนี้
๑. คณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ มีความเขาใจ
เกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และแนวทางการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีตนแบบ ไดชัดเจน โดยประเมินจากความสนใจและการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
สรางความเขาใจประเด็นตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันของที่ประชุม
๒. คณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ทั้ง 11 คณะ
รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ โดยภาพรวม
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สรุปหวงระยะเวลาการดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 และกําหนดสงผลการ
ประกวดฯ ใหกรมการพัฒนาชุมชน ไดภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ตนแบบ ครั้งที่ ๒ ดําเนินการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมาย คือ คณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีตนแบบ จํานวน ๑๑ คณะ รวม ๗๗ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการประกวด
และประกาศผล “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ”
ผลจากการประชุม ฯ ดังกลาวขางตน สรุปไดดังนี้
 ผลการประกวด “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ”
คณะกรรมการประกวดชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ต น แบบ ดํ า เนิ น การ
คัดเลือกชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จํานวน ๑๖๐ ชุมชน ในพื้นที่ 49 จังหวัด
เพื่อใหเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ” จํานวน ๕๐ ชุมชน ตามแนวทางและวิธีการ
พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนด ดังนี้
 รายชื่อชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ  จํานวน ๕๐ ชุมชน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อหมูบาน
หมู ตําบล
บานทุงหยีเพ็ง
4 ศาลาดาน
บานเหลาใหญ
1 เหลาใหญ
บานหัวฝาย
2 ปอแดง
บานเซินเหนือ
2 โนนคอม
บานเนิน
1 บางสระเกา
บานทุงยายชี
3 ทาตะเกียบ
บานเขาใหญ
4 พลวงทอง
บานหนองระกํา
6 เนินขาม
บานบุงสิบสี่
4 โนนทอง
บานปากน้าํ ละแม 1 ละแม
บานเมืองรวง
5 แมกรณ
บานปาตาล
4 บวกคาง
บานเขาหลัก
7 น้ําผุด
บานตลาดตรอกซอย 6 ตากออก

อําเภอ
เกาะลันตา
กุฉินารายณ
ชนบท
ภูผามาน
แหลมสิงห
ทาตะเกียบ
บอทอง
เนินขาม
เกษตรสมบูรณ
ละแม
เมืองเชียงราย
สันกําแพง
เมืองตรัง
บานตาก

จังหวัด
กระบี่
กาฬสินธุ
ขอนแกน
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม
ตรัง
ตาก
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ที่
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

ชื่อหมูบาน
บานทุงกระโปรง
บานศาลาดิน
บานโพน
บานไทยสามัคคี
บานมะขาม
บานหนองบัว
บานตาลอง
บานรวมไทย
บานปาเระ
บานทายวัด
บานปงใหม

หมู
12
3
8
1
1
5
7
7
1
5
8
บานสามชองเหนือ
9
บานโพธิ์ประทับชาง 3
บานบุง
5
บานเข็กนอย
4
บานดงนอย
4
บานละอูบ
6
บานหนองแหน
7
บานบอน้ํารอน
2
บานกูกาสิงห
1
บานแพะ
11
บานนาปาหนาด 4
บานซําขี้เหล็ก
10
บานโนนหอม
2
บานสวนทุเรียน
4
บานดอนไกดี
1
บานใหมไทยพัฒนา 6
บานพุแค
1
บานพุน้ํารอน
4
บานหนองบัว
14
บานนาคําไฮ
2

ตําบล
ปาขะ
มหาสวัสดิ์
โนนตาล
ไทยสามัคคี
น้ําตก
ปาคา
ทุงวัง
หาดขาม
บาราโหม
เกาะเกิด
ทุงกลวย
กะไหล
โพธิ์ประทับชาง
ศรีภิรมย
เข็กนอย
พระธาตุ
หวยหอม
หนองแหน
ตาเนาะแมเราะ
กูกาสิงห
บานธิ
เขาแกว
พราน
โนนหอม
เกาะยอ
ดอนไกดี
หนองตะเคียนบอน
พุแค
ดานชาง
กระโพ
นาคําไฮ

อําเภอ
บานนา
พุทธมณฑล
ทาอุเทน
วังน้ําเขียว
ทุงสง
ทาวังผา
สตึก
กุยบุรี
เมืองปตตานี
บางปะอิน
ภูซาง
ตะกั่วทุง
โพธิ์ประทับชาง
พรหมพิราม
เขาคอ
นาดูน
แมลานอย
กุดชุม
เบตง
เกษตรวิสัย
บานธิ
เชียงคาน
ขุนหาญ
เมืองสกลนคร
เมืองสงขลา
กระทุมแบน
วัฒนานคร
เฉลิมพระเกียรติ
ดานชาง
ทาตูม
เมืองหนองบัวลําภู

จังหวัด
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นาน
บุรีรัมย
ประจวบคีรีขันธ
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
มหาสารคาม
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สุรินทร
หนองบัวลําภู
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ที่
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ชื่อหมูบาน
บานหัวดง

หมู
11
บานหนองแวงพัฒนา 9
บานหาดสองแคว 2
บานสะนํา
2
บานบุเปอย
1

ตําบล
เปอย
กุดหมากไฟ
หาดสองแคว
บานไร
บุเปอย

อําเภอ
ลืออํานาจ
หนองวัวซอ
ตรอน
บานไร
น้ํายืน

จังหวัด
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

ประเภทของชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ต น แบบ โดยแบ ง ตามลั ก ษณะ
ความโดดเดนของชุมชน ดังนี้
๑. ชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต จํานวน ๓๖ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๗๒
๒. ชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศนและการอนุรักษ จํานวน ๙ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๑๘
๓. ชุมชนทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและการอนุรักษ จํานวน ๑ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๒
๔. ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน ๓ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๖
๕. สงเสริมการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๒
 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ของคณะกรรมการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถีตนแบบ ที่มีตอชุมชนทองเที่ยวฯ เพื่อใหนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหมีขีดความสามารถ
ในการตอนรับนักทองเที่ยวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปไดดังนี้
 ดานการบริหารจัดการชุมชน
1. คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนท อ งเที่ ย วฯ ควรมี ก ารมอบหมายงาน
และแบ ง หน า ที่ ใ ห ชั ด เจน เหมาะสมกั บ ความสามารถ ควรมี ก ารประชุ ม แยกจากการประชุ ม
กรรมการหมูบาน และควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
2. ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วฯ ต อ งมี แ ผนธุ ร กิ จ ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วที่ บู ร ณาการท อ งเที่ ย ว
กับทองถิ่นและภาคี เพื่อใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย
3. ชุมชนตองคนหาอัตลักษณ จุดเดน ที่เปนจุดขาย ใหพบ
4. ขอมูลชุมชนควรครอบคลุมเรื่องราว สถานที่ และสินคาชุมชน มีการจัดระบบ
ขอมูลและการจัดการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธที่เขาถึงงายและทันสมัย เทาทันยุคไทยแลนด 4.0
5. มีศูนยบริการนักทองเที่ยวเพื่อการใหบริการและเก็บขอมูลนักทองเที่ยวเพื่อใช
วิเคราะหความตองการของลูกคา/นักทองเที่ยว
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6. มีปายแสดงขอมูล/ปายบอกทาง บอกสถานที่ทองเทีย่ ว ในบริเวณทีน่ ักทองเทีย่ ว
เห็นไดอยางชัดเจน และใชวัสดุหลักในชุมชน กลมกลืนกับสภาพชุมชน
7. ปรับภูมิทัศนภายในชุมชน ศูนยเรียนรู ฐานเรียนรูและจุดทองเที่ยว ใหสะอาด
สวยงาม ปลูกตนไมประดับ
8. จุ ด Check in และ Land mark ควรสื่ อ ถึ ง หรื อ เชื่ อ มโยงอั ต ลั ก ษณ ข องชุม ชน
อยางชัดเจน และอาจมีกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดในจุดนั้น เชน กาแฟ หรือ สินคาชุมชน
9. กิจกรรมทองเที่ยว ควรเนนที่สอดคลองกับวิถีชุมชน เปดโอกาสใหนักทองเที่ยว
ไดสัมผัสและรวมลงมือปฏิบัติไดภายใตเสนหที่ชุมชนมี
10. จั ด ระบบ/ระเบี ย บการเดิ น ทางสู แ หล ง ท อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสม คํ า นึ ง ถึ ง
ความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอนักทองเที่ยว สิ่งแวดลอมและชุมชน เชน ลดการใช
ถุงพลาสติก
11. ชุมชนควรใหความสําคัญกับความปลอดภัยของผูมาเยือนหรือนักทองเที่ยว
เชน ทางเดินที่เปนไมควรระวังดานอายุการใชงาน หรือทางเดินขึ้นเขาหรือเดินปา เปนตน และควรมี
จุดปฐมพยาบาล
12. มีการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยวไปยังคนในชุมชนใหทั่วถึง
ทั้งทางตรงและทางออม (สวัสดิการชุมชน) เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชน"
 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
๑. ควรพัฒนาผลิตภัณฑภัณฑและบรรจุภัณฑ ใหนาสนใจเพื่อสรางความพอใจ
ใหกับลูกคา โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหบงบอกถึงภูมิปญญาของชุมชนเปนสําคัญ
2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดมาตรฐานรับรอง/พรอมเขาสูการรับรอง
มาตรฐาน
3. ควรมีการพัฒนาชองทางการเขาถึงสินคาและการบริการใหมากขึ้น
4. แกไขขอจํากัดในการจําหนายสินคา ซึ่งไมสามารถใหบริการไดทุกวัน
5. มี ก ารนํ าเสนอสิ น ค าผลิ ต ภัณ ฑ ใ ห นาสนใจ ทําให เ กิ ดการช็อป และกระจาย
รายไดใหแกชุมชน
6. ควรมีจดุ จําหนายสินคาทีช่ ัดเจนสะดวกตอนักทองเที่ยว
7. มีเมนูอาหารถิน่ หายาก นําเสนอลูกคา นักทองเที่ยว
 ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ
๑. ชุมชนทองเที่ยวฯ ควรเพิ่มนักเลาเรื่องที่ดี ใหกระจายทุกกลุมอายุ รุนตอรุน
และมีจาํ นวนที่เพียงพอ
2. นักเลาเรื่องของชุมชน ควรรอบรูและนําเสนอไดชัดเจน นาสนใจ
3. กิจกรรมการทองเที่ยวควรเกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือเอกลักษณของชุมชน
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4. กิจกรรมการทองเที่ยวควรมีหลากหลายและครบวงจร (ชม/ชิม/ชอบ) และมี
กิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดรวมทํากิจกรรมกับชุมชน
5. ควรเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวแองกลาง/ใหญ
6. ควรเพิ่มจํานวนปายประชาสัมพันธ
7. ควรมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
8. ควรดูแ ลสถานที่ใ ห บ ริ การ ปรับ ปรุง พั ฒ นาให สามารถดึ ง ดูดนั ก ทองเที่ยว
เชน จุดชมวิว หองน้ํา
9. มีสื่อประชาสัมพันธในทุกมิติ
10. ชุมชนทําหนาที่เปนเจาบานที่ดี ตอนรับนักทองเที่ยวดวยความเต็มใจ
 ขอสังเกตและขอเสนอ ของผูทรงคุณวุฒิทีร่ วมเปนคณะกรรมการประกวดชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ สรุปประเด็นสําคัญ ไดดังนี้
การดําเนินโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี เปนโครงการที่ดีที่กอใหเกิด
การเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนที่ ไ ด อ ย า งชั ด เจน ชุ ม ชนเป น กลุ ม เป า หมายตื่ น ตั ว สมาชิ ก ในชุ ม ชน
ใหความสนใจ และแสดงความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองเพื่อเปนชุมชนทองเที่ยวฯ ทั้งนี้ สิ่งที่
สามารถกระตุนชุมชนเกิดความความสนใจไดเปนอยางมาก เนื่องมาจากเปาหมายของการดําเนิน
โครงการฯ ที่มุงสงเสริมใหชุมชนมีรายไดเพิ่มจากการนําสิ่งที่ชุมชนมี ทั้งดานทุนชุมชน เสนหชุมชน
ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน และผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน มาพั ฒ นาศั ก ยภาพและให บ ริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย ว และ
ในสถานการณจริงชุมชนที่เปนกลุมเปาหมาย มีศักยภาพและความพรอมที่จะพัฒนาสูการเปน
ชุมชนทองเที่ยว ทั้งดานทุนมนุษยที่เปนแกนนําชุมชนที่เขมแข็ง ทุนทางกายภาพที่เปนทําเลที่ต้ัง
ที่เหมาะสม ทุนทางธรรมชาติทเี่ ปนสภาพแวดลอม ภูเขา แมน้ํา ปา สวยงาม ทุนทางสังคมที่เปน ภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรม และทุนการเงินที่เปนกองทุนชุมชนตาง ๆ กอรปกับบุคลิกของคนไทยที่มี
ลักษณะยิ้มแยมแจมใส โอบออมอารี อัธยาศัยดี มีน้ําใจ (Service mind ) ดังคําที่วา “ใครมาถึง
เรื อนชานต องต อนรับ ” เป น ทุ น ดั้ ง เดิ ม หากชุม ชนได รับ การเติ ม เต็ม วิ ธี คิดและการจั ดการด า น
การใหบริการและการทองเที่ยวจากผูเชี่ยวชาญ ชุมชนก็จะสามารถพัฒนาเปนชุมชนทองเที่ยวฯ ที่มี
ศักยภาพรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพไดไมยาก นอกจากนี้ กระบวนการดําเนินงาน
ตามโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี นับเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดใหชุมชน
จากชุมชนในสังคมชนบทที่อยูในภาคการผลิตเปนสังคมชนบทที่เขาใจภาคงานบริการ
ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอ ดังนี้
@ การคัดเลือกหมูบานเปาหมาย ควรมีการพิจารณาขนาดของชุมชนรวมดวย
เนื่องจากมีผลตอตนทุนดานทรัพยากรและศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเปนชุมชนทองเที่ยว เพราะ
หากเปนชุมชนขนาดเล็กการคนหาตนทุนดังกลาวอาจเปนไปไดอยางจํากัด
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@ ควรมีการแบงประเภทชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี เปนกลุมหรือประเภท
ตามลั ก ษณะและความโดดเด น ของชุ ม ชน เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ต อ การพั ฒ นาต อ ยอดและ
การสนับสนุนสง เสริมด านการทองเที่ย วของหนวยงานที่เกี่ ยวข อง และยั ง จะช วยอํานวยความ
สะดวกใหกับนักทองเที่ยวที่ตองการทองเที่ยวหรือศึกษาเรียนรูในเรื่องทีเ่ ฉพาะเจาะจง
@ ควรคํานึ ง ถึ ง ความคาดหวัง ของชุ ม ชนเป าหมาย กล าวคื อ หลัง จากดําเนิ น
โครงการฯ แลว ชุมชนเปาหมาย ทั้ง ๓,๒๗๓ ชุมชน มีการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อใหมีศักยภาพ
พรอมรองรับนักทองเที่ยว ทั้งดานกระบวนการจัดการ สถานที่และผลิตภัณฑชุมชน โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑชุมชนที่รอการจําหนายและมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดแนวทางการ
สนับสนุนชุมชนทองเที่ยวฯ ดังกลาว โดยเฉพาะกลุมที่ไมไดเปนชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี ระดับ
จังหวัดและชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ จํานวน ๓,๑๑๓ ชุมชน
@ การดําเนินโครงการทองเที่ยวชุมชน ตองเริ่มตนจากความเขมแข็งของชุมชน
หากสมาชิกในชุมชนไมมีความเขาใจ ไมมีสวนรวม ไมมีความสามัคคี การดําเนินกิจกรรมทองเที่ยว
โดยชุมชนจะไมสามารถดําเนินการจนเกิดผลสําเร็จ และสิ่งทีแ่ สดงความเขมแข็งของชุมชนไดชัดเจน
ประการหนึ่ง คือ ชุมชนมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนทีป่ ระสบความสําเร็จ
@ ชุมชนทองเที่ยว ควรใหความสําคัญตอมาตรฐานการใหบริการและผลิตภัณฑ
เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการและลูกคา อาจเริ่มจากการกําหนดเปนมาตรฐาน
ของชุมชนทีเ่ ปนที่ยอมรับรวมกันโดยเทียบเคียงมาตรฐานทั่วไป
@ ชุมชนทองเที่ยว ควรกําหนดเปาหมายหรือ Theme ของชุมชนที่มาจากเสนห
ของชุ ม ชนที่ แ ท จ ริ ง แสดงออกได ชัดเจน สมาชิ ก ในชุม ชนควรรับ รู แ ละถ ายทอดเสน ห น้ั น ให กับ
นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนได ไมใชเพียงถายทอดผานนักเลาเรื่องเทานั้น ซึ่งการแสดงออกสามารถ
ทําไดในหลายลักษณะ เชน ภาษา การแตงกาย การดูแลความสะอาดชุมชน
@ การจัดทํา Land mark ชุมชนทองเที่ยว ไมควรซ้ําซอนหรือบดบังกับทัศนียภาพ
หรือ Land mark หรือจุดบงชี้ความเปนชุมชน ที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ
@ ควรสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑของชุมชนแตละชุมชน เชน แหนมสม
เปนผลิตภัณฑที่สามารถหาซื้อรับประทานไดทั่วไป แตแหนมสมของลําปางควรมีสูตรหรือรสชาติ
ที่แตกตางจากแหนมสมของเชียงใหม เพื่อสรางการจดจําและการเดินทางไปทองเที่ยวหรือการซื้อ
สินคา/ผลิตภัณฑซ้ําอีกครั้ง เปนตน
@ ชุมชนทองเที่ยว ควรจัดระเบียบขอมูลและปายสื่อความหมายตาง ๆ ใหมีความ
เหมาะสม ไมมาก ไมนอย สวยงาม เขาใจงาย และตรงไปตรงมา
@ ชุมชนทองเที่ยว ควรใหความสําคัญดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ลดการใช
ภาชนะพลาสติก ลดการใชกลองโฟม นอกจากนักทองเที่ยวจะไดรับความสุขจากการทองเที่ยวแลว

36 ªØÁª¹·‹Í§à·ÕÂè Ç OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ : รวมสุข รวมวิถี รวมสมัย
ยั ง ได รั บ การติ ด ตั้ ง วั ฒ นธรรมด า นการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น Trend ระดั บ สากลที่ กํ า ลั ง
ดําเนินการทั่วโลกไปดวยโดยไมรูตัว
@ ควรมีการกําหนดและจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเมืองรองที่เชื่อมกับชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนนความสะดวก สบายและครบครัน ใหบริการกับนักทองเที่ยว โดยควร
นําพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมาประกอบการออกแบบเสนทางทองเที่ยว เชนการ
ทองเที่ยวสายธรรมะสําหรับผูสูงอายุ หรือ การทองเที่ยวแบบผจญภัยสําหรับวัยหนุมสาว เปนตน
 การอภิ ป ราย หั ว ข อ “ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี . ..การบู ร ณาการ
สูความยั่ง ยื น” มีสาระที่เปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมสนับสนุนชุม ชนทองเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี ใหสามารถดําเนินกิจการทองเที่ยวชุมชนไดอยางยั่งยืน จากภาคสวนที่รวมการ
อภิปราย ไดแก ผูแทนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ผูแทนสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
ภายในประเทศ (สทน.) และผูแทนกลุมสถาปนิกชุมชน สรุปไดดังนี้
@ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) แสดงความคิดเห็นไวดังนี้
การดําเนินโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีกระบวนการพัฒนาชุมชน
และการทองเที่ยวชุมชนอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดาน สงผลใหเกิดชุมชนทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพดานการทองเทีย่ วและพรอมใหบริการกระจายทั่วประเทศ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังกลาวสามารถ
เสริมหนุนภารกิจการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยไดเปนอยางดี นับเปนเปาหมายใหมของการสงเสริม
การทองเที่ยวตามภารกิจองคกรและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดานสงเสริมการทองเที่ยวไดเปน
อยางดี และ ททท. ไดนําขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปนเปาการสงเสริมการทองเที่ยว
ของ ททท. ตอไปดวยแลว
@ สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) แสดงความคิดเห็นไวดังนี้
การดําเนินโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี สามารถสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจฐานรากไดจริง และถาจะใหกิจการทองเที่ยวชุมชนเกิดความยั่งยืน
ไดอยางเปนรูปธรรม ควรมีการทํางานในรูปคณะทํางาน บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนที่มี
ภารกิจเกี่ยวของ นําความรูความเชี่ยวชาญ ไปสงเสริม สนับสนุนและตอยอดใหชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
@ สถาปนิกชุมชน แสดงความคิดเห็นไวดังนี้
โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี เปนโครงการที่ทําใหชุมชนคนหาเสนห
หรือทุนที่ชุมชนมี เชน บานเกา ของเกา หรือตนไม มาสรางสรรคใหเกิดมูลคาเพิ่ม นับไดวาเปนเรือ่ ง
ที่ดี ชุมชนไดมองเห็นคุณคาของสิ่งทีม่ ีในชุมชน เกิดความตระหนักและหวงแหนและเกิดเปนแผนการ
อนุรักษตามมา ซึ่งจะทําใหคุณคาทุนชุมชนตาง ๆ เหลานี้ ยังคงไดรับการรักษาไวสูคนรุน และ
เพื่อใหการดําเนินกิจดานการทองเที่ยวชุมชนประสบผลสําเร็จ ไดเสนอวาการรวมงานในลักษณะ
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ความรวมมือหรือเครือขาย ที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหลากหลายดานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
จะสามารถชวยเสริมหนุนใหชุมชนทองเที่ยวฯ ดําเนินกิจการและมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ
และผลิตภัณฑไปอยางตอเนื่อง และหากมีการใชเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือจะยิ่งชวยใหการ
รับรูเกิดไดรวดเร็ว อันจะนําไปสูการเลือกซื้อหรือใชบริการการทองเที่ยวชุมชนไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนโดยสํ า นั ก เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ชุ ม ชน จั ด สรรงบประมาณ
ใหจังหวัดดําเนินกิจกรรมตอยอดการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและ
นวัตวิถีตนแบบ ดังนี้
๑. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด จํานวน 110 ชุมชน ๆ ละ 200,000 บาท
๒. ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ จํานวน 50 ชุมชน ๆ ละ 500,000 บาท
และให จั งหวั ดแจง ชุมชนเปาหมายที่เ ปนชุมชนทองเที่ย ว OTOP นวัต วิ ถี ระดับจัง หวัดและชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี พรอมจัดทํา
โครงการพัฒ นาชุม ชนท องเที่ ย วฯ ตามแผนดัง กล าว โดยการจั ดทํ าโครงการเพื่อพัฒ นาชุม ชน
ท อ งเที่ ย วฯ นั้ น ให ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะ/ข อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการประกวดชุ ม ชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ ประกอบกับความตองการของชุมชน เพื่อนําไปพัฒนาตอยอด
ใหเปนชุมชนที่มีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยวและสงแผนการพัฒนาชุมชนทองเที่ยวฯ
พรอมโครงการฯ ใหจังหวัดพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
หวงเวลาการดําเนินโครงการ กรมฯ ไดโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดําเนินกิจกรรมตอยอด
การพั ฒ นาของชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ร ะดั บ จั ง หวั ด และนวั ต วิ ถี ต น แบบ หลั ง จากที่ ไ ด
ดําเนินการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและประกาศผลชุมชนทองเที่ยว
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด” จํานวน ๑๖๐ ชุมชน ๆ
ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด
เพิ่มเติมภายหลังหลังจากทีส่ วนกลางดําเนินการประกวดชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัตวิถีตนแบบและ
ประกาศผลชุมชนทองเที่ยวที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน “ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ”
จํานวน 50 ชุมชน ๆ ละ 300,000 บาท เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
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ºŒÒ¹·Ø§‹ ËÂÕà¾ç§ ËÁÙ‹ ô µíÒºÅÈÒÅÒ´‹Ò¹ ÍíÒàÀÍà¡ÒÐÅÑ¹µÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตชาวมุสลิมดํารงชีวิต พึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก อาชีพสําคัญ คือ การทําประมงชายฝง
บนเกาะลันตา
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
กะปกุงแท กะปหวาน น้ําพริกทอด อาหารทะเลแปรรูป กระเปาผาเพนทลาย เสื้อเพนทลาย
ผามัดยอม เสื้อสกรีน เรือแจวจําลอง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แกงสมออดิบกุงสด แกงสมปลากะพง หอหมก ตมกะทิหยวกกลวย ปลากระบอกแดดเดียว
ไขเจียวสมุนไพร ขาวเหนียวสองดัง คูกับน้ําตาลออยหอมหวาน
กิจกรรมทองเที่ยว :
ศึกษาธรรมชาติปาโกงกาง พายเรือคายัคชมธรรมชาติ นั่งเรือชมพระอาทิตยขึ้น เปนตน

ºŒÒ¹àËÅ‹ÒãËÞ‹ ËÁÙ‹ ñ,÷,ø µíÒºÅàËÅ‹ÒãËÞ‹ ÍíÒàÀÍ¡Ø©¹Ô ÒÃÒÂ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Ø
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตของ “ชนเผาผูไท” มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณ
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผ าโพกผมผูไท ผ าพั นคอ ผาสไบแพรวา ผ าขาวม า ผ าห ม สี่เขา ผ าพื้ น เสื้ อเย็บ จักรป ก มื อ
กระเปายามผูไท ผาถุงมัดหมี่ ผาเก็บจก/ลายขิด
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
เมนู อาหารคาว กะสูบ ปามไข ออมหวาย ซั่วไก บาน แจวผูไทและผักลวกหรือจะเปนเมนู
ตามฤดูกาล เชน แกงผักหวานใสไขมดแดง ลาบปลาน้ํายัง ปนปลา เปนตน
เมนูของหวาน ขาวโจ ขาวปาด และขนมเลียนมิด
แหลงทองเทีย่ ว/เรียนรู :
 พิพิธภัณฑซากปลาโบราณภูน้ําจั้น เปนฟอสซิลปลาโบราณกลุมปลาเลปโดเทส อายุ ๑๕๐ ลานป
 ภูน้ําจั้น เปนปาเบญจพรรณ เปนแหลงน้ําชาวตําบลเหลาใหญ
 ภูนอย มี รอยพระพุทธบาท ถ้ํา ชมดอกขอยดานหรือขอยหิ นที่จะหาชมได ในชวงฤดูหนาว
และเปนสถานที่เก็บกระดูกของหลวงปูเพชร ผูกอตั้งวัดหอไตรเหลาใหญ
 ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/ครัวชุมชน
 ฐานเรียนรูการทอผาพื้นเมือง
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ºŒÒ¹ËÑÇ½ÒÂ ËÁÙ‹ ò µíÒºÅ»Íá´§ ÍíÒàÀÍª¹º· ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
“à»š¹ªØÁª¹áË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÁØ‹§ÊÙ‹àÊŒ¹ทÒ§ÊÒÂäËÁ
¹ŒÍÁ¹íÒ¡ÒÂã¨´ŒÇÂËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีวัฒนธรรมอีสาน หมูบานผาไหมมัดหมี่ ดําเนินตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลิตภัณฑจากผาไหม เชน ผาไหมมัดหมี่ยอ มสีธรรมชาติ ผาไหมพื้นเรียบยอมสีธรรมชาติ ผาไหม
แตมหมี่ ผาพันคอไหม ผาคลุมไหลไหม แปรรูปวัสดุจากเศษผา ไหมขัดตัว ปลาราทรงเครื่อง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ตมไกบาน ดักแดทรงเครื่อง ปลานึง่ แจว สมตํา แกงหนอไม
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 เรียนรูก
 ารทอผาไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิม การผลิตเสนไหม การยอมสีธรรมชาติ
กิจกรรมทองเที่ยวชุมชน
 ศาลาไหมไทย ตั้งอยูบริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
 ถนนสายไหม ตั้งอยูอําเภอชนบท มีรานผาไหมกวา ๓๐ ราน มีผาไหมหลากหลายรูปแบบ

ºŒÒ¹à«Ô¹àË¹×Í ËÁÙ‹ ò µíÒºÅâ¹¹¤ÍÁ ÍíÒàÀÍÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส : “ท‹Í§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁäทÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹”
วิถีวัฒ นธรรมอี ส าน “ไทภู ผ ามาน” ภาษาไทภู ผ าม าน หรือ "ภาษาลาวเถิง" แตงกายดวยเสื้ อ
สีดอกหมาก ประเพณีตรุษไทภูผามานหรือพิธีขอขมาผูสูงอายุ และ "สะบา" เปนการละเลนพื้นถิ่น
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผาไหม ผาฝาย ชุดไทภูผามาน เสื่อกก และผลิตภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑจักสาน
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
คั่วเนื้อ/คั่วปลา ขนมจีน ขาวเฮียง ขาวตอก ขาวปาด ขาวเหนียวแดง ขนมฝกบัว
แหลงทองเที่ยวชุมชน :
ตนเฉลียงทอง ตนไมแหงตํานาน
กิจกรรมทองเที่ยวชุมชน :
 ใสบาตรขาวเหนียว คราวเดียว ๒ จังหวัด (ขอนแกน - ชัยภูมิ)
 พับใบเตย รอยพวงมาลัย
 ทอผาใตถุนบาน
 จักสานในบานของเรา
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง:
 น้ําผุดตาดเตา บานวังผาดํา ตําบลวังสวาป อําเภอภูผามาน
 ถ้ําคางคาวภูผามาน ถ้ําภูตาหลอ น้ําตกตาดทิดมี อําเภอภูผามาน
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ºŒÒ¹à¹Ô¹ ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅºÒ§ÊÃÐà¡ŒÒ ÍíÒàÀÍáËÅÁÊÔ§Ë ¨Ñ§ËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕ
“àÊ×èÍ¡¡¢Öé¹ª×èÍ àÅ×Íè §Å×ÍÀÙÁÔ»Þ
˜ ÞÒ”

เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถี ชีวิ ต ชุ ม ชนในชนบท ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ความเป น อยู เรีย บงา ยตามวิถี เศรษฐกิ จ
พอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ขนมมัดใต กะป ไขเค็ม ปลาหมอเทศแดดเดียว กุงแหง กลวยตาก เสื่อกก กระเปาหนัง พวงกุญแจ เหละ
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ปลาโอตมเค็ม น้ําพริกกะป แกงสมบอนหวาน หอยพอก ยําลูกชายคนโต ขนมมัดใต
แหลงทองเที่ยวชุมชน/เรียนรู/กิจกรรม :
 ศูนยการเรียนรู หมู ๑ ฟงเรื่องเลาบางสระเกา  รองน้ํากิจจาทร ชมวิว นาบัว สวนมะพราว
 ปามะนาว รองน้ํากิจจาทร  ชมชิมมะพราวออน  ชมทอเสื่อกก  กระเปารีไซเคิล  ทําเหละ
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 ชายหาดแหลมสิงห  คุกขี้ไก  ตึกแดง  โอเอซีส  ซีเวิลด  อุทยานแหลมสิงห

ºŒÒ¹·Ø§‹ ÂÒÂªÕ ËÁÙ‹ ó µíÒºÅ·‹ÒµÐà¡ÕÂº ÍíÒàÀÍ·‹ÒµÐà¡ÕÂº ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ
“Ë¹ÕÃŒÍ¹¹Í¹¹éíÒ ªØÁ©èíÒËÑÇã¨ ท‹Í§àทÕèÂÇäทÂ ÊäµÅทØ‹§ÂÒÂªÕ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชุมชนเกษตรกรรมที่อยูกับธรรมชาติไดอยางลงตัว ยึดมั่นประเพณีวัฒนธรรมพืน้ ถิ่น
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ขาวหลาม ขาวอินทรีย ขาวจี่ หมูตอก ไขเค็ม น้ําพริกเผาไขเค็ม ผักปลอดสาร เนื้อแดดเดียว
ปลาแดดเดียว ผลไมแชอิ่ม กลวยฉาบ
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง : เมนูจากผักกูด เห็ดปา เทา และผักพื้นถิ่น
แกงลูกกลวย แกงเห็ดปา ยํา/ผัด/ทอดผักกูด น้ําพริกผักจากหลุมพอเพียง ขนมหนอไม ปลาแดด
เดียวทอด น้ําใบเตย ยําสาหรายน้ําจืด (เทา)
แหลงทองเที่ยวชุมชน/เรียนรู/กิจกรรม :
 ฝายมีชีวิต น้ําตกทุงยายชี สะพานเชื่อมรัก
 เรียนรูหลุมพอเพียง และวิถีชุมชน ตําขาว ฝดขาวแบบโบราณ
 พายเรือคายัคสัมผัสบรรยากาศสองฝงคลองสียัด
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 บานอางเตย ศึกษาการเลี้ยงหมอนไหมและสาธิตการทอผา
 ศูนยศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม ระยะทาง ๔๐ กม.
 ตลาดน้ําบางคลา อําเภอบางคลา
 ไหวพระพุทธโสธร อําเภอเมือง ฯ
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ºŒÒ¹à¢ÒãËÞ‹ ËÁÙ‹ ô µíÒºÅ¾ÅÇ§·Í§ ÍíÒàÀÍº‹Í·Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
แหลงตนน้ําของน้ําประแส มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติรอใหสัมผัส
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
กลวยสอดไส "เปดซะกาด" คุกกี้ไสสับปะรด น้ําสมุนไพร "ปญจภูมิ" สัปปะรดกวน ไมกวาดดอกหญา
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แกงเลียงผักอินทรีย แกงหนอไม (แกงเปรอะ) แกงขี้เหล็ก น้ําพริกระกํา หนอขา น้ําพริกพระเจา
หาพระองค
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 น้ําตกเขาใหญอางกลาง–อางริน/กราบสรีระหลวงปูถ้ํา(วิหาปูเจาถ้ํา)/ปาชุมชนเขาชะอางคโอน
หลวงพอทันใจ (สํานักสงฆมณีรัตนา)/อุทยานตนไมใหญ "ตนพระเจาหาพระองค"/ถ้ําเขาชะอางคโอน
ถ้ําดอกบัว/ผาไทร/สวนทุเรียนตนแบบ "สวนธนเดช"/สวนทุเรียนอินทรีย "ทองวันชัย"
 งานบุญบวชปาชุมชน

ºŒÒ¹Ë¹Í§ÃÐ¡íÒ ËÁÙ‹ ö µíÒºÅà¹Ô¹¢ÒÁ ÍíÒàÀÍà¹Ô¹¢ÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò·
“à¹Ô¹¢ÒÁÁÕ´Õ ÇÔถÕªØÁª¹ Á¹µàÊ¹‹ËÇÑ²¹¸ÃÃÁ
¼ÅÔµÀÑ³±ทŒÍ§ถÔ¹è ÍÒËÒÃ¾×é¹ºŒÒ¹ ÊÇÂ§ÒÁ§Ò¹»ÃÐà¾³Õ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
ผาซิ่นตีนจก ลวดลายเปนเอกลักษณของทองถิ่น โดยใชสีหลัก 5 สี ตามความเชื่อเรื่องขันธ 5
โดยผาจะมีพื้นสีแดงไดจากการนําครั่งมาทําเปนสียอมและนํามาทอเปนผาซิ่น ผาสไบ ผาพันคอ
ผาคลุมไหล ผาขาวมาซึ่งนํามาตัดเย็บเปนเสื้อเย็บมือ (เสื้อจุบหมอบานขาม) หมอนขิด หมอนขวาน
และยาม
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง : เมนูทองถิ่น"บานหนองระกํา"
ขาวสามสี แจวหมอผักจิ้ม แกงไกใสใบกานตง แกงเปรอะหนอไม หอหมกปลาชอนใบยอ
ปลาแดดเดียวสมุนไพร และขาวตมมัดขาวไรเบอรรี่
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 พิพิธภัณฑพื้นบาน ศูนยการเรียนรูผาทอเวียง กราบหลวงพอพุทธลีศรีเนินขาม
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง:
 เขาราวเทียนทอง
 วัดเนินขาม
 บอแกวสามประการ
 ศูนยการเรียนรูทอผาบานมอเวียง
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ºŒÒ¹ºØ§‹ ÊÔºÊÕè ËÁÙ‹ ô µíÒºÅâ¹¹·Í§ ÍíÒàÀÍà¡ÉµÃÊÁºÙÃ³ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตคนลําน้ําพรม ผสมผสานกับวิถีชีวิตคนทําสวนสมโอและเกษตรกรรม เอกลักษณเฉพาะ
ของวิถีคนพรม
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
สมโอพันธุแดงภูคิ้ง เรือแสลัก เสื้อลายขิดดอกสมโอ ผาขาวมา ปลาราบอง น้ําพริกปลาปน
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ไขออแอ ไกออแอ แกงตาว สมโอปน (พันธุแดงภูคิ้ง) ขนมไทยบานบุงสามสิบ
แหลงทองเทีย่ ว/เรียนรู :
สะพานขามป
กิจกรรมทองเที่ยวชุมชน :
 รองเรือชมวิถีลําน้ําพรม ธรรมชาติริมฝงลําน้ํา และการรวมอนุรักษธรรมชาติและพันธปลา
 แวะชมสวนสมโอ

ºŒÒ¹»Ò¡¹éÒí ÅÐáÁ ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅÅÐáÁ ÍíÒàÀÍÅÐáÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบาน ธรรมชาติชายฝงทะเลอาวไทย
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ และ/อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
ไตปลาคั่ วกลิ้ ง ปลาเสียดแดดเดี ยว ปลากระเบนหวาน ไตปลาบรรจุขวด น้ํ าพริก กุงเสี ยบ
กะปน้ํา ปลาเค็มและปลาทูน้ํา ปลาหมึกตากแหง หอยเสียบดองน้ําปลา
แหลงทองเทีย่ วชุมชน/เรียนรู :
 วัดปากน้ําละแม
 “หลาดใตเคี้ยม” ตลาดที่จําหนายผลิตภัณฑชุมชน จุดศูนยรวมเศรษฐกิจชุมชน
 ปะการังน้ําตื้น หรือ “กรังแหง”
 หาดปากน้ําละแม
สถานที่ทองเทีย่ วใกลเคียง :
 ฐานเรียนรูการปลูกผักออรแกนิกแบบครบวงจร
 ฐานเรียนรูเรือใบโบราณ
 จุดชมวิวพระธาตุเขานอย
 ศูนยการเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ถ้ําเขานาง
 บอน้ํารอนถ้า
ํ เขาพลู
 น้ําตกจําปูน
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ºŒÒ¹àÁ×Í§ÃÇ§ ËÁÙ‹ õ µíÒºÅáÁ‹¡Ã³ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àªÕÂ§ÃÒÂ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ
“àÁ×Í§ÃÇ§ºŒÒ¹¹‹ÒÍÂÙ‹ ¾ÃÐÊÔ§ËÅéíÒค‹ÒคÙ‹àÁ×Í§ Å×ÍàÅ×èÍ§¡ÅÍ§ºÙªÒãËÞ‹ ÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Öè§คÇÒÁÊÒÁÑคคÕ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส : “àÁ×Í§ÃÇ§...คÇÒÁÊØ¢ทÕèä½†ËÒ”
วิถี ชีวิต และวัฒ นธรรมอั น เป น เอกลั ก ษณ (การฟ อ นเล็ บ /การตี ก ลองสะบั ด ชัย) เป น ชุม ชน
เกษตรกรรม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
แหนม แคบหมู น้ําพริกตาแดง ผักปลอดภัย กาแฟมิโน ดอกไมประดิษฐ ไมกวาดดอกหญา
ดินพรอมปลูก ผลิตภัณฑจักสาน
แหลงทองเทีย่ ว/เรียนรู :
 พุทธสถานถ้ําพระพุทธมิ่งโมลี และจุดชมวิว
 ฐานเรียนรูดิน การเพาะขยายพันธกบ การปลูกผัก การเลี้ยงไกไข การบริหารจัดการขยะ
จักสาน แปรรูปอาหาร และการประดิษฐ
กิจกรรมทองเที่ยวชุมชน :
 วัดรองขุน ไรบุญรอด
 ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บานแมสาด ตําบลแมกรณ และบานหนองหมอ
ตําบลปาออดอนชัย

ºŒÒ¹»†ÒµÒÅ

ËÁÙ‹ ô µíÒºÅºÇ¡¤ŒÒ§ ÍíÒàÀÍÊÑ¹¡íÒá¾§ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยยอง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ยาดมสมุ น ไพร เสื้ อ ผ า พื้ น เมื อ งสํ า เร็ จ รู ป หมวกกะโล ผ า ซิ่ น ผื น ลายยอง ผ า ฝ า ยทอมื อ
กระดาษสา โคมแขวน กลองขาวจากใบตาล ผลิตภัณฑจักสานไมไผ
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ตําดอกแค หมี่สะแน็ต แกงผักหละ (แกงผักชะอม) ขนมกน ขนมปง
แหลงทองเทีย่ ว/เรียนรู :
 ใจบาน/วิหารยอง อายุกวา ๓๐๐ ป
 วัดปาตาล
 พิพิธภัณฑจาวยอง/พิพิธภัณฑปบสาใบลาน
 ขัวแตะ
 ศูนย สาธิ ตเศรษฐกิ จพอเพี ยงวัดป าตาลศูนย เรียนรูก ารทอผ าวัดป าตาลศูนย เรี ยนรูชมรม
สมุนไพรวัดปาตาล
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ºŒÒ¹à¢ÒËÅÑ¡ ËÁÙ‹ ÷ µíÒºÅ¹éíÒ¼Ø´ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§µÃÑ§ ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§
“ÂÍ´ค¹´ÕÈÃÕµÃÑ§ àÁ×Í§áË‹§คÇÒÁÊØ¢”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
เปนหมูบานในวงลอมของหุบเขา โดดเดนดานความสมบูรณของธรรมชาติ ปาไม น้ําตก และลําคลอง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผ า มั ด ย อ ม ขนมขี้ ม อด ขนมทองม ว น ขนมเค ก กล ว ยหิ น ฉาบ น้ํ า สมุ น ไพร น้ํ า พริ ก กะป
และของที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยว เชน พวงกุญแจ เสื้อยึดสกรีน หมวกสกรีน
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง : เมนูทองถิ่นแบบภาคใต
แกงไกดํากับหยวกกลวยเถื่อน ยําผักกูด ผัดผักเหรียงใสไข แกงเผ็ดผักกูดกับปลายางน้ําพริกกะป
กับชุมชนหนอไมไผโปะ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงแพะ ไกดํา กลุมทําขนมบานเขาหลัก)
 การลองแกง การเดินสํารวจปา และไหวพระวัดภูเขาทอง
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 เที่ยวชมผาทอบานนาหมื่นศรี  ศูนยศิลปะวิถี บานคลองคุย

ºŒÒ¹µÅÒ´µÃÍ¡«ÍÂ ËÁÙ‹ ö µíÒºÅµÒ¡ÍÍ¡ ÍíÒàÀÍºŒÒ¹µÒ¡ ¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡
“ÍÒËÒÃถÔè¹ÃÊ´Õ »ÃÐà¾³Õá¢‹§àÃ×Í¾ÒÂ
¡ÃÐท§ÊÒÂÊ×ºÊÒ¹ à¾ÅÔ¹ÊÐ¾Ò¹äÁŒä¼‹ áËÅ‹§àÃ×Í¹äÁŒคéíÒ µÃÐ¡ÒÃµÒ “¡Ò´µŒÒµ§”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมืองที่ใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แบบพออยูพอกิน”
และยังคงปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นแบบดั้งเดิมอยางสมบูรณ ตนกําเนิดกระทงสาย
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
กะทงกะลา ถุงผาตาตง โคมลอย โคมลานนา ผลไมแปรรูป
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ปลาเห็ บ ทอด ยํ า ข า วแคบ แกงมะแฮะ คั่ ว กระแจ ว พร อ มเครื่ อ งเคี ย ง คั่ ว เส น ร อ นโบราณ
แกงหยวก (สาวนอยตานี) น้ําพริกหนุม คั่วขนมเสนแหงตมไกฟกเขียว สาคูกะทิ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 วั ด บรมธาตุ ห ลวงพ อ ทั น ใจ เจดี ย ยุ ท ธหั ต ถี วั งปลา กาดต าตง บ านเรือ นไม เก า สะพานไม ไผ
แมน้ําสองสี
 กิ จ กรรมใส บ าตรตอนเช า ป น จั ก รยานชมวิ ว ชมศู น ย เรี ย นรู วั ฒ นธรรม ชมพระอาทิ ต ย ต ก
ที่สะพานไมไผ นั่งเรือชมบรรยากาศแมน้ําปง นั่งรถคอกหมูชมแหลงทองเที่ยวอําเภอบานตาก
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ºŒÒ¹·Ø§‹ ¡ÃÐâ»Ã§ ËÁÙ‹ ñò µíÒºÅ»†Ò¢Ð ÍíÒàÀÍºŒÒ¹¹Ò ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹ÒÂ¡

“ÇÔถÕทÕèãª‹ ÊØ¢ã¨ ¸ÃÃÁªÒµÔ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส : “Slow Life by ·Ø‹§¡ÃÐâ»Ã§”
สัมผัสกับวิถีเกษตรและธรรมชาติที่อยูรอบตัว
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผักกูดและผักสดปลอดภัย ผลไมทองถิ่นปลอดภัย ผลไมแปรรูป
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ผัดผักกูด ตมยําไกบาน แกงหนอไม แกงขี้เหล็ก ปลาแดดเดียว น้ําพริกปลาทูคูผักสด ผลไม
แหลงทองเที่ยว/เรียนรูกิจกรรม : Village Explorer“เขาทุง ลงบุง เที่ยวทา”
เรียนรูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สวนหนึ่งไรพอ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม การแปรรูปผัก/ทําผลไมสวน
ผลไมปลอดภัย ตลาดสินคาชุมชน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
วัดพราหมณี เขื่อนขุนดานปราการชล น้ําตกสาลิกา นางรอง วังตะไคร สะพานทุงนามุย ซุมปาไผ
วัดจุฬาภรณวนาราม

ºŒÒ¹ÈÒÅÒ´Ô¹ ËÁÙ‹ ó µíÒºÅÁËÒÊÇÑÊ´Ôì ÍíÒàÀÍ¾Ø·¸Á³±Å ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
ชมความงามของสายน้ําแหงประวัติศาสตรสมัยรัชการที่ ๔ สัมผัสทัศนียภาพริมฝงคลองตามวิถี
ชีวิตดั้งเดิม ตามรอยประเพณีการตักบาตรทองน้ํา ติดตามตํานานการทํานาบัว ลิ้มรสผลไมสดจาก
สวน เรียนรูภูมิปญญาการถนอมอาหารแบบโบราณ การดําเนินวิถชี ีวิตศาสตรพระราชา
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ขาวตัง ผลิตภัณ ฑ จากฟกขาว “หมี่กรอบฟกขาว” ผลิตภัณ ฑแปรรูปจากกลวย “กลวยตาก”
ผลิตภัณฑจากบัว “ชาเกสรบัว” ผลิตภัณฑจากสปาสมุนไพร “ลูกประคบ” ไขเค็มสมุนไพร ขนมจีน
แปงหมัก มะพราวแกว
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
ขาวหอใบบัว ตมหมูหงส ขนมจีน แกงสม แกงขี้เหล็ก น้ําพริกปลาทอด ขนมไทยโบราณ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรูกิจกรรม : Village Explorer
 นั่งเรือชมทัศนียภาพสายน้ําและวิถีคนริมคลองมหาสวัสดิ์ /ชมการทําขนมจีนแบบโบราณ
 เรียนรูการแปรรูปฟกขาว ณ บานฟกขาว /การทํานาบัว การแปรรูปผลิตภัณฑจากบัว ณ ทุงนาบัว
/วิถเี ศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงฯ /โรงเรียนชาวนา
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง : หลากหลายเสนทาง เชน
 ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไม แอรออรคิดส/ตลาดน้ําวัดลําพญา/ตลาดน้ําทุง
 บัวแดง
(อ. พุทธมณฑล - อ. บางเลน)
 ตลาดน้ําวัดดอนหวาย วัดไรขิง เกาะลัดอีแทน (อ. พุทธมณฑล - อ. สามพราน)
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ºŒÒ¹â¾¹ ËÁÙ‹ ø µíÒºÅâ¹¹µÒÅ ÍíÒàÀÍ·‹ÒÍØà·¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á
“¾ÃÐ¾Øท¸ÈÒÊ¹Òà»š¹ËÅÑ¡ §ÒÁ¹Ñ¡àÃ×Íä¿º¡ ÂÍÂ¡ÎÒ§Î´ãËÞ‹ ãÊ‹ã¨ÍÒªÕ¾âºÃÒ³ Ê×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁäทÞŒÍ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตชนเผาไทญอ มีการแตงกายภาษาความเชื่อและศิลปะพื้นถิ่นที่เปนเอกลักษณ
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผาขาวมาทอมือ กระเปาแปรรูปจากผาขาวมา ผาฝาย ผา/เสื้อยอมสีจากไมมงคล เสื่อกกและ
ผลิตภัณฑจักสานไมไผ
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
หมกจอ แกงไกบาน แกงหนอไม อั้วปลาดุก ขาวหัวหงอก ปลาราฟู ปลาราทรงเครื่อง
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู : เรียนรูวิถีไทญอ
 ศาลาการเปรียญที่สรางจากไมทั้งหลัง พระบางไม ตนลํามุด อายุกวา ๑๐๐ ป
 บานจําลองไทญอ ลานวัฒนธรรม ฮางฮดใหญ เรือไฟบก
 ฐานเรียนรูการทอผา การยอมผาจากไมมงคล การทอเสื่อกก การทําขนมไทย และฐานเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง:
 วิถีคนปนครก ๑๐๐ ป บานกลาง หมู ๑ ตําบลโนนตาล
 พระธาตุทาอุเทน บานทาอุเทน หมู ๕

ºŒÒ¹ä·ÂÊÒÁÑ¤¤Õ

ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅä·ÂÊÒÁÑ¤¤Õ ÍíÒàÀÍÇÑ§¹éíÒà¢ÕÂÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
ÇÑ§¹éíÒà¢ÕÂÇàÁ×Í§Ë¹ÒÇ ÀÙà¢ÒÁÒ¡ÁÒÂ ¹éíÒµ¡ËÅÒ¡ËÅÒÂ ¼ÅäÁŒ¹Ò¹Ò¾Ñ¹¸
á´¹ÊÇÃÃคàÁ×Í§ã¹ËÁÍ¡ทÕèºÍ¡Ç‹Ò “ÊÇÔÊà«ÍÃáÅ¹´á´¹ÍÕÊÒ¹”

เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
ที่ตั้งเปนภูเขาและเนินสูงเหมือนลูกฟูกสลับทั่วทั้งพื้นที่ ติดกับอุทยานแหงชาติทับลาน มีแมน้ําสาย
เล็ก ๆ ไหลผาน ตนกําเนิดลําน้ํามูลและลําน้ําบางปะกง สภาพของปาอุดมสมบูรณ อากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งป
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ไขเค็มสมุนไพรพอกใบเตย ขาวเกรียบเห็ดหอม แหนมเห็ด ๓ อยาง ผักปลอดสาร ขนมนางเล็ด
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ปลาทับทิบทอดสมุนไพร ยําหัวปลี น้ําพริกเห็ด ทอดมันหัวปลี แกงนางหวาน แกงสมไขปลาวุน
หอยนาตม กลวยบวชชี
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 วัดบานไทยสามัคคี  รักจังฟารม แหลงเรียนรูเชิงเกษตร มีสวนเมลอนและโรงเรือนเรียนรูการ
ปลุ กเมลอน สวนผั ก “คนเฮ็ด เวียก” สวนผักสลัด อิ นทรีย  ศู นยเรียนรูการเพาะเห็ด บานไทย
สามัคคี และโรงคั่วกาแฟวังน้ําเขียว
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ºŒÒ¹ÁÐ¢ÒÁ ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅ¹éíÒµ¡ ÍíÒàÀÍ·Ø‹§Ê§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
“à¢ÒËÅÑ¡Â×¹à´‹¹à»š¹Ê§‹Ò ÁÕ¡ÇÒ§»†ÒÍÒÈÑÂáËÅ‹§µŒ¹¹éíÒ ¼ÅäÁŒÃŒÍÂ»‚ÁÕÁÒ¹Ò¹ àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¢Ò¹µíÒ¹Ò¹ºŒÒ¹¹éíÒµ¡”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถชี ุมชน วัฒนธรรมของชาวปกษใต ผืนปาที่อุดมสมบูรณ และธรรมชาติทางทะเลที่งดงาม
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ขาวไรซอมมือ ทุเรียนกวน น้ําผึ้งปา หนอไมดอง ผลิตภัณฑจักสาน ปลาดุกแปรรูป เครื่องแกง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
สํารับ ๑ แกงสมบอนยารัช แกงคั่วไกบาน ยําผักกูด ตมกะทิยอดชก น้ําพริกลูกมะอึก ขาวเหนียว
กลอย ลอดชองกะทิ
สํารับ ๒ แกงสมหัวมอก/ทุเรียน แกงยาสมุนไพรตีนหมู แกงเลียงผักหวานปา น้ําพริกใบทํามัง
มะเขือเผาทรงเครื่อง ลูกชุบ บวดกลอย
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 น้ํ า ตกธาราวาริน ทร น้ํ าตกธารทิ พ ย ถ้ํ าวั งพระยาพิ ชัย สงคราม (ถ้ํ าน้ํ าลอด) วั ด ถ้ํ าพระพุ ท ธ
 กิจกรรมลองเรือลอดถ้ํา ลองคลอง สองจังหวัด
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 ชุมชนทองเที่ยวบานถ้ําตลอด หมู ๔ ตําบลน้ําตก
 ชมชนบานลานชาง หม ๘ ตําบลกะปาง

ºŒÒ¹Ë¹Í§ºÑÇ ËÁÙ‹ õ µíÒºÅ»†Ò¤Ò ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇÑ§ ¼Ò¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹
“»ÃÐà¾³Õ¡íÒàÁ×Í§ à¨ŒÒËÅÇ§àÁ×Í§ÅŒÒ ÀÒÉÒàÁ×Í§Å×Íé àÅ×Íè §Å×Í¨ÔµÃ¡ÃÃÁ½Ò¼¹Ñ§ â´‹§´Ñ§ä¡ÂÕ ¢Í§´Õ¼ŒÒทÍ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของชนชาวเผาไทลื้อ
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลิตภัณฑจากสาหรายไก ยําหัวอียอ แกงบอน ไขโอม แกงแคไกพื้นบาน
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ผลิตภัณฑจากผาทอไทลื้อ ผลิตภัณฑจากสาหรายไก
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 วิหารวัดหนองบัว ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัวศูนยเรียนรูเฮือนไทลื้อ
 ฐานเรียนรูการทําสาหรายไก การทําไมกวาด
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 แหลงอนุรักษปลา บานดอนแกว หมู ๖ เหมืองมหัศจรรยและกลุมตีเหล็ก บานฝายมูล หมู ๑
ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา
 เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บานตนฮางและบานสบยาง หมู ๒ และ หมู ๓
 เรียนรูวิถีไทลื้อ บานดอนมูล ตําบลศรีภูมิ
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ºŒÒ¹µÒÅÍ§ ËÁÙ‹ ÷ µíÒºÅ·Ø‹§ÇÑ§ ÍíÒàÀÍÊµÖ¡ ¨Ñ§ËÇÑ´ºØÃÕÃÑÁÂ
“µÒÅÍ§ÍÔ¹ทÃÕÂ ÁÒ¡ÁÕ¼ŒÒäËÁÊÇÂ ถÔè¹ÃÇÂÇÑ²¹¸ÃÃÁ àÅÔÈÅéíÒÀÙÁÔ»Þ
˜ ÞÒ ËÑµถÈÔÅ»ŠÅéíÒค‹Ò ÈÃÑท¸ÒÇÔถ¾Õ Íà¾ÕÂ§”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น ประเพณีบวชนาคบนหลังชางและประเพณีแซน
โฎนตา การแตงกาย (ผาซิ่นหางกะรอกตีนแดง) ภาษา (เขมร/กูย/สวย/อีสาน) และศิลปะการแสดง
พื้นเมือง (เรือมอังเร/เรือมตรด)
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผาไหมยอมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑแปรรูป เชน เสื้อผาสําเร็จรูป ผาพันคอ กระเปาสตางคหุม
ผาไหม ผาเปลือกไหมยอมสีธรรมชาติ ขาวอินทรีย ไขเค็ม น้ําพริกสมุนไพรไกมะมวง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ขนมจีนน้ํายาไกบาน แกงไกบานใสกลวย ปลาเผา น้ําพริกไกสมุนไพร ขนมเทียนโบราณ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 พิพิธภัณฑพื้นบาน ภูมิปญญาจากบรรพบุรษดานการทอผา จักสาน ศิลปะการแสดงเรือมตรด
เรือมอังเร
 ฐานเรียนรูการทอผาไหม การเย็บกระเปา การเลี้ยงกบสปา/เลี้ยงไหม/เลี้ยงแพะ การทอเสื่อ
การทําขาวซอมมือ การทําปุยอีเอ็มและฐานเรียนรูตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 หลวงพอใหญดงแสนตอ วัดโนนสูงทุงสวาง
 ชมของดีที่บานหนองเกาะ (เสื่อกก ๕ ดาว) ลองเรือหาปลาที่บานทาเรือ เยี่ยมชมหมูบานชาง

ºŒÒ¹ÃÇÁä·Â ËÁÙ‹ ÷ µíÒºÅËÒ´¢ÒÁ ÍíÒàÀÍ¡ØÂºØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถชี ุมชนที่ผสมผสานดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณไดอยางลงตัว
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
 ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสั บ ปะรด น้ํ า สั บ ปะรด สบู สั บ ปะรด กระดาษจากใยสั บ ปะรด น้ํ า ยาล า งจาน
 ผลิตภัณฑไมกลึงกระถินณรงค
 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เตาชีวมวล เตาปงยางไรควัน
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
ตุนซี่โครงหมูออนสับปะรด แกงสมสับปะรด ปลานิลทอดขมิ้น น้ําพริกสับปะรด แกงบวดขนุน
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 ทองเที่ยว ทุงหญา ๑,๕๐๐ ไร / อุทยานแหงกุยบุรี /อางเก็บน้ํายางชุม
 กิจกรรม ปนจักรยานลอดอุโมงคตนไม
 หยิบหมอกหยอกตะวัน - นั่งฟอน นอนเตนท
 ฐานเรียนรูกลุมเศรษฐกิจพอเพียง (๑ ไรได ๑ ลาน) และกลุมอาชีพตาง ๆ

àÍ¡ÊÒÃÊÃØ»¼Å â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ 51
ºŒÒ¹»ÒàÃÐ ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅºÒÃÒâËÁ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§»˜µµÒ¹Õ ¨Ñ§ËÇÑ´»˜µµÒ¹Õ
“´Ô¹á´¹»ÃÐÇÑµÈÔ ÒÊµÃ »˜µµÒ¹Õ´ÒÃØÊÊÅÒÁ âºÃÒ³ÊถÒ¹ ¾ÞÒÍÔ¹ทÔÃÒ ÊØÊÒ¹ 3 ÃÒªÔ¹Õ
ËÑµถ¡ÃÃÁ¡ÒÃá¡ÐÊÅÑ¡äÁŒà¹×éÍÍ‹Í¹¡ÃÐµ‹ÒÂ¢Ù´ÁÐ¾ÃŒÒÇ´ŒÇÂÅÇ´ÅÒÂÁÅÒÂÙ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
โบราณสถานเกาแกราว 500 ป ยุคสมัยที่ปตตานีเปนเมืองทาที่รุงเรือง รองรอยอารยธรรมนคร
ปาตานีดารุสสลาม
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
วาววงเดือน หรือ วาบูลันหรือวาบูแล (WA BULAN) แกะสลักไมเนื้อออนและกระเปา ๓ ราชินี
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
อาหารพื้นถิ่น นาสิดาแฆ นาสิบูดาระ นาสิกาบู บูดูตูมิส นาสิสือเมาะ ฆาบูซือเปะ
ขนมโบราณ ขนมลอดอ ขนมฆีแน ขนมเวาะดิง ขนมลาดู ขนมมอบอยอ ขนมอาเกาะ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ยอนรอยอาณาจักรปตตานี สุสาน 3 ราชินี
 ลองเรือชมวิถีชาวประมง วิถีชีวิตคนริมอาวปตตานี ชมสถาปตยกรรมบานเรือนโบราณของคน
ปาเระ ชมสุสานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวกลางทะเล (ต.ตงตันหยงลุโละ) ชมปาโกงกางที่บางปู (อ.ยะหริ่ง)
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ต.ตงตันหยงลุโละ อ.เมืองฯ
 ปาโกงกาง อ.ยะหริ่ง

ºŒÒ¹·ŒÒÂÇÑ´ ËÁÙ‹ õ µíÒºÅà¡ÒÐà¡Ô´ ÍíÒàÀÍºÒ§»ÐÍÔ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
“ªØÁª¹ท‹Í§àทÕèÂÇàªÔ§Í¹ØÃÑ¡ÉÀÙÁÔ»˜ÞÞÒäทÂ ÃÔÁ¹éÒí à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
หมูบานแหงวัฒนธรรม หมูบานแหงการเรียนรู ดานสมุนไพรอายุวัฒนะ และ Home stay
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
สมุนไพรอายุวัฒนะ ที่มีชื่อเสียงโดดเดนและเปนเอกลักษณประจําของชุมชน
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แกงไตปลากุงแมน้ํา น้ําพริกปลาทูโขก ยําหัวปลี ตมกะทิผักบุง แกงบวชฝกทอง และขนมโบราณ
(สามเกลอ)
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 ไหวหลวงพอดําวัดพยาญาติ วัดนิเวศธรรมประวัติ พระราชวังบางปะอิน
 กิจกรรมกายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมปนจักรยานเที่ยวไรนาสวนผสม 2,000 ไร
ในศูนยศลิ ปาชีพเกาะเกิด
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 ชมตลาดโกงโคง
 เที่ยวศูนยศิลปาชีพบางไทร
 ไหวพระวัดพนัญเชิง
 หมูบานญี่ปุน
 หมูบานโปรตุเกสหมูบานฮอลันดา
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ºŒÒ¹»§ãËÁ‹ ËÁÙ‹ ø µíÒºÅ·Ø‹§¡ÅŒÇÂ ÍíÒàÀÍÀÙ«Ò§ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÐàÂÒ
“à¨ŒÒËÅÇ§คíÒá´§คØŒÁºŒÒ¹ ¾ÃÐ»ÃÐ¸Ò¹§ÒÁà´‹¹
Ã‹ÁàÂç¹ÅÒ¹â¾¸ÔìàµÔºâµ´ŒÇÂÀÙÁÔ»Þ
˜ ÞÒ ÃÑ¡ÉÒ»ÃÐà¾³Õ ÁØ‹§ÇÔถÕà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑÂ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนของชาวไทยวนที่มีเอกลักษณ ใชภาษาถิ่นภาคเหนือเกา ๆ ของจังหวัด
พะเยา ประเพณีและความเชื่อที่ปฏิบัติตอเนื่อง เชน ประเพณียี่เปง การฟอนกลองยาว
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป เห็ ด แหนมเห็ ด น้ํ า พริ ก เห็ ด สองนาง น้ํ า พริ ก เห็ ด หมู ก รอบ ชามะเดื่ อ
ขนมยิ้มเสนห ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวกลอง ตุกตาไหมพรม ผายอมสีธรรมชาติ
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ยําหัวอี๋หยอ แกงแคไก ยําไก แกงผักเชียงดาใสปลาแหง แอบปลา ผัดผักเชียงดาใสไข
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 นั่งรถซาเลงชมหมูบานไหวพระวัดปงใหม
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนฮอมผญา ฟารมเห็ดสุขใจ การทําเครื่องสีขาวกลองมือหมุน
การทําขนมพื้นบาน การตีมีดและผลิตภัณฑจากเหล็กกลา
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
พระธาตุภูซาง น้ําตกภูซาง พระธาตุขุนบง อางเก็บน้ําหวยบง ชายแดนไทย - ลาว บานมง

ºŒÒ¹ÊÒÁª‹Í§àË¹×Í ËÁÙ‹ ù µíÒºÅ¡ÐäËÅ ÍíÒàÀÍµÐ¡ÑèÇ·Ø‹§ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิ ถี ชี วิ ต ชาวประมง วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของชาวมุ ส ลิ ม ภาษา การแต ง กายที่ เป น เอกลั ก ษณ
ประเพณีเกาแกที่ยังคงสืบทอด “ประเพณี บอลา บอลา การขับเพลงดีเกีย ระบําผามัดยอม ลิเกฮูลู
และการเลนหมากจับปุก” มีทุนทางธรรมชาติสมบูรณและงดงามทั้งแหลงน้ํา ปา และภูเขา
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
กุงเสียบ กะป เสื้อ/ผาพันคอมัดยอม แชมพูและสบูจากสาหราย เรือหัวโทง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แกงหอยกันกับยอดเปง ปูดําผัดผงกะหรี่ หอยแครงลวกจิ้ม กุงผัดซอสมะขาม หอยนางรมสด
ยําสาหราย น้ําพริกคั่วหอยหลักควาย
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ถ้ําพญานาค ถ้ําแกว ถ้ําเสากระโดง (เกาะทะลุใน)
 พายเรื อ แคนู เรี ย นรู วิ ถี ชี วิ ต ในป า โกงกางและปลู ก ป าโกงกาง เรี ย นรู วิ ถี ช าวประมงขนาดเล็ ก
ธนาคารหอยแครงและการอนุรักษหอยแครง และเรียนรูการทําผามัดยอม
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
ถ้ําลอด เขาพิงกัน เขาเขียน เกาะพนัก เกาะฮอง ถ้ําเพชรปะการัง หุบเขาแหงรัก
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ºŒÒ¹â¾¸Ô»ì ÃÐ·ÑºªŒÒ§ ËÁÙ‹ ó µíÒºÅâ¾¸Ôì»ÃÐ·ÑºªŒÒ§ ÍíÒàÀÍâ¾¸Ôì»ÃÐ·ÑºªŒÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ
“ÊŒÁâÍท‹Ò¢‹ÍÂ¾×¹é ºŒÒ¹ µíÒ¹Ò¹ÇÑ´à¡‹ÒÅéíÒค‹Ò ÁÒµØÀÙÁÔ¾ÃÐà¨ŒÒàÊ×Í”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
ดินแดนประวัติศาสตร งานสมโภชนหลวงพอโต
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
สมโอทาขอย ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป (กลวย สมโอ กระทอน)
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง : เมนูทองถิ่น
ยํากุงสมกระทงทอง แกงบอน (แกงนางหวาน) ขนมไทยอะไรเอย น้ําพริกผักริมรั้ว แกงเปอะเลอะเทอะ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 วัดโพธิ์ประทับชาง
 ศาลพระเจาเสือ
 ประเพณีการแขงขันเรือยาว
 ศิลปะพื้นบาน (การแสดงฉอย และการรําวง)
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 กลุม OTOP หุนปนจากขีเ้ ลื่อยและการจักสานผักตบชวา
 วัดทาตําหนัก
 แวะศูนยสมโอสงออก
 กลุมขนมไทยคุณธรรมบานาวังกระโดน  กลุมอนุรักษควายไทย

ºŒÒ¹ºØ§‹ ËÁÙ‹ õ µíÒºÅÈÃÕÀÃÔ ÁÂ ÍíÒàÀÍ¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชนบทไทย
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
หมวก เครื่อ งจั ก สาน (ตะกรา/บายศรี/ไม ก วาด) มั ง กรล อ ยาง ผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ าจากนุ น (ที่ น อน
หมอน)
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แกงหยวก แกงขี้เหล็ก แกงเลียงนพเกลา น้ําพริก ไขเค็มผัดหมี่ ขนมครก และพระรามเดินดง
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 เยี่ยมชมบาน 100 ป
 สวนน้ําพรหมพิรามรีสอรท
 การแสดงดนตรีพื้นบาน ดนตรีมังคละ
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 เขื่อนแควนอย
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ºŒÒ¹à¢ç¡¹ŒÍÂ ËÁÙ‹ ô µíÒºÅà¢ç¡¹ŒÍÂ ÍíÒàÀÍà¢Ò¤ŒÍ ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºÙÃ³
เสนหชุมชน...ชวนใหสัมผัส:
วิถีชีวิตแบบชาติพนั ธุ ที่ผสมผสานกับความเปนอยูแบบธรรมชาติ มีเอกลักษณที่ชัดเจน ทั้งวิถีชีวิต
เสื้อผา ภาษาพูด
ผลิตภัณฑชุมชนที่ ...ที่นาสนใจ:
ผลิตภัณฑผาเขียนเทียน ที่ใชภมู ิปญญาและฝมือในจรดลายเทียนลงบนผา ผานการยอมคราม
เพื่อสรางลวดลายกวา 7 ครั้ง เพื่อใหไดผาเขียนเทียนที่มีคณ
ุ ภาพและผาปกลายโบราณ ที่สืบทอด
กันมานานกวารอยป มีชอื่ เรียกวา “กราฟฟคมง”
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลมิ้ ลอง:
ตมไกดําสมุนไพร...สุดยอดอาหารขึ้นชื่อ ชูกาํ ลังอยางดี
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
สัมผัสธรรมชาติทั้งภูเขา และน้ําตก เชน ผาตัด ดอยตั่วเพง น้ําตกสันติสุข และน้ําตกแกงสาวนอย
สถานที่ทอ งเที่ยวใกลเคียง :
วัดผาซอนแกว ทุงกังหันลมเขาคอ และรานอาหารที่โดงดังมากมาย เชน Pino Latte ,โรงเตีย๊ มสุด
ขอบฟา “ตั๊กมอ”

ºŒÒ¹´§¹ŒÍÂ ËÁÙ‹ ô µíÒºÅ¾ÃÐ¸ÒµØ ÍíÒàÀÍ¹Ò´Ù¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ
“ท‹Í§àทÕèÂÇÇÑ²¹¸ÃÃÁµÒÁÇÔถÕ ÁÕ´ÕÊÇ¹ÂÒ§¹ÒãËÞ‹
¡ŒÒÇä¡ÅàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ Å×ÍàÅ×èÍ§ÍØâÁ§คä¼‹§ÒÁ Å×Í¹ÒÁäท´§¹ŒÍÂ ¹Ò´Ù¹”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีวัฒนธรรมชาวไทดงนอยการแตงกายไทดงนอย สีน้ําตาล (สีของผลยางนาแก) ผูชายนุงโสรง
มีผาขาวมาหรือสไบขิดคาดเอว ผูหญิงนุงซิ่น มีสไบขิดคลองคอ
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผาสไบขิด กระเปาผาผาขาวมา แปรรูปเสื่อกก ตุกตาไกไมมะขาม เห็ดนางฟาและแปรรูปเห็ด
ขาวอินทรีย
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ตมไกตาปู หลามกบ แกงหนอไม ปลาทอด
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 สวนเศรษฐกิจพอเพียงสมเด็จพระเทพฯ/ดอนปูตา/อุโมงคตนยางนา,ตนไผ/ศูนยเรียนรู
 ปลูกยางนา/พิธีบวชปา/ถายรูปคูกกยางใหญ/ถายรูปชิงชาคูรัก/บีบขาวปุนโบราณ
 เดินชมเสนทางธรรมชาติ/อุโมงคยางนา/อุโมงคไผ
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง : อําเภอนาดูน
 พระบรมธาตุนาดูน  กู สันตรัตน  ศาลานางขาว  กูนอย  บอน้ําศักดิ์สิท ธิ์  พิ พิธภัณ ฑ
นครจัมปาศรี  สิมฮูปแตม
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ºŒÒ¹ÅÐÍÙº ËÁÙ‹ ö µíÒºÅËŒÇÂËŒÍÁ ÍíÒàÀÍáÁ‹ÅÒ¹ŒÍÂ ¨Ñ§ËÇÑ´áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹
“ÀÙà¢Òà¢ÕÂÇ»†Ò¡ÇŒÒ§ ÊÙ§µÃÐË§‹Ò¹àË¹×Í¿‡Ò¾ÃÐÍ§คãËÞ‹
ทÑé§ÍÙºà§Ô¹ §Ò¹ËÑµถ¡ÃÃÁàÅ×èÍ§Å×Íä¡Å ¹Ò¢Ñé¹ºÑ¹ä´ ¡Òá¿ ÀÒÉÒÅÐàÇ×ÍÐ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตชนเผาละวาที่ยังคงรักษาประเพณี จารีต ทั้งภาษาพูด การแตงกาย ประเพณีสรางบาน
การแตงงาน งานศพ การเลี้ยงผี (ตะตู)เปนหมูบานละวาที่ใหญที่สุดในประเทศ สภาพแวดลอมชุมชน
งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งป
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
เครื่องเงินที่มีชื่อเสียง ผาทอลายโบราณ พืชเมืองหนาว กาแฟ สมุนไพรลูกประคบ มีดและไมสลัก
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
น้ําพริกสะเบือกไก หมู กาแฟสดอาราบิกา
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ลานพระองคใหญทายหมูบาน นาขั้นบันไดและสวนกาแฟ  ฐานเรียนรูการทอผา การตีมีด
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 บานดง หางไป ๕ กม. ศึกษาโครงการหลวงแมลานอย
 บานหวยออม หางไป ๕ กม. ตนตํารับการทําไรกาแฟ มีผาทอขนแกะ

ºŒÒ¹Ë¹Í§áË¹ ËÁÙ‹ ÷ µíÒºÅË¹Í§áË¹ ÍíÒàÀÍ¡Ø´ªØÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ÂâÊ¸Ã
“ÊÇÂà´‹¹¾ÃÐ¸ÒµØà¨´ÕÂ »ÃÐà¾³Õ¾ÃÐãËÞ‹à´×Í¹ÊÒÁ
§´§ÒÁÀÙà¢Òá¹Ç»†Ò ÁÒ¡ค‹Ò´ŒÇÂ¹éíÒã¨ àÃÕÂ¹ÃÙŒã¹¡ÅØ‹Áâค¢Ø¹ ªØÁª¹ค¹ËÁÙ‹ ÷”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนชาวอีสาน ประเพณีบุญขาวจี่เดือนสาม มรดกทางธรรมชาติที่งดงาม
ภูเขา แนวปา ไมเบญจพรรณที่ยังมีความอุดมสมบูรณ ความเปนอยูเรียบงายและพอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง หมวกคาวบอย เสื่อกก ขนมโดนัทและเคกกลวยหอม
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
หลากหลายเมนูจากเนื้อโคขุน แกงเห็ดเพื่อสุขภาพ แจวบองคูกับเมนูผักปลอดสาร
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 วัดปาพุทธิคุณ ไหวพระใหญ สักการะพระธาตุเขี้ยวแกวจําลอง
 ฐานเรียนรูการเลี้ยงโคขุนครบวงจร การทอผากี่กระตุก การจักสาน การทํ าขนม (โดนัทและ
เคกกลวยหอม) การทําแจวบอง และการทําเกษตรผสมผสาน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
ทัศนียภาพของมรดกทางธรรมชาติ เชื่อมโยงเปนเสนทางทองเที่ยว ระหวางบานหนองแหน หมู ๑
และ หมู ๗ ภูทางเกวียน ภูนอย ผาอีดางและอางกกกุง
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ºŒÒ¹º‹Í¹éÒí ÃŒÍ¹ ËÁÙ‹ ò µíÒºÅµÒà¹ÒÐáÁàÃÒÐ ÍíÒàÀÍàºµ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ
“áª‹º‹Í¹éíÒÃŒÍ¹ ¹Í¹´ÙËÁÍ¡ ´Í¡äÁŒ§ÒÁ µÒÁÃÍÂÍØâÁ§ค»ÂÐÁÔµÃ
Á¹µàÊ¹‹ËºŒÒ¹º‹Í¹éíÒÃŒÍ¹...áÅŒÇคØ³¨ÐËÅ§ÃÑ¡”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ (ชาติพันธไทย จีน มลายู และชนเผา
ลาหู) เปนชุมชนมีศักยภาพและความโดดเดนดานการบริหารจัดการชุมชน
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลิตภัณฑจักสานไมไผ (ชะลอมลวกไข) เห็ดหลินจือ สมุนไพรจีน สมโชกุนไมกวาดดอกหญา
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ไกสับเบตง ผัดผักน้ํา ปลาจีนนึ่งบวย/นึ่งซีอี๊ว ผัดหมี่เบตง เฉากวยโบราณ ทุเรียนเหมาซันหวอง
เคาหยก สมโชกุน
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 บอน้ํารอน  อุโมงคปยะมิตร  สวนไมดอกเมืองหนาว ฐานเรียนรูแปลงผักน้ํา/เลี้ยงปลาจีน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 วัดคูหาภิมุข อําเภอเมืองยะลา  ศูนยจําหนายสินคา อําเภอเบตง

ºŒÒ¹¡Ù¡‹ ÒÊÔ§Ë ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅ¡Ù‹¡ÒÊÔ§Ë ÍíÒàÀÍà¡ÉµÃÇÔÊÑÂ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃŒÍÂàÍç´
“Ë¹Í§ÎÒ¡คÙ‹ºŒÒ¹ Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ ºØÞ¢ŒÒÇ¨Õàè ´×Í¹ÊÒÁ ÊÇÂÅéíÒÇÑ²¹¸ÃÃÁ¿‡Í¹ÀÙäท
§ÒÁÂÔè§ãËÞ‹ºØÞ¾ÃÐàÇÊ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ¡ÅØ‹ÁทÍ¼ŒÒ¾×é¹àÁ×Í§ ª×èÍÅ×ÍàÅ×èÍ§à¹×éÍâค¢Ø¹ §ÒÁÊÁ´ØÅà¡ÒÐá¡‹§ËÔ¹¹éíÒ¾Ø§”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวบานกลุมชาติพันธุไทยลาว ยึดถือประเพณีตามฮีตสิบสอง งานประเพณี
สําคัญ คือ ประเพณีบุญบั้งไฟและงานประเพณีสรงกูที่เปนประเพณีระดับชาวบาน
ผลิตภัณฑชุมชน...ทีน่ าสนใจ :
ขาวหอมมะลิทุงกุลา ผลิตภัณฑผาทอพื้นบาน เครื่องจักสาน สมุนไพร
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
สมตํา ทอดปลารา ตมไกบานมะพราวออน ปลาชอนเผา เมนูหวาน คือ หอหมกมะพราวออน
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู:
 ฐานเรียนรูโบราณสถานขอม กูกาสิงห กูโพนวิจ กูโนนระฆัง
 ฐานเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง ผาไหมพื้นบาน การตัดลายกระดาษพื้นบาน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง:
 หมูบานทองเที่ยวเชิงเกษตร บานโพนฮาด หมู ๑๒ ตําบลดงครั่งนอย อําเภอเกษตรวิสย
ั
 รุงแสงสวางฟารม  ทะเลสาบทุงกุลา
 หมู บ านท องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ บ านหนองสระหงส สวนอิ นทผาลั มทุ งทองคํ า หมู ๑ ตํ าบลกํ าแพง
อําเภอเกษตรวิสัย
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ºŒÒ¹á¾Ð ËÁÙ‹ ññ µíÒºÅºŒÒ¹¸Ô ÍíÒàÀÍºŒÒ¹¸Ô ¨Ñ§ËÇÑ´ÅíÒ¾Ù¹
“ÍØâºÊถâºÃÒ³ Ê×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁäµÅ×éÍ àÅ×Íè §Å×Í¢Í§¡Ôë¹ÅíÒ áËÅ‹§ÍØ´Á¸ÃÃÁºŒÒ¹á¾Ð”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตชาวไทลื้อ ชุมชนยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไดอยางสมบูรณเปนเอกลักษณคูการนอม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิต
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
เสื้อไทลื้อ ถุงยามไทลื้อ ขาวอินทรีย ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกหยอง ไขเค็ม สิ่งประดิษฐจากกะลา
และเศษไมเกา เฟอรนิเจอรไมสัก งานจักสาน
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
น้ําพริกน้ําผัก แกงแคหมู น้ําพริกขา แกงฮังเล แกงผักกาดจอ แกงหยวกกลวยใสหมู ขนมขาว
เหนียวเปยกทิพยมณี
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 อุโบสถโบราณ  ตลาดนัดวัฒ นธรรมไทลื้อ เรียนรูวิถีชีวิตวัฒ นธรรมชาวไทยลื้อ บานแพะ
 เรียนรูการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/เรียนรูการทําผลิตภัณ ฑ ชุมชน
และทดลองปฏิบัติ เชน การทําไขเค็มสมุนไพร การทําผลิตภัณฑจากกะลามะพราว การปลูกผัก
ในที่แคบ สานกลองขาวจากใบลาน การเย็บถุงยาม การทํานา การทําสรวยดอกไม การทอผา

ºŒÒ¹¹Ò»†ÒË¹Ò´ ËÁÙ‹ ô µíÒºÅà¢Òá¡ŒÇ ÍíÒàÀÍàªÕÂ§¤Ò¹ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมชองชาวไทดํ า หรื อ ลาวโซ ง เป น ชาติ พั น ธ ที่ มี วั ฒ นธรรมเป น เอกลั ก ษณ
ถือปฏิบั ติตามความเชื่อ โบราณสืบ เนื่ องยาวนานสะทอนผานวิถี การดํ าเนินชีวิต ศิ ล ปะการแสดง
การละเลน ภาษาและการแตงกาย ไดอยางชัดเจน
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผาฝายทอมือ เข็มกลัดหัวใจไทดํา ผาถุงไทดํา (ลายนางหาญ) เสื้อไทดํา ผาคลุมไหล
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ซุปไก/ผัก/เนื้อ แจวอด ไขเจียว สมตํา ไกดํายางสมุนไพร ลาบมะเขือขื่น ออมบอน แกงหนอไมสม
ใสไก ขนมแดกงา-เผือก
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ศูนยวัฒนธรรมไทดํา เยี่ยมวิถี ประเพณี การแตงกาย อาหารพื้นบานไทดํา
 หอเจาบาน ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีการนับถือผีหรือความเชื่อของคนไทดํา
 บานพิพิธภัณฑไทดํา เรียนรูวัฒนธรรมไทดํา
 แหลงทองเทีย
่ วเชิงเกษตร ศูนยเรียนรูกลุม ทอผาฝายพื้นมือง (ฟนฟู) บานปาหนาด
 ภูเขาแกว ภูหวด
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ºŒÒ¹«íÒ¢Õàé ËÅç¡ ËÁÙ‹ ñð µíÒºÅ¾ÃÒ¹ ÍíÒàÀÍ¢Ø¹ËÒÞ ¨Ñ§ËÇÑ´ÈÃÕÊÐà¡É
“àทÕèÂÇÇÔถÕäทÂ à¡‹ä¡Ž ÊäµÅªÒÇÊÇ¹”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตชาวสวน ชมธรรมชาติ ชมสวนทุเรียนภูเขาไฟ ลิ้มรสอาหารพื้นบาน และแกงทุเรียน
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลไมตาง ๆ เชน ทุเรียน เงาะ ขนุน มะละกอ กลวย มะมวง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
อาหารพื้นบานอีสาน เมนูแกงทุเรียนและผลไมตามฤดูกาล
กิจกรรมการเรียนรู:
 ชมสวนทุเรียน สวนผลไมตาง ๆ ในชุมชน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง:
 น้ําตกสําโรงเกียรติ ระยะทางหางกัน ประมาณ ๑๖ กม.

ºŒÒ¹â¹¹ËÍÁ ËÁÙ‹ ò µíÒºÅâ¹¹ËÍÁ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§Ê¡Å¹¤Ã ¨Ñ§ËÇÑ´Ê¡Å¹¤Ã
“Ë¹Í§ÎÒ¡คÙ‹ºŒÒ¹ Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ ºØÞ¢ŒÒÇ¨Õàè ´×Í¹ÊÒÁ ÊÇÂÅéíÒÇÑ²¹¸ÃÃÁ¿‡Í¹ÀÙäท
§ÒÁÂÔè§ãËÞ‹ºØÞ¾ÃÐàÇÊ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ¡ÅØ‹ÁทÍ¼ŒÒ¾×é¹àÁ×Í§ ª×èÍÅ×ÍàÅ×èÍ§à¹×éÍâค¢Ø¹ §ÒÁÊÁ´ØÅà¡ÒÐá¡‹§ËÔ¹¹éíÒ¾Ø§”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีวัฒนธรรมชุมชนเผาภูไทกะตะ หมูบานวัฒนธรรมภูไท
ผลิตภัณฑชุมชน ...ทีน่ าสนใจ :
พานบายศรีผายอมคราม ชุดภูไท ผาสไบขิด กระเปาฝาย (ยาม) ผาหมลายดอกแกว
ตุกตาชนเผาภูไท ผาลายมุก ผาขาวมา เสื่อกก ผลิตภัณฑจักสาน
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
เนื้อโคขุนโพนยางคําแกงหวาย ตมไกบาน ลาบปลา
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 เฮือนภูไทกะตะ (จําลอง)
 "แกงตาละปด" โขดหินงาม เปนโขดหินในตํานานหนองหารหลวง
 วัดปาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ บานโนนหอม  รอยพระพุทธบาทแกะสลัก
 วัดโนนหอม
 "หนองฮาก" ความเชื่อตามตํานานหนองหารหลวง
กิจกรรมการเรียนรู :
 การฟอนภูไท
 รํามวยโบราณ
 การทําบายศรี
 การทําตุกตาภูไท
 การทอผา
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ºŒÒ¹ÊÇ¹·ØàÃÕÂ¹ ËÁÙ‹ ô µíÒºÅà¡ÒÐÂÍ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§Ê§¢ÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ
“áËÅ‹§ÍÒËÒÃทÐàÅ àÊ¹‹ËÊÐ¾Ò¹µÔ³ Ï ถÔè¹¼ŒÒทÍ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
มนต เสน ห แห งผื นเกาะ หนึ่ งเดี ยวของทะเลสาบสงขลา มี ความอุ ดมสมบู รณ ทางธรรมชาติ ทั้ งบนบก
และในทะเลสาบ
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
หัตถกรรมผาทอเกาะยอ “ลายราชวัตร ดอกพิกุล รสสุคนธ ผาขาวมา ผาคลุมไหล ผายกดอก
กะปเกาะยอ หนังปลากกะพงขาวทอดกรอบ ยําสาหรายผมนางพรอมปรุง ขนมไทยเกาะยอ พริกแกง
น้ําพริกเผา
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ยําสาหรายผมนาง แกงสมปลากะพงเกาะยอ ขาวยําใบยอ ขนมหมอฉี่
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 สมเด็จเจาเกาะยอ วัดพระนอนแหลมพอ
 ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนละมุด สวนจําปาดะ ทําประมง
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 สะพานติณสูลานนท

ºŒÒ¹´Í¹ä¡‹´Õ ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅ´Í¹ä¡‹´Õ ÍíÒàÀÍ¡ÃÐ·Ø‹Ááº¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
หมูบานอนุรักษศิลปะการเขียนลายเบญจรงค สวยงาม ทรงคุณคาความเปนไทย
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
เครื่องเบญจรงค ดอกไมจันทน ชะลอม น้ําวาน หอหมก ขนมไทย ขนมเปยะ ขนมขันหมาก
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แคบหมู หอหมก ขนมไทย น้ําวาน น้ําสมุนไพร ขนมงานแตง
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ศูนยเรียนรูการทําเบญจรงค การทําน้ําวาน การทําขนมเทียน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 ตลาดน้ําหนองพะอง หมู ๔ ตําบลสวนหลวง
 สวนผลไม เกษตรเชิงนิเวศน หมู ๒ ตําบลทาไม
 วัดทากระบือ หมู ๕ ตําบลบางยาง
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ºŒÒ¹ãËÁ‹ä·Â¾Ñ²¹Ò ËÁÙ‹ ö µíÒºÅË¹Í§µÐà¤ÕÂ¹ºÍ¹ ÍíÒàÀÍÇÑ²¹Ò¹¤Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ
“ÍÕÊÒ¹¾ÅÑ´ถÔè¹ÃÇÁã¨ ¡ÅØ‹ÁทÍ¼ŒÒäËÁทÙÅà¡ÅŒÒ ¼ÅÔµ¢ŒÒÇ¹Ò»‚ »ÃÐà¾³Õ§ÒÁµÒ Í¹ØÃÑ¡ÉáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐº×ÍäทÂ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น (อีสาน) หมอพิณ หมอแคน หมอลําพื้นบาน วิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
ผาไหมทอมือ ขาวอินทรีย ผักปลอดภัย ขนมไทย แปรรูปสมุนไพร (บํารุงรางกาย/รักษาโรค)
ผลิตภัณฑจากเศษผา ไมกวาด ผลิตภัณฑจากเศษไม (เกี่ยวของกับวิถีชีวิตเกษตรกรรม) จักสานไมไผ
(ภาชนะ/เครื่องใชในครัวเรือน และการประกอบอาชีพ) ปุยอินทรียจากมูลสัตว
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
ปลาเผา แกงหนอไม ปลาราสับ น้ําพริก-ผักปลอดภัย ไกอบโอง บัวลอยใบเตย
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (การทํานาการอนุรักษควายไทย)
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 โรงสีขาวพระราชทานคลองทราย
 อางเก็บน้ําทากระบาก
 อางเก็บน้ําคลองเกลือ
 น้ําตกปางสีดา

ºŒÒ¹¾Øá¤ ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅ¾Øá¤ ÍíÒàÀÍà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชุมชนชนบทภาคกลาง ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ข าวเจ กเชย พายองุ น ชาจิ งจู ฉ าย อั ญชั นอบแห ง ไอศกรี มกล วยหอมนมสด มะเขื อเทศหวานราชิ นี
ขาวโพดหวานปลอดภัย คุกกี้ขาวโพดหวาน คุกกี้วอเตอรเคส ชาบัวหลวง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
ลาบหัวปลี แกงหยวกกลวยใสไก ตมขาไกใสหัวปลี เคกมะพราวน้ําหอม ปุยฝายกลวยหอม
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ตลาดหัวปลี
 สวนสมุนไพร ๔.๐
 ศูนยโอทอปคอมเพล็กซพุแค
 กิจกรรมอนุรักษปูปา (ปูทูลเกลา) แรงบันดาลใจและกินน้ําไผในสวน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง : เชน
 สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)
 วัดมงคลชัยพัฒนา
 อัจฉราซิตี้แอนดเรสเตอรรอง  สวนหินลานป
 โรงคั่ว บานไรกาแฟ
 ฟารมเกษตร สมเกียรติ ผักอรอย
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ºŒÒ¹¾Ø¹Òéí ÃŒÍ¹ ËÁÙ‹ ô µíÒºÅ´‹Ò¹ªŒÒ§ ÍíÒàÀÍ´‹Ò¹ªŒÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ
“ÁÃ´¡»†ÒäÁŒ ÁÒ¡ÁÒÂ»ÃÐà¾³Õ Ë¹‹ÍäÁŒ´Õ àËç´âค¹ËÇÒ¹ áËÅ‹§¢ÇÒ¹ËÔ¹ ถÔè¹¼ŒÒทÍ º‹Í¹éíÒÃŒÍ¹”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
ความเกาแกของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตกวา 3,500 ป
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผาซิ่นตีนจนลายโบราณลาวครั่ง เครื่องเงิน เปลญวนผงถานดูดกลิ่นรูปไหสี่เตา
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แกงบอน น้ํ า พริ ก ปลาทู น้ํ า พริ ก กะป น้ํ า พริ ก เผา ผั ก ต ม ปลอดสาร อั๊ ว ดอกแค ลาบเทา
แกงผักหวานปา ตนเห็ดโคน แกงเปอะหนอไม และขนมบวดฝกทอง กะทิแตงไทย
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 พิพิธภัณฑชม
ุ ชนวัดพุน้ํารอน  อางเก็บน้ําหุบเขาวง (ปางอุงสุพรรณบุรี) ปาชุมชนบานพุน้ํารอน
 สิม (วิหารทีส
่ ลักดวยไมและปูนปนตามศิลปะลานชาง)
 ชมสถาปตยกรรมผสมผสาน (บานไทยพืน
้ บานและลาวครัง่ )
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 เขื่อนกระเสียว
 ศูนยวิจัยพันธุพืช  อนุสรณสถานยุทธหัตถีดอนเจดีย

ºŒÒ¹Ë¹Í§ºÑÇ ËÁÙ‹ ñô µíÒºÅ¡ÃÐâ¾ ÍíÒàÀÍ·‹ÒµÙÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ã
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต “กวยอาเจียง” ความสัมพันธของคนกับชาง ตํานานหมอชาง ประเพณีกฐินชาง ความเชื่อ
และวัฒ นธรรมประเพณี ที่ เป น เอกลั กษณ เฉพาะของชาวบ านหนองบั ว หรือชาวกวย การแสดง
รําแมมดเพื่อรักษาอาการเจ็บปวย มีภาษาพูดเปนของตนเองแตไมมีภาษาเขียน
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
 ผลิ ตภั ณ ฑ จ ากชางที่ ผู กกับ ความเชื่อ เรื่องความปลอดภัย ความมั่น คง ไดแก แกะสลั กงาชาง
หรือกระดูกชางพวงกุญแจหางชาง/ตะขอชางกําไลหางชางกําไลฟนชางแหวนหางชางกรอบรูปตะขอ
ชางผาพันคอยอมขี้ชาง
 ผลิตภัณฑตาง ๆ จากผาไหม
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลิ้มลอง :
แกงขี้เหล็ก แกงหอย แกงเห็ด แกงหนอไม
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรก
ั ษ ไดแก วัดปาอาเจียงสุสานชางศาลาเอราวัณ
 ศูนยเรียนรูดานเกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพริก เลี้ยงกบ
 ฐานเรียนรูการแกะสลักงาชาง
 กิจกรรม อุมชางอาบน้ํา ตักบาตรกับชาง โตะจีนชาง
 ประเพณี บวชนาคบนหลังชาง
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ºŒÒ¹¹Ò¤íÒäÎ ËÁÙ‹ ò µíÒºÅ¹Ò¤íÒäÎ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§Ë¹Í§ºÑÇÅíÒÀÙ ¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§ºÑÇÅíÒÀÙ
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมชาวอี ส าน การแต ง กาย ภาษา อาชี พ ความเชื่ อ และศิ ล ปะพื้ น ถิ่ น ที่ เป น
เอกลักษณ ภูมิปญญา “ผาหมักขาวผัวหลง” และมีความเปนอยูแบบทองถิ่นที่พอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
 ผลิตภัณฑจากผาทอพื้นเมือง เชน ผาพันคอและผาคลุมไหลจากเสนใยผาฝายทอมือ รองเทา
ผาฝายมัดหมี่ ผาถุงมัดหมี่ฝายสลับขิตจากผาฝายธรรมชาติ กระเปาตาง ๆ
 ผลิตภัณฑจากขาวฮางงอก เชน น้ําขาวฮางงอก น้ําเตาหูฮ
 างงอก
 ผลิตภัณฑจก
ั สานไมไผ เชน กระติบขาว ชะลอม ตะกรา ไซ
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลมิ้ ลอง :
แกงหนอไม ปลานิลนึ่งพันใบเตย สมตํา น้ําพริกพรอมผักสด แกงบวดฟกทอง
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ศูนยเรียนรูเทวาผาไทย กลุมขาวฮางงอก กลุมกระเปา กลุมจักสาน
 หอศิลป เพลิง วัตสาร
 บานขนมนฤมล
สถานที่ทอ งเที่ยวใกลเคียง :
 วัดถ้ํากลองเพล อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  วัดถาผาเจาะ และวัดถาเอราวัณ อําเภอนาวัง
 ภูกระดึง จังหวัดเลย
 วัดปาภูกอน และทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี

ºŒÒ¹ËÑÇ´§ ËÁÙ‹ ññ µíÒºÅà»„ÍÂ ÍíÒàÀÍÅ×ÍÍíÒ¹Ò¨ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍíÒ¹Ò¨à¨ÃÔÞ
“à»„ÍÂËÑÇ´§ âÊÃ‹§´Õ ÁÑ´ËÁÕèÊÇÂ”

เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒ นธรรมชาวอีสาน โดดเดนดานการปลูกหมอน เลี้ยงไหม และการทอผาไหมที่เปน
เอกลักษณของภูมิปญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
ผาไหม ผาไหมมัดหมี่ ผาฝาย ผลิตภัณ ฑจากผลหมอน เชน น้ําผลหมอน ขาวเกรียบผลหมอน
แยมผลหมอน ไอศกรีมผลหมอน ขาวกลอง ขาวหอมมะลิ แหนมหมู และน้ําพริกแจวบอง
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลมิ้ ลอง :
แกงหนอไม ลาบ สมตํา ขาวหอมมะลิ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 เสมาพันป เปนศิลปะโบราณวัตถุสมัยทราวดีเกาแกที่สด
ุ ในถิ่นภาคอีสาน
 ตลาดถนนคนเดินเสมาพันป
 แปลงปลูกหมอนชุมชน และศูนยเรียนรูการทอผา
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ºŒÒ¹Ë¹Í§áÇ§¾Ñ²¹Ò ËÁÙ‹ ù µíÒºÅ¡Ø´ËÁÒ¡ä¿ ÍíÒàÀÍË¹Í§ÇÑÇ«Í ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ
“µŒ¹¹éíÒÅíÒËŒÇÂËÅÇ§ ÊÇ¹ÁÐÁ‹Ç§¹Í¡Ä´Ù àÅÔÈËÃÙ¼ŒÒäทÂทÍÁ×Í àÅ×Íè §Å×Í¹éíÒµ¡ËÔ¹µÑ§é ÁÑè§คÑè§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
à¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×Í§àÁ×Í§¾Øท¸ÈÒÊµÃ ทíÒºØÞÃÇÁÞÒµÔ§Ò¹»ÃÐà¾³Õ”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวอีสาน มีวัฒนธรรมมเอกลักษณเฉพาะถิ่น สืบทอดภูมิปญญาโบราณ
ผสมผสานวิถีการดํารงชีวิตแบบพอเพียง
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลิตภัณฑผาทอพื้นเมือง ขาวอินทรีย น้ําฝรั่ง น้ํามะพราวอัญชัน เคกกลวยหอม สมุนไพรแปรรูป
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลมิ้ ลอง :
ตมสมไกบาน ลาบปลาดุก ยําดุกฟู นึ่งปลา กลวยบวชชี ขนมกลวย
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 ลําหวยหลวง  สวนมะมวงนอกฤดู  ผาไทยทอมือ  น้ําตกหินตัง้
 ฐานเรียนรูก
 ารจักสาน ผาพืน้ เมือง และเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ทอ งเที่ยวใกลเคียง :
 แหลงทองเทีย
่ วเชิงเกษตร ตําบลกุดหมากไฟ
 แหลงผลิตผาไหมมัดหมี่ครบวงจร บานหนองบัวเงิน ตําบลอูบมุง /แหลงผลิตผาไหมขิดทอมือ
บ านศรีชมชื่น ตํ าบลหนองอ อ /แหลงผลิ ต ฝ ายหมั ก โคลนทอมื อ บ านอูบ มุ ง ตําบลอู บ มุง และ
บานแสงบูรพา ตําบลหนองออ

ºŒÒ¹ËÒ´ÊÍ§á¤Ç ËÁÙ‹ ò µíÒºÅËÒ´ÊÍ§á¤Ç ÍíÒàÀÍµÃÍ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØµÃ´Ôµ¶
“¡Ô¹ÍÔèÁ ¹Í¹ÍØ‹¹ µŒÍ¹ÃÑºàÊÁ×Í¹ÞÒµÔÊ¹Ôท ÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁÇÔถÕªØÁª¹ÅÒÇàÇÕÂ§”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ภาษาถิ่น การแตงกาย "ชุมชนลาวเวียงจันทน"
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
ผ าทอลายพื้ นเมื องไม กวาดทางมะพร าวสาแหรก เสื้ อสกรี น ข าวหมากสมุ นไพร ถั่ วทอด ผลไม แช อิ่ ม
และหมูแดดเดียว
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
ขนมวงลาวเวียง ขนมเบื้องลาว อั่วบักเผ็ด แกงโอะเอะ ผัดบักหมี่ ยําหัวปลี แจวเอาะ
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
ตลาดถนนวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง วัดหาดสองแคว ไหลแพไฟ ประเพณีตักบาตรหาบจังหัน
พิพิธภัณฑชุมชนหาดสองแคว
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง :
 พระอกแตก (วัดหลวงพอเพชร)  วัดพระแทนศิลาอาสน  บอน้ําพี้  สะพานปรมินทร
 อนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก  น้ําตกแมพลู  ไรองุนคานาอัน
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ºŒÒ¹ÊÐ¹íÒ ËÁÙ‹ ò µíÒºÅºŒÒ¹äÃ‹ ÍíÒàÀÍºŒÒ¹äÃ‹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ
“คÅÍ§¡ÃÐàÇ¹¹éíÒãÊ µŒ¹äÁŒãËÞ‹»†ÒËÁÒ¡
ËÅÒÂËÅÒ¡ÊÁØ¹ä¾Ã ÂÔè§ãËÞ‹Ç²
Ñ ¹¸ÃÃÁ §ÒÁÅéíÒ¸ÃÃÁªÒµÔ áËÅ‹§¹Ñ¡»ÃÒªÞªÒÇÅÒÇàÇÕÂ§”
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วัฒนธรรมชุมชนชาติพันธ “ลาวครั่ง” บนแผนดินสยาม บานสะนํา ๒๐๐ ป มีประเพณีวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณ มีการแตงกายและภาษาประจําถิ่น มีกิจกรรมการละเลนพื้นบานที่ยังคงสืบทอด
ผลิตภัณฑชุมชน ...ที่นาสนใจ :
ผลิตภัณฑการทอผาลายโบราณลาวครั่ง เสื้อดนมือ ผาขาวมาจกไหม กระเปาใสเครื่องสําอาง
กระเปาถือสตรี ยาม ผาสไบ พวงกุญแจ หมอนอิง ผาขาวมา
อาหารพื้นถิ่น ...ชวนใหลมิ้ ลอง :
แจวรอยสํารับ แหนมตนออ หมูรา อั่วดอกแค ขาวแดกงา
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู/กิจกรรม :
 ฐานการเรียนรูตนไมยักษ การละเลนพื้นบาน จักสานทางมะพราว พัดไมไผ เกษตรผสมผสาน
 การเดินปา ชมปาชุมชน ชมและศึกษาตนไมยักษ ชมหมากลานตน ชมลําธารหวยนอย
สถานที่ทอ งเที่ยวใกลเคียง:
วัดผาทั่ง วัดถาเขาวง แกนมะกรูด น้ําตกผารมเย็น ถ้ําพุหวาย

ºŒÒ¹ºØà»„ÍÂ ËÁÙ‹ ñ µíÒºÅºØà»„ÍÂ ÍíÒàÀÍ¹éíÒÂ×¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ ถÔè¹´Ô¹á´§ÀÙà¢Òä¿ ÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂ¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨ áËÅ‹§¼ÅÔµ¢ŒÒÇà¡ÃÕÂºÅ×Í¹ÒÁ
ÁÕÀÙÁÔทÑÈ¹ทÕèÊÇÂ§ÒÁ Ë¹Öè§ã¹ÊÂÒÁ¼ÅäÁŒ´ÕÈÃÕºØà»„ÍÂ
เสนหชุมชน ...ชวนใหสัมผัส :
วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอีสาน เปนหมูบานเกาแกมากวา ๑๐๐ ป มีความอุดมสมบูรณดวยพืชผล
ทางการเกษตร นาขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพด และผลไม ซึ่งพื้นที่ตั้งของหมูบานเปนภูเขา
ไฟเกามาหลายหมื่นป
ผลิตภัณฑชุมชน...ที่นาสนใจ :
ผลิตภัณฑจากผาทอพื้นเมืองผลิตภัณฑจักสานไมไผ
 ขาวเกรียบมันเทศ กะหรี่พั๊ฟใสมันเทศ กลวยฉาบปรุงรส กลวยตาก ลําไยลอยแกว แยมผลไม
อาหารพื้นถิ่น...ชวนใหลิ้มลอง :
ตมยําไกภูดินแดง ผัดผัก “ปง” ไฟแดง ไกหลามกระบอก ยําบุระเบะ สํารองลอยมะพราว
แหลงทองเที่ยว/เรียนรู :
 วัดบุเปอย ฝาผนังอุโบสถเขียนพุทธประวัติกัณฑตาง ๆ
 ปาชุมชน ในเนื้อที่ ๒๕ ไร
 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สวนผลไม เชน เงาะ ทุเรียน ชมพู กลวย
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ
â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÔÇÔ¶Õ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Community Development Department. Ministry of Interior
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กิจกรรม : การประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีระดับจังหวัด
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Community Development Department. Ministry of Interior
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กิจกรรม : การประกวดชุมชนทองเทีย่ ว OTOP นวัติวิถีตนแบบ
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ
â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÔÇÔ¶Õ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Community Development Department. Ministry of Interior

àÍ¡ÊÒÃÊÃØ»¼Å â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ªØÁª¹·‹Í§à·ÕèÂÇ OTOP ¹ÇÑµÇÔ¶Õ 71
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ชื่อหนังสือ

เอกสารสรุปผล โครงการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี

ประเภทหนังสือ เอกสารวิชาการ
ลักษณะหนังสือ เอกสารเย็บเลม
ขนาดหนังสือ

เอ 4 หนา ๘๐ หนา

ที่ปรึกษา

นายนิสิต จันทรสมวงศ
นายโชคชัย แกวปอง
นายอุทัย ทองเดช

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็ง

ชุมชน
คณะผูจัดทํา
๑. นางวรรณา ลิ่มพานิชย
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมสัมมาชีพชุมชน
๒. นางสาวธวัลรัตน เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
๓. นางสมพิศ ปูนจัตุรัส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
๔. นางสาวพิมพชนา พิชาพันธโภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เรียบเรียง/เขียน ๑. นางสาวพิมพชนา พิชาพันธโภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
๒. นางสมพิศ ปูนจัตุรัส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ออกแบบปก

นายวสันต มาชัยภูมิ

ปที่พิมพ

25๖๑

จํานวนที่พิมพ

๑,๕๐๐ เลม

ผูพิมพ

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด

สถานที่พิมพ

กรุงเทพมหานคร

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน

สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๕
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๖๑๑๕ , ๒๗ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๒ ,๑๓ ,๑๙

