
ชุมชนบานบางพลับ
จ. สมุทรสงคราม

ชุมชนบานบางพลับ
จ. สมุทรสงคราม



ชุมชนบานบางพลับ
จ. สมุทรสงคราม

ชุมชนชาวสวนผลไมบนท่ีราบลุม เรียบแมน้ําสายหลักของประเทศแหงน้ีเปนหน่ึงในทําเล
ทองอันอุดมสมบูรณดวยพืชผักผลไมท่ีถูกปลูกข้ึนดวยดินท่ีเต็มไปดวยแรธาตุ หางไกล
จากคําวาสารพิษและมลภาวะ การมาเยือนชุมชนแหงน้ีจะทําใหกระเพาะอาหารของคุณ

เต็มไปดวยวิตามิน A B C จากผลไมเมืองรอนนานาชนิดต้ังแตมะพราว มะมวง ชมพู ล้ินจ่ี 
ไปจนถึงสมโอพันธุขาวใหญท่ีเน้ือแนน  ซ่ึงชาวบานบางพลับยังคงสืบทอดภูมิปญญาวิถี

ชาวสวนผลไม เพ่ือสงตอใหรุนลูกรุนหลานในชุมชนทําเปนอาชีพตอไป

กิจกรรมในชุมชน
น่ังรถไฟชมอันซีนตลาดรมหุบ

เรียนรูการทําน้ําตาลมะพราวและอาหารไทยทองถ่ิน 
แกงกะลากรุบ

เรียนรูการเผาถานผลไม และการทําผลไมแชอ่ิม

เรียนรูการทําวาวไทย

เรียนรูการปลูกสมโอปลอดสาร

เรียนรูการทําขนมไทยรังไร

กิจกรรมใหอาหารลิงและปลูกปาชายเลน



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
06.30 น.  สมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.00 น. ออกเดินทางสูตลาดแมกลอง

10.00 น. ถึงตลาดรมหุบ หรือตลาดแมกลอง เปนตลาดท่ีติดอยูกับสถานีรถไฟแมกลอง และเปนสวนหน่ึงของ

 ตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดรมหุบ เร่ิมมาต้ังขายบริเวณทางริมรถไฟประมาณป พ.ศ. 2527  

 เปนตลาดท่ีอยูบนทางรถไฟ สายแมกลอง-บานแหลมพอคา-แมคาต้ังแผงสองขางทางรถไฟ สวนลูกคาก็ 

 อาศัยทางรถไฟเปนถนนสําหรับจับจายซ้ือของ

10.45 น. ออกเดินทางสูชุมชนบานบางพลับ 

11.00 น. เดินทางถึงชุมชนบานบางพลับ จ. สมุทรสงคราม เก็บสัมภาระเขาท่ีพัก “บานสวนแสงตะวัน”

11.30 น. พรอมกันท่ีหองประชุม รับฟงการบรรยายประวัติความเปนมาของชุมชน พรอมดูจอสไลดรูปภาพ โดย 

 อ. สมทรง แสงตะวัน ประธานชุมชนบานบางพลับ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เรียนภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม

 • เรียนรูการทําขนมไทย (ขนมรังไร)

 • เรียนรูการจักสานทางมะพราว

 พักผอนตามอัธยาศัย

17.00 น. เรียนภายในศูนยฯ

 • เรียนรูการทําอาหารไทย

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอน ณ บานสวนแสงตะวัน หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 กิจกรรมตักบาตรยามเชา

 รับประทานอาหารเชา

 เรียนรูภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม และปนจักรยานทํากิจกรรม 

 ตามฐานการเรียนรูตาง ๆ

 • เรียนรูการทําน้ําตาลมะพราว

 • เรียนรูการทําผลไมแชอ่ิม

 • เรียนรูการเผาถานผลไมและสกัดน้ําสมควันไม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เรียนรูภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม

 • เรียนรูการทําน้ํายาซักผา, ลางจาน, ลางหองน้ํา แบบชีวภาพ

 • เรียนรูการทําวาวไทย  

15.00 น. ลองเรือไหวพระ 3 วัด 

 • วัดบางกุง (โบสถปรกโพธ์ิ)

 • วัดบางแคนอย (โบสถไมสักแกะสลัก)

 • วัดภุมรินทร (กุฎีทอง) 

 ทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา และลองเรือชมห่ิงหอย

เย็น รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) พักผอน ณ บานสวนแสงตะวัน หรือเทียบเทา

วันท่ี 3
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 รับประทานอาหารเชา

 เรียนรูภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม และปนจักรยานทํากิจกรรม 

 ตามฐานการเรียนรูตาง ๆ

 • เรียนรูการปลูกสมโอปลอดสารพิษ

 รับประทานมะพราวออนและสมโอปลอดสารพิษสด ๆ จากตน

11.00 น. ออกเดินทางสูอุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

11.15 น. เดินทางถึงอุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ความงดงามของ

 อุทยานฯ หรืออีกช่ือท่ีรูจักกันดีวา “อุทยาน ร.2” แหงน้ี ซ่ึงปรากฏผานเรือนหมูทรงไทยงามสงา คือเสนห 

 แรกท่ีเชิญชวนทุกคนใหเขาไปสัมผัส ภายในน้ันเต็มไปดวยพ้ืนท่ีอันรมร่ืน และมีการจัดภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

 โดยมีไฮไลตท่ีนาชมอยูท่ีพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ท่ีเปนอาคารทรงไทย 4 หลัง  

 แบงออกเปนสวนตาง ๆ เชน หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 2 และจัดแสดงโบราณวัตถุ 

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน เชน เคร่ืองถวยเบญจรงค หัวโขน ถัดจากน้ันคือหองชาย ท่ีจัดแสดงความเปนอยู 

 ของชายไทย รวมท้ังแทนพระบรรทมท่ีเช่ือกันวาเปนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตอมา

 คือหองหญิงท่ีจัดแสดงความเปนอยูของหญิงไทยโบราณ และสุดทายคือหองครัวและหองน้ําท่ีจัดแสดง 

 ลักษณะครัวไทย ซ่ึงสะทอนวิถีความเปนอยูของชนช้ันกลางไดเปนอยางดี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
06.30 น.  สมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.00 น. ออกเดินทางสูตลาดแมกลอง

10.00 น. ถึงตลาดรมหุบ หรือตลาดแมกลอง เปนตลาดท่ีติดอยูกับสถานีรถไฟแมกลอง และเปนสวนหน่ึงของ

 ตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดรมหุบ เร่ิมมาต้ังขายบริเวณทางริมรถไฟประมาณป พ.ศ. 2527  

 เปนตลาดท่ีอยูบนทางรถไฟ สายแมกลอง-บานแหลมพอคา-แมคาต้ังแผงสองขางทางรถไฟ สวนลูกคาก็ 

 อาศัยทางรถไฟเปนถนนสําหรับจับจายซ้ือของ

10.45 น. ออกเดินทางสูชุมชนบานบางพลับ 

11.00 น. เดินทางถึงชุมชนบานบางพลับ จ. สมุทรสงคราม เก็บสัมภาระเขาท่ีพัก “บานสวนแสงตะวัน”

11.30 น. พรอมกันท่ีหองประชุม รับฟงการบรรยายประวัติความเปนมาของชุมชน พรอมดูจอสไลดรูปภาพ โดย 

 อ. สมทรง แสงตะวัน ประธานชุมชนบานบางพลับ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เรียนภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม

 • เรียนรูการทําขนมไทย (ขนมรังไร)

 • เรียนรูการจักสานทางมะพราว

 พักผอนตามอัธยาศัย

17.00 น. เรียนภายในศูนยฯ

 • เรียนรูการทําอาหารไทย

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอน ณ บานสวนแสงตะวัน หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 กิจกรรมตักบาตรยามเชา

 รับประทานอาหารเชา

 เรียนรูภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม และปนจักรยานทํากิจกรรม 

 ตามฐานการเรียนรูตาง ๆ

 • เรียนรูการทําน้ําตาลมะพราว

 • เรียนรูการทําผลไมแชอ่ิม

 • เรียนรูการเผาถานผลไมและสกัดน้ําสมควันไม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เรียนรูภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม

 • เรียนรูการทําน้ํายาซักผา, ลางจาน, ลางหองน้ํา แบบชีวภาพ

 • เรียนรูการทําวาวไทย  

15.00 น. ลองเรือไหวพระ 3 วัด 

 • วัดบางกุง (โบสถปรกโพธ์ิ)

 • วัดบางแคนอย (โบสถไมสักแกะสลัก)

 • วัดภุมรินทร (กุฎีทอง) 

 ทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา และลองเรือชมห่ิงหอย

เย็น รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) พักผอน ณ บานสวนแสงตะวัน หรือเทียบเทา

วันท่ี 3
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 รับประทานอาหารเชา

 เรียนรูภายในศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน จ. สมุทรสงคราม และปนจักรยานทํากิจกรรม 

 ตามฐานการเรียนรูตาง ๆ

 • เรียนรูการปลูกสมโอปลอดสารพิษ

 รับประทานมะพราวออนและสมโอปลอดสารพิษสด ๆ จากตน

11.00 น. ออกเดินทางสูอุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

11.15 น. เดินทางถึงอุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ความงดงามของ

 อุทยานฯ หรืออีกช่ือท่ีรูจักกันดีวา “อุทยาน ร.2” แหงน้ี ซ่ึงปรากฏผานเรือนหมูทรงไทยงามสงา คือเสนห 

 แรกท่ีเชิญชวนทุกคนใหเขาไปสัมผัส ภายในน้ันเต็มไปดวยพ้ืนท่ีอันรมร่ืน และมีการจัดภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

 โดยมีไฮไลตท่ีนาชมอยูท่ีพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ท่ีเปนอาคารทรงไทย 4 หลัง  

 แบงออกเปนสวนตาง ๆ เชน หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 2 และจัดแสดงโบราณวัตถุ 

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน เชน เคร่ืองถวยเบญจรงค หัวโขน ถัดจากน้ันคือหองชาย ท่ีจัดแสดงความเปนอยู 

 ของชายไทย รวมท้ังแทนพระบรรทมท่ีเช่ือกันวาเปนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตอมา

 คือหองหญิงท่ีจัดแสดงความเปนอยูของหญิงไทยโบราณ และสุดทายคือหองครัวและหองน้ําท่ีจัดแสดง 

 ลักษณะครัวไทย ซ่ึงสะทอนวิถีความเปนอยูของชนช้ันกลางไดเปนอยางดี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง            2 ทาน          4 ทาน           6 ทาน           8 ทาน

        ราคา/ทาน                   14,600           8,400             6,600             5,200

อัตราคาบริการ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

        ราคา/ทาน                 32,500       18,500      13,200      12,600      10,000

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

        ราคา/ทาน                 39,000       23,500       17,000      14,900      12,000



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เทคนิคในการประยุกตเอาวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตาง ๆ ถายทอดความรูผานกิจกรรมจาก

วิถีชีวิตของชุมชน ท่ีสามารถนํากลับไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

โฮมสเตยชุมชน

• บานสวนแสงตะวันโฮมสเตย 

(อยูในซอยวัดบางพลับเปนท่ีต้ังศูนย
ชุมชนบานบางพลับ)   
รองรับนักทองเท่ียวไดประมาณ 80-100 ทาน

• บานนวลจันทรรีสอรท & โฮมสเตย

(อยูในซอยวัดบางพลับอยูตรงขามศูนย
ชุมชนบานบางพลับ)  
รองรับนักทองเท่ียวไดประมาณ 30-40 ทาน




