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 ร่มเงาของต้นจามจุรีใหญ่ชายน้ำาในชุมชนบ้านป่าท่ีเงียบสงบ ริมแม่น้ำา
เพชรบุรีของชุมชนเล็ก ๆ ท่ีซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ต้นไม้ และสายน้ำา
เพชรบุรี ในอำาเภอแก่งกระจาน ท่ีน่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ 
ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจและโฮมสเตย์ไว้บริการ มีกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย 
ผ่านรูปแบบกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ รักษาผืนป่า ป้ันกระสุนเมล็ดพันธ์ุ โดยมีต้นไม้
เป็นศูนย์กลาง ภายใต้จุดเร่ิมต้นมาจากโครงการธนาคารต้นไม้ ซ่ึงเป็นตัว
เช่ือมโยงส่ิงมีชีวิตกับผู้คนในชุมชนและความรับผิดชอบโดยสังคม ในการ
ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่าธรรมชาติผืนน้ีไว้ และปลูกฝังการรักษาส่ิงแวดล้อม
ให้ผู้คนในชุมชนไปในตัว จนทำาให้การปลูกต้นไม้เปรียบได้กับการฝากธนาคาร
เพ่ือความม่ันคงแห่งอนาคต   
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 Under the shade of rain trees lies a 
tranquil countryside community next to 
Petchaburi River, nestled among the lush 
green nature of Kaeng Krajan district. 
The community revolves around organic 
agriculture and has plenty of interesting 
learning sites around the on-site homestay 
accommodation. Some of the forest-
friendly conservational learning activities 
include making seed bullets for planting, 
learning about traditional recipes and 
boat tours of the area. This all began 
from the Tree Bank project, which aims to 
connect all living things to the people and 
the social responsibility of taking care of 
the forest. 
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Highlights 

• Bamboo rafting along Phetchaburi River
• Activity: Shoot seed bullets to plant trees and 

contribute to the Tree Bank project.
• Wood coal, pandanus salted eggs and toddy palm 

and coconut crepe learning bases.
• Make seed bullets for forest planting.
• Ride an inflatable boat and enjoy the scenery on both 

sides of the Phetchaburi River.
• Cook rice in bamboo tubes. 
• Cook some edible fern dishes.

ไฮไลต์

• ล่องแพไม้ไผ่เล่นน้ำาเพชร
• ยิงกระสุนเมล็ดพันธ์ุปลูกป่าธนาคารต้นไม้
• ฐานกิจกรรมเรียนรู้ถ่านไม้ ไข่เค็มใบเตย และทองม้วนตาลโตนด
• กิจกรรมป้ันลูกกระสุนเมล็ดพันธ์ุต้นไม้สำาหรับปลูกป่า
• น่ังเรือยางชมวิวสองฝ่ังแม่น้ำาเพชรบุรี 
• กิจกรรมหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ 
• กิจกรรมทำาอาหารจากผักกูด
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วันท่ีหน่ึง
 ช่วงสาย  
ทำาขนมทองม้วน 

 ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน

 ช่วงบ่าย 
• ปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้สำาหรับปลูกป่า
• ล่องเรือยางชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำาเพชรบุรี
• เล่นน้ำา และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันท่ีสอง
 ช่วงเช้า 
• ตักบาตรเช้า และรับประทานอาหารเช้า
• บอกเล่าเร่ืองราวธนาคารต้นไม้ รับต้นไม้ไปปลูกป่าชุมชน 

ยิงหนังสต๊ิกเพ่ือปลูกป่า
• ป้ันไข่เค็มพอกใบเตย

 ช่วงสาย
• ชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ และสวนผลไม้
• เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน  
• เดินทางกลับกรุงเทพฯ

โปรแกรมท่องเท่ียว 
2 วัน 1 คืน

ราคา 1,490 บาท/ท่าน
(ข้ันต่ำ� 5 ท่�น ร�ค�ไม่รวมค่�เดินท�ง)
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Day 1
 Late morning 
Make coconut crepe. 

 Noon
Lunch.

 Afternoon
• Make seed bullets to help with planting the forest.
• Ride an inflatable boat and enjoy the scenery on both sides of the 

Phetchaburi river.
• Take a swim in the water and enjoy some leisure time.

Program:
2-Days-1-Night Itinerary 
Price 1,490 Baht/Person

(minimum 5 persons, excluding transportation)

Day 2
 Morning
• Morning almsgiving and breakfast.
• Learn about the story of the Tree Bank project. Help out with 

planting the community forest by shooting seed bullets into the soil.
• Make pandanus-topped salted-eggs.

 Late morning
• Visit an organic agriculture demonstration plot and a fruit orchard.
• Shop for some local products. 
• Return to Bangkok
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โฮมสเตย์ชุมชน
Homestay



รางวัลหมู่บ้านท่องเท่ียวสำาหรับจัดกิจกรรมเอาท์ต้ิงยอดเย่ียม อันดับท่ี 2 | Best for Company Outing 1st Runner up

อาหารในชุมชน
• ยำาถ้ำาเสือ (ยำาผักกูด)
• น้ำาพริกกะปิกุ้งสด+ผักลวกผักสด
• น้ำาตกปลาถ้ำาเสือ

Food at the community
• Tham Sue spicy salad (edible 

fern spicy salad)
• Shrimp chili paste with shrimp 

and boiled vegetable
• Tham Sue spicy ‘Nam Tok’ 

salad with fish

สินค้า/ของท่ีระลึก
ในชุมชน
• ทองม้วนบ้านถ้ำาเสือ
• ไข่เค็มฟอกใบเตย

Products/souvenirs 
at the community
• Ban Tham Sue coconut crepe
• Pandan leaf-pickled salty eggs



ผู้นำาชุมชน : นายสุเทพ พิมพ์ศิริ
Community Leader : Mr.Suthep Pimsiri
เบอร์ติดต่อ (Tel.) : 08-2918-7774

ท่ีอยู่ : 8 หมู่ 3 ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน
 จังหวัดเพชรบุรี 76170
Address : 8 Moo 3, Tambon Kaeng Krachan,
Amphoe Kaeng Krachan, Phetchaburi 76170

Facebook : 
โฮมสเตย์บ้านถ้ำาเสือ อำาเภอแก่งกระจาน 

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชนระยะทาง 200 กิโลเมตร 
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง
The community is 200 kilometers from Bangkok, 
3 hours travel time.


