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Ban Talay Noi Rayong Hi Tourism Community, 

Rayong

ยกชาใบขลู่เย็น ๆ ด่ืม แกล้มขนมพบรัก ท่ีทำาจากกล้วยบวชชีใส่
ลูกตาล ก่อนฟงัเร่ืองเล่าถึงรากของบ้านทะเลน้อย ซ่ึงเป็นชุมชน
เก่าแก่ปากน้ำาประแส มีประวัติความเป็นมาต้ังแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา 
เป็นชุมชนท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการดำารงวิถีชีวิต ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิต
แสนเรียบง่ายตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยได้อย่างงดงามลงตัว 
ออกเดินทางบนแพใหญ่สู่ปากแม่น้ำาประแส ชมความตระการตา
ของเหย่ียวแดงนับพันท่ีพากันมาวนเวียนรุมล้อม และป่าชายเลน 
สองฝ่ังลำาน้ำาประแสตอนปลาย นำามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ 
รวมไปถึงวิถีชุมชนองค์ความรู้ประมงน้ำาต้ืน เรียนรู้ภูมิปัญญา
คนบ้านทะเลน้อยท่ีส่ังสมมาเน่ินนาน การทำาปลาเค็มแดดเดียว 
และการเพาะต้นอ่อนผักกระชับ ท่ีเปล่ียนจากผักหัวไร่ปลายนาธรรมดา
ให้กลายเป็นพืชผักเศรษฐกิจแบบไร้สารพิษ สด กรอบ ท่ีก่อนกลับ
ต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป

Sip on some chilled Indian marsh fleabane tea, accompanied 
by “Kanom pob rak” made from banana and toddy palm 
fruit in coconut milk. Hear the history of Ban Talay Noi, an 

old community in the Prasae delta that dates back 
to the Ayutthaya period. This is a historical tourism 
community that follows the Sufficiency Economy 
Principle, beautifully combined with the simple coastal 
life. Hop onboard a raft and float along the water as you 
spot thousands of red eagles flying over the mangrove 
forest on both sides of Prasae river. Learn how the 
shallow-water fishery works as well as a local practice of 
making sun-dried salty fish and simple vegetables (like 
the common cocklebur) grown on the edge of the rice 



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• ลองชิมขนมพบรัก
Taste “Kanom Pob Rak”, a 
traditional dessert from 
Ban Talay Noi Community

• เรียนรู้กรรมวิธีผลิตปลาเค็มแดดเดียว
Learn how to make sun-dried 
salty fish.

• ล่องเรือตามหาเหย่ียวแดง 
Take a boat ride to see red 
eagles.



วนัแรก Day One
ชว่งสาย	 	 มุ่งหน้าสูช่มุชนบ้านทะเลน้อย	ในอำาเภอแกลง	จังหวัดระยอง	ต้อนรบัด้วยความ

	หอมละมุนของชาใบขลูแ่ละเมนูขนมหวานพื้นบ้านอย่าง	ขนมพบรกั	ลกัษณะเปน็
กลว้ยบวชชใีสล่กูตาลสด

Late morning  Head to Ban Talay Noi community in Klaeng district, Rayong. You’ll 
notice	the	gentle	aroma	of	Indian	marsh	fleabane	tea	and	Kanom	Pob	
Rak,	a	traditional	dessert	made	from	banana	and	toddy	palm	fruit	soaked	
in coconut milk.

เดินทางไปยังวัดราชบัลลงักป์ระฏิฐาวราราม	หรอืที่คุ้นหชูาวระยองในชือ่	
“วัดทะเลน้อย”
Head	to	Wat	Ratchabanlang	Pratithawararam,	a	temple	also	known	as	
“Wat	Talay	Noi”	among	the	locals.

ชว่งกลางวัน	 	 พักรบัประทานอาหารกลางวันกับเมนูประจำาชมุชน
Noon	 	 	 Have	a	lunch	break	and	enjoy	a	local	meal.

ชว่งบ่าย			 	 ท่องเที่ยวชมุชนบ้านทะเลน้อย	เดินทางสมัผสัภูมิปญัญาแหง่บ้านทะเลน้อย	ตาม
กลิน่ปลาเค็มแดดเดียว	ไปยังแหลง่ผลติปลาเค็มแดดเดียวของชมุชน	รว่มเรยีนรู้
กรรมวิธีผลติปลาเค็มแดดเดียวตั้งแต่ต้นจนออกมาอยู่ในบรรจุภัณฑส์วยงาม

Afternoon   Explore	Ban	Talay	Noi	community	further	and	get	to	know	about	some	
of	the	local	practices.	Follow	the	aroma	of	sun-dried	fish	all	the	way	to	
the	local	producer,	where	you	will	learn	about	the	entire	process	from	
the	beginning	to	the	finished	packages.

	ลอ่งเรอืตามหาเหยี่ยวแดง	เดินทางออกจากฝั่ ง	ลอ่งไปตามลำาน้ำาประแส	สมัผสั
วิถีชวีิตชาวประมงน้ำาตื้น	พรอ้มรว่มกันออกตามหาบรรดาเหยี่ยวแดง	ระหว่างทาง
รองท้องด้วยเมนูขนมสอดไส้
Take	a	boat	ride	along	Prasae	river	to	see	red	eagles	and	experience	the	
life	of	shallow-water	fishermen.	Enjoy	stuffed	glutinous	rice	wrapped	in	
banana	leaves,	which	is	provided	during	the	journey.

ชว่งเย็น  ร่ำาลาชมุชนบ้านทะเลน้อย
	เดินทางไปรบัประทานเย็นที่รา้นต้นกระบก	ตั้งอยู่ใต้รม่เงาของต้นกระบกสงูใหญ	่
เพลดิเพลนิไปกับอาหารพื้นบ้านเมืองระยอง	เชน่	แกงไก่กะลา	หมูกระทือ	
หมูชะมวง	ยำาปลากระสา	และหอ่หมกทะเล	

Evening 	 	 Say	goodbye	to	Ban	Talay	Noi	community.
Have	dinner	at	Ton	Krabok	restaurant,	situated	under	wild	almond	
(Krabok)	trees.	Enjoy	some	of	Rayong’s	traditional	delicacies	such	as	
chicken	and	coconut	shell	soup,	bitter	ginger	curry	with	pork,	cowa	curry	
with	pork,	spicy	salad	with	fish,	and	seafood	curry	wraps.

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
บ้านทะเลน้อย - พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง - หอประวัติเมืองแกลง

Ban Talay Noi - Ban Kru Kang Museum - Klaeng Hall of History



วนัที่สอง Day Two
ชว่งเชา้  เดินทางไป	CHIM	Cafe	เลอืกจิบชมิกาแฟยามเชา้	หรอืจะเลอืกชมิเมนูเครือ่งดื่ม

อื่น	ๆ	ที่ทางรา้นครเีอตขึ้นจากวัตถุดิบที่หาได้งา่ยตามฤดูกาล	ภายในคาเฟท่ี่ตกแต่ง
แบบเน้นความเรยีบงา่ย	สไตลม์ินิมอล	แต่เรือ่งรสชาติของเครือ่งดื่มน้ัน	ไม่ได้
มินิมอลตามไปด้วยแน่นอน

Morning	 	 Head	to	CHIM	Café.	Enjoy	a	selection	of	coffee	and	other	creative	
seasonal	drinks.	The	café	is	decorated	with	a	simple,	minimalistic	style,	
but	the	drinks	are	definitely	much	more	sophisticated.

ชว่งสาย   เดินเลน่ในพิพิธภัณฑบ์้านครูกัง	ใหข้องเก่าได้เลา่เรือ่งราวในอดีต	เพลดิเพลนิไปกับ
ฉากถ่ายรูปสไตลว์ินเทจมากมายหลายมุม		

Late morning	 Visit	Ban	Kru	Kang	Museum	where	historical	items	tell	the	story	of	the	
area.	Have	fun	taking	photos	against	vintage-style	backdrops	available	
around the museum.

แวะชมหอประวัติเมืองแกลง	เรอืนไม้สเีหลอืงครมีหลงังาม	สถาปตัยกรรมโบราณ
ก่อสรา้งขึ้นมาใหม่	โดยจำาลองจากโรงพักหลงัเก่าแหง่เมืองแกลง	ที่ได้ชำารุด
ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา
Visit	Klaeng	Memorial	Hall,	a	cream-colored	wooden	house	built	in	a	
traditional-style.	The	building	is	new	but	modeled	after	Klaeng’s	old,	
dilapidated	police	station.

ชว่งกลางวัน 
รบัประทานอาหารอาหารกลางวันที่ครวัทะเล
ซีฟูด้	เอรด็อรอ่ยไปกับเมนูอาหารซีฟูด้สด	ๆ
สมกับชือ่รา้น	ท่ามกลางทิวทัศนส์ดุลกูหลูกูตา
ของแหลมแม่พิมพ์

Noon 
Have	lunch	at	Krua	Talay	Seafood.	Enjoy	
fresh seafood (as the restaurant name 
implies)	while	taking	in	the	scenic	view	of	
Mae	Pim	peninsula	in	the	background.

ชว่งบ่าย
ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร

Afternoon 
Travel	back	to	Bangkok.

ฤดูกาล/ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
กิจกรรมสามารถทำาได้ทุกฤดูกาล
The	activities	are	suitable	for	

all seasons.



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณปรีชา สรรเสริญ
Khun Preecha Sansern
Tel. 08-1864-9086

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณปฐมพร เปรมปรีชากุล
Khun Pathomporn 
Prempreechakul
Tel. 08-3199-5788
E-mail: 
ppjojo@hotmail.com

คุณเสกสรรค์ สามารถ
Khun Seksan Samart
Tel. 08-2328-9151
E-mail: 
jorjack_@hotmail.co.th

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,325 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,325 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

Booking Center
09-2257-6499, 06-5939-9015




