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ชุมชนลีเล็ดนำ�เท่ียว
เพ่ือก�รอนุรักษ์

จ. สุร�ษฎร์ธ�นี
Leeled Ecotourism Community, Surat Thani

ชุมชนเล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ในอำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 
บริเวณเลียบช�ยทะเลฝ่ังอ่�วไทย อุดมสมบูรณ์ด้วยท้องทะเลอัน
กว้�งไกลและป่�ช�ยเลนผืนใหญ่โต แหล่งรวมคว�มอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศท�งทะเลท่ีย่ิงใหญ่จนถูกขน�นน�มว่�เป็น “ป่�แอมะซอน
แห่งเมืองไทย” ด้วยเหตุท่ีลีเล็ดดำ�เนินชีวิตบนคว�มอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบคลองอันซับซ้อนแห่งป�กอ่�วบ้�นดอนม�น�นนับศตวรรษ  
ก่อกำ�เนิดวิถีชีวิตและองค์คว�มรู้ม�กม�ย สร้�งอ�ชีพท่ีหล�กหล�ย
ท้ังกลุ่มทำ�กะปิ กลุ่มทำ�จ�ก กลุ่มจักส�น ท้ังยังมีป่�ช�ยเลนท่ีทอดย�ว
สุดส�ยต� เป็นแหล่งอ�ศัยของนกทะเลหล�ยส�ยพันธ์ุท่ีส�ม�รถล่อง
เรือชมคว�มตระก�รต�ได้ในย�มเย็น ด้วยคว�มอุดมสมบูรณ์น้ีเอง
น้ำ�พริกจึงอร่อยจัดกว่�ท่ีอ่ืน เพร�ะกะปิหอมด้วยเคยหัวมันตัวโต  
ท่ีจับด้วยช้อนดักเคยแบบพิเศษ ลอบปูดำ� ถีบกระด�นเลนห�หอยข�ว
ปล�บอก ปล�กะพง ฟ�ร์มหอยแครงตัวอวบ ขนมจ�กหอมหว�นมัน
ด้วยมะพร้�วเองในสวน ทุกคร้ังท่ีเรือแล่นลอดผ่�นไปใต้ร่มเง�ของ
ลำ�พู ลำ�แพน ตะบูน และป่�จ�ก ให้คว�มรู้สึกประหน่ึงได้ผจญภัยใต้
เรือนยอดทึบทึมของป่�ฝนเขตร้อน จ�กในคลองถึงป่�ช�ยเลนหน้�
ห�ด คว�มง�มของทิวทัศน์ย�มใกล้พลบ แต้มด้วยแสงเรืองอมเขียว
ของห่ิงห้อย มหัศจรรย์ป่�น้ำ�กร่อยแห่งอ่�วบ้�นดอนน้ันคือ 
คว�มอุดมสมบูรณ์ของธรรมช�ติท้องถ่ินท่ีเช่ือมโยงม�สู่ชีวิต

Leeled is a small community hidden in the 
coastal district of Punpin in the southern province 
of Surat Thani. The region is known locally as 
the “Amazon of Thailand” thanks to its rich 
landscape of comprised of the vast ocean and 
mangrove forests. The locals have been living off 
the abundant and complex delta ecosystem in 
Ban Don Bay for centuries, developing a unique 
way of life and various know-hows. They have set 
up vocational groups for shrimp paste making, 
nipa palm dessert and wickerware. The seemingly 
endless mangrove forest not only protects the 
shoreline; it is also the habitat of various sea 
birds, and you can admire its grandeur from 
the side of a boat in the evening. Thanks to the 
regional abundance of fresh ingredients, the 
chili paste here is second to none. The aromatic 
paste uses large shrimps that are caught with 
a specialized trap. People also arrange these 
traps to collect different kinds of fish and mussels 
which go into making delicious local dishes, 
while their nipa palm dessert uses locally-grown 
coconuts. You’ll get the chance you pass under 
the shade of mangroves on a boat trip – feeling 
like you are on an adventure through a tropical 
rainforest. At dusk, the scenery is lit up by the 
pale green light from the firelies which beams 
all the way from the canal to the beachfront 
mangrove forest. The forest at Ban Don Bay is 
truly a natural wonder to which the locals’ lives 
are deeply connected.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• สำ�รวจ “ป�่แอมะซอนแห่งเมืองไทย” 
Explore the “Amazon of Thailand” 

• สัมผัสบรรย�ก�ศวิถีชีวิตช�วเลด้ังเดิม 
Experience the atmosphere of 
the traditional fisherman way-of-
life

• น่ังเรือชมห่ิงห้อยนับล้�นตัวท่ีส่องแสง
   วิบวับละล�นต�

Take a boat to see millions of 
fireflies lighting up the night’s 
sky



วนัแรก Day One
ชว่งเชา้	 	 เดินทางถึง	“ชมุชนลเีลด็นำาเที่ยว	เพื่อการอนุรกัษ”์
Morning		 	 Arrive	at	Lee	Led	Community	“Tourism	for	Conservation”

ชว่งกลางวัน	 	 พักเติมพลงัด้วยอาหารกลางวันรสเด็ดฉบับลเีลด็	กับเมนูอาหารปกัษใ์ต้พื้นบ้าน
Noon	 	 	 Lunch	Lee	Led	style	with	local	Southern	comfort	food

ชว่งบ่าย			 	 เรยีนรูว้ิถีชวีิตชาวประมงทะเลพื้นบ้าน	สำารวจ	“ปา่แอมะซอนแหง่เมืองไทย”	
•			ชอปปิงสนิค้าพื้นบ้านขายดี	อาทิ	กะปิลเีลด็	
•			ชมบ้านจากและสวนมะพรา้ว
•			รว่มเปน็สว่นหน่ึงในการอนุรกัษฟ้ื์นฟูผนืปา่แอมะซอนแหง่เมืองไทย	ย่ำาเท้าลงไป
ในทะเล	รว่มแรงรว่มใจลงมือปลกูต้นโกงกางคนละต้นสองต้น

•			น่ังเรอืชมบรรยากาศอุดมสมบูรณ์ของปา่ชายเลนผนืใหญท่ี่มีขนาดใหญเ่พิ่มขึ้น
ทุกปี	เรยีกขานกันว่า	“ปา่รุกทะเล”

•			ดื่มด่ำากับบรรยากาศยามเย็นตามวิถีชวีิตชาวเลดั้งเดิม	ชมพระอาทิตยล์าลบั
ขอบฟา้	ดูนกนับแสนตัวบินรอบปา่ชายเลน

Afternoon	 	 Immerse	yourself	in	the	fishermen’s	traditional	way	of	life	here	at	the	
	 	 	 “Amazon	of	Thailand”.

•			Shop	for	popular	local	products,	such	as	shrimp	paste,	and	visit	the	
nipa	palm	house	and	coconut	orchard.

•			Take	part	in	the	restoration	of	the	Amazon	of	Thailand;	this	involves	
getting	into	the	water	to	plant	a	couple	of	mangrove	trees	which	will	
help	keep	the	soil	together	and	protect	the	coastline.

•			Take	a	spectacular	boat	ride	around	the	vast	mangrove	forest	that	
expands	every	year.	See	the	phenomenon	that	is	often	called	a	“sea	
invasion”.

•			Take	in	the	evening	sunset	atmosphere	accompanied	by	hundreds	of	
thousands	of	birds	flying	around	the	mangrove	forest.

ชว่งเย็น	 	 รบัประทานอาหารเย็นด้วยเมนูท้องถิ่น	รสชาติอรอ่ยเด็ด	จากเชฟชมุชน	อาทิ	
ปลากระบอกทอดขมิ้น	สดุยอดน้ำาพรกิกะปิกุ้งสด	เสริฟ์พรอ้มผกัในสวน

Evening 	 	 Have	a	dinner	comprised	of	local	dishes	such	as	curcuma-fried	mullet,	
raw	shrimp	paste,	served	with	vegetables	from	the	garden.

ชว่งกลางคืน	 	 เมื่อตะวันลบัขอบฟา้	และความมืดมิดเข้ามาแทนที่	ก็ได้เวลาน่ังเรอืออกไปชม
หิง่หอ้ยนับลา้น	สอ่งแสงวิบวับสวยงามละลานตา

Night   After	sundown,	enjoy	another	highlight	activity:	a	boat	ride	to	see	
millions	of	fireflies	lighting	up	the	night’s	sky.

ร่ำาลาชมุชนลเีลด็นำาเที่ยว	เพื่อการอนุรกัษ์
Depart	Lee	Led	Community

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
ลีเล็ด - unseen อุโมงค์ไทยแลนด์

Leeled - Unseen Thailand Tunnel 



วนัที่สอง Day Two
ชว่งสาย	  จิบกาแฟเติมพลงัใหร้า่งกาย	ถ่ายรูปในคาเฟส่ดุชกิ	เชก็อินรา้นแสนเก๋ที่มีให้

เลอืกหลากสไตล	์เชน่	รา้น	Vanilla	Café	&	Bistro	รา้น	Cafeteria	รา้น	Day	&	
Late morning  Night	Café	Bar	&	Restaurant	รา้น	Cher	(เฌอ)	ฯลฯ

First,	make	a	stop	at	a	café	where	you’re	free	to	take	photos	and	freshen	
up	with	some	coffee.	The	local	guide	can	recommend	some	great	spots	to	
suit	your	own	preference,	such	as	Vanilla	Café	&	Bistro,	Cafeteria,	Day	&	
Night	Café	Bar	&	Restaurant,	and	Cher	Café.

ตระเวนเที่ยวในชมุชนบางใบไม้	น่ังเรอืชมอันซีนอุโมงคจ์าก	สมัผสัวิถีชวีิตคนเมือง
ในปา่จาก	แวะชอปปิงสนิค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจหลากหลายชนิด	สง่ตรงจากแหลง่
ผลติในชมุชน
Next,	head	to	Bang	Baimai	community.	Here,	you’ll	go	on	a	boat	ride	to	
the	“unseen	tunnel”	and	learn	about	life	in	the	nipa	palm	forest	as	you	
float	along	the	stream.

ชว่งกลางวัน			 รบัประทานอาหารกลางวัน	มีใหเ้ลอืกหลายรา้น	เชน่	รา้นอาหารท้องถิ่นที่ชมุชน
	 	 	 บางใบไม้	รา้น	Lucky	Restaurant	รา้น	Day	&	Night	Café	Bar	&	Restaurant	

รา้น	Sky	Hill	รา้นยกเข่ง	รา้นเลา่โอ้ว	ฯลฯ	
Noon   Go	for	lunch	at	a	local	restaurant	in	Bang	Baimai	or	your	preferred	

place	recommended	by	our	local	guide,	such	as	Lucky	Restaurant,	Day	&	
Night	Café	Bar	&	Restaurant,	Sky	Hill,	Yok	Keng,	and	Lao	Ow.

ชว่งบ่าย
ตะลอนเที่ยวรอบเมืองสรุาษฎรธ์านี
•			ข้ามสะพานนาศรสีรุาษฎร	์
•			เยือนวัดสวนโมกขพลาราม	จัดตั้งโดย
				พุทธทาสภิกขุ	
•			ชอปปิงผา้ไหมพุมเรยีง

Afternoon 
				Go	on	a	sightseeing	trip	around	the	
				city,	in	which	you	will	get	to:
•			Visit	Srisurat	Bridge
•			Pay	Homage	at	Suan	Mokhapalaram	
				Temple
•			Browse	“Pumriang”	silk.,.

ชว่งเย็น
ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร

Evening
Head	back	to	Bangkok

ฤดูก�ล/ช่วงเวล�
ในก�รท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
ลอ่งเรอืชมปา่ชายเลน	ขึ้นอยู่กับน้ำาขึ้น-น้ำาลง
Mangrove	forest	boat	tours	are	subject	

to	the	tide.



ผู้นำ�ชุมชน/ผู้ประส�นง�นชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณภัทรศย� ท่�ก่ัว
Khun Pattarasaya Takua
Tel. 06-4090-6478 

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณมณฑิช� รอดเจริญ
Khun Monticha 
Rodcharoen
Tel. 08-0323-9565
E-mail: 
monti-o@hotmail.com

คุณช่ืนจิต ช่วยสงค์
Khun Chuenchit 
Chuaysong
Tel. 08-7270-0774
E-mail: 
clw2556@gmail.com

ร�ค�กิจกรรมในชุมชน
1,700 บ�ท/ท่�น (สำ�หรับ 6 ท่�น)

*ไม่รวมค่�เดินท�ง ท่ีพัก และอ�ห�รนอกชุมชน

Price for activities
1,700 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

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




