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ชุมชนแหลมผักเบ้ีย
(ท่องเท่ียวชุมชนบ้านดอนใน) 

จ. เพชรบุรี
Laem Pak Bia Community, Petchaburi

โค้งอ่าวลุ่มน้ำาเพชรบุรีกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของแหล่งท่องเท่ียว
โดยชุมชน  โดยเฉพาะบ้านดอนใน หมู่บ้านประมงเรือเล็ก ท่ีเด่นด้วย
อาหารทะเลสดอย่างปูม้า ปล่อยลูกปูสู่ถ่ินธรรมชาติสร้างความย่ังยืน
ก่อนจะล้ิมรสเมนูตำารับพ้ืนบ้าน ถ่ินทะเลเมืองเพชรท่ีถึงรส ถึงเคร่ือง
น่ังเรือชมวิถีประมง เลาะหาดโคลนลงมือเก็บหอยด้วยตนเองแล้ว
เรียงร้อยจากเส้นสู่เส้นด้วยจักสานจากต้นธูปฤๅษี ชุมชนแหลม
ผักเบ้ียเป็นแหลมทรายตอนใต้ของโค้งอ่าวปากแม่น้ำาเพชรบุรี เป็นจุด
เร่ิมของหาดทรายเม็ดแรก ค่อย ๆ เปล่ียนมาจากหาดตมปากแม่น้ำา
ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์หลายหลากพืชพรรณ แหล่งรวมความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล อันเป็นผลพวงจาก
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่าน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ีย อันเน่ือง
มาจากพระราชดำาริ เรียนรู้และชิมความกรุบกรอบจากธรรมชาติท่ี
ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ก่อนร่ำาลา ละความเม่ือยล้าท้ิงไว้ท่ีน่ีด้วย
สปาดอกเกลือ ท่ีสปาเกลือกังหันทอง วิถีนาเกลือในแสงตะวันใกล้
พลบ สัมผัสเสน่ห์ชุมชนชาวเลด้ังเดิม ตามรอยสายน้ำาพระราชหฤทัย
ท่ีไหลลงสู่ผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์จนทำาให้คนในชุมชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีย่ังยืนมากย่ิงข้ึน

The curved coastline of the Petchaburi river bay has become 
an exciting new destination for community tourism, especially 
at Ban Don Nai – a fishing village where locals head out 
to sea each day on small boats. Their culinary highlights 
include a variety of fresh seafood, especially horse crab. As 
well as tasting some delicious local dishes, visitors can give 
something back to the environment by releasing baby crabs 
back into nature to promote sustainability. Explore the life of 
a fisherman as you go sightseeing on the water; collect clams 
on the muddy beach; and learn how to create organic wicker 
products. 

Laem Pak Bia community is located on the sandy shores 
south of the Petchaburi river bay. The marine ecosystem 
here is rich thanks to diverse plant species with support from 
the Laem Pak Bia environmental research and development 
project initiated by the Late King Rama IX. Learn about sea 
grapes and taste the naturally crunchy seaweed. Before you 
head home, there’s time to enjoy a fleur de sel spa session at 
Kanghanthong Salt Spa, as well as experience the salt farm life 
and the charm of this traditional fishing community at twilight. 
You can also see how the late King’s kindness how positively 
affected this community through the abundance of mangrove 
trees that line the shores and help the community to live a 
more sustainable life.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• รับประทานอาหารทะเลปลอดสารพิษ
Taste the community’s local, 
chemical-free seafood.

• ออกแบบผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติจาก
ใบชะคราม ต้นผักเบ้ีย และเปลือกโกงกาง
Design your own tie-dye clothes 
with natural dye extracted from 
seepweed, sea purslane, and 
mangrove bark.

• ส่องวิถีชีวิตชาวประมงทะเลพ้ืนบ้าน        
เลียบชายฝ่ังอ่าวไทย
Immerse yourself in the traditional 
fishermen’s life on the coast of 
the Gulf of Thailand.



วนัแรก Day One
ชว่งเชา้	 	 เดินทางสูช่มุชนแหลมผกัเบี้ย	(ชมุชนบ้านดอนใน)	จ.	เพชรบุรี
Morning		 	 Travel	to	Laem	Pak	Bia	community	(Ban	Don	Nai),	Petchaburi.

ชว่งกลางวัน	 	 ลิม้รสซีฟูด้ปลอดสารพิษ	คู่กันดีกับน้ำาจ้ิมสดุจ๊ีดจากโอ้โหปูอรอ่ย
Late morning		 Taste	the	community’s	local,	chemical-free	seafood,	which	is	served

fresh	with	a	spicy	dip	from	Oho	Pu	Aroi.

ชว่งบ่าย			 	 ออกแบบผา้มัดย้อมจากสธีรรมชาติจากใบชะคราม	ต้นผกัเบี้ย	และเปลอืกโกงกาง	
แต่งแต้มออกมาเปน็เสือ้ยืดหรอืผา้เชด็หน้าหลากลวดลายหลายสสีนั

Afternoon	 	 Design	your	own	tie-dye	clothes	using	natural	dye	extracted		 	
from	seepweed,	sea	purslane,	and	mangrove	bark.	Make	your	own	
colorful	T-shirt	or	handkerchief.

แลน่เรอืสูท่ะเล	มุ่งสูก่ลางปา่ชายเลน	ออกเดินทางเลยีบชายฝั่ งอ่าวไทย	สอ่งวิถี
ชวีิตชาวประมงทะเลพื้นบ้าน	ดื่มด่ำากับบรรยากาศอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแสน
ยิ่งใหญ	่ปา่ชายเลนเขียวขจี	ท้องทะเลอันกว้างไกล	และสตัวน์้ำาตัวน้อย	ที่แวะเวียน
มาทักทายเปน็ระยะ	ๆ
Head	out	to	sea,	and	towards	the	middle	of	mangrove	forest.	Travel	along	
the	coast	and	learn	about	the	traditional	way	of	life	of	the	fishermen.	
Soak	up	the	natural	surrounding	with	the	lush	mangrove	forest	on	one	

side	and	the	endless	ocean	to	the	other,	making	sure	to	look	out	for	
different	sea	animals	that	come	to	greet	you.
แวะย่ำาเท้าลงในทะเลโคลน	ออกค้นหาหอยตัวโตหน้าหาดด้วยมือเปลา่
Stop	by	a	muddy	beach	to	search	for	clams	with	your	bare	hands.

ตื่นตาตื่นใจไปกับทะเลแหวก	ออกเดินไปกลางทะเลบนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล
Keep	going	to	check	out	the	impressive	“separated	sea”	and	walk	along	
the	sandbar	jutting	into	the	sea.

กลบัถึงฝั่ ง	เติมความหวานในรา่งกายไปกับขนมต้มสมุนไพรใบชะคราม	และ
มะพรา้วน้ำาหอมแสนสดชืน่
Travel	back	to	shore	and	treat	yourself	with	some	seepweed	steamed	
dessert	and	refreshing	coconut	juice.

ชว่งเย็น	 	 ร่ำาลาชมุชนแหลมผกัเบี้ย
เดินทางไปรบัประทานอาหารเย็นที่	Platoo	Restaurant	ลิม้รสอาหารทะเล
สด	ใหม่	ปรุงด้วยฝมีือช่ำาชอง	กระฉ่อนเรือ่งความอรอ่ยเปน็อันดับต้น	ๆ	ในหมู่
รา้นซีฟูด้แหง่ชะอำา	ท่ามกลางบรรยากาศรมิทะเลยามพระอาทิตยท์อแสงลบัขอบฟา้

Evening 	 	 Bid	farewell	to	the	community.
Have	a	sunset	dinner	at	Platoo	Restaurant	where	you	can	taste	delicious,	
fresh	seafood	at	what	is	one	of	the	top	seafood	spots	in	Cha-am	by	the	
seaside.

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
แหลมผักเบ้ีย - วัดเนรัญชราราม - พระรามราชนิเวศน์ 
Laem Phak Bia - Wat Neran Chararam - Phra Ramratchaniwet 



วนัที่สอง Day Two
ชว่งสาย   เดินทางไปวัดเนรญัชราราม	

ชมพระอุโบสถที่ได้รบัอิทธิพลมาจากสถาปตัยกรรมแบบอินเดีย	ว่ากันว่าหาชม
ได้ยากมากในเมืองไทย	สกัการะพระปิดทวาร	พระพุทธรูปสขีาวองคใ์หญ	่ตั้งอยู่
กลางแจ้ง	โดยเปน็พระพุทธรูปที่มีมือปิดทวารครบทั้ง	9	ได้แก่	ตาสอง	หสูอง	จมูก
สอง	ปากหน่ึง	ทวารหนักหน่ึง	และทวารเบาหน่ึง

Late morning	 Travel	to	Neranchararam	Temple	and	admire	the	chapel	with	an	Indian	
architecture	influence	–	a	rare	sight	in	Thailand.	Pay	homage	to	the	
great	white	Buddha	image	covering	all	of	the	“nine	passages”	of	the	
body.

ชว่งกลางวัน   รบัประทานอาหารกลางวันที่รา้นคาเฟบ่้านชะอำา	รา้นอาหารในเครอืแม่กิมลั้ง
เพลดิเพลนิกับเมนูผกัปลอดสารพิษ	ปลกูสด	ๆ	สง่ตรงจากฟารม์ผกัของรา้น
แม่กิมลั้ง	ท่ามกลางบรรยากาศบ้านทุ่ง

Noon   Have	lunch	at	Café	Ban	Cha-am,	a	Mae	Kimlang-owned	restaurant	in	the	
middle	of	the	green	fields.	Enjoy	dishes	cooked	with	organic	vegetables	
from	Mae	Kimlang’s	farm.

ชว่งบ่าย
เยี่ยมชมพระรามราชนิเวศน	์หรอืที่เรยีกโดย
ทั่วไปว่าพระราชวังบ้านปืน	ยลความงาม
ของพระตำาหนักสไตล	์Baroque	ผสม	Art	
Nouveau	ที่ประทับแปรพระราชฐานของ
รชักาลที่	5	ยามเสด็จประพาสเพชรบุร	ี	

Afternoon 
Visit	Pra	Ram	Ratchaniwet,	also	known	
as	Ban	Puen	Palace.	Admire	the	beauty	
of	the	Baroque-art	nouveau	combination	
at	the	palace,	which	used	to	serve	as	
King	Rama	V’s	accommodation	for	his	
visits	to	Petchaburi.

ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร
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
คุณอัจฉรี เสริมทรัพย์
Khun Atcharee Sermsap
Tel. 08-0250-2537

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณตฤณชาติ อุทัยรัตน์
Khun Tinnachat Uthairat
Tel. 09-5534-3524
E-mail: 
tinnachatu@gmail.com

คุณธวัชชัย ช่างสอน
Khun Thawatchai Changsorn
Tel. 08-3803-0003
E-mail: 
changsorn@gmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,800 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,800 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

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




