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เพลิดเพลินไปกับความแปลกใหม่ ความทันสมัยตามแบบวิถีของชุมชนต่อไป
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อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี
หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ

ต้องมนต์อสี านใต้ เป็นโครงการที่ทาขึ้นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะภาคอีสานใต้
ซึ่งจะเน้นวัดตามเส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมา สู่จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนคราชสีมา
นครราชสีมา

บุรีรัมย์

อุบลราชธานี
สุรินทร์

เพื่อให้มีการพัฒนาและจัดทา
ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เชิงศาสนา ใน 5 จังหวัด

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาเชื่อมโยงในเขต
อีสานใต้

เพื่อดาเนินการสร้าง
กระบวนการ มีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยว

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
การท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้
ตลอดจนการกระจายรายได้
สู่ชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา

เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ใน 5 จังหวัด

เพื่อเป็นการสร้างให้ชุมชน
รอบบริเวณรวมถึง
นักท่องเที่ยวที่มีความ
ตระหนัก หวงแหน และ
เห็นความสาคัญของศาสนา

ศรีสะเกษ
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ชุมชนเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ.โชคชัย และ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.สูงเนิน และ อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา

อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี เป็นจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรม
วิถีชวิตของคนในชุมชนเมืองตามแบบฉบับโคราชบ้านเอ๊ง

ชุมชนอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันว่า “โคราช” เป็นเมืองใหญ่บน
พื้นที่ราบสูง เป็นประตูสู่แดนอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 259 กิโลเมตร ในปัจจุบัน
โคราชเปรียบเสมือนเมืองหลวงของอีสาน มีการคมนาคมและระบบการขนส่งที่มีมาตรฐาน
ภายในชุมชนเมืองจึงเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นเมืองการศึกษาที่มีสถานศึกษาชั้นนาหลายแห่ง
ความทันสมัยต่างๆ ได้หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชนเมืองอย่างไม่หยุดยั้ง เช่นการจัดตั้งศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ และการขยายตัวของเขตชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่เหนือสิ่งอื่นใดชุมชนเมืองก็
ยังคงเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้านของโคราชเอาไว้ได้อย่างดี เช่น ชมรม
สามล้อปั่นแห่งแรกในประเทศไทย เพลงโคราช วัดรอบล้อมคูเมือง ผ้าไหมงาม ผัดหมี่โคราช
โดยนักท่องเที่ยวสามารถพบเอกลักษณ์เหล่านี้ได้ที่ “อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี” หรือ “ย่าโม”
สถานที่แห่งนี้เป็นที่ความศรัทธาของลูกหลานเมืองโคราชและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ได้อย่างน่าประทับใจ จนทาให้ต้องกลับมาถิ่นนี้อีกครั้ง

วัดล้อมรอบเมือง 6 วัด ได้แก่ วัดกลางหรือวัดพระ
นารายณ์ วัดบึง วัดบูรพ์ วัดอีสาน วัดพายัพ และวัด
สระแก้ว ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และวิถีชีวิตในชุมชน

ภาษาโคราช เป็นภาษาทีใ่ กล้เคียงกับภาษาไทยกลาง
สาเนียงเหน่อ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาไทยกลาง
ภาษาอีสาน และภาษาเขมร
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5 วัดบูรพ์

1

อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี ตั้งอยู่กลางเมือง สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความเสียสละ กล้าหาญ
รักชาติบ้านเมืองของคุณหญิงโม่ เมื่อครั้งเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์
ท่านต่อสู้จนได้รับชัยชนะ วีรกรรมครั้งนัน้ สร้างความภาคภูมิใจและเคารพบูชาของลูกหลาน
เมืองโคราชมาจนถึงทุกวันนี้

2

วัดพายัพ พระอารามหลวงแห่งทิศพายัพสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือ
ถ้าหินงอก หินย้อย สถานที่ Unseen ตั้งอยู่ในกลางเมืองโคราช ซึ่งในถ้าหินงอก
หินย้อยจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองที่มีอายุกว่า 300 ปี
ให้ประชาชนได้กราบไหว้ และชมความงามภายในถ้า

7 วัดอิสาน

6 วัดกลาง/วัดพระนารายณ์

3

2 วัดพายัพ

1

4 วัดสระแก้ว

3

วัดบึง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดนครราชสีมา มาตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้สร้างเมืองนครราชสีมา พระอุโบสถอยู่ในสภาพเดิม
มากที่สุด มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายอย่างเด่นชัด

4

วัดสระแก้ว วัดเก่าคูบ่ ้านคู่เมืองโคราชความวิจติ รงดงามสมัยอยุธยาทีร่ กั ษามาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากการมาทาบุญก็ไม่ควรพลาดที่จะไปสักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย
ปางมารวิชัยที่มีความเก่าแก่

5

วัดบูรพ์ เจดีย์สที องซ่อนอยู่ใจกลางเมือง สถาปัตยกรรมความงามที่ทรงคุณค่า มีกุฏิน้อย
หรือเรือนไทยโคราช จิตรกรรมบนแผ่นสังกะสีติดที่ศาลาการเปรียญ สมุดข่อยโบราณและ
อุโบสถทรงสาเภา สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยตอนปลาย

6

วัดกลาง หรือวัดพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาพร้อมกับการสร้างเมือง
ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและเคยเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของท้าวสุรนารี
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วัดอิสาน เป็นวัดที่สร้างพร้อมเมืองโคราช ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูป พระศรีรัตน
ปาติการส แปลว่า “พระแก้วมงคลอยู่ให้ความปรารถนาสาเร็จยิ่งกว่าปรารถนา”
ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ทรงเอกลักษณ์ศิลปะสมัยเชียงแสน
สร้างในสมัยอยุธยาไว้ได้อย่างครบถ้วน

วัดบึง

อนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารี
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แผนที่เดินทางไปชุมชนเมืองนครราชสีมา

อาหารการกินในชุมชนเมืองมีให้เลือกอย่างหลากหลาย
แต่ที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้ คือ ผัดหมี่โคราช
ขนมจีน ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราช
โดยนักท่องเทีย่ วสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่
- https://www.facebook.com/
groups/217664611762014
/?ref=br_rs
- http://www.indy-trip.com/cafekorat/
- https://www.facebook.com/Kinnaideekorat/
- https://www.wongnai.com

ที่พักในชุมชนเมือง มีให้เลือกพักหลากหลายราคา
หลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว
ไปจนถึงเซอร์วิชอพาร์ทเม้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ที่
- https://www.agoda.com/
- http://www.renthub.in.th/
- https://www.facebook.com/ทีพ่ ักในโคราช

งานเทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นปลายเดือนมกราคม — กุมภาพันธ์ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง สวนอนุสรณ์สถาน
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม — 3 เมษายน
ของทุกปี บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง สวนอนุสรณ์สถาน
งานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 — 15 เมษายนของทุกปี บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง สวนอนุสรณ์สถาน ศาลากลางจังหวัด และ
แห่พระคันธารราษฎร์ลอดซุ้มประตูเมืองเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา จัดในช่วงเข้าพรรษา บริเวณลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง สวนอนุสรณ์สถาน และศาลากลางจังหวัด
งานวิสาขบูชา พุทธบารมี จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม — มิถุนายน
ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
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รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่
สระบุรี ไปจนถึงนครราชสีมารวมระยะทางประมาณ 259 กม.
จากกรุงเทพฯ ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม กบินทร์บุรี วังน้าเขียว เขตนาดี
ปักธงชัย ถึงนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 273 กม.
เส้นทางรังสิต – นครนายก ต่อทางหลวงหมายเลข 33 ไปกบินทร์บุรี แล้วแยกทาง
หลวงหมายเลข 304 ผ่านวังน้าเขียว ปักธงชัย เข้านครราชสีมา
รถโดยสารประจาทาง มีบริการเดินรถ ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจาก
สถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวันและตลอดทั้งวัน รายละเอียดสอบถาม โทร 02-9361880,
02-9360657, 02-9362852-66 หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.transport.co.th
สถานีขนส่งที่จังหวัดนครราชสีมามี 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งแห่งที่1 ถนนบุรินทร์
โทร. 044-242899, 044-268899 และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ถนนมิตรภาพ – ขอนแก่น
โทร. 044-256006 ต่อ 157,176 (รถปรับอากาศ), 178 (รถธรรมดา)
รถไฟ มีบริการรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาโพง) ไปยังนครราชสีมา
ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยงานบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย โทร.1690, 02-2237010,
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ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก็ไปชุมชน
ควรติดต่อศูนย์ประสานงาน คือ คณะทางานโครงการต้องมนต์อีสานใต้ ล่วงหน้า
ก่อนเดินทางหรือ TRD (Tourism Research Development) และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวสนใจ “กิจกรรมชวนทา” ในที่อยู่ในชุมชน ควรแจ้งกับทางชุมชน
ควรเคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนในชุมชน

1. เดินทางถึงชุมชนเมืองนครราชสีมา
สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ
“คุณย่าโม”

2. ไหว้พระ 6 วัด รอบเมือง ได้แก่ วัดกลาง
หรือวัดพระนารายณ์ วัดบึง วัดบูรพ์
วัดอิสาน วัดพายัพ และวัดสระแก้ว

แนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงที่สาคัญในจังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่ท้าวสุรนารีพร้อมด้วยเจ้าพระยามหิศราธิบดีสวามี
ของท่านสร้างขึ้นหลังจากชนะข้าศึก
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นสถานปฏิบัติธรรมวัดหนึ่ง และเก็บรักษาพระบรม
สารีริกธาตุ อัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาของศาสนิกชนวัดสมานมิตร ต.หนองงู
เหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ
กราบไหว้หลวงพ่อคูณ ชื่นชมวิหารเทพวิทยาคม ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
กราบไหว้พระนอนหินทราย อายุ 1,300 กว่าปี วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วัดป่าภูผาสูง เป็นสานักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติแห่งขุนเขา
มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พิชิตบันได 1,250 ขั้น กราบไหว้พระพุทธสกลสีมามงคล หรือหลวงพ่อขาว ณ วััดเทพพิทักษ์
ปุณณาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นั่งสามล้อ เที่ยววัดในเมืองเก่า ฟังเรื่องเล่ามีชีวิต
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าช้างจัน และศาลเจ้าแม่ทับทิม ในเมืองโคราช
ชม ลิ้มรส อาหารร้านค้าเก่าแก่ในเขตอาเภอเมือง
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองโคราช และเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมี่โคราช
ผ้าไหมโคราช
สินค้าเครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร
กุนเชียง หมูยอ หมูแผ่น
อาหาร ขนม เบเกอรี่ กาแฟ

TRD By NRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณเอ้ : 094-291-5907
Facebook : TRD By NRRU
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ชุมชนบ้านสนวนนอก ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอเมือง 12 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ถิ่นผ้าไหมหางกระรอกคู่
ล้นหลามความรักสามัคคี
ตานานคู่กาแพงดิน

ชุมชนบ้านสนวนนอก มีประวัติความเป็นมาเมื่อ 150 ปี มีสภาพพื้นที่เป็นป่าทึบ
โดยมีต้นไม้ชื่อ “ต้นสนวน” เกิดขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตมี
นายดา เป็นชาวร้อยเอ็ดได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในชุมชนสนวนนอกเป็นคนแรก
และเห็นว่าในที่ของตอนมีต้อนสนวนอยู่มาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสนวน”
กระทั่งต่อมาเมื่อนายดาเสียชีวิต นายจานาญก็ได้รับการแต่งตั้งจากพ่อเมือง ให้ขึ้น
เป็นหลวงจานาญเป็นผู้ปกครองเขตพื้นที่บ้านสนวนจนเป็นหมู่บ้านสนวนนอกมาจนถึง
ทุกวันนี้ ปัจจุบันคนในชุมชนมีวิถีชีวิตไทยเขมร ดังนั้นเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้
ภาษาหลักภาษาพื้นถิ่นเขมร มีการดารงชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชนบท มีความสามัคคี
ปรองดองกันในชุมชน ร่วมมือร่วมใจ ส่วนใหญ่อาชีพประกอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และทอผ้าไหมหางกระรอก ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณจนปัจจุบัน

ผู้คนชุมชนน้าใจงาม
มากมีอารยธรรมโบราณ
ถิ่นแดนนี้บ้านสนวนนอก

ชุมชนบ้านสนวนนอก เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ คือ เป็นหมู่บา้ นศีล 5 วิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมดาเนินตามแบบเขมร เนื่องจากเป็นชุมชนไทยเขมร ชาวบ้านนชุมชนมี
การรวมกลุ่มความเข้มแข็งยกระดับการทางานของชุมชนและพัฒนาชุมนจนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหนึ่งในปลายทางเมื่อมีการเดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย์
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1
2

1

ศาลากลางหมู่บา้ น หมู่

2

สนวนนอก

3
2

3

วัดสนวนใน
4

5

ศูนย์ทอไหมบ้านสนวนนอก

วัดสนวนนอก

ศาลากลางหมูบ่ ้าน หมู่ 2 สนวนนอก เป็นสถานทีต่ อ้ นรับแขกผูม้ าเยือน
วัดสนวนนอก เป็นวัดใหญ่วดั หนึง่ ประจาอาเภอห้วยราช โดยมีพระครู
ประจิตรสีลคุณ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอาเภอห้วยราช ภายในวัด
สนวนนอก มีโบสถ์ สร้างตั้งครู่กันอยู่ 2 หลัง ภายในมีพระประธานสวยงาม
พระในวัด และมักมีหนุ่มสาวพากันมากราบไหว้ขอพร พระในโบสถ์ทั้ง 2 หลัง
เชื่อว่าจะได้อยู่คู่กันไปนานๆ หรือตลอดไป
วัดสนวนใน เป็นวัดประจาหมูบ่ า้ นที่ 3 ภายในวัดมีอโุ บสถที่สนั นิษฐานว่าสร้าง
ขึ้นในสมัยรัชกาล 4 ถึง รัชกาล 5 และมีลวดลายภายในอุโบสถที่สวยงาม โดย
ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์อุโบสถนี้ในเป็นโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมมา
จนถึงทุกวันนี้

4

สะพานยายชุน ชือ่ สพานนีไ้ ด้มากจากมีผบู้ ริจาค คืโดยมีนามว่ายายชุน เป็นผูม่ ี
ฐานะค่อนข้างดีเป็นผู้บริจคเงินในการสร้างสะพานนี้ สะพานนี้ลักษณะเป็นสะพาน
ไม้แผ่นเดียววางทอดกัน ระยะทาง 50 เมตร เพื่อข้ามจากหมู่บ้านไปยังทุ่งนา

5

ศูนย์ทอผ้าไหม ในศูนย์ทอผ้าไหมนีจ้ ะมีการจัดแสดงผ้าไหมทีท่ าการทอ
เสร็จแล้ว และการทอผ้าไหมให้ดูรวมถึงผลิตภัณฑ์จากรังไหมด้วยที่นามา
ทาเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมาจัดขายในศูนย์อีกด้วย แต่ที่มีความ
โดดเด่นนั่นก้คือสินค้าของที่ระลึกชุมชนอันได้แก่ผ้าไหม ที่สามารถซื้อไป
เป็นของฝากของที่ระลึกได้

สะพานยายชุน

15

แผนที่เดินทางไปชุมชนบ้านสนวนนอก

อาหารการกินในชุมชนนี้อุดมสมบูรณ์
นักท่องเที่ยวจะได้พบกับอาหารท้องถิ่นของ
ชุมชน เช่น แกงกล้วยใส่ไก่ น้าพริกปลาทูกับ
ผักลวกจิ้ม ไข่เจียว ไก่ทอด อร่อยล้าสาราญใจ
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ชุมชนบ้านสนวนนอกมีที่พักทั้งเป็น
บ้านพักโฮมสเตย์และรีสอร์ทในหมู่บ้าน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ โดย
ชุมชนบ้านสนวนนอกมีความพร้อมในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งเป็นหมู่คณะหรือ
เป็นกลุ่มเล็กๆ
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน จนถึงจังหวัดสระบุรี
แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้น
แยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากการเดินทางไปยัง
หมู่บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

งานแซนโฎนตา ประเพณีทาบุญหาบรรพบุรุษ และงานออกพรรษา
โกรคาวยาคู (กวนข้าวทิพย์) จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
บริเวณวัดบ้านสนวนนอก และวัดสนวนใน

รถไฟ ถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ นั่งจากหัวลาโพงลงสถานีอาเภอห้วยราช และ
เดินทาต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อไปยังหมู่บ้านสนวนนอก อาเภอห้วยราช

เครือ่ งบิน เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปดอนเมืองเพื่อขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบิน
บุรีรัมย์ และสามารถเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านสนวนนอก โดยเช่ารถจากสนามบิน
มุ่งหน้าไปหมู่บ้านสนวนนอก อาเภอห้วยราช
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ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก็ไปชุมชน
ควรติดต่อศูนย์ประสานงาน คือ คณะทางานโครงการต้องมนต์อีสานใต้ ล่วงหน้าก่อน
เดินทาง หรือ TRD (Tourism Research Development) และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวสนใจ “กิจกรรมชวนทา” ในที่อยู่ในชุมชน ควรแจ้งกับทางชุมชน
เปิดใจให้กว้างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
ควรเคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนในชุมชน

1. เดินทางถึงชุมชนบ้านสนวนนอก
ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 2

3.

นั่งรถกระสวยเที่ยวชมหมู่บ้าน

2. กราบไหว้พระพุทธรูปเก่าแก่ที่วัดสนวนนอก
และวัดสนวนใน

4.

ทอผ้าไหม
ทาขนมตดหมา
ฟ้อนราตร๊ด
ทาเครื่องจักรสาน
TRD By NRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณเอ้ 094-291-5907
Facebook : TRD By NRRU

บายศรีสู่ขวัญ ร่วมรับประทานอาหาร
และชมราตร๊ด
ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าไหม
หางกระรอก (กระนีว) ผ้าสโร่ง ผ้าขาวม้า
ผ้าไหมแปรรูป เช่น เสื้อ กระเป๋าอเนกประสงค์
กระเป๋าดินสอ พวงกุลแจ ตุ๊กตาผ้า
สินค้าเครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร

1.

ตื่นเช้าทาบุญตักบาตร รับประทาน
อาหารเช้าด้วยเมนูท้องถิ่นชุมชน

2.

เยี่ยมชมตลาดโบราณในหมู่บ้าน
ซึ่งเปิดบริการทุกวันเสาร์

คุณโอ๋

09-5801-1693
คุณพงษ์ศรี 08-7458-3235
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หมู่บ้า นช่า งปี่ ตั้ งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลช่ างปี่ ทางทิศ ตะวันตกของ
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวงแผ่นดิน 226 ช่วง ก.ม.ที่
24 มาตามทางหลวงชนบท สร. 301 เส้ น ทางหลวงชนบท บ้ า น
กระโดนค้อถึงบ้านช่างปี่ รวมระยะทางห่างจากอาเภอศีขรภูมิประมาณ
15 กิโลเมตร และห่างจาก จังหวัดสุรินทร์ประมาณ 25 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต.จารพัด อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปราสาททอง กิ่งอ.เขวาสินรินทร์

หมู่บ้านช่างปี่ เป็นการตั้งชื่อตามชื่อของช่างปั้นหม้อที่มีชื่อเสียง มีชื่อว่า “ปี่” เป็นช่างที่มี
ฝีมือจนได้รับคาชมเชย ชาวบ้านถือเป็นเกียรติจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านช่างปี่ แต่ชาวบ้านบางคน
เล่าว่า ชื่อหมู่บ้านมาจากคาว่า “จ าเป็ย” หรือ “เจียงแป็ย” แปลว่า ต้นจาปี ภาษาถิ่นที่ช าว
ตาบลช่างปี่ใช้สื่อสาร คือ ภาษาเขมร และภาษาลาว หมู่บ้านช่างปี่เป็นชุมชนโบราณอายุประมาณ
1,000 ปี ภายในหมู่บ้านมีปราสาทช่างปี่ เป็นอโรคยาศาล 1 ใน 102 แห่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้ าชัยวรมันที่ 7 สร้างตามศิลปะแบบบาปวน มีอายุใ นราวพุทธศตวรรษที่ 18 มี ผังเป็ นรู ป
สี่เ หลี่ยมผืนผ้า ก่อ ด้ว ยศิลาแลง และหินทราย ได้รับ การบูรณะปฏิสังขร เมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ.2554 และขุดพบศิลปะ วัตถุ และเทวรูปโบราณ ได้แก่ เทวรูป ประธานพระคเนศวร์
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระยมทรงกระบือ พระเจ้าหมอ กลีบขนุนที่ยอดปราสาท ซึ่งมีความ
สมบูรณ์หลายชิ้น ศิลปะวัตถุโบราณบางส่วนนามาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชน บางส่วนนาไป
เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

ชุมชนช่างปี่เป็นชุมชนโบราณอายุประมาณ 1,000 ปี คนในชุมชนบางส่วน
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ คนพื้นถิ่นที่มีเชื้อสายเขมรพื้นบ้าน คนบ้านช่างปี่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร มีวิถีชีวิตทีเ่ รียบง่าย ประกอบอาชีพทาการเกษตร และใช้ชีวิตตามวิถีชีวิต
ชาวกุย ประกอบอาหารพื้นบ้านรับประทาน เช่น ต้มไก่ใบมะขาม ต้มยาปลาใส่ผักแขยง
น้าพริกผักสด ฯลฯ มีประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ คือ “ราตร๊ด” หรือรดน้าดาหัวผู้ใหญ่
และขนทรายเข้าวัดช่วงประเพณีสงกรานต์ งานบวงสรวงปราสาทช่างปี่ มีการจัด
กิจกรรมแสงสีเสียงซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
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1 ปราสาทช่างปี่

วัดบูรพาราม
ศาลาหลักเมือง
ปราสาทเมืองที จุดกาเนิดของเมือง
สุรินทร์
ปราสาทศีขรภูมิ หรือปราสาทระแงง

2 มณฑปจอมศัทธาทึก

ปราสาทช่างปี่ เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิ มหายาน ก่อด้วยศิลาแลง
และหินทราย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง คือปราสาทประธาน
วิหารกาแพงแก้ว ซุ้มประตู สระน้าโบราณสถานแห่งนี้เป็นอโรคยาศาล หรือ
ศาสนสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจานวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ราว
พ.ศ.1724 - ราว พ.ศ.1763) แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักร
ตามความที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา พิธีสืบสานตานาน
องค์ปราสาทช่างปี่ (เจียงเป็ย) ตั้งแต่ปี 2553 กรมศิลปากรได้ทาการบูรณะ
ปราสาทช่างปี่ พบโบราณวัตถุจานวนมาก ส่วนหนึ่งนา ไปเก็บรักษาไว้ที
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ อีกส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านช่างปี่
2
วัดบ้านช่างปี่ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในตาบลช่างปี่ วัดล้อมรอบไปด้วยชุมชน
และตั้งอยู่ห่างจากปราสาทช่างปี่ประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดมีสถานที่ที่น่าสนใน
คือศาลาการเปรียญไม้ทั้งหลัง มีพระพุทธรูปรูปหล่อหลวงพ่อพุทธโสธรที่ช าวบ้าน
ศรัทธา และมณฑปจอมศัทธาทึกซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของคนภายในชุมชนในการ
จัดทาผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนสร้างมณฑปแห่งนี้เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนจัดเก็บ
รักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบที่ปราสาทบ้านช่างปี่จานวน 26 ชิ้นและโบราณวัตถุ
ส่วนหนึ่งที่ได้รับบริจาคจากคนในชุมชน
ทัศนียภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ มีอ่างเก็บน้า
ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากนี้คนในชุมชนหมู่บ้านช่างปี่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร หมู่บ้านจึงได้เข้าร่วมและดาเนินโครงการ “นาแปลงใหญ่” เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว จนสามารถนามาพัฒนาเป็นสินค้า
ที่ระลึกของหมู่บ้าน
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แผนที่เดินทางไปชุมชนช่างปี่

อาหารการกินของชุมชนช่างที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ที่ถือเป็นอาชีพหลักและผลิตภัณฑ์
ทางเกษตรที่สร้างชื่อ เมนูต่อไปคือ ต้มยา
ปลาใส่ผักแขยง น้าพริกผัก ปลานึ่งแจ่ว
ฯลฯ ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวมาลองลิ้มชิม
รสด้วยตนเอง
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ชุมชนช่างปี่มีบ้านพักโฮมสเตย์ และรีสอร์ท
ใน อ.คีขรภูมิ และ อ.เมือง จ.สุรินทร์ และ
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- https://www.agoda.com/
- http://www.renthub.in.th/
- https://www.facebook.com/ที่พัก
ในจังหวัดสุรินทร์
รถยนต์ จากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ ใช้เส้นทางหมายเลข 226 ประมาณ 21 กม.
เลี้ยวซ้าย ช่วง ก.ม. ที่ 24 หมู่บ้านพม่า มาตามทางหลวงชนบท สร.301 ประมาณ 3
กิโลเมตร

เดือนเมษายน ประเพณีทอ้ งถิน่ “ราตร๊ด” หรือรดน้าดาหัวผู้ใหญ่และขนทรายเข้าวัด
ช่วงประเพณีสงกรานต์ และงานบวงสรวงปราสาทช่า งปี่ ภายในงานจั ดให้มีขบวนแห่พระ
ไภษัชคุรุไวฑูรย์ประภา มีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
เดือนตุลาคม ประเพณีแซนโฎนตา ถือเป็นวันสารทเดือนสิบของชาวไทยเชือ้ สายเขมร
ที่ลูกหลานจะมารวมตัวกันเพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

รถโดยสารประจาทาง จากตัวเมืองจังหวัดสุรนิ ทร์สามารถนัง่ รถโดยสาร รถสองแถว
และรถตู้สายสุรินทร์ – ศีขรภูมิ สุรินทร์ – ศรีษะเกษ หรือสุรินทร์ – อุบลราชธานี
ลงที่ปากทางบ้านพม่า และต่อรถสองแถววิ่งเข้าหมู่บ้านช่างปี่

รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟกระโดนค้อ ต.ช่างปี่ และนั่งรถสองแถว ลงที่ปากทาง
บ้านพม่า และต่อรถสองแถววิ่งเข้าหมู่บ้านช่างปี่
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ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางไปชุมชน
ควรติดต่อศูนย์ประสานงาน คือ คณะทางานโครงการ ต้องมนต์อีสานใต้ ล่วงหน้าก่อน
เดินทาง
หรือ TRD (Tourism Research Development) และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวสนใจ “กิจกรรมชวนทา” ในที่อยู่ในชุมชน ควรแจ้งกับทางชุมชน
เปิดใจให้กว้างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
ควรเคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนในชุมชน

1. เดินทางถึงชุมชนช่างปี่ และ
ชมปราสาทช่างปี่

2. เยี่ยมชมมณฑปจอมศัทธาทึกและ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนในวัดช่างปี่

3. นั่งรถอีแต๋นเยี่ยมชมชุมชนช่างปี่

4.

ทานาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามวิถีชาวขแมร์
สวดสะเดาะเคราะห์และบายศรีสู่ขวัญ
ทาข้าวเม่า
ฟ้อนราตร๊ด
ห่อข้าวต้มมัดใบมะพร้าว

ทานาและเกี่ยวข้าวโครงการนา
แปลงใหญ่

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์, ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทร์
สินค้าเครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน
ผ้าทอลายพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร
กาละแม
1.

ตื่นเช้าทาบุญตักบาตร รับประทาน
อาหารเช้าด้วยเมนูท้องถิ่นชุมชนช่างปี่

2. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ปราสาท
เมืองที ปราสาทศีขรภูมิ และแวะซื้อกาละแม
ขึ้นชื่อ
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ชุมชนบ้านหัวนา หมู่ 2 ตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอกันทรารมย์ 22 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขต อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตบ้านกอก หมู่ 3
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ามูล
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับบ้านหนองแก้ว หมู่ 1

ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านหัวนา ตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่แถบราบลุ่มแม่น้ามูลสุดเขตรอยต่อกับจังหวัดอุบลราชธานีทางด้านทิศ
ตะวันออก
สภาพทัว่ ไปของชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
มีป่าไม้ชุมชนกว่า 1000 ไร่ มากที่สุดในอาเภอกันทรารมย์ มีป่าบุ่งป่าทาม ชุมชนหัว
นาประกอบด้วยครัวเรือน 80 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 450 คน
อาชีพหลัก คือ ทานา(นาปีและนาปรัง) มีคลองส่งน้าเพือ่ การเกษตร
อาชีพเสริม การทาไร่ เลี้ยงปลาในกระชัง ทานาบัว เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป

กันทรารมย์อุดมหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมกลองตุ้ม ปลาชุมมูลชี หม้อดินดี
โพนทราย มีฝายหัวนา งามสง่าพระมงคลมิ่งเมือง

ชุมชนบ้านหัวนา เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ คือ เป็นหมู่บ้านศีล 5 เน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง 100% วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดาเนินตามแบบชนเผ่าลาว (สี่เผ่าไทศรีสะเกษ)
นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น มีแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน อุทยานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1

ชุมชนบ้านหัวนา มีจดุ ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอยูท่ วี่ ดั จาปา
บ้านหัวนา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก คุณตาคา บุญทบอายุ 121 ปี บอกว่า วัดจาปา
เป็นสานักเรียนหนังสือ มูลกระจายเดิม สมัยนั้นเป็นวัดไม่เคยขาดพระสงฆ์ดูแล
เป็นวัดที่พักพิงของพวกพ่อค้าชาวเรือกระแชง ทีส่ ัญจรทางน้า วัดจาปามีเนื้อที่ 10
ไร่ 1 งาน ปัจจุบันมีพระภิกษุจานวน 11 รูป มีพระครูบวรสังฆรัตน์(มอน อนุตฺตโร/
เครือบุตร) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และมีตาแหน่งปกครองเป็นรองเจ้าคณะ
อาเภอกันทรารมย์ นอกจากท่านยังนักพัฒนาชุมชน คอยให้ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวนา
และท่านยังมีเมตตา ดูแลต้อนรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี
มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน

พระครูบวรสังฆรัตน์
(มอน อนุตฺตโร/เครือบุตร)
เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และ
มีตาแหน่งปกครองเป็นรองเจ้า
คณะอาเภอกันทรารมย์

2

3

4

1

พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ในอุโบสถ วัดจาปา บ้านหัวนา พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ เป็น
พระพุทธรูปเนื้อหินทราย ปางมารวิชัย มีอายุราว 1,400 ปี (สารวจโดยกรมศิลปากร)
เป็นพระพุทธรูป มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชน

2

พระธาตุกตัญญู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ขนาดกว้าง 6x6 เมตร
สูง 31 เมตร ภายในประดิษฐานหลวงพ่อทองคา และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ประทานจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหารภูเขาทอง องค์พระธาตุมีจิตรกรรมภาพหินทราย
แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ ชาดก วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวิถีชีวิตของชนบท
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3

4

พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดจาปา จัดแสดงทีศ่ าลาเจ้าคุณปูพ่ ระศรีจนั ทรคุณ จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 14
กันยายน 2553 ภายในจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีต เครื่องทอ อุปกรณ์การเกษตร
เครื่องดักสัตว์ ในแถบลุ่มน้ามูล-ชี เครื่องจักรสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน สิ่งของเครื่องใช้
ในสมัยโบราณซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในแถบลุ่มน้ามูล-ชี
อุทยานการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
โดยการประกาศเขตอภัยทานเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ป่าชุมชนดงปู่ตา จานวน 28 ไร่
ภายในอุทยานได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกป่าถาวร
มากกว่า 10,000 ต้น มีการจัดแสดงแปลงสาธิตในการเกษตรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
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แผนที่เดินทางไปชุมชนบ้านหัวนา

อาหารการกินในชุมชนนี้ ค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับอาหาร
ท้องถิ่น เช่น กินปลาทอดสดจากลุ่มแม่น้ามูล
จิ้มแจ่วปลาทูสุดแซ่บ แกล้มด้วยผักต้ม กินได้
ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า

โฮมสเตย์ (Home stay)
ชุมชนบ้านหัวนา

กานันสมพงษ์ บุญบาเรอ
08-7254-2142
เดือนมกราคม
งานทาบุญปีใหม่
เดือนพฤศจิกายน งานโฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน
วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ามูล - ลุ่มแม่น้าชี

32

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน จนถึง
จังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นแยก
ใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ถึงจังหวัดศรีสะเกษ หรือแยกขวาเข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ไปจนถึงอาเภอสีคิ้ว แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม
ผ่านอาเภอโชคชัย อาเภอนางรอง อาเภอสังขะ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ โดยใช้เส้นทาง
หมายเลข 220 หรือ 221 ก็ได้
รถโดยสารประจาทาง มีรถโดยสารปรับอากาศกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ ออกจากสถานีขนส่งสาย
เหนือ (หมอชิต 2) ถนนกาแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9
ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จากัด โทร.1490
รถไฟ มีบริการรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาโพง) ไปยังจังหวัดศรีสะเกษทุกวัน มี
ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-11 ชั่วโมง โดยปัจจุบันการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ e-TSRT (https://
www.thairailwayticket.com/eTSRT/)
เครือ่ งบิน ถ้าต้องการเดินทางโดยเครือ่ งบินต้องใช้สนามบินอุบลราชธานี โดยมีผใู้ ห้บริการดังนี้
การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ มีเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯอุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามข้อมูล โทร. 0 2356 1111 (www.thaiairways.co.th)
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ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก็ไปชุมชน
ควรติดต่อศูนย์ประสานงาน คือ คณะทางานโครงการต้องมนต์อีสานใต้ ล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง หรือ TRD (Tourism Research Development) และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวสนใจ “กิจกรรมชวนทา” ในที่อยู่ในชุมชน ควรแจ้งกับทางชุมชน
ไม่มีรถโดยสารประจาทางเข้าหมู่บ้าน จาเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือประสานงาน
กับชุมชน
เปิดใจให้กว้างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
ควรเคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนในชุมชน

1. เดินทางถึงชุมชนบ้านหัวนา ชมการแสดง

พื้นบ้านฟ้อนกลองตุ้มและร่วมสนุกกับชุมชน

4. นั่งรถอีแต๋นเยี่ยมชมป่าชุมชน สักการะปู่ตา

2. กราบหลวงพ่อ

5.

3.

ทาขันหมากเบงเพื่อถวาย
พระธาตุกตัญญู

ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ามูล

ทาขันหมากเบง
ปลูกป่า ขุดมัน
ฟ้อนกลองตุ้ม
ผ้าทอมือ ผ้าขิด จากกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านหัวนา
TRD By NRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณเอ้ 094-291-5907
Facebook : TRD By NRRU

กิจกรรมขุดมัน ปลูกป่า

พระสมุท์เอกนรินโท
1.

ตื่นเช้าทาบุญตักบาตร รับประทาน
อาหารเช้าด้วยเมนูท้องถิ่นชุมชนบ้าน
หัวนา

2.

เยี่ยมชมนาบัว

สินค้าแปรรูปจากแม่น้ามูล ปลาแม่น้า
ตากแดดเดียว ปลาเนื้ออ่อน ปลาร้า ปลาส้ม
ผ้าขิด ทอมือของชุมชน
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร
สินค้ากลุ่มเพาะเห็ด
3.

ล่องเรือชมกระชังปลาและชมแม่น้าสองสี

087-986-5990
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ชุมชนบ้านชีทวน อาเภอเขื่องใน อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณ 43 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 590 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต.ละทาย อ.กัณทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ดินแดนแห่งธรรมะ
สืบสานวัฒนธรรม
ภาพเขียนธรรมมาสสิงห์
ทุกเขตลือนาม
ใหญ่โตเรือโบราณ
ถิ่นนักปราชญ์เมืองคนดี
บ้านชีทวนเดิมเป็นเมืองเก่าแก่ มีชื่อว่า “เมืองซีซ้วน” เจ้าเมืองมีนามใด
ไม่ปรากฏ พระยาซีซ้วนมีบุตรีคนหนึ่ง ชื่อว่า พระนางเจียงได เป็นผู้มีความ
งดงามมาก ชื่อเสียงเลื่องลือไปไกลถึงหัวเมืองต่างๆ ต่อมาท้าวกาฬหงส์ เจ้าเมืองกัน
ตะศิลา (จาปาศักดิ์) ได้มาสู่ขอและหมั้นไว้ เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายไปถึงเมืองอื่นๆ
ต่างก็ไม่พอใจจึงพยายามยกทัพมาแย่งชิงพระนางเจียงไดให้ได้ ท้าวอินทะสะเกษ
ก็ยกทัพมาแย่งชิงพระนางเจียงได โดยยกกองทัพมาตั้งอยู่บริเวณบ้านละทาย
เมืองน้อยในปัจจุบัน แล้วมารอดักรอพบพระนางเจียงไดที่สวนอุทยานอันเป็นบริเวณ
วัดทุ่งศรีวิไลในปัจจุบัน และฉุดเอาพระนางเจียงไดไปค่ายที่พักโดยผ่านไปทางทิศใต้
อันเป็นที่ตั้งบ้านท่าศาลาในปัจจุบัน

ศิลปวัตถุโบราณ
เลิศล้าสัตตภัณฑ์เชิงเทียน
มิ่งขวัญพระพุทธวิเศษ
งดงามพระธรรมเทโว
กล่าวขานถึงองค์พระธาตุ
เป็นศักดิ์ศรีของบ้านชีทวน

บ้านชีชวน เป็นชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนบ้านชีทวน
ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียว และการแต่งกายแบบชาวอีสาน
โบราณ หากวันใดตรงกับวันพระ ชาวชีทวนจะห่มขาว นุ่งซิ่น หรือผ้าโสร่ง มาทาบุญ
ตักบาตรแต่เช้ามืด ที่น่าสนใจคือ ชาวบ้านจะนิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น
ส่วนอาหารคาวหวาน จะใส่ปิ่นโตนาไปถวายที่วัดอีกครั้งหนึ่ง
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1

1 วัดทุง่ ศรีวไิ ล

3

ธรรมมาสสิงห์เทินบุษบก
ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

2

3

2 วัดพระธาตุสวนตาล
4 ขัวน้อย
4

วัดทุง่ ศรีวไิ ล ทีว่ ดั ทุง่ ศรีวไิ ล เชิญชวนไปสักการะพระพุทธวิเศษ
เป็นพระพุทธรูปสลักจากศิลาแลง ปางสมาธินาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง
55 ซ.ม. สูง 90 ซ.ม. ยุคทวารวดี มีอายุกว่า 1,000 ปี หรือราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17–18 พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวตาบลชีทวน และตาบล
ใกล้เคียง เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์มาก เล่ากันว่า สมัยกรม
หลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ มาปกครองที่อุบลราชธานี
และได้รับเอาหม่อมเจียงคาเป็นชายา ได้เคยเดินทางไปสักการะ และ
ภายหลังก็ได้บุตรตามที่อธิษฐานขอไว้ ภายในวิหารยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
วัดธาตุสวนตาล ภายในวัดธาตุสวนตาล มีเรือขุดโบราณ 1 ลา เป็นเรือขุด
ขนาดใหญ่ ทาจากไม้ตะเคียนหินต้นเดียว พบที่ลาน้าชี คาดว่าเรือลานี้มีอายุ
ประมาณ 300 ปี
ธรรมมาสสิงห์เทินบุษบก ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ เป็นงานศิลปกรรม
ที่เกิดจากการผสมผสานความคิดแบบไทย กับฝีมือของช่างญวน หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “แกวเวียง” รูปแบบจะก่อด้วยปูนเขียนสีด้วยลายต่างๆ พร้อมงาน
จิตรกรรมฝ้าเพดานศาลาการเปรียญเป็นธรรมมาสน์ที่แปลกและมีอยู่หลังเดียว
ในประเทศไทย
ขัวน้อย เป็นสะพานเชือ่ มต่อระหว่างชุมชนบ้านหนองแคนกับบ้านชีทวน
เดิมเป็นคันดินผ่านทุ่งนา ต่อมาชาวบ้านได้นาเอาไม้จากเรือเก่าๆ และไม้ที่
เหลือจากการเผาศพมาทาเป็นสะพาน ช่วยให้เดินทางไปมาได้สะดวกขึ้น
ปัจจุบันเป็นสะพานคอนกรีต
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แผนที่เดินทางไปชุมชนบ้านชีทวน

อาหารพื้นบ้านในชุมชนบ้านชีทวน เน้นปลาแม่น้าชี
ที่ทอดได้กรอบอร่อย ขาดไม่ได้คือแกงหน่อไม้ และ
ส้มตา อร่อยแท้แน่นอนจริงๆ

เดือนกรกฎาคม
เดือนกันยายน
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ชุมชนบ้านชีทวน มีที่พักเป็นบ้านพัก
โฮมสเตย์ และรีสอร์ทใน อ.เขื่องใน
และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเพณีฟังเทศน์ปฐมสมโพธิแบบโบราณ
งานออกพรรษา ตักบาตรเทโวที่ขัวน้อย

รถยนต์ เมื่อท่านเดินทางมาจากตัวเมืองอุบลราชธานี มาตามถนนแจ้งสนิทอุบล –
ยโสธร พอมาถึงกิโลเมตรที่ 22 บ้านท่าวารี จะมีทางเลี้ยวโค้ง ทางเข้าบ้านชีทวนจะอยู่
บริเวณทางโค้งพอดี เข้ามาอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงตาบลชีทวน ใช้ระยะเวลา 30 นาที
รถโดยสารประจาทาง ขึน้ รถสองแถวอุบล – เขื่องใน ณ คิวรถวัดทองนพคุณสี่แยก
กิโลศูนย์ แจ้งรถโดยสารว่าจะลงบ้านท่าวารี ใช้ระยะเวลาประมาณ 40 นาที ถึงบ้านท่าวารี
สามารถติดต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างจากบ้านท่าวารีเข้ามาบ้านชีทวน หรือจ้างเหมาสาหรับ
พาเที่ยวตาบลชีทวน
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ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก็ไปชุมชน
ควรติดต่อศูนย์ประสานงาน คือ คณะทางานโครงการต้องมนต์อีสานใต้ ล่วงหน้า
ก่อนเดินทางหรือ TRD (Tourism Research Development) และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวสนใจ “กิจกรรมชวนทา” ในที่อยู่ในชุมชน ควรแจ้งกับทางชุมชน
เปิดใจให้กว้างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
ควรเคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนในชุมชน

1. เดินทางถึงชุมชนบ้านชีทวนโดยไปที่วัด
ทุ่งศรีวิไล เพื่อสักการะองค์หลวงพ่อ
พระพุทธวิเศษ

3.

2. ไห้วพระธาตุสวนตาล ซึ่งสถาปัตยกรรมสร้างเลียนแบบ
มาจากพระธาตุพนม เรือโบราณ สัตตภัณฑ์เชิงเทียน
ณ วัดพระธาตุสวนตาล

นั่งรถอีแต๊กเยี่ยมชมชุมชน และชมธรรมมาสสิงห์
ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

1. ตื่นเช้าทาบุญตักบาตร รับประทานอาหาร
เช้าด้วยเมนูท้องถิ่นชุมชนบ้านชีทวน

4.

2.

นั่งรถอีแต๊กเยี่ยมไปเช็คอินที่ขัวน้อย และในช่วง
ออกพรรษาจะมีการตักบาตรเทโว ณ ขัวน้อย
แห่งนี้

ทาขันหมากเบง เพื่อนาไปบูชาพระรัตนตรัย
ในวันอุโบสถ หรือวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งการนาไปบูชาวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว

ทาขันหมากเบง
ฟ้อนกลองตุ้ม
ผ้าทอมือ จากกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านชีทวน

สินค้าแปรรูปจากแม่น้าชี คือ
ปลาแม่น้าตากแดดเดียว
ปลาเนื้ออ่อน ปลาร้า ปลาส้ม
ผ้าทอมือของชุมชน
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร

TRD By NRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณเอ้ : 094-291-5907
Facebook : TRD By NRRU
กานันลือไทย จันทร์เขียว : 086-2566001
คุณมาลีพันธ์ ถวิลบุญ (แม่แข) :
089-2829974
มัคคุเทศก์โดย คุณตาสวน ธานี
ปราชญ์ชุมชนบ้านชีทวน
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แหล่งอ้ำงอิงข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ชุมชนเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชุมชนบ้านสนวนนอกและบ้านสนวนใน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนช่างปี่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ชุมชนบ้านหัวนา อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชุมชนบ้านชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

