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ลานวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ย : ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อชีวิตพอเพียง
ว่ากันว่าสิ่งสำาคัญที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนส่วนใหญ่นั้น มีไม่น้อยที่เกิดจากความ
ตั้งใจจริงของคนตัวเล็กๆ ลานวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ยก็เช่นกัน เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจจริงของ วันดี สิงห์ทอง 

“ต้องการให้บ้านร้อยเสาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
การศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่” วันดีกล่าว

ในอดีต ชุมชนตะเคียนเตี้ยมีอาชีพทำานาเหมือนกับอำาเภออื่น มีน้ำาท่าสมบูรณ์ตลอดทั้ง
ปี ทว่าต่อมาน้ำาไม่เพียงพอต่อการทำานา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงได้หันไปปลูกมะพร้าว เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยส่วนใหญ่จะเป็นสวนมะพร้าว สามารถแปรรูปได้ 

ปัจจุบันสวนมะพร้าวยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวตะเคียนเตี้ย

อยู่ แต่ก็มีการทำาสวนเกษตรหลากหลายมากขึ้น 

ด้วยความที่ชุมชนยังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและ

อากาศก็ยังสะอาดบริสุทธิ์ ชุมชนตะเคียนเตี้ยจึงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างดี โดยมีชาวชุมชนร่วมมือ

กันสร้างและผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งวิธีที่

ทำาได้จริงก็คือการใช้ของที่มีอยู่แล้วมาจัดการใหม่ให้เป็น

ระบบระเบียบ

การเริ่มต้นที่บ้านร้อยเสาของ วันดี สิงห์ทอง จึง

เกิดขึ้น 

“อยากให้ชุมชนของเราแข็งแกร่ง สามารถกระจาย
รายได้สู่ชุมชนได้ด้วย โดยดึงคนภายนอกได้เข้ามา

เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง และ
ชมพิพิธภัณฑ์บนบ้านร้อยเสาแห่งนี้ จึงเกิดเป็นลานวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมา” 
เจ้าของบ้านกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ในช่วงเริ่มต้นนั้น วันดีและญาติพี่น้องช่วยกันลงมือด้วยความตั้งใจ เมื่อความตั้งใจ
ปรากฏต่อการมองเห็นของชุมชน ผู้คนบางส่วนจึงก้าวเข้ามาให้ความร่วมมือ เพราะทุก
คนมั่นใจว่าสิ่งดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

บ้านร้อยเสา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

บ้านโบราณหลังนี้ได้รับการดูแลอย่างดี หากมองจากภายนอกจะ
มองเป็นบ้านสองหลัง แต่เมื่อเข้าไปข้างในจะพบว่าตัวบ้านภายใน
ทะลุถึงกันทั้งหมด 

เหตุที่หน้าตาและโครงสร้างของบ้านเป็นเช่นนี้ ก็เพราะแม่และน้า
ของวันดีเป็นคู่แฝด ซึ่งคนสมัยก่อนเชื่อว่าคู่แฝดจะต้องใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกัน ห้ามแยกจากกัน ไม่เช่นนั้นจะทำามาหากินไม่คล่อง จึงได้ทำา
บ้านร้อยเสาหลังนี้ดูภายนอกมีสองหลัง  โดยจั่วด้านหน้ามีสองอัน 
เหมือนเป็นการแก้เคล็ด แต่ภายในทะลุถึงกันหมด 



ติดไว้ ใครอยากซื้อก็ให้เอาเงินใส่กระปุก

ออมสิน วิธีนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อ

ใจในชุมชน 

นอกจากนี้ ผัก ผลไม้ ใบไม้ยังได้นำา

สามารถนำาไปหมักน้ำาชีวภาพได้อีกด้วย 

ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบ

ตัวให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ แถม

ยังไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคเหมือน

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหาตามท้องตลาด

ทั่วไปอีกด้วย

กัวซารักษาโรค 

กิจกรรมเพื่อสุขภาพของลานวัฒนธรรม ถือเป็นจุดเด่นที่ใครมาถึงต้องสัมผัส คือ กัวซารักษาโรค 

กัวซา คือหนึ่งในภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน ที่ตกทอดมาตั้งแต่โบราณอีกหนึ่งอย่างของชาวจีน 

เป็นการบำาบัดด้วยการขูดผิวหนัง เพื่อขับพิษ ซึ่งทำาได้ง่าย สะดวก เห็นผลเร็ว ที่สำาคัญ ไม่มีผลข้าง

เคียง มีคุณสมบัติเด่นในการรักษาอาการไข้แดดและไข้หวัดอย่างรวดเร็ว 

นอกจากการรักษาแล้ว ที่ลานวัฒนธรรมแห่งนี้ยังเปิดสอนกัวซาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนสำาหรับผู้ที่

สนใจ

นอกจากนี้ยังการอบสมุนไพรไร้สารพิษที่เก็บเกี่ยวมาจากสวนที่ปลูกอยู่รอบบ้านนี่เอง พร้อมกันนี้ยัง

มีน้ำาสมุนไพรห่างไกลจากเคมีให้สดชื่นอีกหลากหลายเมนู ทั้งชาเขียวใบหม่อน น้ำาตะลิงปลิงผสม

มะเฟืองรสหวานอมเปรี้ยวอุดมไปด้วยวิตามินซี 

เรียกได้ว่ามาที่นี่สุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกเลยทีเดียว  

 เรียนรู้สารพันงานศิลปะพื้นบ้าน

ไม่ใช่แค่สถานที่สำาหรับเที่ยวชม แต่ลานวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ยยังมีการสอนงานศิลปะและงานฝีมือ

อันเป็นของถ้องถิ่นแต่โบราณอีกด้วย

เริ่มจากการเรียนตัดพวงมโหตร ซึ่งเป็นศิลปะอีกแขนงที่กำาลังจะหายไป หากย้อนกลับไปหาอดีต 

เมื่อมีงานบุญตามวัดที่ต่างจังหวัดนั้น ทั่วทั้งงานจะมีพวงมโหตรประดับประดาบานสะพรั่ง โดยจะติด

อยู่ตาม “ธงราว” ซึ่งเป็นธงทำาจากกระดาษว่าว ตอนหลังกลายเป็นรูปนักษัตร หรือตัดเป็นพวง 

ปัจจุบัน ชั้นบนของตัวบ้านได้ปรับปรุงและตกแต่งให้เป็นพื้นที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัย

โบราณหายาก เช่น สมุดข่อย ซึ่งถือเป็นหนังสือโบราณที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นจากการ

สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญา เพื่อบันทึกข้อมูลและเรื่องเล่าต่างๆ 

สมุดข่อยที่บ้านร้อยเสาเป็นเหมือนมรดกตกทอดต่อกันมา ซึ่งในสมุดเล่มนี้มีบันทึกตำารายารักษา

โรค ตำาราโหราศาสตร์ไทย ปีนักษัตรของไทย การดูฤกษ์ยามวันมงคล และการจับคู่ดวงคู่ครอง  

นอกจากสมุดข่อยแล้วยังมีกระดานชนวน ครกบดยาประจำาบ้านร้อยเสา ภาชนะทองเหลืองสลักลาย

รุ่นเก่า และพระเครื่อง ที่มีตั้งแต่ใหม่ไปถึงรุ่นเก่า ที่สำาคัญ ของทุกชิ้นมีเรื่องราวและมากด้วยคุณค่า 

จึงนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่มีชีวิตน่าเรียนรู้มากๆ  

วิถีแห่งความยั่งยืน

พื้นที่รอบๆ ตัวบ้านร้อยเสากินเนื้อที่มากกว่า 6 ไร่ โดยทุกตารางเมตรถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็ม

ที่ เริ่มจากการคัดแยกขยะภายในบ้าน วิธีเปลี่ยนขยะให้เป็นของมีค่า ทำาตู้เย็นธรรมชาติโดยปลูก

พืชกินได้อยู่ท้ายครัว ไม่ใช้สารพิษในการกำาจัดแมลงเพื่อป้องกันสารตกค้าง วิธีการดูแลต้นไม้แบบ

ง่ายๆ ปลูกสวนสมุนไพรเพื่อใช้สรรพคุณให้ครบถ้วน ทุกอย่างมีคุณค่าแก่การเรียนรู้ทั้งสิ้น 

ด้านหลังของสวนเป็น
แปลงไม้ไผ่ตงพันธุ์ไต้ไหวัน
และไม้ไผ่หวาน ซึ่งออก
หน่อตัดขายได้ตลอดทั้งปี 

ทุกๆ เช้า วันดีหรือพี่สาว
จะตัดหน่อไม้นำาไปวาง
ขายหน้าบ้าน เขียนราคา



นอกจากนี้ยังมีการสอนเรียนร้องเล่นเพลงพื้นบ้านลำาตัด ที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้น้อยลงทุกที โดย

มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนกันอย่างจริงจังเลยทีเดียว 

ในส่วนของอาหารการกินและภูมิปัญญาอื่นๆ ก็มีการสอนด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำาขนม

โบราณ การทำาอาหารพื้นเมือง การพับดอกไม้ การสานตะกร้า ซึ่งทั้งหมดนี้คือการสานต่อภูมิปัญญา

บรรพบุรุษที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่สำาคัญ ยังเป็นงานประณีตที่ต้องใช้ความตั้งใจและสมาธิค่อน

ข้างสูง หากทำาได้ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตโดยรวมอย่างแน่นอน

ผักลืมรดน้ำ 

สำาหรับคนไม่ค่อยมีเวลาดูแลผักหรือต้นไม้ “คุณวันดี” แนะนำาให้ลองใช้วิธีของพี่สาวดู ให้ปลูกผัก

หรือต้นไม้ในตะกร้าแล้วนำาไปวางบนถังน้ำาที่เจาะรูหรือ

ไม่มีฝาปิด แต่ระวังอย่าให้รากใกล้น้ำาจนเกินไป ไม่

อย่างนั้นอาจเน่าได้ วิธีนี้ช่วยให้ต้นไม้มีความชุ่มชื่น

ตลอด วันไหนเราลืมลดน้ำาก็ไม่ตาย หลายคนเรียกวิธี

นี้ว่า “ผักลืมรดน้ำา”

   

แผนที่และเส้นทางการเดินทาง

การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท วิ่งเข้าอำาเภอบางละมุง แล้ว
ตรงเข้าบ้านตะเคียนเตี้ย อีกเส้นทางคือใช้ทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์ 
แยกออกบ้านตะเคียนเตี้ยขับรถย้อนมาเข้าซอยบ้านตะเคียนเตี้ย 34

ข้อมูลการติดต่อ: นางวันดี สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 32-33 ม.3 ถนนตะเคียนเตี้ย 
ซ.34 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
โทร.08-5698-9732, email: wandee_central@hotmail.com



เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำาเที่ยว
• ควรแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่สถานที่  และ เหมาะสมกับกาลเทศะ• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื่อของชุมชน
• ทำาความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ้ง
• ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน  
• ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
• เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำาแบบชุมชน
• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจายรายได้ต่อชุมชน
• มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย
โทร.08-5698-9732, email: wandee_central@hotmail.com

สนับสนุนการจัดทำาโดย  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 
โทร. 02 357 3580 www.dasta.or.th, www.facebook .com/เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. 


