ข้อมูลหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้าน ล่อมอ้ายหมอง หมูท่ ี่ 3 ตาบล หนองไผ่แบน อาเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
1.ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)
บ้านล่อมอ้ายหมองมีการก่อตั้งเป็นหมู่บ้านมานานประมาณ 150 ปี โดยในช่วงการก่อตั้งเป็นคนจาก
จังหวัดอยุธยาเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทากินจานวน 3 คน ต่อมามีคนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาหาพื้นที่ทากินเพิ่มมากขึ้นจึง
ตั้งเป็นหมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณหมู่บ้านมีร่องน้าเรียกว่าร่องอ้ายหมองต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านล่อมอ้ายหมอง
ทีต่ ั้งและลักษณะทางกายภาพ
 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ บ้านล่อมอ้ายหมอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต. หนองไผ่แบน อ.เมืองจ.อุทัยธานีห่างจาก
ที่ว่าการอาเภอเมือง เป็นระยะทาง 7กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่แบน
- ทิศใต้ ติดกับ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขวาง
- ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่แบน
- ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่1 ต.ดอนขวาง
 สภาพภูมิประเทศของชุมชน เป็นที่ราบ มีพื้นที่ 1,250 ไร่ มีพื้นที่ทาการเกษตร 700 ไร่ โดยเป็นพื้นที่
นา 700ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 20 ไร่และที่อยู่อาศัย 530ไร่ 1.3 โครงสร้างประชากรปี 2555 มีประชากรรวม 508 คน
115 ครัวเรือน เป็นชาย 243 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 เพศหญิง 265 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 จานวน
ประชากรเฉลี่ย 4.4 คน /ครัวเรือน โดยมีโครงสร้างอายุประชากร ดังนี้
- ประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี มีจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8
- ประชากรช่วงอายุ 15-59 ปี มีจานวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6
- ประชากรช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ13.6
ผู้นาชุมชน
มีผู้ใหญ่บ้าน คือนายสมยศ กระเทศ เบอร์ติดต่อ 081-0408051
ที่อยู่ 17/2 หมู่ 3 บ้านล่อมอ้ายหมอง ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี
2.สิ่ ง ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องหมู่ บ้ า น/ขนบธรรมเนี ย มประเพณี / ศิ ล ปวั ฒ นธรรม/ภู มิ ปั ญ ญา/โบราณสถาน/
โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ศาลเจ้าพ่อเสือ จังหวัดอุทัยธานี
- สักการะหลวงพ่อทันใจ ยูไลบุญบันดาล
- เรียนรู้ภูมปัญญาการทามีด
3.ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ / แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ
- ศูนย์การเรียนรู้บนหลังควาย
- แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน คนรักธรรมชาติ
- แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีลุงพึง

4.สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทาง
การเกษตร (จานวน 10 ชิ้น)
1. มีดพับเมืองอุทัยธานี นวัตวิถีแห่งภูมิปัญญา
2. หัวเข็มขัดมีดหมุน นวัตวิถีแห่งภูมิปัญญา
3. พวงกุญแจของที่ระลึกจากเหล็กกล้า
4.ผักปลอดสาร
5. ไม้แกะสลัก ภาพมงคลจากไม้แกะสลัก
6. กรอบรูปแฮนด์เมด
7. ที่เปิดขวดของที่ระลึกจากเหล็กกล้า
8. ผลไม้เกษตรอินทรีย์
9. ไม้เท้าซ่อนมีด (ตะพดซ่อนมีด)
10. เครื่องประดับ จี้ กาไล
5. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัดหนองหญ้านาง (อบสมุนไพร,นวดแผนโบราณ)
- จุดจักรยานยืมเที่ยว
- ร้านกาแฟสดและอาหาร บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว
6. คณะทางานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จานวน 9 – 15 คน )
๑. นายสมยศ กระเทศ
ประธานกรรมการ
๒. นายประจวบ เหลืองแดง
รองประธานกรรมการ
๓. นายมนัสชัย แกว่นเชิงค้า
เหรัญญิก
๔. นายสุดใส เหลืองแดง
ประชาสัมพันธ์
๕. นายพล แกว่นเชิงค้า
กรรมการ
๖. นายน้อย สีนารอด
กรรมการ
๗. นางสุกัญญา เหลืองแดง
กรรมการ
๘.นางยุพิณ คงไทย
กรรมการ
๙. นายสุทธินันท์ แตงไทย
กรรมการ
๑๐. นายวงศ์เกษม ศาสตระคมฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุชาดา นิลประภา
ที่ปรึกษา
7.แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง
ตามเอกสารแนบที่ 1.
8. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล คณะทางาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี
นางสาวสุชาดา นิลประภา พัฒนากรผู้ประสานงานประจาตาบลหนองไผ่แบน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๐๔๓๖๔๑๓
นายวงศ์เกษม ศาสตระคมฤทธิ์ ประธาน บจ.อุทัยธานี โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๑๓๕๓๕๕๔
นายจักรินทร์ เถระปัญญา กรรมการผู้จัดการ บจ.ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๘๑๒๙๐๓๗
9.อื่นๆ
-

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านล่อมอ้ายหมอง หมู่ที่ 3 ตาบลหนองไผ่แบน อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
บ้านล่อมอ้ายหมอง ประชากรประกอบสัมมาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการขุดเจาะน้าบาดาลขึ้นมาใช้

ด้าน
และเกิด

ประสิทธิภาพสูงในหมู่บ้าน ทาให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่
ดี

ภาพจุดบริการนักท่องเที่ยวบ้านล่อมอ้ายหมอง
ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าบ้านล่อมอ้ายหมอง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมมีดรูปทรงแปลกตาหนึ่ง
เดียวโลก จุดสาธิตการทามีดวิถีเมืองอุทัยธานีที่มีมาแต่โบราณ ชมนิทรรศการวิวัฒนาการมีดเมืองพระชนกจักรี จาก
เมืองหน้าด่านอยุธยาสู่มีดยุคปัจจุบัน ชมภาพลายเส้รการออกแบบมีดพิสดารหนึ่งเดียวในโลก โดยฝีมือสุดยอดศิลปิน
ของโลก อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ
ข้อมูลติดต่อ : คุณวาสนา แตงไทย ประธานกลุ่ม

ภาพ ศาลเจ้าพ่อเสือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน

สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชองชาวไทยเชื้อสายจีนและคนในจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๓
ตาบลหนองไผ่แบน สักการะหลวงพ่อทันใจ ยูไลบุญบันดาล ในศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะมีประเพณีไหว้
ประจาปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ข้อมูลติดต่อ : คุณเตชนิธิ เทพวงศ์ เถ่านั้งศาลเจ้าพ่อเสือ

ภาพพิพิธภัณฑ์บ้านสัตว์ล้านปีจังหวัดอุทัยธานี
ชมพิพิธภัณฑ์บ้านสัตว์บ้านปี ซากดึกดาบรรพ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัตศาสตร์ ชมซากดึกดาบรรพ์ของ
สัตว์หลากหลายชนิด เช่น หอย ปู จระเข้ กวาง ช้าง โดยเฉาะซากงาช้างดึกดาบรรพ์ที่ยังคงเสน่ห์และความ
สวยงามผ่านเรื่องราวนับสินล้านปีก่อน ซากเขี้ยวสัตว์ดึกดาบรรพ์เช่น หมี เขี้ยวหมู่ป่า พันสัตว์ตระกูลม้าและกวาง
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธรณีวิทยาที่น่าศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : คุณเตชนิธิ เทพวงศ์ ผู้ดูแลนิทรรศการ

ภาพ ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตบนหลังควาย ชุมชนล่อมอ้ายหมอง
ในหมู่บ้านมีการใช้ควายเพื่อการเกษตร ยังคงวิถีชัวิตดั้งเดิมในการเลี้ยงควายสืบจนปัจจุบันและเป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงพ่อพันธ์ควายไทยพันธุ์ดี ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับควายได้อย่างใกล้ชิด อาจจะมีการอาบน้าให้ควาย เรียนรู้วิธีการเลี้ยงควาย
สัมผัสกับควายบนพื้นฐานรากเหง้าแห่งเกษตรกรไทย
ในเวลากลางวัน เกษตรจะเลี้ยงในพื้นทีท่ ี่เรียกว่าแหล่งควาย และปล่อยให้หากินตามธรรมชาติบ้าง ให้ควาย
อาบน้าตามแหล่งน้าธรรมชาติในชุมชน ในเวลากลางคืนควายนั้นจะนอนอยู่ในปลักน้าเพราะการที่ควายนอนในน้า
จะช่วยให้ยุงไม่กัดถือว่าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ที่มีมาแต่เดิม การเลี้ยงควายจะเลี้ยงแบบธรรมชาติให้ควายกิน
หญ้าตามท้องนา และจะมีตรวจสุขภาพโดยสานักงานปศุสัตว์ในการสนับสนุนยาบารุง
ขี้ควายสามารถนาไปทาปุ๋ยคอกเพื่อไปช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ดี นอกจากขี้ควายจะเอาไปทาปุ๋ย
แล้วภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชุมชนยังสามารถเอาผสมน้าเทบนลานนวดข้าวเพื่อกันฝุ่นละอองที่จะเข้ามาในลานข้าว
และป้องกันแมลงรบกวน สิ่งนี้นับว่าเป็นถูมิปัญญารุ่นบรรพบุรุษที่ยังคงสืบมาจนปัจจุบั นให้เราได้ศึกษาความผูกพัน
พันธ์ของวิถีควายไทยในภาคการเกษตร
ข้อมูลติดต่อ : คุณสาว เจ้าของศูนย์ฝึกควายพันธุ์ดี ชุมชนล่อมอ้ายหมอง

ภาพ แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน คนรักธรรมชาติ
สัมผัสไม้ยืนต้นนานาชนิด ซึ่งปลูกไว้เพื่อการอนุรักษ์พันธ์ไม้พื้นเมืองและแหล่งอาหารของคนในชุมชน หลาย
ชนิดเป็นสมุนไพร เป็นยารักษาโรค ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับวิถีแห่งการกินอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาเป็น
อาหาร

ภาพ
สวน
เกษตร
อินทรีย์
นวัต
วิถีล่อม
อ้าย
หมอง(สวนลุงพึง)
ในสวนเกษตรอินทรีย์ นวัตวิถีล่อมอ้ายหมอง (สวนลุงพึง) มีการทาสวนทาไร่เพื่อการประกอบอาชีพดาเนิน
วิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงมีผักผลไม้อาทิเช่น ฝรั่ง น้อยหน่า กล้วย ส้มโอ ชมพู่ กล้วยหอมทอง สวนมะนาว
แปลงชะอม และพืชผักอื่นๆอีกมากมาย การปลูกผักผลไม้หลากหลายชนิดนั้นทาให้มีผลผลิตทางการเกษตรออกขาย
ตลอดปี เพราะผลไม้แต่ละชนิดจะออกผลผลิตตามฤดูกาลหมุนเวียนกันไป
มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการรดน้าต้นไม้โดยการดึงน้าจากสระที่ขุดมารดน้าตามวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมตามแนวการการบริหารจัดการพื้นที่
มีการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในชุมชนโดยเฉพาะขี้ควาย มาเป็นปุ๋ยต้นไม้เพื่อช่วยในการ
เจริญเติบโตและมีความปลอดภัยในภาคการเกษตร ตามโครงการผัดปลอดสาร อาหารปลอดพิษ ของสานักงานโอ
ทอปเทรดเดอร์ จังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลติดต่อ : คุณลุงพึง เจ้าของปราชญ์ชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ นวัตวิถีล่อมอ้ายหมอง

ภาพ ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย วัดหนองหญ้านาง ตาบลหนองไผ่แบน
สถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศแห่งการผ่อนคลาย มีบริการนวดแผนไทย นวดแก้
อาการ นวดรักษาโรค สาธิตการเหยียบขางรักษาโรคซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการปรับธาตุเจ้าเรือน สัมผัสห้องอบ
สมุนไพรจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสักการะพระพุทธรูปในโบสถ์จตุรมุขแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานี

