
ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไทย
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ปราสาทเขาพนมรุ้งอยู่เหนือขึ้นไป ถัดลงมาคือ ปราสาทเมืองต�่า
ชาวบ้านโคกเมืองได้ค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในหมู่หิน อันเป็นผลงาน

ของคนเมื่อพันปีก่อนเพื่อสักการะองค์ศิวะเจ้า จากหน้าบัน โคปุระ
 บัวแปดกลีบ สู่บารายใหญ่ จนพบความงามที่เลื่อนไหลมาสู่ผืนไหม

Situated between Phanom Rung Historical Park and Prasat Muang Tam, 
Khok Mueang villagers have taken inspiration from these ancient 

structures and developed their own unique textile designs

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  เที่ยวชมปราสาทเมืองต�่า และอ่างเก็บน�้าโบราณ
Visit Prasat Muang Tam and its ancient reservoir

  การทอผ้าไหมด้วยลวดลายแบบโบราณ และลายผักกูดที่ได้ 
      แรงบันดาลใจจากปราสาทหิน

See the traditional silk patterns and the fern design 
inspired by historic stone carving

  เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไหม สาวไหม ฟอก และย้อมเส้นไหม
      ด้วยสีธรรมชาติครบวงจร

Get to know about Sericulture and natural dye silkworms

  ชมการทอเสื่อกกพื้นบ้าน
Discover traditional reed mat weaving

บ้านโคกเมือง
จ.บุรีรัมย์

Khok Mueang, Buriram

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 พบกันที่จุดนัดพบ | Gather at the meeting point.

09:30 เที่ยวกุฏิฤาษี/ปราสาทเมืองต�่า/เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนโคกเมือง 
 Visit Kuti Rishi/Prasat Muang Tam/observe Khok Meuang village life.

11:00 ท�ากับข้าวร่วมกัน | Cook lunch together.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน | Lunch

13:00 กิจกรรม 1 | Workshop # 1

14:30 รับประทานไอศกรีม ผลไม้ และน�้าสมุนไพร | Some time to kick back.

15:00 กิจกรรม 2 | Workshop # 2

16:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย | Some time to kick back.

18:00 รับประทานอาหารเย็น | Dinner

19:00 พักผ่อนที่โฮมสเตย์ | Time to chill out.

วันที่สอง (Second Day)
06:30 ไปปลูกต้นไม้ หรือไปเขาปลายบัด (ท�าบุญตักบาตร, ตลาดเช้า) ท�าปิ่นโตไปวัด 
 Tree planting or visit Khao Plai But (visit the morning market, give alms) or take  
 alms food to the temple.

08:30 รับประทานอาหารเช้า | Breakfast

10:.00 แวะศูนย์โอทอปของชุมชน ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ 
 Shop for souvenirs at OTOP store Bid farewell.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
กลุ่มโอทอปผ้าไหมบ้านโคกเมือง
Khun Prasit Loiprakhon (Chairman of 
Tourism Village Group)
Tel. 096-796-6127 

ที่ตั้ง: อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
Address: Amphoe Prakhon Chai, Buriram

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   700 บาท/THB
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เวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ชาวหนองแข้รักษาหนอนไหมพันธุ์แท้เอาไว้เพื่อทอเป็นผืน
ให้เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งยายทุ้มยายไท้ สองพี่น้องยากจนบรรจงทอเพื่อสวมใส่ไป

รับเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี เรื่องราวอันน่าปลื้มปีติ
ได้เกิดขึ้น และด�าเนินต่อมาอีกสามชั่วรุ่น  

The poverty-stricken sisters who weaved and tailored their best silk 
dress for Their Majesties the King and Queen of Thailand’s visit did not 

leave behind just a heartfelt story.  Three generations have since 
passed and their silkworms are still being bred here.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  พิพิธภัณฑ์บ้านยายทุ้มยายไท้ เรือนเก่าแบบอีสานที่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มาถึง 3 ครั้ง

      เพื่อทรงขอซื้อผ้าไหม 
Visit the Two Sisters Museum, a traditional Isaan house where Her Majesty The Queen  
granted 3 personal visits to purchase silk textiles

  โรงทอผ้าไหมด้วยลวดลายแบบโบราณ 
Silk weaving with traditional designs

  เรียนรู้การเลี้ยงไหม การต้ม และสาวไหม จนถึงกระบวนการย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ
See the entire process of silk making, from sericulture to natural dyeing

  ลงนาด�านาเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีผู้ไทบ้านหนองแข้
Transplanting & reaping rice, get to know more about Ban Nong Khae village life 

บ้านหนองแข้
จ.สกลนคร 

Ban Nong Khae, Sakol Nakhon

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip 

08:00 พบกันที่ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ แนะน�าตัววิทยากร แนะน�าชุมชน
 Meet at Ban Nong Khae Silk Weaving Learning Center, introduction to the   
 community & instructors. 

08:30 ชมพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไท้ เรือนไทยอีสานที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ใน 
 รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ ปัจจุบันจัดแสดงเรื่องผ้าไหม และการย้อมสีธรรมชาติ 
 Visit the museum at Ban Pa Tum Pa Tai, the Isan traditional house once visited by  
 Her Majesty and now set up to display local silk textiles & natural dye.

10:00 ชมต้นหม่อน การเก็บหม่อนมาเลี้ยงไหมในโรงเลี้ยงไหม การคัดเลือกผีเสื้อหนอนไหมตัวผู้ตัวเมีย  
 การเก็บไข่ไหม เลือกพันธุ์พื้นเมือง
 Learn about sericulture, how to tend and select silkworms, eggs collection and  
 how the local breed has been improving.

12:00 อาหารกลางวัน ส้มต�า อาหารพื้นบ้าน
 Enjoy lunch with Somtam and other traditional dishes.

13:00 สาธิตการสาวไหม ต้มดักแด้ การตีเกลียว การลอกกาว การกวักไหม และทดลองสาวไหม
 Watch demonstrations of silk reeling, cocoon boiling & thread teasing. Get some  
 hands-on experience.

14:00 เรียนรู้การย้อมด้วยสีธรรมชาติจากพืชพรรณต่าง ๆ การท�าไหมมัดหมี่ และการลงมือย้อม
 Try your hand at making natural dye from different plants and do the tie-dye.

15:00 การทอผ้าไหม ประณีตวิจิตร จนเป็นซิ่นผืนด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม เหมือนในสมัยที่แม่ทุ้มแม่ไท้ 
 สวมใส่ไปรับเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี
 Watch how the wonderful traditional silk tube skirts were completed the same  
 way the sisters had theirs done for the Royal visit.

16:30 จบกิจกรรม สามารถพูดคุยซักถามเพิ่มเติม
 Final discussion and then farewell.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
แม่วาสเมือง ปะระคะ
(Khun Watmuang Paraka)
Tel. 088-563-5394

ที่ตั้ง: อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
Address: Amphoe Prakhon Chai, Buriram

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อกลุ่ม 8-10 คน:
(per group of 8-10)   6,000 บาท/THB
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วิถีชุมชนซึ่งบางส่วนเป็นชาวไทยทรงด�า ยังทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน สวมชุดผ้าสีด�า
แขนกระบอก กระดุมเงิน ปักขอบผ้าด้วยมือ มีผ้าเสี่ยวพาดไหล่เป็นเอกลักษณ์ 

นอกจากนี้ยังมีสวนชมพู่ทับทิมจันทร์ต้นแบบ แปลงปลูกกล้วยไม้
 และสวนเกษตรตัวอย่างปลอดสารเคมี

Most of the villagers are of the Tai Song Dam group who keep their 
traditions alive by making their own textiles and proudly wearing their 
costumes - all while developing some excellent organic vegetable and 

orchid farms that others use model farms for themselves.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  เรียนรู้การทอผ้าด้วยกี่กระตุก แบบไทยทรงด�า 
Learn weaving using Tai Song Dam’s loom

  กิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรสวนกล้วยไม้ ฟาร์มปลากระเบน 
Get to know about orchid farming and pet 
stingray farming

  ขี่ควายชมพูถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
Take some photos with the pink buffalo

ชุมชนต�าบลดอนคา
จ.ราชบุรี

 Tambon Don Kha Community, Ratchaburi

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip 

09:30 เรียนรู้พร้อมชมสวนกล้วยไม้ ตัดกล้วยไม้มาก�า เพื่อน�ากลับตอนเย็น
  Introduction and tour of the orchid farm, take a handful as a souvenir.

10:30 เข้าฐานป่า เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ปักหน่อกล้วยไม้ เรียนรู้เรื่องไส้เดือนดิน 
 Get to know more about forest resources, grow morning glory, orchids,   
 earthworms.

11:30 ชมฟาร์มปลากระเบน 
 Visit the aquarium stingray farm.

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้านไทยทรงด�า พร้อมทอดไข่เจียว) 
 Enjoy lunch (Tai Song Dam cuisine with Thai omelet).

13:00 ทอผ้าด้วยกี่กระตุก และเรียนรู้วิถีไทยทรงด�า
  Loom weaving and Tai Song Dam arts.

13:45 ล่องเรือชมสวนชมพู่ 
 Take a boat to explore the rose apple orchard.

14:30 ไปปั่นน�้ามะม่วงสมูตตี้ที่สวนราเชนทร์ 
 Travel to Suan Rachaen to make a mango smoothie.

15:15 ก�ากล้วยไม้ใส่บูเก้ ขี่ควายชมพูถ่ายรูป ให้อาหารควายชมพู 
 Make an orchid bouquet. Take some selfies riding the pink buffalo and feed him  
 once you are done.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณสุวรรณา ทรัพย์พืชผล 
(Khun Suwanna Subpuetpon)
Tel. 081-936-4995 
Facebook: ดอนเอ๋ย ดอนคา

ที่ตั้ง: อ.บางแพ จ.ราชบุรี
Address: Amphoe Bang Phae, Ratchaburi

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   490 บาท/THB
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ถิ่นฐานของชาวลาวเวียงจันทน์ที่ตั้งบ้านเรือนตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ หากยัง
สืบทอดภูมิปัญญาอันโดดเด่นของการทอผ้า ซิ่นตีนจกย้อมครั่งจนเป็นที่มาของ
ชื่อ “ลาวครั่ง” และยังคงรักษาอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาเอาไว้อย่างเหนียวแน่น 

Originally from Laos, this group was relocated to this region in Thailand 
around the early Rattanakosin period. They are known for their craft of 

extracting organic paste from ‘Krang’ beetles to dye their textiles bright red.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมลาวครั่งที่บ้านบ่อกรุ 
Ban Bo Kru Lao Krang Cultural Center & Museum at 
Wat Bo Kru

  วิธีการทอผ้าตีนจกแบบลาวครั่งซึ่งถือเป็นการทอผ้าขั้นสูง และ
      การย้อมครั่ง

Lao Krang tube skirt weaving and krang dye both 
require sophisticated techniques, which you can learn 
more about

  ชมประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา/ออกพรรษา งานท�าบุญพระธาตุ
       เดือน 3 ชมการแต่งกายท้องถิ่นนุ่งซิ่นตีนจก  

Join their annual celebrations, including Buddhist 
Lent and its end and Pra That blessing, when people 
wear their traditional clothes   

ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ 
จ.สุพรรณบุรี 

Ban Bo Kru Lao Krang Community, Suphan Buri

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
13:00 พบกันที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอลาวชีลาวครั่ง 
 Meet at the Lao Chi-Lao Krang Textiles Learning Center.

14:00 เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติลงบนเส้นฝ้าย ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน
 Get to know how to natural dye the cotton tread using different plants which  
 require specific technique.

16:00 รู้จักการทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน
 Learn how to use traditional looms.

17:30 อาหารเย็น
 Have dinner.

19:00 เข้าที่พักรีสอร์ตเอกชนใกล้ชุมชน
 Check-in at a resort nearby.

วันที่สอง (Second Day)
07:00 ชมบรรยากาศท้องทุ่งในชุมชนยามเช้า 
 Discover the community in the morning light.

08:00 อาหารเช้า 
 Enjoy breakfast.

09:00 ไหว้พระที่วัดขวางเวฬุวัน วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา และปั่นจักรยานเที่ยวชมชุมชน
 Visit Wat Kwang Weruwan, a temple dated back to Ayutthaya period. Have a  
 sightseeing bike ride.

10:30 เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อท้องถิ่น และผ้าซิ่นตีนจก 
 Get to know about traditional clothes and decorated tube skirts making.

12:00 อาหารกลางวัน 
 Enjoy your lunch.

13:00 เรียนรู้การย้อมผ้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะครั่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 Learn additional fabric dyeing, especially using Krang which is the locality’s specialty.

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
Note: this guideline itinerary can be subject to change

ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม: ไปเยอืนได้ตลอดปี แต่จะมกีารแต่งกายนุ่งซิน่ตนีจกท้ังชมุชนในงานประเพณีเข้าพรรษา 
ออกพรรษา งานไหว้พระธาตุเจดีย์เดือนสาม และงานยกธงสงกรานต์ 19 เมษายน  

Time to Visit:  Year-round, but the spectacular traditional clothes worn by the entire 
community can be seen on the special occasions as previously mentioned.

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณกาญจลักษณ์ ภาเรือง (Khun Kanjalak)
Tel. 089-920-8279  
คุณนก (Khun Nok) Tel. 087-167-9293

ที่ตั้ง: อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
Address: Amphoe Doem Bang Nang Buat, Suphan Buri

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   1,500 บาท/THB
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แหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอออร์แกนิกที่น�าภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาปรับใช้ 
เฉดสีที่เกิดจากการย้อมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ แล้วน�าไปผ่าน

กระบวนการหมักโคลนจนมีความนุ่มนวล เป็นเอกลักษณ์ 
การย้อมผ้ายังเชื่อมโยงไปสู่การจัดการดินและน�้าบนวิถีที่เรียบง่าย

This community’s products showcase the gentleness and subtle quality 
of natural dye cotton with additional mud treatment. Such textiles 
require effective soil and water management, which they achieved 

through adopting simple production processes.  

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชมผ้าฝ้ายทอออร์แกนิก ย้อมสีธรรมชาติหลากรูปแบบ 
See the organic cotton textiles with natural dye

  เวิร์กชอปการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จากคราม แก่นขนุน
      ใบสบู่เลือด มะเกลือ ฯลฯ ซึ่งการให้สีต่าง ๆ จะมีเทคนิคเฉพาะ

Experience a natural dye workshop using indigo, 
jackfruit tree trunk, Sabu Leaut leaf & ebony wood, 
each of which requires a specific technique

  ชมแปลงผักอินทรีย์และการจัดการระบบน�้าด้วยพลังงาน 
      แสงอาทิตย์

Visit the organic vegetable farm and solar power water 
management system

ชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 

Nong Bua Daeng Natural Dye Community, Chaiyaphum

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
12:00 พบกันที่ชุมชน  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พูดคุยถึงความเป็นมาของการทอผ้าฝ้ายด้วย 
 สีธรรมชาติ 
 Meet at the Nong Bua Daeng community, enjoy lunch and listen to introduction  
 to the natural dye cotton.

13:30 ชมและร่วมกิจกรรมการทอผ้าฝ้ายออร์แกนิกของชุมชน 
 Visit and try your hand at the community’s organic cotton weaving.

15:00 เดินเที่ยวตลาดชุมชนหนองบัวแดง ดูวัตถุดิบที่จะน�ามาปรุงอาหาร 
 Explore the Nong Bua Daeng community market to scout for some ingredients.

16:00 ร่วมกันท�าอาหารเย็นเพื่อรับประทานร่วมกัน
 Cook dinner together.

16:30 ชมกิจกรรมที่แปลงผัก แปลงนา ที่จัดการน�้าด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์
 Visit the vegetable and rice farms, discover the solar power water management system.

18:00 รับประทานอาหารเย็น
 Have dinner.

19:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โฮมสเตย์ชุมชน
 Return to your village home & get some rest.

วันที่สอง (Second Day)
06:30 ไปปลูกต้นไม้ หรือไปเขาปลายบัด (ท�าบุญตักบาตร, ตลาดเช้า) ท�าปิ่นโตไปวัด 
 Tree planting or visit Khao Plai But (visit the morning market, give alms) or take  
 alms food to the temple.

08:30 รับประทานอาหารเช้า 
 Breakfast.

10:.00 แวะศูนย์โอทอปของชุมชน ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ 
 Shop for souvenirs at OTOP store Bid farewell.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณอนัญญา (Khun Ananya)   
Tel. 088-193-8840
คุณศศิกุล (Khun Sasikul)  
Tel. 088-193-8840

ที่ตั้ง: อ.หนองบัว จ.ชัยภูมิ
Address: Amphoe Nong Bua, Chaiyaphum

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   2,500 บาท/THB



FABRIC VILLAGE

คุณวนา  พูลผล
(Mr. Vana Bulbon)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด
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