
ชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ส�าหรับเด็ก



SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE

แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับครอบครัวริมฝั่งแม่น�้ำน้อย ที่นี่จะน�ำคุณไปสู่ควำมเข้ำใจ
กำรเกษตรอินทรีย์แผนใหม่ ที่มีหัวใจคือควำมเรียบง่ำย รวมไปถึงกิจกรรมชุมชน 

เรียนรู้กำรปลูกผัก หมักปุ๋ย โรงเห็ด ท�ำขนมไทย ไปจนถึงกำรจ�ำลอง
เรือกระแชงตำมต�ำนำนท้องถิ่น

On the bank of the Noi River, guest families will learn about organic 
agriculture through various activities including vegetable growing, 
fertilizer making, mushroom farming, preparing Thai desserts and 

building models of the traditional “Krachaeng” boat.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  เรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  
Learn all about organic farming at different 
workshop modules

  ท�าความรู้จัก และท�าเรือกระแชงจ�าลอง 
Introduction to the “Krachaeng” type of boat, 
and make a model

  ทิวทัศน์แม่น�้าน้อย 
Enjoy the tranquil Noi River

  ขี่จักรยาน เดินเล่นชมท้องทุ่งอยุธยา
Take a bicycle ride or stroll around to admire the 
picturesque Ayutthaya plain

ศูนย์การเรียนรู้ตำาบลกระแชง
จ.พระนครศรีอยุธยา

Tambon Krachaeng Learning Center, Phra Nakhon Si Ayutthaya

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip

09:00 พบกันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�าบลกระแชง กล่าวต้อนรับ รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน         
 แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหมุนเวียนเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ
 Welcome to the TKLC & introduction to the community.
 Break into small groups to rotate through different workshop modules.

10:00 เข้าฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย การท�านา การเพาะ และเทคนิคการเก็บเห็ดนางฟ้าภูฏาน
 การเลี้ยงจิ้งหรีด งานผักตบชวา
 Workshop commences: modules comprises rice & Bhutanese mushroom farming,  
 cricket farming and water hyacinth basketry.

12:00 อาหารกลางวัน เน้นกุ้งแม่น�้าสด ๆ ในช่วงฤดูน�้า  
 Enjoy lunch with fresh river prawns as a highlight.

13:00 เข้าฐานเรียนรู้ว่าด้วยขนมกล้วย ขนมมัน ถั่วแปบ และการท�าข้าวต้มมัด
 Join workshops on Thai desserts: Khanom Kluei, Khanom Man, Tua Paeb &   
 steamed sticky rice with banana.

14:30 ตกปลา ตกกุ้ง พายเรือชมธรรมชาติในแม่น�้าน้อย และลงเล่นน�้า 
  Try fishing, prawn fishing, riding a rowboat in Noi River and swimming.

17:00 อาหารว่าง เป็นขนมไทยที่ร่วมกันท�า
 Late afternoon break with Thai desserts you prepared.

17:30 เดินทางกลับ 
 Farewell & travel back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ผู้ใหญ่รำตรี 
(Khun Ratri, Village Headwoman)
Tel. 098-343-7940 

ที่ตั้ง: ต.กระแชง อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ
Address: Tambon Krachaeng, Amphoe Bang Sai,      
Phra Nakhon Si Ayutthaya

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษสำาหรบัองค์กร/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)   800 บาท/THB



SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE

ปลูกทุกอย่ำงที่กิน กินทุกอย่ำงที่ปลูก คือเคล็ดลับควำมส�ำเร็จ พร้อมกับ
กำรรักษำไม้ใหญ่ในที่ดินบรรพบุรุษทั้งกระบก ยำงนำ และปลูกผักกูดในร่มเงำ

 ไม้ผลทั้งทุเรียน มังคุด เงำะ กระท้อน มีกิจกรรมสนุกมำกมำยในเรื่อง
อำหำรกำรกิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรเชื่อมโยงระบบดินและน�้ำ 

‘Grow what you eat and eat what you grow’ is the secret to their 
success.  From scattered giant trees to edible ferns planted under 

the shade in the orchards, fun food-related activities await 
in every nook and cranny of the village.   .

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชมการปลูกผักกูด
Discover edible fern farming

  ปรุงอาหารจากวัตถุดิบพื้นบ้าน 
Cook with local ingredients

  เรียนรู้กิจกรรมเกษตรพึ่งตนเอง โดยไม่ใช้สารเคมี 
Learn about self-reliant agriculture-farming without 
the use of chemicals

  ท�ากระท้อนสามรส 
Make preserved santol fruit

  ชิมทุเรียนหมอนทองป่าขะ 
Enjoy Pa Kha locally grown Monthong durian

ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง
จ.นครนายก

Ban Thung Kraprong Learning Center, Nakhon Nayok

โปรแกรมท่องเที่ยวครึ่งวัน
Half Day Trip

09:00 กล่าวต้อนรับ ฟังบรรยายความเป็นมาของบ้านทุ่งกระโปรงในการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิตและวิถีท�ากิน 
 Welcome and introduction to Ban Thung Kraprong, a village that adopts the   
 sufficiency economy approaches.

10:00 รับประทานอาหารว่าง
 Coffee break.

10:30 ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้
 1. การท�าการเกษตรผสมผสาน
     การจัดการดิน/การจัดการน�้า/การจัดการพืช (ป่า)
 2. การเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

 Commencing field activities:
 1. Integrated agriculture:
     soil/water/pest management.
 2. Increase agricultural products value: applying agricultural products standards.

12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหาร 3 อย่าง ขนมหรือผลไม้ 1 อย่าง)
 Enjoy lunch (3 dishes and 1 dessert or fruit).

13:00 พูดคุยสอบถาม ก่อนเดินทางกลับ
 Discussion & farewell.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: เท่ียวได้ตลอดปี แต่จะมกีจิกรรมเกบ็และชมิผลไม้ หลงัสงกรำนต์จนถงึต้นเดอืนมถินุำยน                                   
Time to Visit: All year round, with fruits harvesting season from mid April to early June 

ติดต่อชุมชน (Contact)
ผู้ใหญ่สมหมำย เกตุแก้ว 
(Khun Sommai) Tel. 098-468-5499
คุณหนึ่ง (Khun Nung) Tel. 086-311-4804

ที่ตั้ง: อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก
Address: Amphoe Ban Na, Nakhon Nayok

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษสำาหรบัองค์กร/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)   250 บาท/THB



SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE

บ้ำนบไุทรโฮมสเตย์มกีจิกรรมแสนสนุกมำกมำยให้เดก็ ๆ ได้ลองใช้ชวีติตำมแบบฉบบั 
ของชำวสวน เรียนรูวิ้ถีชนบทกบักำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำน เน้นกำรปลกูแบบไร้

สำรพิษ มีทัง้สวนผลไม้ทีเ่ต็มไปด้วยผลไม้นำนำพนัธุ ์ทัง้เสำวรส กระท้อน ฝรัง่ 
มะละกอ มีแปลงผักพ้ืนบ้ำน และแปลงผกัเมอืงหนำวทีป่ลูกผกัสลดั ให้ได้กนิกนั 

Ban Bu-Sai. Our community offers many fun activities that allow the children to 
experience the real way of life of the countryside. We focus on organic 

farming, with many fruits such as passion fruit, santols, guavas, papayas and a 
locally-grown vegetable. Here, we can grow cold-weather vegetables that are 

fresh, green and crispy which can be made into salad. .

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ปลูกผักเมืองหนาวและผักพื้นบ้าน
Growing Cold-climate and Local Vegetables

  ชมสวนไผ่เก็บหน่อไม้
Visiting our bamboo farm and collecting bamboo sprouts

  ท�าลูกประคบ
Herbal Compress Balls

  เลี้ยงไก่ เก็บไข่สด
Raise Chickens and Collect Fresh Eggs

  แปรรูปเห็ด
Process Mushrooms

บุไทรโฮมสเตย์
จ.นครราชสีมา

Ban Bu-Sai Homestay, Nakorn Ratchasima

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
07:30  เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร | Departure from Bangkok.

10:30  ต้อนรับจากชุมชน รับประทานอาหารว่าง 
 Welcome from community; refreshments; ice-breaking activities and division into   
 teams for activities.

11:00  กิจกรรมสันทนาการ | Recreational Activities     

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน | Lunch

13:00  ฐานกิจกิจกรรมที่ 1 ตะลุยล่า หาสมบัติ
  1. ลูกประคบ
  2. ฐานปลูกผัก/เก็บผัก
  3. ฐานแปรรูปเห็ด
           Activity1: Treasure Hunt 
  1 .Herbal Compress Balls.
  2. Growing Vegetables/Collecting Vegetables
  3. Processing mushrooms.

17:00  รับประทานอาหารเย็น | Dinner

18:00  การแสดงร�าบายศรี | Baci Ceremony

19:00  เข้าที่พัก | Check-in at accommodations.

วันที่สอง (Second Day)

07:30  รับประทานอาหารเช้า Breakfast

08:30 ฐานกิจกรรมที่ 2 เลีี้ยงไก่ เก็บไข่สด บ่อกบ ตกปลา
 Activity 2: Raise Chickens and Collect Fresh Eggs/Frog Pond/Fishing

10:00  ฐานกิจกรรมที่ 3 ปลูกป่าได้ป่า
 Activity 3: Reforestation

10:45  รับประทานอาหารกลางวัน | Lunch

11:30  กิจกรรมสันทนาการ | Recreational Activities

12:10  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร | Return trip to Bangkok.

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Note: This activity schedule is subject to change as appropriate situation.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณอินทร์ (Khun Inn)  Tel. 081-068-6887
คุณรัตนำวดี (Khun Rattanavadee) 
Tel. 085-025-8447

ที่ตั้ง: อ.วังน้�ำเขียว จ.นครรำชสีมำ
Address: Amphoe Wang Nam Khiao, 
Nakorn Ratchasima

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษสำาหรบัองค์กร/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)   850 บาท/THB



SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE

ศนูย์กำรเรียนรู้ชมุชนบ้ำนบำงพลบั มกีจิกรรมวถิชีำวสวนมะพร้ำวทีเ่หมำะกบัเด็ก ๆ ได้มำ
เปิดประสบกำรณ์เรยีนรู้รปูแบบใหม่ ๆ ทีห่ำไม่ได้จำกในห้องเรียน โดยใช้ทรัพยำกรจำก

ในชมุชนน�ำมำสร้ำงมลูค่ำเพิม่ ด้วยกจิกรรมท่ีสนกุแต่แฝงด้วยควำมรู้ อำท ิกำรเกบ็ส้มโอ 
ท�ำเมนูจำกส้มโอ ท�ำไข่เคม็สตูรเดด็ของชมุชน ดวูธิกีำรท�ำมะพร้ำว ได้ลองหยอดน�ำ้ตำล

มะพร้ำว รวมถึงกำรเล่นว่ำว กำรละเล่นโบรำณ
 One of the best things about Ban Bang Plub is that we use the resources from the 

community as learning tools for children to be very “hands on” with activities that are not 
only fun, but also educational. For instance, how to pick grapefruits and use them as cooking 
ingredients, and how to make salted eggs. Children can run around our coconut plantation, 
observe how we process coconuts and make tasty coconut-palm sugar droplets. Moreover, 

children will enjoy how to fly kites and amuse themselves with old-school games.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชมสวนมะพร้าว ท�าน�้าตาลมะพร้าว
Visit a Coconut Orchard; Make Coconut Sugar

  ท�าว่าว เล่นว่าว 
Make/Fly Kites

  เก็บส้มโอ ท�าย�าส้มโอ
Pick Pomelos/Make Pomelo Salad

  ท�าไข่เค็มพอกดิน
Make Salted Eggs in Clay Mud

  ขี่จักรยานชมท้องสวน
Bike-riding in our field

บ้านบางพลับ
จ.สมุทรสงคราม

Ban Bang Plub, Samutsongkram 

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip

07:00  เดินทางจากกรุงเทพมหานคร
 Departure from Bangkok.

09:45  การต้อนรับจากชุมชน ร่วมกิจกรรมสันทนาการ
 Welcome from community and participation in recreational activities.

10:00  รับประทานอาหารว่าง 
 Refreshments; ice-breaking activities and division into teams for activities.

11:00  ฐานกิจกรรมที่ 1 เข้าสวนมะพร้าว หยอดน�้าตาลมะพร้าว
 Activity 1: Make Coconut Sugar.

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน
 Lunch

13:00 ฐานกิจกรรมที่ 2 เข้าสวนส้มโอ เก็บส้มโอ และย�าส้มโอ 
 Activity 2: Pick Pomelos/Make Pomelo Salad.

14:30  ฐานกิจกรรมที่ 3 ท�าว่าว
 Activity 3: Make/Fly Kites.

15:45  รับประทานของว่าง
 Refreshments

16:00  ฐานกิจกรรมที่ 4 ท�าไข่เค็ม
 Activity 4: Make Salted Eggs in Clay Mud.

17:00  รับประทานอาหารเย็น
 Dinner

18:00   เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 Return trip to Bangkok.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณทรงยศ (Khun Songyot)
Tel. 081-274-4433

ที่ตั้ง: อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม
Address: Amphoe Bang Khon Ti, Samutsongkram

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษสำาหรบัองค์กร/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)   1,000 บาท/THB



SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE

ชมุชนบ้ำนน�ำ้ทรัพย์ จงัหวัดเพชรบุร ีสมยัก่อนทีน่ีข่ีม้่ำเลีย้งวัวจนกลำยมำเป็นชุมชนที่
ผูกพนักับม้ำ เด็ก ๆ จะได้เรียนรูว้ธีิกำรขีม้่ำ ทดลองขีม้่ำ แปลงกำยเป็นคำวบอยตวัจิว๋ 
เรยีนรูวิ้ถีชนบทอย่ำงแท้จริง ได้จบัปลำรมิเข่ือนมำท�ำปลำส้มแสนอร่อย ท�ำน�ำ้สมนุไพร

ทีป่รงุรสด้วยตัวเอง แล้วเดก็ ๆ ทกุคนจะหลงรกัชมุชนเล็ก ๆ แห่งน้ีอย่ำงแน่นอน

Ban Nam Sup community, this place used to be a horse and cattle ranch, and the 
ranchers gathered together and eventually became a community. Here, children will 

learn how to ride horses, transform themselves into tiny cowboys, discover the ways of 
the countryside, fish near the dam, cook pickled fish, and make their own herb juice. We 

guarantee that the children will definitely fall in love with our tiny community.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชมสวนเกษตรอินทรีย์ ท�าเมนูพื้นบ้าน
Tour Organic Farm; Pick Fruits and Vegetables

  ขี่ม้า
Horseback Riding

  ท�าน�้าสมุนไพร อัญชัน หม่อน มะนาว
Make Herbal Beverages (Butterfly Pea, Mulberry and Lime)

  ท�าทองม้วน
Make Thong Muan (Rolled Wafer)

  หว่านแหจับปลาตะเพียน ท�าปลาส้ม
Toss Nets to Fish for Silver Carps/Make Sour Fish

ชุมชนบ้านน้ำาทรัพย์
จ.เพชรบุรี 

Ban Nam Sup, Phetchaburi

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
07:30  เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร | Departure from Bangkok.

10:00  การต้อนรับจากชุมชน รับประทานอาหารว่าง แจกสมุดบันทึกอารมณ์  
           กิจกรรมสันทนาการ ท�าความรู้จักกันและแบ่งทีมเพื่อท�ากิจกรรม
 Welcome from community and participation in recreational activities
 Refreshments; ice-breaking activities and division into teams for activities

11:30  รับประทานอาหารกลางวัน | Lunch

12:30  ฐานกิจกรรมที่ 1 ท�าขนมทองม้วน | Activity 1: Make Thong Muan (Thai dessert/snack).
         ฐานกิจกรรมที่ 2 ท�าน�้าสมุนไพร | Activity 2:  Make Herbal Beverages.
         ฐานกิจกรรมที่ 3 จับปลา ท�าปลาส้ม | Activity 3: Toss Nets to Fish for Silver Carps/Make 
 Sour Fish.

15:30  รับประทานอาหารว่าง | Refreshments

16:00 กิจกรรมสันทนาการ | Recereation activities

16:30  ฐานกิจกรรมที่ 4 ขี่ม้า | Activity 4: Horseback Riding.

17:00  ท�าธุระส่วนตัว | Personal errands.

18:00 รับประทานอาหารเย็น | Dinner

19:00 แคมป์ไฟคาวบอย | Cowboy campfire.

20:00  พักผ่อน | Bedtime

วันที่สอง (Second Day)
07:30   รับประทานอาหารเช้า | Gather at the meeting place and breakfast.

08:30  ฐานกิจกรรมที่ 5 ชมสวนเกษตรอินทรีย์และเก็บผักผลไม้
 Activity 5:  Tour Organic Farm; Pick Fruits and Vegetables

09:30  ฐานกิจกรรมที่ 6 ท�าเมนูพื้นบ้าน (ต�าน�้าพริกรสชาติคุณหนู)
 Activity 6: Make Local Menus (tasty nam phrik (chilli paste)

11:30  รับประทานอาหารกลางวัน | Lunch

12:30  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร | Return trip to Bangkok.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ชุมชนบ้ำนน้�ำทรัพย์ 
(Baan Nam Sup Community)
Tel. 092-947-5984, 092-610-4835

ที่ตั้ง: อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 
Address: Amphoe Kaeng Krachan, Phetchaburi

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษสำาหรบัองค์กร/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



SCHOOL & FAMILY OUTING VILLAGE

คุณพิมภัทร์  ยมนาค
(Ms. Pimpat Yomnak)

ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ
Executive School

Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep)

คุณทศพล  ทังสุบุตร 
(Mr.Thosapone Dansuputra)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director-General


