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Ban Kok Mueang Community, Buriram

เร่ืองราวของหมู่บ้านอายุ 70 ปี บนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์เชิงภูเขาไฟ
ท่ีบ้านโคกเมือง ร่ืนเริงกับความอ่อนช้อยและสวยงามของรำาบายศรี
พาแลง และระบำาขอมออนชอนอีสาน การเรียนรู้ของชุมชนผ่านแรง
บันดาลใจจากหินทรายจำาหลักท่ีหน้าบัน และองค์ปรางค์อันอ่อนช้อยท่ี
ปราสาทเมืองต่ำามาสู่ลายร้ิวบนผืนผ้าไหมท่ีเป็นเอกลักษณ์ หรือผ้าฝ้าย
ทอเน้ือนุ่มสีจากธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีหมักโคลนใต้บารายใหญ่
ท่ีมีเร่ืองราวเล่าย้อนกลับไปถึงพุทธศตวรรษท่ี 16 พลาดไม่ได้กับข้าว
หอมมะลิปลูกบนดินภูเขาไฟ ให้ท้ังความหอมและกล่ินรสในคออัน
ช่ืนใจ โครงสร้างเน้ือแป้งช้ันดีท่ีนุ่มแต่ไม่เละ กินกับกุ้งจ่อมและพืชผัก
สมุนไพร จากไหมถึงข้าวขาว น่ีคือเร่ืองราวของชุมชนเป่ียมด้วย
ชีวิตชีวา และจิตวิญญาณแห่งอารยธรรมพันปี  

Immerse yourself in the story of Ban Kok Mueang, a 70-year-
old village located on rich volcanic land in the northeast of 
Thailand. Admire the graceful Baisri Palaeng and Khom Onchon 
Isan dance. You’ll be able to learn more about the local way 
of life and beliefs through the carved sandstone plate and the 
delicate, beautiful stupa of Prasat Mueang Tam. These have 
been the inspiration for the unique patterns made on locally-
woven silk and naturally-dyed, Baray clay-fermented cotton, of 
which the stories date back to the 16th century of the Buddhist 

era. As well as this, don’t miss out on trying some of 
the fragrant the volcanic jasmine rice which is served 
up with spicy shrimp salad and various herbs. From silk 
to jasmine rice, here you’ll uncover the story of a lively 
community, its spirit and thousand-year-old heritage. 



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities
• ทัวร์โคกเมือง ด้วยพาหนะประจำาชุมชน “รถอีแต๋น”

Explore Kok Mueang on a motorized 
tractor, the local way to get around.

• เท่ียวปราสาทหินเมืองต่ำา
Visit Prasat Mueang Tam.

• สัมผัสบรรยากาศกว้างไกลใหญ่โตโอฬารของอ่าง
เก็บน้ำาทรงส่ีเหล่ียมสร้างข้ึนตามคติขอมโบราณ  

   “บาราย” 
See the great rectangular reservoir built in 
the ancient Khmer era known as “Baray”.

• แวะกุฏิฤๅษีบ้านโคกเมือง สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นอโรคยา
ศาลแหล่งรักษาโรคของเหล่านักแสวงบุญ 
Visit Kok Mueng Hermit House, built to serve 
as a healing center for pilgrims.

• ถ่ายรูปคู่กับอุโมงค์ต้นไม้
Take photos at the tree tunnel.

• ชมผ้าไหมมัดหม่ีทอมือลายผักกูด
Admire the “Pakkood” patterned Madmee 
hand-woven silk.

• เรียนรู้ข้ันตอนการแปรรูปต้นกกสู่กระบวนการทอเส่ือ
กกยกลายปราสาทหินเมืองต่ำา กระเป๋าถือจากเส่ือกก
Learn how reeds can be creatively 
transformed into various products such as 
woven mats with patterns depicting Prasat 
Mueang Tam and woven handbags.

• ออกแบบผ้าหมักโคลนบารายพันปี
Design your own Baray clay-fermented cloth.



วนัแรก Day One
ชว่งเชา้	 	 ออกเดินทางสูช่มุชนบ้านโคกเมือง	จังหวัดบุรรีมัย์
Morning   Travel to Ban Kok Mueang, Buriram.

ชว่งสาย	 	 เดินทางจากเมืองบุรรีมัย	์สูอ่ำาเภอประโคนชยั	ปลายทางชมุชนท่องเที่ยว
เชงิวัฒนธรรม	“ชมุชนบ้านโคกเมือง”

Late morning		 Leave	Buriram	and	head	to	“Ban	Kok	Mueang	community,	a	cultural	
tourism	destination	in	Prakonchai	district.

   ออกเดินทางทัวรโ์คกเมือง	ด้วยพาหนะประจำาชมุชน	“รถอีแต๋น”
Begin	a	sightseeing	tour	around	Kok	Mueang	on	a	motorized	tractor,	the	
community’s	most-used	vehicle.

	 	 	 •			เที่ยวปราสาทหนิเมืองต่ำา
Visit Prasat Mueang Tam.

	 	 	 •			สมัผสับรรยากาศกว้างไกลใหญโ่ตโอฬารของอ่างเก็บน้ำาทรงสีเ่หลีย่มสรา้งขึ้น
ตามคติขอมโบราณ	เปน็ที่รูจั้กกันดีในชือ่	“บาราย”	เปรยีบประหน่ึงผนืทะเลที่
หอ้มลอ้มเขาพระสเุมรุ
See	the	great	rectangular	reservoir	built	in	the	ancient	Khmer	era	
known	as	“Baray”	and	often	compared	to	the	sea	surrounding	Phra	
Sumen Mountain.

	 	 	 •			แวะกุฏิฤๅษีบ้านโคกเมือง	สรา้งขึ้นเพื่อใชเ้ปน็อโรคยาศาล	แหลง่รกัษาโรค
ของเหลา่นักแสวงบุญ	ที่เดินทางมาประกอบพิธีกรรมในปราสาทหนิเมืองต่ำา	
โดดเด่นด้วยปรางคแ์ละบรรณาลยัที่สรา้งจากศิลาแลงหอ้มลอ้มด้วยกำาแพง
ตามแบบฉบับฮินดู
Visit	Kok	Mueng	Hermit	House,	built	to	serve	as	a	healing	center	for	
pilgrims	visiting	Prasat	Mueang	Tam.	Marvel	at	the	grand	laterite	
stupa	and	ancient	library	enclosed	in	a	Hindu-style	wall.

	 	 	 •			ถ่ายรูปคู่กับอุโมงคต์้นไม้
Take	photos	at	the	tree	tunnel.

ชว่งกลางวัน	 	 รบัประทานอาหารกลางวัน	ณ	คูทะเลเมืองต่ำา	
Noon	 	 	 Have	lunch	at	Ku	Talay	Mueang	Tam.

ชว่งบ่าย			 	 ออกเดินทางทัวรโ์คกเมือง	ด้วยพาหนะประจำาชมุชน	“รถอีแต๋น”
Afternoon	 	 Begin	a	sightseeing	tour	around	Kok	Mueang	on	a	motorized	tractor.

	 	 	 •			ชมผา้ไหมมัดหมี่ทอมือลายผกักูด
Admire	the	“Pakkood”	patterned	Madmee	hand-woven	silk.

	 	 	 •			เรยีนรูข้ั้นตอนการแปรรูปต้นกกสูก่ระบวนการทออย่างบรรจงสรา้งสรรคเ์ปน็
ผลติภัณฑจ์ากต้นกกอันหลากหลายตามแต่ที่จะจินตนาการได้	เชน่	เสือ่กกยก
ลายปราสาทหนิเมืองต่ำา	กระเปา๋ถือจากเสือ่กก	เปน็ต้น
Learn	how	reeds	can	be	creatively	transformed	into	various	products	
such	as	woven	mats	with	patterns	depicting	Prasat	Mueang	Tam	and	
woven	handbags.

•   ออกแบบผา้หมักโคลนบารายพันปี	ด้วยกรรมวิธีการย้อมสธีรรมชาติด้วยโคลน
ที่สะสมอยู่ใต้ท้องบารายมากว่าพันปี
Design	your	own	Baray	clay-fermented	cloth	using	a	natural	dyeing	
process	with	clay	that	has	been	stored	under	the	Baray	for	more	than	
a	thousand	years.

ชว่งเย็น	 	 ร่ำาลาชมุชนบ้านโคกเมือง
	เดินทางไปรบัประทานอาหารเย็นที่รา้นอาหารบ้านชายน้ำา	ว่ากันว่าหากยังไม่ได้
ดื่มด่ำาบรรยากาศรมิน้ำา	พรอ้ม	ๆ	กับลิม้รสเมนูเด็ด	อย่าง	ปลากะพงหา้รส	
ก็เปรยีบเสมือนว่ายังเดินทางมาไม่ถึงดินแดนบุรรีมัยเ์ลยทีเดียวเชยีว

Evening 	 	 Bid	farewell	to	Ban	Kok	Mueang	community.
Have	dinner	at	Ban	Chai	Nam,	a	not-to-be-missed	place	in	Buriram	with	
a	pleasant	riverside	atmosphere	and	try	their	famous	“five-flavored	sea	
bass”.

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
บ้านโคกเมือง - ปราสาทหินเมืองต่ำา - เมืองบุรีรัมย์
Kok Mueang Community - Prasat Mueang Tam - Buriram City



วนัที่สอง Day Two
ชว่งเชา้  ตะลงึไปกับยิ่งใหญอ่ลงัการของพระบรมธาตุเจดียศ์รสีวุจคุณานุสรณ์	

ตั้งตระหงา่นเปน็สงา่ใจกลางปา่เขา	ประดิษฐานอยู่ในวัดปา่เขาน้อย	วัดปา่
กรรมฐานสายหลวงปูม่ั่น	รว่มสกัการะอัฐิธาตุของหลวงปูส่วุัจน	์สวุโจ	ศิษยข์อง
หลวงปูม่ั่น	เพื่อความเปน็สริมิงคล

Morning	 	 See	the	great	Sri	Suwachakunanusorn	Pagoda	at	Wat	Pa	Khao	Noi,	a	
temple	in	the	forest	that	focuses	on	Luang	Pu	Man’s	meditation	practice.	
Pay	homage	to	the	relics	of	Luang	Pu	Suwat	Suwacho,	Luang	Pu	Man’s	
pupil,	for	good	luck.

ชว่งสาย   แวะ	The	Tower	Cafe	&	Hangout	จิบเครือ่งดื่มเย็น	ๆ	ในคาเฟส่ดุฮิตติดดาวของ
ชาวบุรรีมัย	์โดดเด่นด้วยการออกแบบในลกัษณะคลา้ยหอคอย	มีบันไดเวียนสู่
ชั้นบน	ใหไ้ด้กินลมชมวิว	ถ่ายรูป	พรอ้มกับจิบชา	กาแฟ	ได้อย่างเต็มอิ่ม

Late morning	 Stop	at	The	Tower	Cafe	&	Hangout,	one	of	Buriram’s	most	popular	cafes,	
to	enjoy	some	refreshing	drinks.	The	place	itself	has	a	unique,	tower-like	
structure	with	stairs	winding	all	the	way	up	to	the	breezy	rooftop	where	
you	can	take	some	spectacular	photos	while	enjoying	your	drinks.

ชว่งกลางวัน 
รบัประทานอาหารกลางวันที่รา้นเปด็ย่าง
คูเมือง	ลิม้รสเอกลกัษณ์ของเปด็ย่างเลือ่งชือ่
ลอืนามแหง่บุรรีมัย	์ผา่นการคัดสรรเปด็ทุ่ง
อย่างพิถีพิถัน	ตัวไม่ใหญไ่ม่เลก็จนเกินไป	
เน้ือแน่นพอดิบพอดี	จากน้ันนำาไปย่างด้วย
ไฟอ่อนเปน็เวลากว่า	2	ชั่วโมง	จนได้เปด็ย่าง
หนังกรุบกรอบ	มีเน้ือสมัผสัแหง้เปน็ไฮไลต	์
แถมยังสง่กลิน่หอมโชยชวนหวิ

Noon 
Have	lunch	at	Ped	Yang	Ku	Mueang,	
Buriram’s	famous	roasted	duck	spot.	
The	duck	is	carefully	sourced	to	ensure	
a	perfect	size	and	meat	texture,	then	
roasted	on	a	low	fire	for	over	2	hours	until	
the	skin	is	crispy,	the	meat	is	dry,	and	the	
perfect	aroma	starts	to	fill	the	air.

ชว่งบ่าย
ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร

Afternoon 
Travel	back	to	Bangkok.

ฤดูกาล/ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
กิจกรรมสามารถทำาได้ทุกฤดูกาล
The	activities	are	suitable	for	

all seasons.



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณส้มเกล้ียง สืบวัน
Khun Somkliang Suebwan
Tel. 08-8193-8840  

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณจินตนา วัชรโพธิกร
Khun Thanapong Kongsen 
Tel. 06-1519-5322
E-mail: 
jinny-beproud@hotmail.com

คุณสุมัชชา เหล่าศรีไชย
Khun Sudathip Ocharos
Tel. 08-7449-5235
E-mail: 
Sumutcha93@gmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,500 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,500 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

Booking Center
09-2257-6499, 06-5939-9015




