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Mueang Luang Nuea Tai Lue Community, 
Chiang Mai

หมู่บ้านกลางท่ีราบกว้างใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
เชียงใหม่ เป็นแผ่นดินท่ีอุดมด้วยน้ำาท่า ชาวไตล้ือเมืองลวงเหนือ 
ต้ังช่ือหมู่บ้านตามถ่ินฐานเดิมริมลำาน้ำาลวง สิบสองปันนา ชมวิถีชีวิต
ของคนไตล้ือผ่านกิจกรรมแอ่วเฮือนเยือนวิถี บรรจงกลมกลึงลูก
ประคบจากผงถ่าน ก่อนบรรจุฉลุลายท่ีถุงย่ามอันซ่ึงเป็นเอกลักษณ์
ล้ิมรสโสะบะก้วยเต้ด มะละกอตำาใส่ขิง เมนูท่ีหารับประทานจากท่ีอ่ืนไม่ได้ 
หยิบพู่กันบรรจงร่ายลายเส้นกับตุ๊กตาพญาลวง การมาเยือนชุมชน
ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไปตามเทศกาล คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแสนเรียบง่าย 
สงบชดช้อย ต่อนยอนตามประสาคนเหนือ ยึดแนวคิด “อยู่ดีก๋ินหวาน” 
เป็นหลักในการดำารงชีวิต ว่ากันว่าวัฒนธรรมท่ีผสมผสานคือเสน่ห์
ของชุมชน หากท่ีเมืองลวงเหนือ วิถีท่ีกลมกลืนจนเหมือนญาติน้ัน
ท้ังมีเสน่ห์และอบอุ่น

The Tai Lue people of Mueang Luang Nuea live in a village 
next to a vast river basin in the eastern part of Chiang Mai. The 
village is named after their original settlement on the banks of 
the Luang River in Xishuangbanna, with the surrounding land 
rich and abundant in terms of natural resources. 

Here, you can get to know all about the Tai Lue way 
of life, with the opportunity to make charcoal compress 
balls to be used to create unique patterns on bags. 
Taste “So ba kuay ted” (or papaya salad with ginger), 
which cannot be found anywhere else in Thailand. 
Show off your creative side with an activity that involves 
painting the mythical “Phaya Luang” figures. 

It’s worth noting that each visit to this region won’t be 
the same - as the seasonal activities depend on the time 
of year. Most of the locals are farmers who live a simple 
and tranquil life, and, like most people in the north, 
follow the concept of “Yoo Dee Kin Wan”. You’ll find 
that the charm of this community lies in its harmony, as 
well as the warm, and family-like interactions between 
you and the locals.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• ชมพิพิธภัณฑ์ไตล้ือ
Visit Tai Lue Museum.

• ทำ�ลูกประคบจ�กผงถ่�น
Make charcoal compress balls.

• ทำ�ตุ๊กต�ไม้ “พญ�ลวง”
Make “Phaya Luang” wooden 
figures.



วนัแรก Day One
ชว่งสาย	 	 เดินทางถึง	“ชมุชนไตลือ้เมืองลวงเหนือ”
Late morning  Arrive at Tai Lue Community

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑไ์ตลือ้	จัดแสดงข้าวของเครือ่งใชโ้บราณของคนไตลือ้	
สนุกสนานครืน้เครงไปกับการขับกลอ่มซอตามวิถีไตลือ้		
Visit Tai Lue Museum to see an exhibition of ancient artifacts and enjoy 
a	Tai	Lue-style	fiddling	show.

ชว่งกลางวัน	 	 รบัประทานอาหารพื้นบ้านตำารบัไตลือ้	จากฝมีือของคนในชมุชน	ที่ได้จัดเตรยีมไว้
ต้อนรบัแขกผูม้าเยือนในสไตลก์าดหมั้ว	อรอ่ยไปกบัเมนูผดัไทยไตลือ้	ขา้วจ่ี	ไข่ปา่ม
โสะบ่ะก้วยเต้ด	และข้าวเเคบ

Noon	 	 	 Traditional	lunch	prepared	by	the	community	members	to	welcome	their	
guests.	Some	recommended	dishes	include	Pad	Thai	Tai	Lue,	grilled	
sticky	rice,	omelet	wrapped	in	banana	leaves,	So	Ba	Kuay	Ted	and	
roasted	roti	sheets.

ชว่งบ่าย			 	 น่ังรถพ่วงท่องเที่ยวไปในชมุชน	สมัผสัอัตลกัษณ์ศิลปวัฒนธรรมไตลือ้และ
ภูมิปญัญาพื้นบ้านในชมุชน

	 	 	 •			ลงมือทำาลกูประคบจากผงถ่านเพื่อตกแต่งย่าม	แสดงใหเ้หน็ถึงวิธีการ
คัดลอกลายตามฉบับภูมิปญัญาดั้งเดิม

	 	 	 •			สรรคส์รา้งงานตุ๊กตาไม้	ตามรอยกระบวนการการผลติตุ๊กตาไม้	“พญาลวง”	
ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันสวยงาม	จนได้รบัรางวัลโอทอปหา้ดาว	ลงมือ
ระบายสลีงบนตุ๊กตาไม้ที่เตรยีมไว้ให้

 	 	 •			รองท้องระหว่างสรา้งสรรคผ์ลงานด้วยเมนูขนมหวานพื้นบ้าน	ดับกระหายด้วย
น้ำาสมุนไพรหวานสดชืน่

   •			เดินทางไปยังศาสนสถานไตลือ้ประจำาชมุชน	“วัดศรมีุงเมือง”	มีอายุเก่าแก่
เคียงคู่เมืองลวงเหนือกว่า	600	ปี	สกัการะพระพุทธรูปประธาน	สำารวจ
ปูชนียสถานหลายแหง่ภายในวัด	เปน็ศูนยร์วมจิตใจของชาวบ้านลวงเหนือและ
พุทธศาสนิกชนชาวเชยีงใหม่สบืไป	

Afternoon	 	 Explore	the	community	on	a	sidecar.	See	Tai	Lue	art,	culture	and	local	
wisdom	in	the	community.

	 	 	 •			Try	making	charcoal	compress	balls	for	bag	decoration	using	a	
traditional	tracing	technique.

   •			Make	and	color	intricate	“Phaya	Luang”	wooden	figures	using	a	unique	
technique.	The	figure	has	been	awarded	a	five-star	OTOP	status.

   •			While	your	creative	side	is	at	work,	refuel	with	some	local	desserts	
and	a	refreshing	herbal	drink.

   •			Travel	to	Sri	Mungmueang	Temple,	a	Tai	Lue	religious	center	of	the	
community.	The	temple	has	been	part	of	Mueang	Luang	Nuea	for	more	
than	600	years.	Pay	homage	to	the	main	Buddha	image	and	explore	
the	sacred	spots	in	the	temple,	which	is	the	spiritual	focus	of	the	
locals	of	Ban	Luang	Nuea	as	well	as	others	around	Chiang	Mai.

ชว่งเย็น	 	 ร่ำาลาชมุชนไตลือ้เมืองลวงเหนือ
Evening   Depart from Tai Lue Community

เดินทางไปรบัประทานอาหารเย็น	ณ	Sceret	Garden	นำาเสนอสดุยอดแหง่รสชาติ
อาหารผา่นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสงู	ไลต่ั้งแต่ผกัออรแ์กนิกปลอดสาร	ไปจนถึงเน้ือ
สตัวท์ี่เลีย้งแบบปลอ่ย	เมนูอาหารทุกจานไม่ใสผ่งชรูส	เมนูแนะนำา	ได้แก่	ยำามะเขือ
ยาวออรแ์กนิกกุ้งสด	แกงผกัเชยีงดาออรแ์กนิกปลาแหง้	ผดัผกัปลงัจ้ินสม้
ปลอดสาร	และเครือ่งดื่มเพื่อสขุภาพหลายเมนู	
Dinner	at	Secret	Garden	Restaurant,	cooked	with	quality	ingredients,	
such	as	chemical-free	organic	vegetables	and	free-range	meat.	
Recommended	dishes	include	spicy	salad	with	organic	eggplant	and	
shrimp,	organic	gymnema	and	dried	fish	soup,	and	stir-fried	organic	vine	
spinach,	and	many	other	healthy	delicious	dishes

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
ไตล้ือบ้�นลวงเหนือ - วัดศรีมุงเมือง - บ้�นถว�ย

Mueang Luang Nuea Tai Lue - Wat Si Mung Mueang - Ban Tawai



วนัที่สอง Day Two
ชว่งสาย   เดินชมและเลอืกซ้ืองานหตัถกรรมไม้แกะสลกั	ณ	บ้านถวาย	แหลง่ท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่ขึ้นชือ่ที่สดุแหง่หน่ึงของจังหวัดเชยีงใหม่	รูจั้กกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	แหลง่กำาเนิดของงานแกะสลกัไม้ในจังหวัดเชยีงใหม่	
จนทำาใหผ้ลติภัณฑไ์ม้แกะสลกัได้รบัความนิยมอย่างแพรห่ลายในปจัจุบัน	

Late morning	 Enjoy	shopping	for	some	carved	wood	products	at	Ban	Tawai,	one	of	the	
most	famous	cultural	attractions	in	Chiang	Mai,	popular	among	Thai	and	
foreign	visitors	alike.	It	is	in	fact	one	of	the	places	where	wood	carving	
in	Chiang	Mai	originated	from.	Today,	carved	wood	products	are	widely	
popular	both	in	terms	of	their	artistic	value	and	the	quality.

ชว่งกลางวัน 		 รบัประทานอาหารกลางวัน	ณ	รา้นแสนเก๋ที่คนสดุชกิไม่ควรพลาด	อิ่มอรอ่ยไปกับ
เมนูสลดั	อย่าง	ซีซาร	์สลดั	รอ็กเก็ต	สลดั	เมนูพาสตา	อาทิ	พาสตาคาโบนารา				
พาสตาซอสมะเขือเทศ	รวมไปถึงพาสตาแบบไทยอย่าง	สปาเกตตีผดัขี้เมาไสอ้ั่ว

Noon   Have	lunch	at	a	stylish	restaurant	with	a	variety	of	different	dishes.		
Recommended	dishes	include	Caesar	salad,	rocket	salad,	various	pasta	
dishes	like	cabonara,	tomato	sauce	and	Thai-style	spicy	stir-fried	
spaghetti	with	northern	sausage.

ชว่งบ่าย
จับจ่ายเลอืกซ้ือของฝากฉบับพื้นเมือง	อาทิ
ไสอ้ั่ว	แคบหมู	แหนมหม้อ	ฯลฯ	ในกาดต้น
พยอม	หรอืตลาดสเุทพ	ตลาดเก่าแก่หลายชั่ว
อายุคนของคนเชยีงใหม่	

Afternoon 
Enjoy	souvenir	shopping,	with	various	
local	products	such	as	northern	sausage,	
pork	crackling,	fermented	pork	sausage	
and	much	more	at	Ton	Payom	market	
or	Suthep	market,	which	date	back	
generations.

ชว่งเย็น
ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร

Evening 
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
คุณพัชรนันท์ บัวมะลิ
Khun Patcharanan Buamali
Tel. 08-6919-1915

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณปัณณทัต ชมวงษ์
Khun Pannatat Chomwong
Tel. 08-1991-6915
E-mail: 
ecocnx@msn.com

คุณมุขสัน ดีบุกคำา
Khun Mooksan Deebugkam
Tel. 09-9169-9535
E-mail: 
mooksandeebugkam@gmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
950 บาท/ท่าน (สำ�หรับ 6 ท่�น)

*ไม่รวมค่�เดินท�ง ท่ีพัก และอ�ห�รนอกชุมชน

Price for activities
950 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

Booking Center
 0-2111-2299




