


ชุมชนตําบลหนองโรง
จ. กาญจนบุรี

ชุมชนตําบลหนองโรง จ. กาญจนบุรี ปาศักด์ิสิทธ์ิบนพิกัดทางฝง ตะวันตก
ของไทยท่ีถูกโอบลอมดวยภูเขา ลําธาร และน้ําตก อันเปนท่ีมาของวิถีชีวิตคนใน

ทองท่ีซ่ึงผูกพันกับปาแบบแยกกันแทบไมออก สัมผัสสายใยชีวิตชาว
ชุมชนหนองโรงท่ีผูกโยงเขากับปาแหงน้ีดวยการเดินศึกษาธรรมชาติ 

พรอมรวมอนุรักษพิธีรอยพรรษา รวมถึงการรําเหยย ท่ีเปนเอกลักษณของ
ชุมชนแหงน้ี ท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

กิจกรรมในชุมชน
เย่ียมชมโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายท่ีวัดเขาจําศีล

เรียนรูการสานเปลไมไผ หรือการสานของใช

เรียนรูเก่ียวกับการแปรรูปตนปอเตาไห

เรียนรูการทําผลิตภัณฑจากตนตาล

เรียนรูการถักกําไลและแหวนจากเถาวัลยทอง

เรียนรูการทําขาวเกรียบสมุนไพรสีรุง การทํา
แคบหมูไรมัน และรวมทําอาหารเย็น



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
10.00 น. พรอมกัน ณ จุดนัดพบ และออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางตอไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

13.30 น. แวะไหวศาลหลักเมืองกาญจนบุรีเพ่ือความเปนสิริมงคล พรอมชมกําแพงเมืองเกาของจังหวัดท่ีอยูดานหลัง 

 ของศาลหลักเมือง และเดินลัดเลาะเท่ียวบริเวณชุมชนปากแพรก ชุมชนเกาแกท่ีสุดของเมืองกาญจนบุรีท่ี

 ยังหลงเหลือเสนหและความสวยงามของอาคารบานเรือนใหไดเห็นและสัมผัส

14.30 น. แวะชมสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก หรือสุสานทหารสหประชาชาติ หรือท่ีชาวกาญจนบุรีเรียกกันท่ัวไป 

 วา “ปาชาอังกฤษ” เปนสุสานขนาดใหญท่ีบรรจุศพเชลยศึกท่ีเสียชีวิตระหวางการสรางทางรถไฟสาย

 มรณะถึง 6,982 หลุม

15.00 น. ชมสะพานขามแมน้ําแคว เปนสะพานขามแมน้ําแควใหญ โครงสรางเปนเหล็กคร่ึงวงกลม สลับโครงสราง

 ถัก ตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจจุบันใชเปนทางสัญจรของทางรถไฟสายธนบุรี-น้ําตก หรือทางรถไฟสาย

 มรณะในอดีต

16.00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนตําบลหนองโรง อ. พนมทวน

16.30 น. เดินทางถึงชุมชน ทําความรูจักกับตัวแทนของชุมชน และเก็บสัมภาระเขาบานพัก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ บานพักโฮมสเตย พักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

09.00 น. เรียนรูเร่ืองปาชุมชนจากปราชญชุมชน ท่ีจะพาเดินลัดเลาะเขาไปศึกษาพ้ืนท่ีของปาท่ีชาวบานชวยกันดูแล 

 รักษา เปนท้ังแหลงหาอาหาร และยังเปนแหลงสรางรายไดใหกับคนในชุมชนดวย จากน้ันเก็บเถาวัลยทอง 

 และตนปอเตาไหมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีสรางรายไดใหกับชุมชน

 • เรียนรูการแปรรูปเถาวัลยทองถักเปนแหวนและกําไลขอมือจากปราชญผูเช่ียวชาญ

 • แวะไหวพระและชมโบสถเกาสมัยอยุธยา ณ วัดเขาจําศีล

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูเด็ดประจํารานคือ น้ําพริกมะสัง

14.00 น. เรียนรูการแปรรูปผลิตภัณฑจากปอเตาไหท่ีเก็บมาจากปาของชุมชน มาแปรรูปเปนพวงกุญแจหรือดอกไม 

 ประดับแจกัน ดวยการใชสีตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสดใสใหกับช้ินงาน

15.00 น. เรียนรูการทําพวงมาลัยมะกรูดใบเตย เปนการนํามะกรูดท่ีมีมากมายในชุมชนมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เพ่ิม 

 มูลคาใหกับสินคาในชุมชน ลองลงมือทําเองแลวยังสามารถนํากลับเปนของท่ีระลึกไดดวย

16.30 น. เขาสวนเกษตรของชุมชน หน่ึงในผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชนคือ ผักหวานปา มารูจักตนผักหวาน 

 ปา รวมถึงข้ันตอนการปลูก และการเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือนําออกจําหนายสูทองตลาด ลองเก็บผักหวานปา 

 สด ๆ จากตน และนํากลับไปประกอบอาหารเพ่ือรับประทานสําหรับม้ือเย็น

18.00 น. เขาครัวทําอาหารเมนูจากผักหวานปารวมกับเจาของบาน จากน้ันรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ณ บาน

 พักโฮมสเตย

วันท่ี 3
08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

09.00 น. ดงตาล แหลงเรียนรูปาอีกแบบหน่ึงของชุมชนคือปาตาลหรือดงตาล เปนอีกอาชีพหน่ึงของคนในชุมชน

 ตําบลหนองโรง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีตองมีใจรักและมีความเช่ียวชาญจึงจะสามารถปนตนตาลท่ีมีขนาดใหญและ 

 สูงได เราจะไดเรียนรูกระบวนการปนตาล ตัดตาล และการเตรียมลอนตาลสําหรับขาย 

 • เรียนรูการดูลักษณะของตาลแตละลูก

 • ชิมลอนตาลสด ๆ จากดงตาล

 • นําลอนตาลสดจากดงตาลไปแปรรูป

 หมายเหตุ: กิจกรรมน้ีจะจัดทําในชวงฤดูกาลของตาลเทาน้ัน (ปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม)  

 ในชวงเวลาอ่ืนกิจกรรมจะเปล่ียนเปนเรียนรูการแปรรูปจากจาวตาลและเมล็ดตาลแทน

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. อําลาชุมชนและเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

13.00 น. แวะชิมกาแฟกอนเดินทางกลับ ณ มีนาคาเฟ คาเฟบรรยากาศสบาย ๆ พรอมชิมกาแฟและสูดอากาศ

 บริสุทธ์ิทามกลางทุงนาเขียวขจี แวะเติมพลังกอนเดินทางกลับ

15.00 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
10.00 น. พรอมกัน ณ จุดนัดพบ และออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางตอไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

13.30 น. แวะไหวศาลหลักเมืองกาญจนบุรีเพ่ือความเปนสิริมงคล พรอมชมกําแพงเมืองเกาของจังหวัดท่ีอยูดานหลัง 

 ของศาลหลักเมือง และเดินลัดเลาะเท่ียวบริเวณชุมชนปากแพรก ชุมชนเกาแกท่ีสุดของเมืองกาญจนบุรีท่ี

 ยังหลงเหลือเสนหและความสวยงามของอาคารบานเรือนใหไดเห็นและสัมผัส

14.30 น. แวะชมสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก หรือสุสานทหารสหประชาชาติ หรือท่ีชาวกาญจนบุรีเรียกกันท่ัวไป 

 วา “ปาชาอังกฤษ” เปนสุสานขนาดใหญท่ีบรรจุศพเชลยศึกท่ีเสียชีวิตระหวางการสรางทางรถไฟสาย

 มรณะถึง 6,982 หลุม

15.00 น. ชมสะพานขามแมน้ําแคว เปนสะพานขามแมน้ําแควใหญ โครงสรางเปนเหล็กคร่ึงวงกลม สลับโครงสราง

 ถัก ตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจจุบันใชเปนทางสัญจรของทางรถไฟสายธนบุรี-น้ําตก หรือทางรถไฟสาย

 มรณะในอดีต

16.00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนตําบลหนองโรง อ. พนมทวน

16.30 น. เดินทางถึงชุมชน ทําความรูจักกับตัวแทนของชุมชน และเก็บสัมภาระเขาบานพัก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ บานพักโฮมสเตย พักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

09.00 น. เรียนรูเร่ืองปาชุมชนจากปราชญชุมชน ท่ีจะพาเดินลัดเลาะเขาไปศึกษาพ้ืนท่ีของปาท่ีชาวบานชวยกันดูแล 

 รักษา เปนท้ังแหลงหาอาหาร และยังเปนแหลงสรางรายไดใหกับคนในชุมชนดวย จากน้ันเก็บเถาวัลยทอง 

 และตนปอเตาไหมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีสรางรายไดใหกับชุมชน

 • เรียนรูการแปรรูปเถาวัลยทองถักเปนแหวนและกําไลขอมือจากปราชญผูเช่ียวชาญ

 • แวะไหวพระและชมโบสถเกาสมัยอยุธยา ณ วัดเขาจําศีล

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูเด็ดประจํารานคือ น้ําพริกมะสัง

14.00 น. เรียนรูการแปรรูปผลิตภัณฑจากปอเตาไหท่ีเก็บมาจากปาของชุมชน มาแปรรูปเปนพวงกุญแจหรือดอกไม 

 ประดับแจกัน ดวยการใชสีตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสดใสใหกับช้ินงาน

15.00 น. เรียนรูการทําพวงมาลัยมะกรูดใบเตย เปนการนํามะกรูดท่ีมีมากมายในชุมชนมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เพ่ิม 

 มูลคาใหกับสินคาในชุมชน ลองลงมือทําเองแลวยังสามารถนํากลับเปนของท่ีระลึกไดดวย

16.30 น. เขาสวนเกษตรของชุมชน หน่ึงในผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชนคือ ผักหวานปา มารูจักตนผักหวาน 

 ปา รวมถึงข้ันตอนการปลูก และการเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือนําออกจําหนายสูทองตลาด ลองเก็บผักหวานปา 

 สด ๆ จากตน และนํากลับไปประกอบอาหารเพ่ือรับประทานสําหรับม้ือเย็น

18.00 น. เขาครัวทําอาหารเมนูจากผักหวานปารวมกับเจาของบาน จากน้ันรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ณ บาน

 พักโฮมสเตย

วันท่ี 3
08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

09.00 น. ดงตาล แหลงเรียนรูปาอีกแบบหน่ึงของชุมชนคือปาตาลหรือดงตาล เปนอีกอาชีพหน่ึงของคนในชุมชน

 ตําบลหนองโรง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีตองมีใจรักและมีความเช่ียวชาญจึงจะสามารถปนตนตาลท่ีมีขนาดใหญและ 

 สูงได เราจะไดเรียนรูกระบวนการปนตาล ตัดตาล และการเตรียมลอนตาลสําหรับขาย 

 • เรียนรูการดูลักษณะของตาลแตละลูก

 • ชิมลอนตาลสด ๆ จากดงตาล

 • นําลอนตาลสดจากดงตาลไปแปรรูป

 หมายเหตุ: กิจกรรมน้ีจะจัดทําในชวงฤดูกาลของตาลเทาน้ัน (ปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม)  

 ในชวงเวลาอ่ืนกิจกรรมจะเปล่ียนเปนเรียนรูการแปรรูปจากจาวตาลและเมล็ดตาลแทน

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. อําลาชุมชนและเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

13.00 น. แวะชิมกาแฟกอนเดินทางกลับ ณ มีนาคาเฟ คาเฟบรรยากาศสบาย ๆ พรอมชิมกาแฟและสูดอากาศ

 บริสุทธ์ิทามกลางทุงนาเขียวขจี แวะเติมพลังกอนเดินทางกลับ

15.00 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง                     4-6 ทาน                             7-9 ทาน      

         ราคา/ทาน                               9,800                                    7,500

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง              2-3 ทาน             4-6 ทาน               7-9 ทาน   

         ราคา/ทาน                       40,000                 27,000                    20,000     



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในการประยุกตใชสมุนไพรและพืชจากปาชุมชนมา
ตอยอดทําประโยชนหลากหลาย ท้ังเรียนรูการทําลูกประคบสมุนไพร 

เรียนรูการแปรรูปเปนอาหารคาวหวาน รวมถึงเรียนรูงานหัตถกรรม เชน 
เรียนรูการสานเปลไมไผ หรือเรียนรูการแปรรูปตนปอเตาไห ท้ังหมดท่ีคุณจะได
เรียนรูลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีชุมชนนํามาสรางรายไดกลับคืนสูชุมชนในทุกวันน้ี  

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 13 หลัง รองรับนักทองเท่ียวได 40-50 ทาน




