Cultural and Agricultural Road trip in Sakon Nakhon, Thailand
Group 1: Cultural Road Trip

08.00: Travel to The Foundation For the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques under the Royal
Patronage of Her Majesty the Queen at Ban Kud Nakham (SUPPORT) Sub-district Charoen-Silpa, District of CharoenSilpa, Sakon Nakhon
09.00: Observing the activities at the foundation
Listening to the history of the foundation and observe the demonstrations. The foundation was founded by the
Queen Sirikit of the King Rama IX with the main objectives of promoting the supplementary occupations for Thais
including producing earthenware, wood carving, making furniture, making artificial flowers, handcrafting products e.g.
basket, bags using dried water hyacinth, making clothes, cloth weaving and sericulture promotion. The foundation is
considered another interested sightseeing in Sakon Nakhon
12.00: Lunch
13.00: Observing the indigo weaving process at Ban Nong Krong Indigo Weaving Group located at Mu 4 Sub-district
Chengchum, District of Pannanikhom, Sakon Nakhon. The place is famous for skillful weavers who inherit the indigo
weaving skill from their ancestors who produced the indigo products from their household usages. The whole process
starts from the sericulture to produce the thread and the planting of indigo trees to produce the unique natural
dyeing color. You can also observe the Mudmee weaving process, the method of creating different patterns on a
piece of cloth. At present the indigo weaving cloth is used in the household and some are produced to generate more
income to the villagers’ families.
15.00: Travel to Prathaat-Chengchom Worraviharn Temple, District of Muang, Sakon Nakhon
16.00: - Paying respect to Prathaat (Pagoda), one of the most sacred religious places in Sakon Nakhon. The apex of the
pagoda locating the golden tiers made of 3765 gram of pure gold, inside the pagoda situates 4 footprints of the Holy
Buddha, you will also have the opportunity to pay the respect to Luang-Por-Pra-Saan Bhudda image which Thais
believe that the prayers will be fortunate and healthy in their lives after doing so.
- Visit Kram Street, Sakon Nakhon in front of the temple, walking around and do some indigo product shopping
18.00: Dinner

Group 2: Agricultural Road Trip

09.00: Travel to Phupan Royal Development Study Center at Ban Nanokkaw, Sub-district of Huai-yang, Sakon Nakhon
09.30: Visit Phupan Royal Development Study Center
Attend the meeting to listen to the rationale and the history of the center. The establishment of such a center was the
King Rama IX’s idea of integrating the agricultural related works into one center. This is to make the agriculture
development and extension more possible and practical. The center includes all sort of agricultural knowledge i.e. rice
farming, horticulture, gardening, livestock management, fisheries and it is also the place to promote several household
industries, food processing. The center is also famous for the researches regarding its “3 Black Wonders”: black pig,
black cow and black chicken.
Travel by a tram in the center to visit main demonstration sites including fisheries site, livestock site and household
product production site
12.00: Lunch
13.00: Visit Kram Sakon, a local shop that offers a vast varieties of indigo products to observe the demonstration of indigo
dyeing process. The shop is working with the villagers to create many unique indigo products. This is to elevate the
indigo quality from the local to meet the international standard. The shop also becomes the community product
distribution center and learning center to host national and international-wise visitors.
15.00: Visit The Reverence Pra-Ajarn Maan Bhurithaatha-Thera Museum at Watpasuthawas Temple. Pra-Ajarn Maan
Bhurithaatha-Thera was the most respective monk in Dhammyuttika Sect. The temple was the last dwelling site before
the Reverence Pra-Ajarn-Mann Bhuritaatha-Thera passed away. In the museum, you will observe the actual size of the
wax figure of Pra-Ajarn Maan Bhurithaatha-Thera and his relics are displayed aside. His biography, the activities and
daily utensils are displayed. The building was built to blend well with the surrounded nature in the temple to illustrate
the way that Pra-Ajarn Maan Bhurithaatha-Thera lived his simple life though all his monkhood years.
16.00: Prathaat-Chengchom Worraviharn Temple, District of Muang, Sakon Nakhon. Paying respect to Prathaat (Pagoda), one
of the most sacred religious places in Sakon Nakhon. The apex of the pagoda locating the golden tiers made of 3765
gram of pure gold, inside the pagoda situates 4 footprints of the Holy Buddha, you will also have the opportunity to pay
the respect to Luang-Por-Pra-Saan Bhudda image which Thais believe that the prayers will be fortunate and healthy in
their lives after doing so.
Visit Kram Street, Sakon Nakhon in front of the temple, walking around and do some indigo product shopping
18.00: Dinner

เส้นทางศึกษาดูงานทางวัฒนธรรมและเกษตรกรรม
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ศึกษาทางวัฒนธรรม
เวลา 08.00 น. – ออกเดินทางจากที่พักไปยังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
เวลา 09.00 น. - เข้าศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
- รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามและชมการสาธิต ซึ่งศูนย์ศิลปาชีพ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ที่ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ อาทิ
เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ ดอกไม้ประดิษฐ์ จักสานผักตบชวา ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้าและ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งของ จ.สกลนคร
เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง หมู่ที่ ๔ ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนครดั้งเดิมเป็นการสืบทอดการทอผ้าย้อมครามเพื่อใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ การผลิตมีขั้นตอนเป็นกระบวนการ เริ่มจากการปลูกฝ้าย เพื่อผลิตเส้นด้าย และ
การปลูกต้นครามเพื่อผลิตเป็นสีย้อมเส้นด้าย และจนถึงกระบวนการทอผ้า ทอผ้ามัดหมี่
แปรรูป ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นด้วยมือและใช้วัสดุธรรมชาติ อย่างประณีตบรรจง และถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การทอผ้าย้อมครามมีทั้งทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อขายสร้าง
รายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัว
เวลา 15.00 น. – เดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร
เวลา 16.00 น. – กราบนมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ศาสนสถานสาคัญคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสกลนคร
เคารพนับถือ ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทาด้วยทองคาบริสุทธิ์หนัก 247 บาท ภายในมีรอย
พระพุทธบาท 4 พระองค์ รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อพระแสน ที่เชื่อกันว่าท่านจะให้พร
ในด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต
- เที่ยวถนนผ้าคราม สกลนคร วิถีผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ถนนผ้าครามบริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร
เวลา 18.00 น. – รับประทานอาหารเย็น

กลุ่มที่ 2 ศึกษาทางเกษตรกรรม
เวลา 09.00 น.

ออกเดินทางจากที่พักไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ บ้านนานกเค้า
ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
เวลา 09.30 น. เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา โดยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการทางานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
อาชีพ ซึ่งรวมศาสตร์ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม ทานา ไร่ สวน ด้านปศุสัตว์ ประมง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีครบทั้งของกินและของใช้ และยังมีงานวิจัยเด่น
3 ดามหัศจรรย์
- นั่งรถรางชมกิจกรรมประมง
- ดินแดน 3 ดา กิจกรรมปศุสัตว์
- กิจกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมร้านครามสกล ซึ่งเป็นร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าครามและมีการสาธิตการย้อมคราม โดยร้านคราสกล
ได้ทุ่มเทในการพัฒนา ผ้าย้อมครามร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่
มาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นอีกช่องทางในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสกล
ธรรมชาติมาแปรรูปเป็นเครื่องแต่งกายของตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เข้าถึงผู้คนในปัจจุบันง่ายขึ้น
เวลา 15.00 น. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร เนื่องจากวัดป่า
สุทธาวาสเป็นสถานที่ในการละสังขารของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ภายในอาคารจึงมีอัฐิธาตุของพระ
อาจารย์มั่น และการจาลองรูปเหมือนโดยสร้างเป็นหุ่นขี้ผึ้งในท่าขัดสมาธิขึ้น รวมทั้งมีการใช้สถานที่แห่งนี้เป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร อาคารนี้ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย และดูใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติอันเป็นการสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของท่านตลอดทั้งชีวิตการอุปสมบท
เวลา 16.00 น. กราบนมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ศาสนสถานสาคัญคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสกลนคร เคารพนับถือ
ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทาด้วยทองคาบริสุทธิ์หนัก 247 บาท ภายในมีรอย พระพุทธบาท 4 พระองค์ รวม
ไปถึงการนมัสการหลวงพ่อพระแสน ที่เชื่อกันว่าท่านจะให้พร ในด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มี
ความมั่งมีศรีสุขในชีวิต
- เที่ยวถนนผ้าคราม สกลนคร วิถีผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ถนนผ้าครามบริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

