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คำนำ 

  ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและ  
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื ่อส่งเสริม 
และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวตามวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

กลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  จึงได้จัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 
การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การส่งเสริมไทยเที่ยวไทย และอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที ่ยว  
เชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ  
เพิ่มความหลากหลายแก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับวิสาหกิจชมุชน 
กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ด้วยการเพิ่มทักษะเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคคลากรด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยกระดับให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตามวิถีชีวิตใหม่ (New normal) สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมและ
บริการรูปแบบใหม่ๆ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวและชุมชน รวมถึง การส่งเสริมการจัดการสินค้า
ภาคการเกษตรในพื้นที่โดยใช้ลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มาเพิ่มมูลค่าเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสินค้า 
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์ และ  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

รายงานผลการดำเนินงานเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 ส่วน  ได้แก่ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว ส่วนท่ีสอง 
คือ หลักการและเหตุผลเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว 
เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และการบริการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ กระจาย
รายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจ
การท่องเที่ยวได้ ส่วนที่สาม คือ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ส่วนที่สี่ เป้าหมาย
ดำเนินการวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดล ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และสมาชิกเข้าร่วมอบรม 
จำนวนทั้งสิ ้น 10 ราย และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 5 แหล่ง ส่วนที่ห้า กิจกรรมและวิธีการ
ดำเนินงาน มีกิจกรรมย่อย จำนวน 3 กิจกรม คือ 1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2)สน ับสน ุนการดำ เน ิน ง าน ต าม
แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3)ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย ส่วนที่หก ผลการดำเนินงาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและการบริการ พร้อมรองรับนักท่องเท่ียว จำนวน 1 แห่ง เกษตรกรจำนวน 10 ราย และ
ระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จำนวน 5 แหล่ง ส่วนท่ีเจ็ด การเปล่ียนแปลงของเกษตรกร ก่อน-หลัง เข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ส่วนท่ีแปด ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการ และส่วนท่ีเก้าภาคผนวก ภาพกิจกรม  

 

 

 



1 
                                                                                              โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

              กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน  
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : สร้างความหลากหลายด้าน
การท่องเท่ียว 
 1.2 แผนแม่บทประเด็นท่ี 5 การท่องเท่ียว ด้านท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง 
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว 2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณา
การ 2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
 1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ 
 1.5 นโยบายรัฐบาล ด้านท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 1.6 นโยบายเร่งด่วน ด้านท่ี 3 : มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุ่งเน้นให้
ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ และ
รูปแบบธุรกิจในการเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้าง
ความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนา
ประเทศท่ีมีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่พัฒนาให้เป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชน เป็นการขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุน ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ 
และลดความเหล่ือมล้ำของชุมชน 
  ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ เมืองรองตามยุทธศาสตร์ และ cluster การท่องเที่ยว จาก
การดำเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียว มีการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี และมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวและมีการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 หลังจากเข้าร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนมีจำนวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบจากก่อนเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 73.24 และมีรายได้เพิ่มขึ้นโดย
เปรียบเทียบจากก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1.87 ล้านบาท ร้อยละ 64.77 (รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
2,881,770 บาท หลังเข้าร่วมโครงการ 4,748,443 บาท) และในปี 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน
โดยเปรียบเทียบจากก่อนเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 37.89 และมีรายได้เพิ่มขึ้น 8.2 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.06 (รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 45,629,084 บาท หลังเข้าร่วมโครงการ 53,868,493 บาท) 
ตามลำดับ 
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 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การส่งเสริมไทยเที่ยวไทย และอยู่ในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรม
ใหม่  ๆเพิ่มความหลากหลายแก่นักท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ด้วยการเพิ่มทักษะ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคคลากรด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตามวิถีชีวิตใหม่ (New normal) สนับสนุนการ
พัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวและชุมชน รวมถึง การ
ส่งเสริมการจัดการสินค้าภาคการเกษตรในพื้นท่ีโดยใช้ลักษณะบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) มาเพิม่มูลค่าเพื่อต่อยอดไปสู่ 
การพัฒนาสินค้าในแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรอย่างสร ้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมการตลาด 
การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยว
เช่ือมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ใหสิ้นค้าเกษตร สินค้าชุมชน และการบริการท่องเท่ียว สร้างงาน
สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อ
ยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเท่ียวได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดล ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 พ ัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานมี  
ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน/สถาบัน
เกษตรกร ที ่ทำกิจกรรมด้านท่องเที ่ยวเชิงเกษตร ดำเนินการพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย  
   - ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
   - ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย/การบริหารจัดการ
ข้อมูล, องค์ความรู้ 
   - ด้านการผลิตสินค้าและบริการแก่นักท่องเท่ียว/การส่งเสริมการตลาด 
   - ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   - ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรไปยังแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ 
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 5. 2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดล ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ เป็นจุดเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรให้ม ีความโดดเด่น จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ ์เพ ื ่อสร ้างการรับร ู ้ เกี ่ยวกับ  
แหล่งท่องเที ่ยวและตกแต่งภ ูม ิท ัศน ์ให ้สวยงาม มีความปลอดภัยถู กสุขอนาม ัยเพ ื ่อพร ้อมรองรับ 
และให้บริการนักท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
   - สำนักงานเกษตรอำเภอ และว ิสาหกิจช ุมชนวิ เคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเท ี ่ ยว  
เช ิง เกษตรและจ ัดทำข้อม ูลแผนความต ้องการพัฒนาแหล่งท ่องเท ี ่ยวเช ิงเกษตรที ่จะดำเน ินการ  
และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร (งบดำเนินงาน) 
   - สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตาม
แผนพัฒนาพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีศักยภาพในการบริการนักท่องเท่ียว  
  5.3 ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย 
   - สำนักงานเกษตรจังหว ัดร ่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข ้อง  
ในการเตรียมความพร้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการส่งเสริมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีมาตรฐาน ท้ังมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยใช้ประเด็นในแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (กรมการท่องเที่ยว) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว เช่น 
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรท่ีมีมาตรฐานคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
 5.4 การประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น 
       - สำนักงานเกษตรจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับวิสาหกิจชุมชนที ่ประกอบ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นในระดับจังหวัดส่ง
ให้กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 6 
   - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่ 1 – 6 ดำเนินการประกวดคัดเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่นระดับเขต และดำเนินการจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณา 
      - กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการประกวดคัดเลือกแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรดีเด่น
ระดับประเทศ และดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ หรือเงินรางวัลให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
วิสาหกิจชุมชนท่ีชนะการประกวด 
 5.5 พัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
         - กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การส่งเสริมและพัฒนางานด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ รวมถึงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรผ่านส่ือ social media  

หมายเหตุ การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามสถานการณ์ปกติให้สามารถปรับ
รูปแบบการทำงานได้ตามแนวทางแบบ New normal 
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6. ผลการดำเนินงาน 
    กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
      1. ผลผลิต (Output)  
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และการบริการ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง  เกษตรกรจำนวน 10 ราย และระดับแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จำนวน 5 แหล่ง 

  2. ผลลัพธ์ (Outcome)  
   วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามวิถีชีว ิตใหม่  
(New Normal) 
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ผลการดำเนินงาน 
อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน  

มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 ธันวาคม 2565  
ณ วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

 
๑. ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร 
  อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน  
            มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสระบุรี  

๓. งบประมาณ   3,000 บาท 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ 
   วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 ณ ณ วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม ตำบลม่วงงาม 
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

๕. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 ๕.๑ วัตถุประสงค์โครงการ 
       1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ให้มีศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
  2. เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย (มาตรฐาน
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร, มาตรฐาน SHA) 
  3. ด้านการผลิตสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว/การส่งเสริมการตลาด (กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว, โปรแกรมการท่องเท่ียว) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ๕.๒ เป้าหมายโครงการ  
                 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม จำนวน 10 ราย 
 ๕.๓ ผลการดำเนินงาน  
        - แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
การบริการและมาตรฐานและมีความปลอดภัย (มาตรฐานท่องเท่ียวเชิงเกษตร, มาตรฐาน SHA) พร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ 
    เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จากการให้บริการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นท่ี 
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ผลการดำเนินงาน 
สนับสนนุการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

 
แบบรายงาน  

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (งบบูรณาการ) 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

สนับสนนุการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรเกษตร  
ประจำปี งบประมาณ 2565 

จังหวัด.........สระบุรี......................   
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร จังหวัดสระบุรี...งบประมาณ ..31,000.บาท    

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ช่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร................วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาตำบลม่วงงาม............................................ 
 1.2 สถานท่ีต้ัง / ..........18/4.................. หมู่ท่ี................8....................ตำบล...............ม่วงงาม.............................. 
       อำเภอ..................เสาไห้..........................จังหวัด..............สระบุรี....................................... 
      เบอร์โทร ............089-8016640....................พิกัด GPS (ละติจูด/ลองจิจูด) หรือ (X,Y).................................. 

     E-mail : …………………-………………………………………………………………………………............................................ 
           facebook………………โคกนาศัย………………………….  Line…………………………….……………………………………… 
1.3 ลักษณะการดำเนินงาน 

 เป็นธุรกิจรายเด่ียว 
 เป็นวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียน …1-19-10-09/1-0013…………………… 
        (   ) ไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 
 เป็นนิติบุคคล   
 ไม่เป็นนิติบุคคล 

1.4 การรับรองมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร   
 ท่องเท่ียวเชิงเกษตร    โฮมสเตย์ไทย    GAP    เกษตรอินทรีย์    อื่นๆ (ระบุ) 

1.5 ประเภทของการท่องเท่ียว 
- พืช ระบุ  ไม้ผล       ไม้ดอกไม้ประดับ           ผัก            สมุนไพร 
              ข้าว         กาแฟ                        พืชอื่นๆ ระบุ......................................... 
 ประมง                   ปศุสัตว์                      หม่อนไหม 
 วนเกษตร                วิถีเกษตร                   เกษตรผสมผสาน 
 อื่นๆ ระบุ...................................................................................................................................... 
 

2. ประธานกลุ่ม/ผู้ประสานงาน  
2.1 ช่ือประธานกลุ่ม/เจ้าของธุรกิจ...........นางสาววนิดา  ศรีเม่น.............โทรศัพท์........089-8016640.....…….... 

 2.2 ช่ือผู้ประสานงาน....................นางสาววนิดา  ศรีเม่น........................โทรศัพท์........ 089-8016640……...... 

 

แบบรายงานจังหวัด 
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3. จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 
1) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั ้งเป็นเครือข่ายศูนย์เร ียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ให้เกษตรกรในพื้นท่ี 
และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ และนำไปต่อยอดในพื้นท่ีของตนเองแล้ว 

2) ด้านสภาพธรรมชาติ และทัศนียภาพที่สวยงาม มีความสวยงามของสภาพแวดล้อมโดยจัด
ทัศนียภาพในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ให้นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชมบรรยากาศท้องนาท่ีมีการปลูกข้าว และมี
แหล่งเก็บน้ำภายในถานท่ีท่องเท่ียว 

3) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมท่องเท่ียววิถีชาวนา
ลาวเวียงเสาไห้ ท่ีมีต้นทุนทางวัฒนธรรม และประเพณี รวมทั้งพื้นท่ี ท่ีมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  
4. ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Story telling) 

สืบเนื่องจากเมื ่อปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  และใน
ระยะเวลาเดียวกันนั้นก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลม่วงงาม ซึ่งในช่วงเวลานั้น เกษตรกรและประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน พืชพรรณได้รับความเสียหายมากมาย ทำให้เกิดแนวคิดท่ีจะหาแนวทางแก้ไขไม่ให้
เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นท่ี  จึงได้ศึกษาหาความรู้ในการป้องกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2556 ได้มีพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ให้รัฐบาลเข้าเฝ้าฯ โดยทรงเป็นห่วงพื้นท่ีลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องจากปริมาณน้ำฝน
ที่ตกมีมากกว่าพื้นที่รับน้ำของเขื่อนป่าสักฯ จะทำให้พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักเกิดน้ำท่วม ดังนั้นจึงควรมีการ
บริหารจัดการลุ่มน้ำ โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดทำหลุมขนมครก คือ รูปแบบของการกักเก็บน้ำ ทั้งบนดิน 
และใต้ดิน ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้พอเพียง จึงเกิดความสนใจและได้เข้าไปเรียนรู้กับคุณวิ วัฒน์ 
ศัลยกำธร หรือที่ใครๆ เรียกว่า อาจารย์ยักษ์ ซึ่งอาจารย์ยักษ์ ได้แนะนำว่าคือการทำโคก หนอง นา โมเดล 
นั่นเอง ประกอบกับในระยะเวลานั้น บริษัท เชฟรอนประเทศไทย และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ได้เข้ามา
สนับสนุนการทำกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งในระยะแรกยังคงล้มลุกคลุกคลาน แต่ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ (กองทัพมด) จนเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งเป็น 
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในช่ือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง 
นา โมเดล ในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

5. กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น/น่าสนใจ/นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ, การ
แปรรูป, การเก็บผลผลิตจากสวน เป็นต้น) 

กิจกรรมการท่องเท่ียว (One Day Trip) เรียนรู้วิถีชาวนาลาวเวียงจัดการออกแบบพื้นท่ี และฝึก
ชาวบ้านให้มีทักษะในการนำเสนอเรื่องราว (Story) ของชุมชนโดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปาสเตอร์และกระดาษหนังสือพิมพ์ การ
ทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก 

6. สินค้าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่าย (โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของชุมชน/สินค้าวิสาหกิจชุมชน) 
6.1 ผลผลิตเกษตร (ผลสด ) ได้แก่ มีการจำหน่ายข้าว 3 สายพันธุ์ (ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ, ข้าวไรซ์เบอรรี่,  

ข้าวพันธุ์ชัยนาท)ท่ีปลูกในพื้นท่ีวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม 
6.2 ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่........................-............................................................................. 
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7. การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง พร้อมบอกระยะทาง/กม. ได้แก่  
7.1...........วัดบ้านชุ้ง.........................................ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร.........5.........กม. 
7.2.............ตลาดน้ำลาวเวียง.......................... ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร..........4........กม. 

 

8. ฤดูกาลท่องเที่ยว.  ตลอดท้ังปี   เฉพาะช่วงเวลา โปรดระบุ................................................................. 
 

9. โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1 Day Trip, พัก 1 คืน เป็นต้น) 
 กิจกรรม One Day Tip ประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปา
สเตอร์และกระดาษหนังสือพิมพ์ การทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก 

10. ความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว (เช่น อนิเทอร์เน็ต  ที่พัก/โฮมส
เตย์/ลานกางเต้น ห้องน้ำ ที่จอดรถ  อื่นๆ) 
 วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงามมีความพร้อมของห้องน้ำ ท่ีจอดรถ และท่ีพักไว้
บริการให้นักท่องเท่ียว 

11. ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 8.1 ชุมชนขายเอง โดยวิธี..ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานและนักท่องเท่ียวที่มารับบริการ และ 
Facebook 
 8.2 ขายผ่านบริษัท/หน่วยงาน ระบุ...................-......................................................................... 
 8.3 อื่นๆ ระบุ................-............................................................................................................ 
12. งบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร  
   12.1 งบประมาณที่ได้รับในปี 2565 

โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียววิถีเกษตร 

1.1พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการ 
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมี 
ความปลอดภัย 
1.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

1 
 
 

1 

3,000 
 
 

31,000 

รวม     34,000 
 
12.2 งบประมาณที่ได้รับ 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) 

โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. - 
2. - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม  
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13. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่น ในปี 2565 (หน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร)  

โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. - 
 
 
2. - 

1.1 - 
1.2 - 
 
2.1 - 
2.2 - 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

รวม  
 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ก่อนและหลังการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว) 

               ประมาณการ ก่อน หลัง 
…1) จำนวนนักท่องเท่ียว/ปี 
คิดเป็นร้อยละ…20…… 
 เพิ่มขึ้น 
 ลดลง 

 
จำนวน 
..............5,000...........................ราย 

หลั 

 

จำนวน .............6,000.....................
ราย 
 

....2) รายได้ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว/ปี 
คิดเป็นร้อยละ…25…… 
 เพิ่มขึ้น 
 ลดลง 

จำนวน.........120,000....................
บาท 

หลั 

จำนวน.......... 150,000.................
บาท 
 

3) การจ้างแรงงาน 
 คนไทยในชุมชน 
 คนต่างชาติ 

 
จำนวน ...............10.......................ราย 

 

 
จำนวน ..............10........................ราย 

หลั 
 
15. ผลการตอบรับ (Feedback) ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ประทับใจ ประเด็น ระบุ…มีจุดเช็คอินถ่ายภาพ…และทำให้ทราบจุดต่างๆของสถานท่ี………….………… 
 ควรปรับปรุง ประเด็น ระบุ…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบเก็บข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี งบประมาณ 2565 
อำเภอ..................เสาไห้...................................จังหวัด...................สระบุรี....................... ....   

1. สถานที่  

 1.1 ช่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร................วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาตำบลม่วงงาม............................................ 
 1.2 สถานท่ีต้ัง / ..........18/4.................. หมู่ท่ี................8....................ตำบล...............ม่วงงาม.............................. 
       อำเภอ..................เสาไห้..........................จังหวัด..............สระบุรี....................................... 
      เบอร์โทร ............089-8016640....................พิกัด GPS (ละติจูด/ลองจิจูด) หรือ (X,Y).................................. 

     E-mail : …………………-………………………………………………………………………………............................................ 
           facebook………………โคกนาศัย………………………….  Line…………………………….……………………………………… 

         ได้รับตราสัญลักษณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว   ยังไม่ได้รับ  
1.3 ลักษณะการดำเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 เป็นธุรกิจรายเด่ียว 
  เป็นวิสาหกิจชุมชน      ขึ้นทะเบียน    เลขทะเบียน …1-19-10-09/1-0013…… 
       (   ) ไม่ได้ขึ้นทะเบียน   (  ) กำลังดำเนินการฯ  
 เป็นนิติบุคคล 
 ไม่เป็นนิติบุคคล 
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 แปลงใหญ่   กลุ่มแม่บ้าน 
 Young Smart Farmer  Smart Farmer 
 อื่น โปรดระบ…ุ……………………………………………………… 

1.4 ประเภทของการท่องเที่ยว 
- พืช ระบุ  ไม้ผล       ไม้ดอกไม้ประดับ           ผัก            สมุนไพร 
              ข้าว         กาแฟ                        พืชอื่นๆ ระบุ......................................... 
 ประมง                   ปศุสัตว์                      หม่อนไหม 
 วนเกษตร                วิถีเกษตร                   เกษตรผสมผสาน 

 อื่นๆ ระบุ
............................................................................................................................. ................................................... 

1.5 การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (สามารถเช็คข้อมูลจากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน หากแหล่ง
ท่องเที่ยวยังไม่เคยได้รับการประเมินให้ดำเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน) 

การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
ปี พ.ศ. ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง 

                   2565 (ครั้งท่ี 1 )  √  
 
1.6 มาตรการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ถูกสุขอนามัย และปลอดภัย 

  ไม่มี    มี ได้แก่ .................................................................................... 
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1.7 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ไม่มีการใส่ใจส่ิงแวดล้อม  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่..ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นภาชนะบรรจุอาหาร...... 
2. ประธานกลุ่มและผู้ประสานงานแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร  

2.1 ช่ือประธานกลุ่ม/เจ้าของธุรกิจ........นางสาววนิดา  ศรีเม่น......โทรศัพท์.........089-8016640.....……... 

 2.2 ช่ือผู้ประสานงาน................นางสาววนิดา  ศรีเม่น.........โทรศัพท์.............. 089-8016640……........... 

3. จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 
1) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั ้งเป็นเครือข่ายศูนย์เร ียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ให้เกษตรกรในพื้นท่ี 
และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ และนำไปต่อยอดในพื้นท่ีของตนเองแล้ว 

2) ด้านสภาพธรรมชาติ และทัศนียภาพที่สวยงาม มีความสวยงามของสภาพแวดล้อมโดยจัด
ทัศนียภาพในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ให้นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชมบรรยากาศท้องนาท่ีมีการปลูกข้าว และมี
แหล่งเก็บน้ำภายในถานท่ีท่องเท่ียว 

3) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมท่องเท่ียววิถีชาวนา
ลาวเวียงเสาไห้ ท่ีมีต้นทุนทางวัฒนธรรม และประเพณี รวมทั้งพื้นท่ี ท่ีมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  
4. ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Story telling) 

สืบเนื่องจากเมื ่อปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  และใน
ระยะเวลาเดียวกันนั้นก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลม่วงงาม ซึ่งในช่วงเวลานั้น เกษตรกรและประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน พืชพรรณได้รับความเสียหายมากมาย ทำให้เกิดแนวคิดท่ีจะหาแนวทางแก้ไขไม่ให้
เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นท่ี  จึงได้ศึกษาหาความรู้ในการป้องกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2556 ได้มีพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ให้รัฐบาลเข้าเฝ้าฯ โดยทรงเป็นห่วงพื้นท่ีลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องจากปริมาณน้ำฝน
ที่ตกมีมากกว่าพื้นที่รับน้ำของเขื่อนป่าสักฯ จะทำให้พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักเกิดน้ำท่วม ดังนั้นจึงควรมีการ
บริหารจัดการลุ่มน้ำ โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดทำหลุมขนมครก คือ รูปแบบของการกักเก็บน้ำ ทั้งบนดิน 
และใต้ดิน ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้พอเพียง จึงเกิดความสนใจและได้เข้าไปเรียนรู้กับคุณวิ วัฒน์ 
ศัลยกำธร หรือที่ใครๆ เรียกว่า อาจารย์ยักษ์ ซึ่งอาจารย์ยักษ์ ได้แนะนำว่าคือการทำโคก หนอง นา โมเดล 
นั่นเอง ประกอบกับในระยะเวลานั้น บริษัท เชฟรอนประเทศไทย และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ได้เข้ามา
สนับสนุนการทำกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งในระยะแรกยังคงล้มลุกคลุกคลาน แต่ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ (กองทัพมด) จนเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งเป็น 
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในช่ือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง 
นา โมเดล ในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 
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5. กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น/น่าสนใจ/นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ, การ
แปรรูป, การเก็บผลผลิตจากสวน เป็นต้น) 

กิจกรรมการท่องเท่ียว (One Day Trip) เรียนรู้วิถีชาวนาลาวเวียงจัดการออกแบบพื้นท่ี และฝึก
ชาวบ้านให้มีทักษะในการนำเสนอเรื่องราว (Story) ของชุมชนโดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปาสเตอร์และกระดาษหนังสือพิมพ์ การ
ทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก 
6. สินค้าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่าย (โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของชุมชน/สินค้าวิสาหกิจชุมชน) 

6.1 ผลผลิตเกษตร (ผลสด ) ได้แก่ มีการจำหน่ายข้าว 3 สายพันธุ์ (ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ, ข้าวไลซ์เบอรรี่,  
ข้าวพันธุ์ชัยนาท)ท่ีปลูกในพื้นท่ีวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม 

6.2 ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่........................................................................................... 
7. การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง พร้อมบอกระยะทาง/กม. ได้แก่  

7.1............วัดบ้านชุ้ง.................................ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร.........5.........กม. 
7.2.............ตลาดน้ำลาวเวียง..................... ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร..........4........กม. 

8. ฤดูกาลท่องเที่ยว   ตลอดท้ังปี   เฉพาะช่วงเวลา โปรดระบุ........................................................... 
9. เวลาเปิด - ปิด โปรดระบุ ...................09.00 – 16.00 น.................................................. 
10. อัตราค่าบริการ โปรดระบุ .........เข้าชมฟรี และกิจกรรม One Day Tip ค่าบริการ 599 บาท/คน.......... 
11. การเดินทาง  รถยนต์   รถไฟ  เรือ  เครื่องบิน อื่นๆ ระบุ.................................. 
12. โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1 Day Trip, พัก 1 คืน เป็นต้น) 
      กิจกรรม One Day Tip ประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปาสเตอร์
และกระดาษหนังสือพิมพ์ การทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก 
13. ความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว (เช่น ห้องน้ำ  ที่จอดรถ  การบริการอื่นๆ) 
       วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงามมีความพร้อมของห้องน้ำ ท่ีจอดรถ และท่ีพักไว้บริการให้
นักท่องเท่ียว 
14. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน (ย้อนหลัง 3 ปี)  

        ปีงบประมาณ หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท)   

   1. ปี 2562 ห- 
 
- 

   2. ปี 2563  
 
- 

    3. ปี 2564 หลั 
 
- 

 
15. ด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการประชาสัมพันธ ์
 15.1 ชุมชนขายเอง โดยวิธี..ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานและนักท่องเท่ียวท่ีมารับบริการ และ Facebook 
 15.2 ขายผ่านบริษัท/หน่วยงาน ระบุ...................-......................................................... 
 15.3 อื่นๆ ระบุ................-........................................................................................ 
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16. นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก/เหมาะสมกับการร่วมกิจกรรมของแหล่ง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

 อายุระหว่าง 15-24 ปี  อายุระหว่าง 25-34 ปี อายุระหว่าง 35-44 ปี  
 อายุต้ังแต่ 45-54 ปี    อายุระหว่าง 55-64 ปี  อายุระหว่าง 65 ปีข้ึนไป 

 
17. สถิติ/ข้อมูลนักท่องเที่ยว  

ปีงบประมาณ จำนวนนักท่องเท่ียว 
รายได้รวมจากการท่องเท่ียว 
(บาท)   

…1. ปี 
2562 

ชาวไทยจำนวน .................-...............ราย 
ชาวต่างชาติ     ..................-..............ราย 

- 

  2. ปี 
2563 

ชาวไทยจำนวน ............๓,๐๐๐..........ราย 
ชาวต่างชาติ     .................-...............ราย 

๙๐,๐๐๐ 

..3. ปี 
2564 

ชาวไทยจำนวน ..........๕,๐๐๐...........ราย 
ชาวต่างชาติ     .................-...............ราย 

๑๒๐,๐๐๐ 
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ผลการดำเนินการ 
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย 

 

   

 

 
 

ลำดับที่ ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 
ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ใส่คะแนน) 

ความพร้อมในการเขา้สู่การขอรับ 
การตรวจประเมินของกรมการท่องเที่ยว 

ดีเยี่ยม 
81 คะแนนขึ้นไป 

ดีมาก 
71-80 คะแนน 

ดี 
61-70 คะแนน 

ไม่ผ่าน 
ต่ำกว่า 61 คะแนน 

ปี 2565 ปี 2566 

1.                      วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ (สวนเพิ่มบุญ) - - 62 - - - 

2.                      วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ - - 70 - - - 

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบา้นคลองหัวช้าง   94.5 -  - -  

4.                      วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม 94.5 -  - -  

5.                       วสิาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า - 74  - - - 
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แบบเก็บข้อมูลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) (รายแหล่ง) 

ประจำปี งบประมาณ 2565 
 

1. วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ (สวนเพิ่มบุญ) 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร............วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ (สวนเพ่ิมบุญ).......................................................... 
 1.2 สถานที่ต้ัง / ท่ีอยู่.....28 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี............................................... 
พิกัด GPS (ละติจูด/ลองจิจูด) หรือ (X,Y) ...ละติจูด 14.777251352233408  ลองจิจูด 100.85497599095106...... 
Facebook……สวนเพ่ิมบุญ………………………………………………. Line………………-…………………………………………………… 
      ได้รับตราสัญลักษณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว  ยังไม่ได้รับ  
1.3 ลักษณะการดำเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เป็นธุรกิจรายเด่ียว 
 เป็นวิสาหกิจชุมชน (   ) จดทะเบียน  (   ) เป็นนิติบุคคล     (   ) ไม่เป็นนิติบุคคล 
                                   เลขทะเบียน ……… 1-19-09-01/1-0012 ………… 
              (   ) กำลังดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 แปลงใหญ่   กลุ่มแม่บ้าน 
 Young Smart Farmer  Smart Farmer 
 อื่น โปรดระบุ………เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  …………… 
1.4 ปีที่ได้รับงบประมาณ    ปี 2559     ปี2560     ปี2561     ปี2562    ปี2563     ปี2564 
                                  ปี2565       แหล่งที่มีศักยภาพ 
1.5 มาตรการบริหารจัดการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทีถู่กสุขอนามัย และปลอดภัย 
 ไม่มี     
 มี ได้แก่ ................................................................................................................... ..................................................... 
1.6 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ไม่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่......ไม่ใช้สารเคมีในการทำกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว.................................................. 
 

2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีศักยภาพตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
รับการตรวจประเมินต่อไป 

ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว 
ระดับมาตรฐาน 

(ใส่ดีเยี่ยม/ดีมาก/ 
ดี/ไม่ผ่าน) 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ตามองค์ประกอบ 4 ข้อ (คะแนน) 

ข้อแก้ไข/ปรับปรุงระบุตาม
องค์ประกอบ 4 ข้อ 

    วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ  
(สวนเพ่ิมบุญ) 

 
 
 
 
 
 

1. ศักยภาพการบริหารจัดการของ
แหล่งท่องเท่ียว........17.5.......คะแนน 

1. โครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กร  
2. แผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ 3. การจัดการด้าน
ความปลอดภัยอง
นักท่องเท่ียว 
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ดี 

4. การกำจัดระบบของเสีย  
5. การสร้างเครือข่ายเพ่ือ
สนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว 

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........16.5.............คะแนน 

1. ความพร้อมด้านที่พัก 
2. ความพร้อมด้านอาหาร
ให้กับนักท่องเท่ียว      
3. การเพ่ิมบุคลากรในการ
รองรับนักท่องเท่ียว  
4. การกำหนดจำนวน
นักท่องเท่ียว 
5. การกำหนดช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมกับการท่องเท่ียว 

3. ศักยภาพการบริการของแหล่ง
ท่องเท่ียว...........15...........คะแนน 

1. การให้บริการความรู้ 
ข้อมูลแหล่องท่องเท่ียว  
2. การมียานพาหนะในการ
ท่องเท่ียว 
3. การให้บริการผู้สงูอายุ คน
พิการ 

4.ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........13..............คะแนน 
รวม...........62..............คะแนน 

1. การเชื่องโยงแหล่องเท่ียว  
2. ความหลากหลายของ
กิจกรรม 
3. ความหลายของผลิตภัณฑ์ 
4. การปรับปรุงภูมิทศัน์ให้
สวยงาม 

 

3. การติดตามผลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งทอ่งเที่ยว) ปี 2563 และปี 2564 

ปี ชื่อ/ที่อยู่แหล่งท่องเที่ยว 

ระดับมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(จังหวัดประเมิน) 

การส่งเข้ารับการตรวจ
ประเมินและมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของกรมการ

ท่องเที่ยว 

ผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจาก

กรมการท่องเที่ยว 
(ได้ใบรับรอง) 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี ไม่ผ่าน ไม่ส่ง ส่ง ไม่ผ่าน ผ่าน 
2563 -         
          
2564 -         
          

 
4. ประธานกลุ่มและผู้ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
2.1 ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของธุรกิจ....นางสาวธิติมา ตะรุสะ...............โทรศัพท์............ 089 188 8845.............. 
 2.2 ชื่อผู้ประสานงาน..........นาวปราณี  จันทร์ทา...............................โทรศัพท์............085 173 1465............... 
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5. บุคลากร/เจ้าหน้าที่   สมาชิกภายในกลุ่ม...................7.....................คน      ลูกจ้าง.....................1......................คน 

6. จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
      - การทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 - การปลูกพืชสมุนไพร และอาหารเพ่ือสุขภาพ (การแปรรูปกระชายผง ชาหม่อน) 

7. ประวัติความเป็นมาของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (Story telling) 
          สวนตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้มีโอกาสกลับมาอยู ่ที ่บ้านเกิด และปรับปรุงพื ้นที ่ไร่สวนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับโอกาส  
จากสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื ่อง (Smart Farmer)” กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ให้เป็น Young Smart Farmer ได้นำความรู้ที่ได้อบรมมาพัฒนา ปรับปรุง พ้ืนที่ของสวน ในพ้ืนที่ตำบลห้วยป่าหวายมีการปลูกกระชาย
เป็นจำนวนมาก ทำให้มีแนวคิดที่จะนำกระชายมาแปรรูป จึงทำให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน และได้ทดลองทำน้ำกระชายผสมน้ำผึ้ง
มะนาวข้ึน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วม “โครงการส่งเสริม
กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)” จังหวัดสระบุรี จนเกิดเป็นกระชายผงชงดื่มสำเร็จรูปที่ได้
มาตรฐาน นอกจากน้ัน เข้าร่วม “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” กับสำนักงานเกษตรอำเภอ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และเพ่ือเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์กระชายจากเดิม ได้แก่ ผงกระชาย (Freeze Dry) เครื่องด่ืมกระชายผงชงด่ืมสำเร็จรูป กาแฟผสม
กระชาย และได้เริ่มมีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการปลูกกระชาย ให้ผู้คนที่สงสัยการปลูก
กระชายได้เข้าศึกษาหาความรู้และเป็นแนวทางการปลูกกระชาย และการแปรรูปกระชาย 

8. กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น/น่าสนใจ/นักท่องเที่ยวมีสว่นร่วม (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ, การแปรรูป,  
การเก็บผลผลิตจากสวน เป็นต้น) 
 - การแปรรูปสมุนไพร การเรียนการปลูกสมุนไพร และการขยายพันธ์ุ การปลูก การขุดกระชาย 
 - การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำส้มควันไม้ 
- การเก็บไข่ไก่สด และการให้อาหารปลา 
- การใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตกระแสงไฟฟ้าในบ่อน้ำ 

9. สินค้าของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรและเครือขา่ย (โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของชุมชน/สินค้าวิสาหกิจชุมชน)  
9.1 ผลผลิตเกษตร (ผลสด ) ได้แก่ กล้วย กระชาย หน่อไม้ ผักสวนครัวต่างๆ มะละกอ  
9.2 ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่ เครื่องด่ืมสำเร็จรูปผงกระชาย  ชาหม่อน 

10. การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทีใ่กล้เคียง พร้อมบอกระยะทาง/กม. ได้แก่  
10.1......วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร.........................ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร........10.........กม. 
10.2......วัดเขาวง................................................................ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร..........5........กม. 
11. โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1 Day Trip, พัก 1 คืน เป็นต้น) 
 - กิจกรรมบรรยายความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว กิจรรมต่างๆ พร้อมให้ความรู้ด้านการเกษตร  
 - นักท่องเท่ียวเข้ากิจกรรมต่างฐานต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ฐานการทำปุย น้ำสมควันไม้ ฐานการปลูก การ
ขุดกระชาย ฐานการแปรรูปสมุนไพร 
- การสอนให้นักท่องเท่ียวดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร เช่น การแช่เท้า แช่มือ ด้วยสมุนไพร เพ่ือการผ่อนคลาย 

12. ความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว (เช่น อินเทอร์เนต  ที่พัก/โฮมสเตย์/ลานกางเต้น ห้องน้ำ   
ที่จอดรถ  อื่นๆ) 
- ห้องน้ำ  ท่ีจอดรถ อินเตอร์เน็ต   
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13. การเก็บสถิตินักท่องเที่ยว   ไม่มี     ม ีประมาณ.....................-..................คน/ปี (อยู่ระหว่างการปรบัปรุงและพัฒนา) 
14. รายได้จากการท่องเที่ยว ภาคบริการ (ค่าเข้าชม/อาหาร/ที่พัก)..................-.....................บาท/ปี 
                                    การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร.................-......................บาท/ปี 
15. ฤดูกาลท่องเที่ยว   ตลอดทั้งปี     เฉพาะช่วงเวลา โปรดระบุ..................................................................... 
16. เวลาเปิด-ปิดบริการ   ไม่กำหนด     เปิด เวลา.......09.00...........น.     ปิด เวลา.........18.00................น. 
17. การเก็บค่าบริการ   ไม่ม ี    มี  ระบุ......................................................................................................................... ....... 
18. กรรมสิทธิ์ที่ดินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 ที่เช่า     โฉนด     นส.3.ก.     ภบท. 
 อื่นๆ..................................................................... 
ขนาดที่ดิน.............20..................ไร่................-...............งาน.....................-...................ตารางวา 
19. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
1.แหล่งท่องเท่ียวอยู่ในการพัฒนาและปรังปรุงพ้ืนที่ 
2. ขาดงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ 
 
 
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ 

1. สถานที่  

 1.1 ชื่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร.........วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไรส้ารพิษ....................................... 
 1.2 สถานที่ต้ัง / ท่ีอยู่....... 10/3 ม.1 ต.ธารเกษม อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี.............................................. 
      เบอร์โทร ....081-3856102.... พิกัด GPS (ละติจูด/ลองจิจูด)....14.7524243589, 100.80311682..... 
     Facebook……ไร่ ส.ท เก๋ เกษตรอินทรีย์…….  Line………kaeeuc99@gmail.com……………………….. 

      ได้รับตราสัญลักษณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว  ยังไม่ได้รับ  
1.3 ลักษณะการดำเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เป็นธุรกิจรายเด่ียว 
 เป็นวิสาหกิจชุมชน (   ) จดทะเบียน  (   ) เป็นนิติบุคคล     (   ) ไม่เป็นนิติบุคคล 
                                   เลขทะเบียน ……… 1-19-09-03/1-0045………… 
              (   ) กำลังดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 แปลงใหญ่   กลุ่มแม่บ้าน 
 Young Smart Farmer  Smart Farmer 
 อื่น โปรดระบุ………………………………………………………… 
1.4 ปีที่ได้รับงบประมาณ    ปี2559     ปี2560     ปี2561    ปี2562     ปี2563   ปี2564 
                                  ปี2565       แหล่งที่มีศักยภาพ 
1.5 มาตรการบริหารจัดการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทีถู่กสุขอนามัย และปลอดภัย 
 ไม่มี     
 มี ได้แก่ ................................................................................................................... ..................................................... 
1.6 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ไม่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่......ไม่ใช้สารเคมีในการทำกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวหรือใช้น้อยที่สุด........................... 
 



 

19 
                                                                                              โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

              กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีศักยภาพตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
รับการตรวจประเมินต่อไป 

ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว 
ระดับมาตรฐาน 

(ใส่ดีเยี่ยม/ดีมาก/ 
ดี/ไม่ผ่าน) 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ตามองค์ประกอบ 4 ข้อ (คะแนน) 

ข้อแก้ไข/ปรับปรุงระบุตาม
องค์ประกอบ 4 ข้อ 

วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม ่

ไร้สารพิษ 

 
 

ดี 
 
 

1. ศักยภาพการบริหารจัดการของ
แหล่งท่องเท่ียว..........15...........คะแนน 

1.เพ่ิมโครงสร้างการบรหิาร
องค์กร ระเบียบข้อบังคับ 
และแผนผังแสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน 
 
2. . เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ชุดเครื่องมือและ
ปฐมพยาบาล 
3. กำหนดแผนบริหารจัดการ
พ้ืนที่ และการกำจัดของเสีย
ให้เป็นระบบ 
3. การเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียว 
4. การมีแผนบำรุง
สาธารณูปโภคโภค 

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียว............19.........คะแนน 

1. พัฒนาท่ีพักสำหรับบริการ
ในแหล่งท่องเท่ียวพร้อม
ร้านอาหารให้บริการ
นักท่องเท่ียว 
2. เพ่ิมบุคลากรในการรองรับ
นักท่องเท่ียว 

3. ศักยภาพการบริการของแหล่ง
ท่องเท่ียว...........15..........คะแนน 

1. เพ่ิมการมัคคุเทศก์ในการ
เท่ียวชม 
2. ร้านขายของฝากในที่นัก
เท่ียว และกิจกรรมเพ่ิมเติมให้
นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ 
3. เพ่ิมเติมแหล่งข้อมูลความรู้ 
การสาธิตต่างๆ 
4. เพ่ิมเติมด้านยามพาหนะ
นำชมสถานที่อย่างเหมาะสม 
5. พัฒนาการติดต่อสื่อสารให้
มากข้ึน 
6. จัดจุดบริการผู้สูงอายุและ
คนพิการ เช่น ทางลาดเอียง 

4.ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเท่ียว...........21............คะแนน 
รวม............70...........คะแนน 

1. การปรับแต่งสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงามข้ึน 
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2. การพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียว มาตรฐาน
ต่างๆ 
3. เพ่ิมเติมกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 

3. การติดตามผลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งทอ่งเที่ยว) ปี 2563 และปี 2564 

ปี ชื่อ/ที่อยู่แหล่งท่องเที่ยว 

ระดับมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(จังหวัดประเมิน) 

การส่งเข้ารับการตรวจ
ประเมินและมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของกรมการ

ท่องเที่ยว 

ผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจาก

กรมการท่องเที่ยว 
(ได้ใบรับรอง) 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี ไม่ผ่าน ไม่ส่ง ส่ง ไม่ผ่าน ผ่าน 
2563 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร

รุ่นใหม่ไร้สารพิษ         

          
2564 -         
          

 

4. ประธานกลุ่มและผู้ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

3.1 ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของธุรกิจ.....นางสาวพัณณ์ชิตา   คำมณี............โทรศัพท์......081-3856102...... 

3.2. ชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานการท่องเท่ียว........นางปราณี   จันทร์ทา.......โทรศัพท์....085-1731465.......... 

5. บุคลากร/เจ้าหน้าที่   สมาชิกภายในกลุ่ม.....................7...................คน      ลูกจ้าง....................2.......................คน 

6. จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
      - การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 - แหล่งเรียนรู้การการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การตอนกิ่งมะเด่ือฝรั่ง 

7. ประวัติความเป็นมาของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (Story telling) 
 การรวมกลุ่มโดยเริ่มจากการได้เข้าร่วมการอบรมในระดับจังหวัดและอำเภอ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงาน 
เกษตรจังหวัด และเกิดความสนใจ และความคิดริเริ่มการรวมกลุ่มข้ึน โดยดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 
วิถีการเกษตรจากการทำนาปรังมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย อาทิ ฟักทอง พืชตระกูลถ่ัวซึ่งหน่ึงในกิจกรรมที่มีการดำเนินการ คือ 
การรวมกลุ่มเพ่ือผลิตต้นอ่อนพืช เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน และผักปลอดสารพิษ เพ่ือให้คนในชุมชนได้บริโภค และชุมชนข้างเคียง 
และเพ่ือคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ จนกระทั่งได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน มีการปลูกต้นมะเด่ือฝรั่งและสอนการตอนกิ่ง 
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8. กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น/น่าสนใจ/นักท่องเที่ยวมีสว่นร่วม (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ, การแปรรูป,  
การเก็บผลผลิตจากสวน เป็นต้น) 
- การปลูกมะเด่ือฝรั่ง การตอนกิ่งมะเด่ือฝรั่ง 
- การปลูกผักต้นอ่อนทานตะวัน และพืชงอกอื่นๆ 
- การแปรรูปจากดอกทานตะวัน เช่น น้ำดอกทานตะวัน (จากดอกและเกสรดอกทานตะวันอบแห้ง) 
- การปลูกพืชผสมผสาน 
- เครื่องสำอางจากดอกและเมล็ดทานตะวัน 

9. สินค้าของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรและเครือขา่ย (โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของชุมชน/สินค้าวิสาหกิจชุมชน)  
- ต้นอ่อนทานตะวัน, ต้นอ่อนผักบุง, ถ่ัวงอก 2 สี 
- พืชผสมผสาน, มะละกอ 
- น้ำดอกทานตะวัน 
- ผักสดๆจากแปลง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก ผลไม้ตามฤดูกาล 
- เครื่องสำอางจากดอกและเมล็ดทานตะวัน 
10. การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทีใ่กล้เคียง พร้อมบอกระยะทาง/กม. ได้แก่  
8.1 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร     ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 5 กม. 
8.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานและฝักสด  ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.6 กม. 
8.3.กลุ่มเกษตรอินด้ี (สถานีสุขภาพ)     ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 14 กม. 
8.4 สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค     ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 15 กม. 
8.5 โอท๊อป พุแค       ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 18 กม. 
8.6. ตลาดหัวปลี       ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 18 กม. 

11. โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1 Day Trip, พัก 1 คืน เป็นต้น) 

- เริ่มต้นด้วยไหว้พระขอพรที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง 
 - จุดที่สองชมชิมข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว กรอบ หวาน รสชาติดีเย่ียม โดย Smart Farmer ถ่ายรูปวิวเขากับแปลง
ข้าวที่สุดลูกหูลูกตา 
- จุดที่สามแวะเท่ียววิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ (เกษตรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ/YSF ไร่ ส.ท. เก๋) เลือกซื้อต้นอ่อนทานตะวัน
, ต้นอ่อนผักบุง, ถ่ัวงอก 2 สี ,มะเด่ือฝรั่ง น้ำดอกทานตะวัน และพืชผักปลอดภัยสารพิษ เครื่องสำอางจากดอกและเมล็ดทานตะวัน เพ่ือ
คนรักสุขภาพโดยเฉพาะ 
- จุดสุดสี่กลุ่มเกษตรอินดี้ (สถานีสุขภาพ) แหล่งเรียนรู้พื้นที่น้อยให้เกิดปะโยชน์สูงสุด โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบกับ
กิจกรรมดังน้ี  
 Health & bea การแช่มือและเท้าด้วยสมุนไพรเพื่อการบำบัดและล้างสารพิษในร่างกาย ตามด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพที่ทำให้ร่างการแข็งแรง 
 การปรุงดิน โดยเริ่มจากวิเคราะห์ดินแล้วปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช โดยใช้ปุ๋ยสรรพสิ่ง (ถ่ายทอดความรู้ 
และการฝึกปฏิบัติ) 
 การทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบสัก ใบตอง กานตอง หรือใบไม้ชนิดต่างๆที่สามารถนำมาทำภาชนะได้ 
 การแปรรูปผลผลิต เช่น สลัดโล แยมผลไม้ตามฤดูกาล ไข่เค็มสมุนไพร 
- จุดที่ห้าแวะ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค ชมสวนพรรณไม้นาๆพันธ์ ศึกษาหาความรู้พรรณไม้ 
- จุดที่หก โอท๊อป พุแค ตลาดหัวปลี แวะซื้อของฝาก ผักผ่อนชมสวน ทานอาหาร เดินเล่นถ่ายรูป 
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12. ความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว (เช่น อินเทร์เนต  ที่พัก/โฮมสเตย์/ลานกางเต้น ห้องน้ำ   

ที่จอดรถ  อื่นๆ) 
 - ที่จอดรถยนต์ ร้านกาแฟ ห้องน้ำ 

13. การเก็บสถิตินักท่องเที่ยว   ไม่มี     ม ี ประมาณ...................500....................คน/ปี 

14. รายได้จากการท่องเที่ยว ภาคบริการ (ค่าเข้าชม/อาหาร/ที่พัก).......................................บาท/ปี 

                                    การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร...............40,000......................บาท/ปี 

15. ฤดูกาลท่องเที่ยว   ตลอดทั้งปี     เฉพาะช่วงเวลา โปรดระบุ...................-.................................................. 

16. เวลาเปิด-ปิดบริการ   ไม่กำหนด     เปิด เวลา.......09.00.....................น.     ปิด เวลา.................17.00.......................น. 

17. การเก็บค่าบริการ   ไม่ม ี    มี  ระบุ........................................................-........................................................................ 

18. กรรมสิทธิ์ที่ดินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 ที่เช่า     โฉนด     นส.3.ก.     ภบท. 

 อื่นๆ.................-.................................................... 

ขนาดที่ดิน................1...............ไร่...............-................งาน................8........................ตารางวา 

19. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

            - 
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3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบา้นคลองหัวชา้ง 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ………..วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง……………………….  
(ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ) 
 1.2 สถานที่ต้ัง / ท่ีอยู่ 10 หมู่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี
      เบอร์โทร 089-090-9089………พิกัด GPS (ละติจูด/ลองจิจูด) หรือ (X,Y) .... 14.3437770, 100.9920058.. 
     Facebook: โฮมสเตย์บ้านคลองหัวช้าง     Line………-…………………………………………………………… 
       ได้รับตราสัญลักษณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว     ยังไม่ได้รับ  
1.3 ลักษณะการดำเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เป็นธุรกิจรายเด่ียว 
 เป็นวิสาหกิจชุมชน (   ) จดทะเบียน  (   ) เป็นนิติบุคคล     (   ) ไม่เป็นนิติบุคคล 
                                   เลขทะเบียน ……… 1-1904-04/1-0001………… 
              (   ) กำลังดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 แปลงใหญ่   กลุ่มแม่บ้าน 
 Young Smart Farmer  Smart Farmer 
 อื่น โปรดระบุ………ศูนย์เรียนรู้ชุมชน…………… 
1.4 ปีที่ได้รับงบประมาณ    ปี 2559     ปี2560     ปี2561     ปี2562    ปี2563     ปี2564 
                                  ปี2565       แหล่งที่มีศักยภาพ 
1.5 มาตรการบริหารจัดการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทีถู่กสุขอนามัย และปลอดภัย 
 ไม่มี     
 มี ได้แก่ ....................โฮมสเตย์ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย...................................................... ....... 
1.6 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ไม่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่......เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่..มีการคัดแยะขยะ, การทำปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อ 
เห็นที่เสื่อมภาพ.................................................. 

2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีศักยภาพตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
รับการตรวจประเมินต่อไป 

ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว 
ระดับมาตรฐาน 

(ใส่ดีเยี่ยม/ดีมาก/ 
ดี/ไม่ผ่าน) 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ตามองค์ประกอบ 4 ข้อ (คะแนน) 

ข้อแก้ไข/ปรับปรุงระบุตาม
องค์ประกอบ 4 ข้อ 

    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า 
บ้านคลองหัวช้าง 

 
ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. ศักยภาพการบริหารจัดการของ
แหล่งท่องเท่ียว........25.......คะแนน 
 

- 

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........21.5.............คะแนน 

1.ความพร้อมด้านอาหาร
ให้กับนักท่องเท่ียว      
2. การกำหนดจำนวน
นักท่องเท่ียว 
 

3. ศักยภาพการบริการของแหล่ง
ท่องเท่ียว...........23...........คะแนน 

1. การจัดการการให้บริการ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
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4.ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........25..............คะแนน 
รวม...........94.5..............คะแนน 

               - 

 

3. การติดตามผลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งทอ่งเที่ยว) ปี 2563 และปี 2564 

ปี ชื่อ/ที่อยู่แหล่งท่องเที่ยว 

ระดับมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(จังหวัดประเมิน) 

การส่งเข้ารับการตรวจ
ประเมินและมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของกรมการ

ท่องเที่ยว 

ผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจาก

กรมการท่องเที่ยว 
(ได้ใบรับรอง) 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี ไม่ผ่าน ไม่ส่ง ส่ง ไม่ผ่าน ผ่าน 
2563 -         
          
2564 -         
          

 
4. ประธานกลุ่มและผู้ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
2.1 ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของธุรกิจ....นางชลณิธา คชประเสริฐ...............โทรศัพท์............ 089-090-9089  .............. 
 2.2 ชื่อผู้ประสานงาน..........นายคมกริช ธิโสภา................................โทรศัพท์............ 098-946-0376............... 

5. บุคลากร/เจ้าหน้าที่   สมาชิกภายในกลุ่ม...................20.....................คน      ลูกจ้าง.....................-......................คน 

6. จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
      มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น กลองยาวประยุกต์และรำกลองยาว 
ภูมิปัญญาเพาะเห็ดฟาง งานจำพวกหัตถกรรม งานฝีมือ อย่างพรมเช็ดเท้า การถักเปลญวน และของกินที่แปรรูปจากวัตถุดิบใน
ท้องถ่ิน มีการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้/ครัวเรือนต้นแบบในหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลคลองเรือ มีนักเล่าเรื่องชุมชนและมคัคุเทศกช์ุมชนที่
สามารถสร้างความประทับใจ 
7. ประวัติความเป็นมาของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (Story telling) 
           “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ความสมบูรณ์ที่มีของบ้านคลองหัวช้างส่วนหน่ึงมาจากการเกษตร มีผักต่าง ๆ ที่ปลูกเพ่ือ
กิน เพ่ือขาย และที่ข้ึนชื่อในเรื่องความสดใหม่ คือ ผักจำพวกเห็ด  และมีกับข้าวชื่อแปลกอย่าง "นางอมไข่" เป็นกับข้าวที่คิดโดยชาวบ้านที่น่ี 
“อาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งรอบตัว”ที่บ้านคลองหัวช้างมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของชาวบ้าน มีมากมายหลายชนิด ทั้งงานจำพวก
หัตถกรรม งานฝีมือ อย่าง พรมเช็ดเท้า การถักเปลญวน และของกินที่แปรรูปจากวัตถุดิบในท้องถ่ิน นอกจากมาเที่ยวแล้วยังมีของให้เลือกซื้อ
กลับบ้านได้จุใจ ทั้งแหนมเห็ด กล้วยฉาบ ทองม้วนเห็ด ทองม้วนแป้งกล้วย เห็ดสมุนไพรสามรส เป็นต้น ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ซื้อติดไม้
ติดมือกลับ รวมถึงมีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน ไว้รับรองนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
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8. กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น/น่าสนใจ/นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ , การแปรรูป, การเก็บ
ผลผลิตจากสวน เป็นต้น) 
 สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของนักท่องเท่ียว โดยมีกิจกรรมหลัก ดังน้ี 

- ปั่นจักรยาน น่ังสามล้อ ท่องเท่ียว  
- เรียนรู้การทอพรมเช็ดเท้า 
- เรียนรู้การแปรรูปเห็ด 
- เรียนรู้การทำก้อนเชื้อเห็ด 
- ตีกลองยาวและรำกลองยาว 
- ดักกุ้งฝอย 
- สำรับอาหารบ้านคลงิหัวช้าง 

9. สินค้าของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรและเครือขา่ย (โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของชุมชน/สินค้าวิสาหกิจชุมชน)  
9.1 ผลผลิตเกษตร (ผลสด ) ได้แก่ กล้วย, สะเดา,เห็ด 
9.2 ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่. ทองม้วนแป้งกล้วย,แหนมเห็ด, ทอดมันเห็ด ,เห็ดสมุนไพรสามรส 

10. การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทีใ่กล้เคียง พร้อมบอกระยะทาง/กม. ได้แก่  
10.1สวนมะกอกป้าน้อย ป่าสามอย่างประโยชน์ 4 อย่าง สร้างรายได้ด้วยมะกอก และการพ่ึงพากัน ระหว่างคนกับป่าทำให้เกิดความ
สมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน …………………………………………………………ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร. 3 กม. 
10.2 ฟาร์มเห็ดลุงหยุด ศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจรบ้านคลองไทร ต้ังแต่การปลูก และแปรรูปเห็ด อย่างย่ังย่ืน                    
……………………………………………………………………………………………………………………………ระยะทางจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร .6 กม. 
10.3 สวนสำส่อน สวนผสมผสานอาชีพพันธ์ุพืชไม้ชำนาญการเพาะก้อนเชื้อเห็ด เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ไก่ชน) สร้างงานสร้างรายได้อย่าง
ย่ังยืน……………………………………………………………………………………………………………. ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร. 3 กม. 

11. โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1 Day Trip, พัก 1 คืน เป็นต้น) 
 แพคเกจการท่องเท่ียวเต็มวัน FULL DAY TRIP 
08.00 – 09.00 น.     เดินทางถึง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคลองหัวช้าง ลงเบียน 
09.00 – 12.00 น.     รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของชุมชน 
                               - เย่ียมชมฐานต่างๆภายใน โรงเรียนชาวบ้าน 
                               - ครัวเรือนต้นแบบเกษตรผสมผสาน (ข่าอ่อน) 
                               - ครัวเรือนต้นแบบเพาะเห็ดฟางและปลูกสะเดานอกฤดู 
                               - กิจกรรมทอพรมเช็ดเท้า 
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันจากอาหารพ้ืนบ้าน 
13.00 – 14.00 น.     เย่ียมชมสวนมะกอกป้าน้อย 
15.15 – 15-45 น.     รับอาหารว่าง ทอดมันเห็ด พร้อมกิจกรรม ทำไป กินไป ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
                            กล่าวอำลา ถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

12. ความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว (เช่น อินเทอร์เนต  ที่พัก/โฮมสเตย์/ลานกางเต้น ห้องน้ำ   
ที่จอดรถ  อื่นๆ) 
-  ที่จอดรถ, ห้องน้ำแยกชาย –หญิง, รถสามล้อพาเท่ียว, โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน 

13. การเก็บสถิตินักท่องเที่ยว   ไม่มี     ม ีประมาณ.....................2,400..................คน/ปี  
14. รายได้จากการท่องเที่ยว ภาคบริการ (ค่าเข้าชม/อาหาร/ที่พัก).............432,000...............บาท/ปี 
                                    การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร............288,000................บาท/ปี 
15. ฤดูกาลท่องเที่ยว   ตลอดทั้งปี     เฉพาะช่วงเวลา โปรดระบุ..................................................................... 
16. เวลาเปิด-ปิดบริการ   ไม่กำหนด     เปิด เวลา.......08.00...........น.     ปิด เวลา.........17.00................น. 
17. การเก็บค่าบริการ   ไม่ม ี    มี  ระบุ............คนละ 100 บาท..................................................................................... 
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18. กรรมสิทธิ์ที่ดินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 ที่เช่า     โฉนด     นส.3.ก.     ภบท. 
 อื่นๆ..................................................................... 
ขนาดที่ดิน..........200...........ไร่............-............งาน.....................-.............ตารางวา (รวมแหล่งท่องเท่ียวและจุดเรียนรู้ของแหล่อง
ท่องเท่ียว) 
19. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางศูนย์ต้องปิดการให้บริการนักท่องเท่ียง ทำให้ขาดรายได้ในส่วนน้ี โดยทางศูนย์จึงได้คิด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายมากข้ึนเพ่ือขายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ รวมถึงขายผ่านทางรูปแบบออนไลน์ 
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4. วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร............วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม.......................................................... 
 1.2 สถานที่ต้ัง / ท่ีอยู่.....18/4 หมู่ที่   4   ตำบลม่วงงาม   อำเภอเสาไห้   จังหวัดสระบุรี............................................... 
พิกัด GPS (ละติจูด/ลองจิจูด) หรือ (X,Y) ... 14.529198363227446, 100.80352683383215...... 
Facebook……โคกนาศัย………………………………………………. Line………………-…………………………………………………… 
      ได้รับตราสัญลักษณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว  ยังไม่ได้รับ  
1.3 ลักษณะการดำเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เป็นธุรกิจรายเด่ียว 
 เป็นวิสาหกิจชุมชน (   ) จดทะเบียน  (   ) เป็นนิติบุคคล     (   ) ไม่เป็นนิติบุคคล 
                                   เลขทะเบียน ……… 1-19-10-09/1-0013 ………… 
              (   ) กำลังดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 แปลงใหญ่   กลุ่มแม่บ้าน 
 Young Smart Farmer  Smart Farmer 
 อื่น โปรดระบุ……………………………………………………………… 
1.4 ปีที่ได้รับงบประมาณ    ปี 2559     ปี2560     ปี2561     ปี2562    ปี2563     ปี2564 
                                  ปี2565       แหล่งที่มีศักยภาพ 
1.5 มาตรการบริหารจัดการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทีถู่กสุขอนามัย และปลอดภัย 
 ไม่มี     
 มี ได้แก่ ................................................................................................................... ..................................................... 
1.6 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ไม่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่......ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นภาชนะบรรจุอาหาร.................................................. 

2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยวเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินต่อไป 

ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว 
ระดับมาตรฐาน 

(ใส่ดีเยี่ยม/ดีมาก/ 
ดี/ไม่ผ่าน) 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ตามองค์ประกอบ 4 ข้อ (คะแนน) 

ข้อแก้ไข/ปรับปรุงระบุตาม
องค์ประกอบ 4 ข้อ 

    วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนา 
ตำบลม่วงงาม 

 
ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ศักยภาพการบริหารจัดการของ
แหล่งท่องเท่ียว........23.......คะแนน 

1. การส่งเสริมการขายและ
การเพ่ิมมูลค่าผลิต การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 
 
 

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........23.............คะแนน 

1. ความพร้อมด้านอาหาร
ในการบริการให้กับ
นักท่องเท่ียว      
 

3. ศักยภาพการบริการของแหล่ง
ท่องเท่ียว...........23.5...........คะแนน 

1. การให้บริการความรู้ 
ข้อมูลแหล่องท่องเท่ียว  
บรรยายกิจกรรม กติกาการ
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ปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียว 
 

4.ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........25..............คะแนน 
รวม...........94..............คะแนน 

 

 

3. การติดตามผลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งทอ่งเที่ยว) ปี 2563 และปี 2564 

ปี 
ชื่อ/ที่อยู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระดับมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(จังหวัดประเมิน) 

การส่งเข้ารับการตรวจ
ประเมินและมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของกรมการ

ท่องเที่ยว 

ผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจาก

กรมการท่องเที่ยว 
(ได้ใบรับรอง) 

ดี
เย่ียม 

ดี
มาก 

ดี 
ไม่

ผ่าน 
ไม่ส่ง ส่ง ไม่ผ่าน ผ่าน 

2563 -         
          
2564 -         
          

 
4. ประธานกลุ่มและผู้ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
2.1 ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของธุรกิจ....นางสาววนิดา  ศรีเม่น.............โทรศัพท์.............089-8016640.............. 
 2.2 ชื่อผู้ประสานงาน..........นางสาววนิดา  ศรีเม่น.............โทรศัพท์.............089-8016640............... 

5. บุคลากร/เจ้าหน้าที่   สมาชิกภายในกลุ่ม...................20.....................คน      ลูกจ้าง.....................3......................คน 

6. จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
      1) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดต้ังเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เป็นพ้ืนที่ต้นแบบที่ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน 
เรียนรู้ แลนำไปต่อยอดในพ้ืนที่ของตนเองแล้ว 
2) ด้านสภาพธรรมชาติ และทัศนียภาพที่สวยงาม มีความสวยงามของสภาพแวดล้อมโดยจัดทัศนียภาพในรูปแบบ โคกหนอง 
นาโมเดล ให้นักท่องเท่ียวได้ชื่นชมบรรยากาศท้องนาท่ีมีการปลูกข้าว และมีแหล่งเก็บน้ำภายในถานที่ท่องเท่ียว 
3) ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมท่องเท่ียววิถีชาวนา ลาวเวียงเสาไห้ ที่มีต้นทุน
ทางวัฒนธรรม และประเพณี รวมทั้งพ้ืนที่ ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  

7. ประวัติความเป็นมาของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (Story telling) 
          สืบเน่ืองจากเมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และในระยะเวลาเดียวกันน้ันก็ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลม่วงงาม ซึ่งในช่วงเวลานั้น เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน พืชพรรณไดร้ับ
ความเสียหายมากมาย ทำให้เกิดแนวคิดที่จะหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพ้ืนที่   
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จึงได้ศึกษาหาความรู ้ในการป้องกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที ่ควร ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีพระราชดำริจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ให้รัฐบาลเข้าเฝ้าฯ 
โดยทรงเป็นห่วงพ้ืนที่ลุ่มน้ำป่าสัก เน่ืองจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมีมากกว่าพ้ืนที่รับน้ำของเข่ือนป่าสักฯ จะทำให้พ้ืนที่บริเวณลุ่ม
น้ำป่าสักเกิดน้ำท่วม ดังน้ันจึงควรมีการบริหารจัดการลุ่มน้ำ โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดทำหลุมขนมครก คือ รูปแบบของการ
กักเก็บน้ำ ทั้งบนดิน และใต้ดิน ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือให้มีน้ำไว้ใช้พอเพียง จึงเกิดความสนใจและได้เข้าไปเรียนรู้กับคุณวิวัฒน์ 
ศัลยกำธร หรือที่ใครๆ เรียกว่า อาจารย์ยักษ์ ซึ่งอาจารย์ยักษ์ ได้แนะนำว่าคือการทำโคก หนอง นา โมเดล น่ันเอง ประกอบกับ
ในระยะเวลานั้น บริษัท เชฟรอนประเทศไทย และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ได้เข้ามาสนับสนุนการทำกิจกรรม โคก หนอง นา 
โมเดล ซึ่งในระยะแรกยังคงล้มลุกคลุกคลาน แต่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ 
(กองทัพมด) จนเป็นร ูปธรรม จึงได้จ ัดตั ้งเป็น เคร ือข่ายศูนย์เ ร ียนรู ้การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตส ินค้าเกษตร  
ในชื่อศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

8. กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น/น่าสนใจ/นักท่องเที่ยวมีสว่นร่วม (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ, การแปรรูป,  
การเก็บผลผลิตจากสวน เป็นต้น) 
 กิจกรรมการท่องเท่ียว (One Day Trip) เรียนรู้วิถีชาวนาลาวเวียงจัดการออกแบบพื้นที่ และฝึกชาวบ้านให้มีทักษะ
ในการนำเสนอเรื่องราว (Story) ของชุมชนโดยมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว 
การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปาสเตอร์และกระดาษหนังสือพิมพ์ การทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก 

9. สินค้าของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรและเครือขา่ย (โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของชุมชน/สินค้าวิสาหกิจชุมชน)  
9.1 ผลผลิตเกษตร (ผลสด ) ได้แก่ มีการจำหน่ายข้าว 3 สายพันธ์ุ (ข้าวพันธ์ุทับทิมชุมแพ, ข้าวไลซ์เบอรรี่,  
ข้าวพันธ์ุชัยนาท) ท่ีปลูกในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม 
9.2 ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่ พริกแกง ปลาร้าบอง  
10. การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทีใ่กล้เคียง พร้อมบอกระยะทาง/กม. ได้แก่  
10.1............วัดบ้านชุ้ง............................................ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร.........5.........กม. 
10.2.............ตลาดน้ำลาวเวียง................................ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร..........4........กม. 
10.3.............บ้านไรก่าแฟ....................................... ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร.........7........กม. 

11. โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1 Day Trip, พัก 1 คืน เป็นต้น) 
 - กิจกรรม One Day Tip ประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปาสเตอร์และ
กระดาษหนังสือพิมพ์ การทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก 

12. ความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว (เช่น อินเทอร์เนต  ที่พัก/โฮมสเตย์/ลานกางเต้น 
ห้องน้ำ   
ที่จอดรถ  อื่นๆ) 
- ห้องน้ำ  ท่ีจอดรถ อินเตอร์เน็ต   

13. การเก็บสถิตินักท่องเที่ยว   ไม่มี     ม ีประมาณ.................6,000......................คน/ปี  
14. รายได้จากการท่องเที่ยว ภาคบริการ (ค่าเข้าชม/อาหาร/ที่พัก)................ 400,000.....................บาท/ปี 
                                    การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร................190,000.....................บาท/ปี 
15. ฤดูกาลท่องเที่ยว   ตลอดทั้งปี     เฉพาะช่วงเวลา โปรดระบุ..................................................................... 
16. เวลาเปิด-ปิดบริการ   ไม่กำหนด     เปิด เวลา.......09.00...........น.     ปิด เวลา.........17.00................น. 
17. การเก็บค่าบริการ   ไม่ม ี    มี  ระบุ
............................................................................................................................. ... 
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18. กรรมสิทธิ์ที่ดินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 ที่เช่า     โฉนด     นส.3.ก.     ภบท. 
 อื่นๆ..................................................................... 
ขนาดที่ดิน.............20..................ไร่................-...............งาน.....................-...................ตารางวา 
19. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
   - 
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5. วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร............วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า.......................................................... 
 1.2 สถานที่ต้ัง / ท่ีอยู่.....78/3 หมู่ที่ 8 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี............................................... 
พิกัด GPS (ละติจูด/ลองจิจูด) หรือ (X,Y) ... 729646, 1637060...... 
Facebook……ฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า    Line   : 0892406953 
      ได้รับตราสัญลักษณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว  ยังไม่ได้รับ  
1.3 ลักษณะการดำเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เป็นธุรกิจรายเด่ียว 
 เป็นวิสาหกิจชุมชน (   ) จดทะเบียน  (   ) เป็นนิติบุคคล     (   ) ไม่เป็นนิติบุคคล 
                                   เลขทะเบียน ……… 1-19-12-02/1-0018………… 
              (   ) กำลังดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 แปลงใหญ่   กลุ่มแม่บ้าน 
 Young Smart Farmer  Smart Farmer 
 อื่น โปรดระบุ…………………… 
1.4 ปีที่ได้รับงบประมาณ    ปี 2559     ปี2560     ปี2561     ปี2562    ปี2563     ปี2564 
                                  ปี2565       แหล่งที่มีศักยภาพ 
1.5 มาตรการบริหารจัดการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทีถู่กสุขอนามัย และปลอดภัย 
 ไม่มี     
 มี ได้แก่ ................................................................................................................................................................ ........ 
1.6 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ไม่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่........................................................ 

2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยวเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินต่อไป 

ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว 
ระดับมาตรฐาน 

(ใส่ดีเยี่ยม/ดีมาก/ 
ดี/ไม่ผ่าน) 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ตามองค์ประกอบ 4 ข้อ (คะแนน) 

ข้อแก้ไข/ปรับปรุงระบุตาม
องค์ประกอบ 4 ข้อ 

     วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ด 
บ้านดงน้ำฉ่า 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ศักยภาพการบริหารจัดการของ
แหล่งท่องเท่ียว........18.......คะแนน 

1. แผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ 2. การสร้างเครือข่าย
เพ่ือสนับสนุนแหล่ง
ท่องเท่ียว 
3. การวางแผนในการ
บำรุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
4. การส่งเสริมการขาย การ
เพ่ิมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........14.5.............คะแนน 

1. ความพร้อมด้านที่พัก 
2. ความพร้อมด้านอาหาร
ให้กับนักท่องเท่ียว      
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 3. การเพ่ิมบุคลากรในการ
รองรับนักท่องเท่ียว  
4. การกำหนดจำนวน
นักท่องเท่ียว 
5. การกำหนดช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมกับการท่องเท่ียว 

3. ศักยภาพการบริการของแหล่ง
ท่องเท่ียว...........16.5...........คะแนน 

1. การให้บริการความรู้ 
ข้อมูลแหล่องท่องเท่ียว  
2. มีร้านขายของฝาก ที่
ระลึก ของใช่ประจำวัน 
3. มีการให้บริการ
มัคคุเทศก์หรือผู้นำชม 
4. การมียานพาหนะในการ
ท่องเท่ียว 
5. การให้บริการผู้สงูอายุ 
คนพิการ 

4.ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเท่ียว.........25..............คะแนน 
รวม...........74..............คะแนน 

1. การเชื่องโยงแหล่อง
เท่ียว  
2. การปรับปรุงภูมิทศัน์ให้
สวยงาม 

3. การติดตามผลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งทอ่งเที่ยว) ปี 2563 และปี 2564 

ปี 
ชื่อ/ที่อยู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระดับมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(จังหวัดประเมิน) 

การส่งเข้ารับการตรวจ
ประเมินและมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของกรมการ

ท่องเที่ยว 

ผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจาก

กรมการท่องเที่ยว 
(ได้ใบรับรอง) 

ดี
เย่ียม 

ดี
มาก 

ดี 
ไม่

ผ่าน 
ไม่ส่ง ส่ง ไม่ผ่าน ผ่าน 

2563 -         
          
2564 -         
          

 
4. ประธานกลุ่มและผู้ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
2.1 ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของธุรกิจ....นางชุตินันท์  นานชารี  ...............โทรศัพท์............ 089240 6953.............. 
 2.2 ชื่อผู้ประสานงาน..........นายธนากร  นานชารี...............................โทรศัพท์............ 092 251 1229............... 

5. บุคลากร/เจ้าหน้าที่   สมาชิกภายในกลุ่ม...................7.....................คน      ลูกจ้าง...........................................คน 
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6. จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
      -  เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำกิจการฟาร์มเห็ดซึ่งใช้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ และทำการเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยง
สัตว์เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ผักสวนครัว และไม้ประดับต่างๆ นอกจากน้ียังอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเพียง 3 กม. สำหรับให้
นักท่องเท่ียวได้พักผ่อนหย่อนใจ ต้ังแค้มป์พักแรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

7. ประวัติความเป็นมาของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (Story telling) 
 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ.2548 ดำเนินกิจการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู ฯลฯ กลุ่มฯ ดำเนินการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเอง และเปิดดอกเอง โดยใช้
แรงงานของสมาชิกและคนในชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป และมีโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเห็ดในอนาคต 

8. กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น/น่าสนใจ/นักท่องเที่ยวมีสว่นร่วม (เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ, การแปรรูป,  
การเก็บผลผลิตจากสวน เป็นต้น) 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า ดำเนินการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และเปิดดอกเอง โดยใช้แรงงานของสมาชิก
และคนในชุมชนเป็นหลัก นอกจากน้ียังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้เก็บดอกเห็ด หรือผลิตช้อน
เชื้อเห็ดหากนักท่องเท่ียวไปในช่องการผลิตก้อนเชื้อ 

9. สินค้าของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรและเครือขา่ย (โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของชุมชน/สินค้าวิสาหกิจชุมชน)  
9.1 ผลผลิตเกษตร (ผลสด ) ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ด เห็ดสด 
9.2 ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่ ในอนาคตจะผลิตเป็นลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด และเค้กเห็ด  

10. การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทีใ่กล้เคียง พร้อมบอกระยะทาง/กม. ได้แก่  
10.1 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3 กม. 
10.2 เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  10 กม. 
10.3 แปลงหน่อไม้ฝรั่ง ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  2 กม. 
10.4 ทุ่งทานตะวันและปอเทือง ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  5 กม. (ฤดูหนาว) 
10.5 ร้านกาแฟไผ่เคียงอ่าง ระยะทางจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3 กม. 

11. โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1 Day Trip, พัก 1 คืน เป็นต้น) 
 พัก 1 คืน เดินทางจากกรุงเทพฯ แวะเล่นน้ำตกเจ็ดสาวน้ำซึ่งอยู่ห่างจากท่ีพัก 20 กิโลเมตร เดินทางต่อมายังฟาร์ม
เห็ดบ้านดงน้ำฉ่า เรียนรู้และทำกิจกรรมผลิตก้อนเห็ด เก็บเห็ด แวะจิบกาแฟที่ไผ่เคียงอ่าง ต้ังแคมป์พักแรมที่อ่างเก็บน้ำ
มวกเหล็ก และหากมาเที่ยวช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ก็ต่ืนไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองใกล้ๆได้ 

12. ความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว (เช่น อินเทอร์เนต  ที่พัก/โฮมสเตย์/ลานกางเต้น 
ห้องน้ำ   
ที่จอดรถ  อื่นๆ) 
- ห้องน้ำ  ท่ีจอดรถ  

13. การเก็บสถิตินักท่องเที่ยว   ไม่มี     ม ีประมาณ.....................-..................คน/ปี (อยู่ระหว่างการปรบัปรุงและ
พัฒนา) 
14. รายได้จากการท่องเที่ยว ภาคบริการ (ค่าเข้าชม/อาหาร/ที่พัก)..................-.....................บาท/ปี 
                                    การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร.................40,000.....................บาท/ปี 
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15. ฤดูกาลท่องเที่ยว   ตลอดทั้งปี     เฉพาะช่วงเวลา โปรดระบุ..................................................................... 
16. เวลาเปิด-ปิดบริการ   ไม่กำหนด     เปิด เวลา.........08.00.........น.     ปิด เวลา........20.00................น. 
17. การเก็บค่าบริการ   ไม่ม ี    มี  ระบุ
............................................................................................................................. ... 
18. กรรมสิทธิ์ที่ดินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 ที่เช่า     โฉนด     นส.3.ก.     ภบท. 
 อื่นๆ..................................................................... 
ขนาดที่ดิน.............2..................ไร่................-...............งาน.....................-...................ตารางวา 
19. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

1. แหล่งท่องเท่ียวอยู่ในการพัฒนาและปรังปรุงพ้ืนที่ 
2. ขาดงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ 
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7. การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ (ตาราง) 
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน (งบบูรณาการ) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2565 
วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 

               ประมาณการ ก่อน หลัง 
…1) จำนวนนักท่องเท่ียว/ปี 
คิดเป็นร้อยละ…20…… 
 เพิ่มขึ้น 
 ลดลง 

 
จำนวน 
..............5,000...........................ราย 

หลั 

 

จำนวน .............6,000.....................
ราย 
 

....2) รายได้ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว/ปี 
คิดเป็นร้อยละ…25…… 
 เพิ่มขึ้น 
 ลดลง 

จำนวน.........120,000....................
บาท 

หลั 

จำนวน.......... 150,000.................
บาท 
 

3) การจ้างแรงงาน 
 คนไทยในชุมชน 
 คนต่างชาติ 

 
จำนวน ...............10.......................ราย 

 

 
จำนวน ..............10........................ราย 

หลั 
 
8. ปัญหา-อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา-อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางศูนย์ต้องปิดการให้บริการนักท่องเที่ยง ทำให้ขาด
รายได้ในส่วนนี้  

ข้อเสนอแนะ 
  การผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีหลากหลายมากขึ้นเพื่อขายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี รวมถึงขายผ่านทาง
รูปแบบ 
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ภาคผนวก 

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
มี ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 
   -2- 
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กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

ภาพก่อนดำเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ภาพหลังดำเนินงาน 
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จุดเรียนรู้การปลูกข้าว 3 สายพันธุ์ 
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กิจกรรม การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
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