




ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว
รู้จัก สัมผัสจริง กับพื้นที่สีเขียวทั่วไทย



นาขั้นบันได บ้านตีนผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่



	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 เล็งเห็นความส�าคัญและ
ประสงค์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตรที่จะน�ามาสู่ความยั่งยืน	
ทั้งมิติเชิงเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป	 ดังนั้นจึงได้จัดท�า
คู่มือสินค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียวขึ้น	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่
มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 และขยายสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป
ที่สนใจ	 เรียนรู้	 และเพิ่มพูนประสบการณ์	 	 รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่ค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อม	 เป็นการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพ	 (Value Added) เพื่อให้เกิด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

	 นอกจากนี้	วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้คือ	ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความ
เพลิดเพลินและได้ศึกษาหาความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและประสบการณ์ใหม่ๆ	
อันเกี่ยวข้องกับการเกษตร	เช่น	การศึกษาวัฒนธรรมการเกษตร	วิถีชีวิตของ
ชมุชนการเกษตร	การเรยีนรูข้ัน้ตอนการเกษตร	การสาธิตการประกอบอาชพี
ทางการเกษตร	ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	มีการฝึกอบรม
ให้ความรูท้างการเกษตรและภมูปัิญญาชาวบ้าน	การชืน่ชมความงามในแหล่ง
เกษตรกรรม	รวมไปถึงการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	ทั้งหมดนี้	
นกัท่องเทีย่วจะได้รบัความรูแ้ละความเข้าใจ	บนพืน้ฐานความรบัผดิชอบและ
ความมีจิตส�านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น	

	 ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่
เป็นจ�านวนมาก	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง
เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง	๕	ภูมิภาค	เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า
การท่องเทีย่วเชิงเกษตร	และเป็นทางเลอืกใหม่ส�าหรบัผูเ้กีย่วข้องในหน่วยงาน	
ททท.	และผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว	เพือ่น�าไปขยายผลด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เมื่อ ‘การท่องเที่ยว' และ ‘การเกษตร' มาบรรจบกัน
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สารบัญ

ภาคเหนือ        ๑๘
 •	 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิร ิจังหวัดเชียงราย    ๒๐
 •	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย   ๒๔ 
 •	 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย    ๒๘
 •	 แหล่งเกษตรบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท ์จังหวัดเชียงใหม่     ๓๒
 •	 เขาค้อทะเลภู จังหวัดเพชรบูรณ์      ๓๖
 •	 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแม่แจ๋ม  จังหวัดล�าปาง    ๔๐

ภาคกลาง        ๔๖
 • ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาต ิจังหวัดนครนายก     ๔๘
 • อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก     ๕๒
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย (หมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติสู่ชนบท) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕๖
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาขยายผลตามโครงการพระราชด�าริ จังหวัดลพบุรี   ๖๐
 • แหล่งท่องเที่ยวเกษตรบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดสุพรรณบุรี    ๖๔
 • โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม   ๖๘
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง   ๗๒

ภาคตะวันออก        ๗๘
 •	ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต�าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี    ๘๐
 •	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดจันทบุรี  ๘๔
 •	กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี     ๘๘
 •	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตะพง จังหวัดระยอง     ๙๒
 •	โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว      ๙๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๐๒
 •	สวนลุงไกร จังหวัดนครราชสีมา     ๑๐๔
 •	สวนลุงโชค จังหวัดนครราชสีมา     ๑๐๘
 •	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ๑๑๒
 •	กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย จังหวัดเลย    ๑๑๖
 •	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซ�าตารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ     ๑๒๐
 •	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์    ๑๒๔
 •	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี   ๑๓๐

ภาคใต้       ๑๓๖
 •	หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช     ๑๓๘
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง    ๑๔๒
 •	เกาะยอโฮมสเตย์ จังหวัดสงขลา     ๑๔๖
 •	คลองบางใบไม้และชุมชนคลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี   ๑๕๐





เรียน รู้จัก…การเกษตรแบบยั่งยืน
ก่อนเข้าไป…สมัผัสจรงิ
การเกษตร มาจากค�าว่า Agriculture 
  Agri/Ager ในภาษากรีก หมายถึง ทุ่งหรอืดนิ  ส่วน Culture หมายถงึ การปลกูหรอืปฏิบตั ิดงันัน้
จงึน่าจะให้ความหมายของการเกษตรได้ว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้เกิดการผลิต หรือการใช้
พื้นที่เพื่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมานั่นเอง 

 จดุเร่ิมต้นในสมยัโบราณ การท�าเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบปรากฏข้ึนเป็นครัง้แรก ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัตกเฉยีงใต้ โดยเฉพาะในบรเิวณท่ีเป็นประเทศซเีรยีและตอนใต้ของอริกัในปัจจุบนั เมือ่ช่วง
ประมาณ ๙,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณเกือบ ๙,๐๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช

 ส�าหรับในประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรมแม่โจ้ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 
คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ได้ให้ข้อมูลพัฒนาการของ
การเกษตรไทยตั้งแต่ยุคปฎิวัติเขียวจนถึงปัจจุบันไว้ว่า

 การเกษตรตามภมูปัิญญาบรรพบรุษุถูกเปลีย่นแปลงเป็นการ “ปฎวิตัเิขยีว” ในสมยัพ.ศ.๒๕๐๓ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในการลงทุนที่เท่าเดิม ในระยะเวลาเท่าเดิม เพื่อจะได้มีวัตถุดิบป้อนให้กับ
โรงงานอตุสาหกรรมและเป็นการประหยดัแรงงาน กลายเป็นนโยบายและแนวทางหลักของการพฒันา
ประเทศส่วนใหญ่ในโลก รวมถงึประเทศไทยด้วยเช่นกนั และเนือ่งจากแนวความคดิในเรือ่งผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ซึง่เน้นความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต ท้ังการใช้พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว์ทีใ่ห้ผลผลติ
สงู การใช้เครือ่งจกัรกลทางการเกษตรไถพรวนจงึเข้ามาทดแทนแรงงานจากสตัว์ เพือ่ให้สามารถผลติ
ได้ในทุกช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรจ�าพวกปุ๋ยเคมี 
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ 



เกร็ดความรู้

การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ใช้เพื่อการบ�ารุงดิน	แต่เป็นการอัดแร่ธาตุอาหารให้แก่พืช	และการใช้ปุ๋ยเคมียังเร่ง
อัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน	ท�าให้โครงสร้างของดินเสื่อมลง	ดินจึงกระด้าง	มีการอัดตัว
แน่น	ไม่อุ้มน�้าในฤดูแล้ง

	 การปฏิวัติเขียวได้เข้าสู่ประเทศในเอเชียเม่ือสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ยุติลง	 โดยประเทศผู้
ชนะสงครามได้น�าการเกษตรกรรมในยุคนั้นที่เรียกว่า	“เกษตรกรรมแผนใหม่”	ซึ่งเน้นการใช้สารเคมี
สังเคราะห์เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น	และได้แพร่ต่อไปยังประเทศพันธมิตร	เช่น	เกาหลีใต้	และอีกหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เช่น	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	และไทย	

	 รูปแบบการเกษตรแผนใหม่นี้ช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถผลิตพืชผลได้ในปริมาณที่เท่ากับ
การเพาะปลกูแบบพืน้บ้านดัง้เดมิ	แต่ประหยดัเวลากว่า	นอกจากนีย้งัใช้แรงงานของเกษตรกรน้อยลงได้
มากกว่าครึง่หนึง่	ดงันัน้	จงึท�าให้เกดิการยอมรบัเทคโนโลยสีมยัใหม่นีข้ึน้	และได้พฒันาเป็นแนวทาง
หลักในการผลิตทางการเกษตรของญี่ปุ่น	และอีกหลายประเทศในเอเชียไปในที่สุด	

 อย่างไรก็ตาม	 ผลจากการท�าการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	
ตามมามากมาย	ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ	ที่เห็นได้ชัดเจนคือ	ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน	ปัญหาดินเสื่อมความอุดม
สมบูรณ์	ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม	และปัญหาการระบาดของโรคและแมลง	เป็นต้น

	 การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 ท�าให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม	 เพราะสารเคมี
จะใช้ประโยชน์ได้เพียงหนึ่งส่วน	ที่เหลืออีกสามในสี่ส่วนจะกระจายสะสมในดิน	น�้า	และอากาศใน
สิ่งแวดล้อม	ที่ส�าคัญคือ	สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชไม่ได้ท�าลายเฉพาะศัตรูพืชเท่านั้น	แต่ยังท�าลายแมลง
และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในธรรมชาติอีกด้วย	
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	 เมื่อมีการท�าลายความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ	ผลที่ตามมาคือ	การระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืชที่รุนแรงมากขึ้น		ท�าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวและขยายพื้นที่ท�าการเกษตร	ก่อให้
เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติ	และเกิดผลกระทบต่างๆ	ตามมา	เช่น

 •ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การท�าเกษตรแผนใหม่เป็นการท�าการเกษตรที่ต้องพึ่งปัจจัย
ภายนอก	 เพื่อน�ามาเพิ่มผลผลิตให้ได้เป็นจ�านวนมาก	 แต่ก็มิได้หมายความว่าเกษตรกรจะประสบความ
ส�าเร็จทางเศรษฐกิจเสมอไป	 ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าเกษตรกรที่ท�าการเกษตรแผนใหม่จ�านวนมาก
ประสบปัญหาภาวะขาดทุนและหนี้สิน	 เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ	อันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่
สูง	ราคาผลผลิตที่ตกต�่า	และตกอยู่ภายใต้การต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง	เช่น	บริษัท	และห้างร้าน
ต่างๆ	ที่จ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

 •ผลกระทบต่อสขุภาพของเกษตรกรและผูบ้รโิภค	การใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืยงัก่อให้
เกดิปัญหาการได้รับสารพิษเข้าสูร่่างกายของเกษตรกรผูใ้ช้	และยงัมสีารพษิตกค้างในผลผลติทางการเกษตร
อีกด้วย	ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค	จากการตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศไทย	พบว่า	ผลผลติบางชนดิมีสารพษิตกค้างอยูส่งูจนไม่ผ่านมาตรฐานการส่งออกสนิค้าเกษตร
ของไทย	นอกจากนี้	การที่คนไทยบริโภคผลผลิตที่มีสารพิษตกค้างอยู่	ท�าให้มีการสะสมสารพิษในร่างกาย
เป็นระยะเวลานาน	และเกิดการเจ็บป่วย	เช่น	โรคภูมิแพ้	โรคเครียด	โรคมะเร็ง	ฯลฯ	โดยเฉพาะโรคมะเร็ง	
ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติที่คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งมีจ�านวนมากขึ้นทุกปี

 •ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เกษตรกรรมแผนใหม่ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย	ท�าลายรากฐานการยังชีพของเกษตรกร	ท�าลายระบบสังคมของ
ชมุชน	และมผีลต่อการเปล่ียนแปลงความคดิทีมี่ต่อภูมิปัญญาพืน้บ้านของไทย	ภมูปัิญญาท้องถิน่ถกูละเลย	
ด้วยเข้าใจว่าเป็นความเชือ่	หรอืวธิกีารปฏบิตัทิีไ่ม่ทนัสมยั	ไม่เป็นวทิยาศาสตร์	และไม่มีประสทิธิภาพ	โดย
ลืมไปว่าความรู้และภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดต่อๆ	 กันมาจากรุ่นปู่ย่าตายายนั้นมีคุณค่าและมีประสิทธิผล
แค่ไหน	ต่อมาการพฒันาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจงึกลายเป็นบทบาทของผู้เชีย่วชาญทางการเกษตร	
จากหน่วยงานภาครัฐ	และบริษัทต่างๆ	ท�าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกบดบังไปในที่สุด



ท�าความรู้จักกับการเกษตรแบบยั่งยืน

 จากผลกระทบทัง้หมด…ท�าให้นกัวจิยั	รวมทัง้เกษตรกร
หันเข้าหาระบบเกษตรทางเลือกที่น�าไปสู่การเกษตรที่ไม่เป็น
อันตรายและยั่งยืน	โดยบทความของ	รศ.ดร.อานัฐ	ตันโช	ที่
ชื่อ	“แนวคิด	หลักการ	เทคนิค	ปฎิบัติในประเทศไทย	เกษตร
ธรรมชาติ	 ประยุกต์”	 ให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 และอธิบาย
ถึงสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น	 มีแนวคิดที่มุ่งแสวงหา
ทางออกให้แก่สังคมในด้านเกษตรกรรมทางเลือก

	 เกษตรกรรมทางเลือก	มีเป้าหมายในการผลิตอาหาร
และปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่ง
ออก	เกษตรกรจึงไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด	อาหารที่
ผลิตได้ก็เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง	
ที่ส�าคัญเกษตรทางเลือกมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	 และเปิด
โอกาสให้สมาชิกในครอบครวัเกษตรกรสามารถใช้ชวิีตอยูร่่วม
กับธรรมชาตไิด้อย่างกลมกลนื	ซึง่ปัจจบุนัเกษตรทางเลอืกมอียู่
หลายกลุม่	ส่วนใหญ่จะมหีลกัการและวธิกีารทีใ่กล้เคยีงกนั	แต่
จะแตกต่างกันบ้างตามแนวคดิ	และวธิปีฏบิตัไิปตามสภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรม	อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือ
วิธีปฏิบัติแบบไหน	หัวใจหลักที่ส�าคัญของเกษตรทางเลือกคือ
เป็นหนึ่งในหนทางที่จะน�าพาไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน

 การเกษตรแบบย่ังยืน (Sustainable Agriculture)      
เป็นระบบเกษตรกรรมที่พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่
สัมพันธ์กับการด�าเนินชีวิตของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม
ที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นระบบ
เกษตรที่มีรูปแบบท�าให้เกิดความมั่นคงต่อเกษตรกร และ
มีผลในระยะยาว โดยผ่านหลักแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ต่างๆ ของเกษตรทางเลือก อาทิเช่น เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
วนเกษตร เป็นต้น มาเรียนรู้จักกับเกษตรทางเลือกทั้ง ๕ 
ตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้
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เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)
	 เป็นระบบเกษตรทีค่�านงึถงึระบบนเิวศและสภาพแวดล้อม	
ซ่ึงมีหลายแนวคดิ	แต่ส่วนใหญ่มหีลกัการทีค่ล้ายคลงึกนั	คอื	การ
ไม่ไถพรวนดิน	ไม่ใส่ปุ๋ยเคม	ีไม่ก�าจดัวชัพชื	ใช้การคลมุดนิ	ใช้พลงั
จากสิ่งต่างๆ	ที่มีอยู่ในธรรมชาติ	และให้ความส�าคัญกับดินเป็น
อันดับแรกด้วยการปรับปรงุดนิให้มพีลงัในการเพาะปลกู	เหมอืน
กับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม	 โดยไม่เป็นอันตรายต่อ
เกษตรกรและผู้บริโภค	 สามารถให้ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและ
คุณภาพ	ถือได้ว่าเป็นระบบเกษตรที่มีความยั่งยืนมั่นคง

เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) 
	 เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรทางเลือกที่หลีก
เลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี	 สารเคมีก�าจัด
ศัตรูพืช	และฮอร์โมนต่างๆ	ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
และสัตว์	 ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทาง
พันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม	โดยมุ่งเน้นการ
ใช้อนิทรยีวตัถเุช่น	ปุย๋คอก	ปุย๋หมัก	ปุ๋ยพชืสด	และปุ๋ยชีวภาพ
ในการปรับปรุงบ�ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	 การปลูกพืช
หมุนเวียน	รวมทั้งใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีวภาพ
 
	 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ	(International Fed-
eration of Organic Agriculture Movements หรือ IFOM) ได้ให้
ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า	

“เกษตรอินทรีย์เป็นระบบเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย
ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดย
เน้นท่ีหลักการปรับปรุงบ�ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทาง
ธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์
จึงลดการใช้ปัจจัยจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สาร
สังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารก�าจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์ส�าหรับ
สัตว์ แต่ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามประยกุต์ใช้ธรรมชาตใินการ
เพิม่ผลผลิต และพฒันาความต้านทานต่อโรคของพชืและสตัว์
เลี้ยง หลักการเกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากลที่สอดคล้อง
กับเงื่อนไขทางด้านสภาพ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย”
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เกษตรทฤษฎีใหม่	(New	Theory	Agriculture) 
 เกษตรทฤษฎใีหม่มแีนวคดิและทฤษฎีในการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงคิด	ดัดแปลงปรับปรุง	และแก้ไขให้การพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ให้ด�าเนินการสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม
ของธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ตลอดจนสภาพทาง
สังคมของชุมชนนั้นๆ	

 เกษตรผสมผสานจัดเป็นเกษตรทางเลือกที่เป็นรูป
แบบการเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	 ในช่วง
เวลาและพื้นที่เดียวกัน	 เช่น	 การปลูกพืชและมีการเลี้ยง
สัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน	 มีการเก้ือกูลกันอย่างต่อ
เนื่องระหว่างกิจกรรม	เช่น	ระหว่างพืชกับพืช	พืชกับปลา	
สัตว์กับปลา	พืชกับสัตว์	สัตว์กับสัตว์	ลักษณะการเกื้อกูล
กันของระบบเกษตรผสมผสาน	ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง	
และลดการพึง่พาปัจจยัภายนอกในทีสุ่ด	ซ่ึงเป็นวธีิการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน	 และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่	
ในพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เกษตรผสมผสาน	(Integrated	Farming)	
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	 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมีอยู่
มากมายหลายประเภท	 ซึ่งส่วนมากเป็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาด้านการท�ามาหากินของประชาชนเป็นส�าคัญ	
แต่หวัใจหลกัคอื	ความเรยีบง่าย	ทัง้นีท้รงใช้ค�าว่า	“Simplify” 
หรือ	 “Simplicity” ทั้งในแนวคิดและด้านเทคนิควิชาการจะ
ต้องสมเหตุสมผล	ท�าให้รวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาให้
ก่อประโยชน์ได้จริง	ตลอดจนต้องมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	

	 ตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่	เช่น	การท�าการเกษตร
ส�าหรับพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ	๑๐	ถึง	๒๐	ไร่	 โดยแบ่ง
พืน้ท่ีการเกษตรออกเป็นส่วนๆ	ได้แก่	แหล่งน�า้	๓๐%	พืน้ที่
ท�านาปลูกข้าว	 ๓๐%	 พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่	 ๓๐%	 และ
พื้นที่อยู่อาศัย	 เลี้ยงสัตว์	 และโรงเรือน	 อื่นๆ	 ๑๐%	 ใช้
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ทั้ง	๔	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ด้วย
การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร	 ได้แก่	 ที่ดิน	
แรงงาน	 ทุน	 ปัจจัยการผลิต	 หรือเศษเหลือใช้จากพื้นที่
หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง	สะท้อนให้เห็นถึงวิธีของการเกษตร
แบบผสมผสาน	โดยมีพื้นฐานอยู่ที่เกษตรทฤษฎีใหม่	 เพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

วนเกษตร	(Agro	Forestry)	
 วนเกษตร	 คือ	 เกษตรทางเลือกรูปแบบหนึ่งโดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานระหว่าง
กิจกรรมการเกษตร	การป่าไม้	รวมถึงการเลี้ยงสัตว์	ในพื้นที่เดียวกันหรือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	โดย
เป็นกจิกรรมทีม่คีวามสอดคล้อง	และเกือ้กลูกบัระบบนเิวศป่าไม้ในท้องถิน่	เพือ่ให้ได้ผลผลติอย่างสม�า่เสมอ	
ค�านึงถึงหลักความสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศเป็นส�าคัญ	 ในขณะที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตของสังคม
ชาวชนบทที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ	ให้มากที่สุด
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	 ทั้งนี้การท�าวนเกษตรจะมีลักษณะแตกต่างหรือผันแปรไปตามสภาพพื้นที่	 รวมถึงทัศนคต	ิ
ความเชื่อ	วัฒนธรรม	ประเพณี	และความรู้	ความสามารถในการจัดการของแต่ละท้องถิ่น

 ระบบวนเกษตรสามารถแยกออกเป็น ๔ รปูแบบองค์ประกอบของกจิกรรมหลกัได้แก่

 ๑. ระบบป่าไม้ร่วมกับการปลูกพืชเกษตร เป็นการปลูกพืชเกษตรแทรกในพื้นที่สวนป่า	
ซึ่งสามารถท�าได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 ปลูกต้นไม้แนวขอบรอบนอกของแปลงปลูกพืชเกษตร	 ปลูก
ต้นไม้สลับแถวเว้นแถว	 ปลูกสลับเป็นแถบๆ	 หรือปลูกผสมกันอย่างไม่เป็นระเบียบระหว่างไม้ป่า
กับพืชเกษตร

 ๒. ระบบป่าไม้ร่วมกับการท�าปศุสัตว์	เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างพื้นที่	ป่า
ไม้	และการเลีย้งสตัว์	โดยปลกูหญ้าหรอืพชือาหารสตัว์ในสวนป่า	แล้วปล่อยสตัว์เข้าไปเลีย้งในสวน
ป่านั้น

 ๓. ระบบเกษตรป่าไม้และปศุสัตว	์เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างกจิกรรมหลัก
ทั้งสาม	คือการป่าไม้	การเกษตร	และการปศุสัตว์	ควบคู่ไปพร้อมๆ	กัน	เป็นการรวมสองระบบข้าง
ต้นเข้าด้วยกัน

 ๔. ระบบป่าไม้ร่วมกบัการท�าประมง	เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินร่วมกนัระหว่างพืน้ทีป่่าไม้	
และการประมง	เช่น	การท�าฟาร์มกุ้ง	และท�าฟาร์มหอยตามป่าชายเลน	หรอืการเลีย้งปลาน�า้จดืตาม
ร่องน�้าระหว่างแถวหรือคันคูของต้นไม้
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รู้จัก สัมผัสจริง กับพื้นที่สีเขียวทั่วไทย
•	หนงัสอืเล่มน้ีประกอบด้วยเนือ้หาข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรในแง่องค์ความรูท้างการเกษตรทาง
เลอืก	ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีน่่าสนใจ	รวมไปถงึกจิกรรมต่างๆ	โดยเนือ้หาแบ่งตามภมูภิาคของประเทศไทย
ทั้งหมด	๕	ภูมิภาค	ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาค
ใต้	ในแต่ละภาคจะแยกย่อยถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในจังหวัดต่างๆ	

•	การเล่าเรือ่งราวในแต่ละแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรใช้ส�านวนอ่านเข้าใจง่าย	พร้อมภาพถ่าย	ภาพวาด
สีน�้าสีสันสวยงาม	และภาพประกอบลายเส้นซึ่งอธิบายแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมที่น่าสนใจ	 เพื่อเพิ่ม
อรรถรสและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	

•	น�าเสนอเส้นทางท่องเทีย่วเชือ่มโยงพร้อมแผนที	่ซึง่เป็นเส้นทางต่อเน่ืองในแต่ละจงัหวัดและภมิูภาค
เพื่อความคุ้มค่าเต็มอิ่มตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง	

•	รวบรวมและน�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand 
Tourism Awards) ตั้งแต่ปี	๒๕๔๕	ถึง	๒๕๕๓	จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•	ปิดท้ายเล่มด้วยปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละภาค	 และปฏิทินเทศกาลงาน
เกษตรทั่วประเทศไทย

หมายเหตุ:	 นอกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว	 ในประเทศไทย
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมากมายที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์	โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  www.tourismthailand.org  	๐	๒๒๕๐	๕๕๐๐	หรือ	๑๖๗๒
กรมส่งเสริมการเกษตร	  www.doae.go.th  	๐	๒๕๗๙	๐๑๒๑

 หลักแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ทั้งหมดนี้	 ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
เท่าน้ัน	 แต่ยังฝึกมนุษย์ให้เข้าใจ	 และ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ฝืนหรือดึงดัน
เหมือนเช่นที่เคยเป็นมา	 ซึ่งแนวคิดนี้จะ
กลายเป็นค�าตอบในการแก้ปัญหาที่คน
ทั้งโลกก�าลังเผชิญ	 ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ใน
ชนบทอันห่างไกล	 หรือเมืองใหญ่โลก
ทุนนิยม…	
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Black Dragon Tea 
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Cray Fish 
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  www.tourismthailand.org/chiang-mai
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 www.khaokhonaturalfarm.com
 
 

 N 16° 43’ 38”  E 101° 01’ 12”

  www.tourismthailand.org/phetchabun
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  www.tourismthailand.org/lampang
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 Appropriate Technology Association (ATA)

(Carbonization)



(Ecovillage) 

  www.wongsanit-ashram.org

 N 14° 07’ 38”  E 100° 56’ 40”

          

  www.tourismthailand.org/nakhon-nayok
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  www.tourismthailand.org/ayutthaya



Landscaping Technique 
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¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍà§ÒÐ

¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍÅÍ§¡Í§

ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

 



  ðø ùùóó ó÷ùø
  ðø ùøñð öôññ
  ðø öñôù öòöø

 N 12° 38’ 36”  E 101° 21’ 19”
 

 www.tourismthailand.org/rayong

 

http://www.tourismthailand.org/rayong


 

¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ

 



  

 



 ÁÒ

 

 



 ðø øòøù ñòùù, ðó÷ òôô öõ÷  
 www.kasorn.com

 N 13° 51’ 34”  E 102° 01’ 16”

 
www.tourismthailand.org/sa-kaeo  

http://www.kasorn.com
http://www.tourismthailand.org/sa-kaeo


 



Í.ÇÑ§¹éÓàÂç¹

Í.â»†§¹éÓÃŒÍ¹

Í.º‹Í·Í§

ÊÍÂ´ÒÇ

Í.á¡‹§ËÒ§áÁÇ

Í.á¡Å§

Í.»ÅÇ¡á´§

Í.ºŒÒ¹©Ò§

ÊÃÐá¡ŒÇ

©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ÃÐÂÍ§
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319

348
359
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304

331

315

33

33

3

3

ÊÇ¹ÊÁØ¹ä¾Ã´§ºÑ§

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉμÃμÐ¾§

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉμÃμÓºÅ¾ÅÔéÇ

N

Í.·‹ÒãËÁ‹

éééééééééé

á









  

(lutein) ÁÕÂÒ§ (latex) (lactucarium)

 

 ¡



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

 

 

 

(Hemoglobin)

 

 àÃÕ



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

 ðø ñò÷ô öùöñ, ðø öòõù õ÷õõ, ðø ñùõõ ùôöñ 

farm outlet

 N 14° 21’ 09”  E 101° 56’ 24”





 ¹

 ÀÒ



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

 



Ê
 N 14° 23’ 50”  E 101° 45’ 03”

 

www.tourismthailand.org/nakhon-ratchasima

http://www.tourismthailand.org/nakhon-ratchasima




Ç‹Ò Green Stay

·Õè

 
 ËÃ×Í Farmer 

Office



¡Ñ¹àÍ§ 



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

 

 N 14° 30’ 05”  E 102° 58’ 47”

  www.tourismthailand.org/buriram

Ê

""""¡¡¡ÒÒÒÒÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃªªªªªªªªªªªØØØØØØØØºººººººººªªªªªªÕÕÕÕÕÕÇÇÇÔÔÔÔÔμμμμμμμμμμμμμμμ ŒŒŒŒŒŒŒŒ¹¹¹¹¹¹¹¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡""

ààÁÁ×èÍÍÃÃÃÒÒÒ¡¡¡§§§ÍÍÍ¡¡¡ÍÍÍÍ¡¡ÁÁÒÒ¡ç¹Óää»»»½½½½½̃̃§§§§§´́́́́ÔÔÔÔÔ¹¹¹¹¹¹ªªªªªªª××××éééé¹¹¹¹¹¹æææææææææ 
¨̈ÐÐÐäää´́́ŒŒŒμμμ ŒŒŒ¹¹¡¡¡¡μμŒŒŒ¹¹¹ãããËËËÁÁ‹!

ààÇÇÇÅÅÒÒμμ Œ¹¹¡¡¡¡âμμ¾¾¾ÍÍÍ¨̈̈ÐÐ¹¹ÓÓää»»ããããããªªªªªªŒŒŒŒŒää´́́́́ŒŒŒ

ÂÂÍÍ´́¡¡¡¡··ÕÕèèμμμμμμμμ ÔÔÔ´́́́́́́´́́́́́ÍÍÍÍÍ¡¡¡ÁÁÁÁÁÒÒÒÒ´́́ŒŒÇÇÂÂÂãããããËËËËËŒŒŒààààà¡¡¡¡¡¡¡ççººääÇÇÇŒŒŒŒ 
¹¹ÓÓÁÁÁÒÒÁÁÑÑ´́ÃÃÇÇÇÁÁÁÁÁÁÁÁ¡¡¡¡¡¡¡¡ÑÑ¹¹¹¹¹ááááááÅÅÅÅŒŒŒÇÇÇáªªªªª‹‹¹¹¹¹¹éééÓÓ 

"ááª‹¹¹¹¹éÓÓÓÓ"

"""ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÒÒÒÒÒÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§§§§§§§ÍÍÍÍÍÍ¡¡¡¡¡¡¡"""""""

http://www.tourismthailand.org/buriram




 



 ¹Í

ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡



Ê

 N 17° 33’ 09”  E 101° 00’ 24”

www.tourismthailand.org/loei

http://www.tourismthailand.org/loei


ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡



 àÁ×èÍ

 



 à

(Agrotourism) 

 
 



Ê

 N 14° 43’ 31”  E 104° 36’ 58”

www.tourismthailand.org/si-sa-ket

http://www.tourismthailand.org/si-sa-ket




ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡







Ê

 N 14 ° 53’ 33”  E 103° 26’ 60”

www.tourismthailand.org/surin

http://www.tourismthailand.org/surin




 

ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

à¡ÉμÃÍíÒàÀÍ



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

Ê

 ðø ÷ùñö ÷õø÷

 N 15° 13’ 45 ”  E 104° 57’ 51”

  www.tourismthailand.org/ubon-ratchathani

http://www.tourismthailand.org/ubon-ratchathani


àÊŒ¹·Ò§Ç¹à¡ÉμÃ ¼Ñ¡ÊÅÑ´»ÅÍ´ÊÒÃ áÅÐ»ÅÙ¡»†Òã¹ÇÔ¶ÕÂÑè§Â×¹

 

àÊŒ¹·Ò§á¹Ð¹íÒ : ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉμÃ



Í.»Ò¡ª‹Í§

Í.¹Ò Ṍ

Í.à´ªÍØ´Á

Í.¹ÒáËŒÇ

ÈÃÕÊÐà¡É

ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

àÅÂ

348
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2
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2

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉμÃ

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉμÃ

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉμÃ
ºŒÒ¹ºÑÇà·Ô§

¡ÅØ‹Áá»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔμ·Ò§¡ÒÃà¡ÉμÃ

N

Í. ‹́Ò¹«ŒÒÂ



 

 

 





  



 

¡ÅØ‹Á¼ŒÒºÒμÔ¡ÅÒÂ
à·ÕÂ¹

 ¼ŒÒºÒμÔ¡ÅÒÂà·ÕÂ¹

 



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

PH 

  



 

 

·ØàÃÕÂ¹ ¡ÃÐ·ŒÍ¹ ÊÐμÍÊ´ ÅÙ¡à¹ÕÂ§

 www.kiriwonggroup.com

 

 

¡Ò

 
  www.tourismthailand.org/nakhon-si-thammarat

 N 08° 25’ 57”  E 99° 46’ 44”

 

http://www.kiriwonggroup.com
http://www.tourismthailand.org/nakhon-si-thammarat


 
 

 

¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·ÅØ§



 

ñ
ò

ó ô

 





 N 07° 43’ 48”  E 100° 08’ 38”

¶¹ÍÁÍÒËÒÃ

¡ÒÃ

www.tourismthailand.org/phatthalung

·ÐàÅ¹ŒÍÂ à»š¹ÃÐÂÐ·Ò§»ÃÐÁÒ³ 

 N 07° 47’ 23”  E 100° 07’ 27”

 

http://www.tourismthailand.org/phatthalung


  
 

 

  



ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡



 

  



à¡ÒÐÂÍ 

ÅØ§à´ªÒ ÁÕÊØÇÃÃ³ 

 

 N 07° 09’ 13”  E 100° 31’ 41”

¡ÒÃ

www.tourismthailand.org/songkhla  

http://www.tourismthailand.org/songkhla




 

ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

 



  

ÂÔè§ÃÙŒÂÔè§Ê¹Ø¡

  



 

 

 

¡ÒÃ·‹

www.tourismthailand.org/surat-thani

  
 N 09° 08’ 10”  E 99° 19’ 05”

»‚

 

http://www.tourismthailand.org/surat-thani


 

 

  



Í.·‹ÒÈÒÅÒ

Í.¹º¾Ô´ÓÍ.ºŒÒ¹¹ÒÊÒÃ
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4142
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4

4

N



 

 Ê¶Ò¹Õà¡ÉμÃËÅÇ§Í‹Ò§¢Ò§ μÑé§ÍÂÙ‹º¹´ÍÂÍ‹Ò§¢Ò§ «Öè§
·Ò§Ê¶Ò¹ÕÏ ä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂãËŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾×ªà¢μÃŒÍ¹        
ãËŒÊÒÁÒÃ¶»ÅÙ¡ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡¾×ª

ã¹¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ·ÕèÇ‹Ò “ãËŒà¢Òª‹ÇÂμÑÇàÍ§” 

ÃÒÂä´Œ Ṍ¡Ç‹Òà¡‹Ò¡‹Í¹ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä»à·ÕèÂÇªÁäÁŒ

´Í¡äÁŒ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃáÅÐäÃ‹à¾ÒÐ»ÅÙ¡μ‹Ò§æ 

(ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõñ)
 äÃ‹Í

ªÔÁªÒ 

 www.maechanwinery.com

(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõô÷)

http://www.maechanwinery.com


(ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)

 ¼×¹´Ô¹ºÒ§Ê‹Ç¹ÃÍºÊ¹ÒÁºÔ¹ÊØâ¢·ÑÂ¶Ù¡¾ÅÔ¡

à¡ÉμÃ ¹Ò¢ŒÒÇ á»Å§¼Ñ¡áÅÐÊÇ¹¼ÅäÁŒ â´ÂÂÖ´

 www.kaohomsukhothai.com

ËÍÁËÇÒ¹ à¹×éÍ¡ÃÍºäÁ‹á¢ç§ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒ

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ μÅÍ´¨¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¡ÃÐμØŒ¹
ãËŒªØÁª¹áÅÐ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ

(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)

  

http://www.kaohomsukhothai.com


(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)

 www.chaipat.or.th

(ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõôõ)
 ¾

 www.huaysaicenter.org

  

http://www.chaipat.or.th
http://www.huaysaicenter.org


(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)
 μíÒº

·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¢Í§à¡ÉμÃ¡Ã ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¨Ð
ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ ä´ŒàËç¹ ä´Œ·íÒ ä´Œ¡Ô¹ μÒÁÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¨ÃÔ§¢Í§ªÒÇ 
ÊÇ¹ËÅÇ§ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉμÃ àª‹¹ ¡ÒÃ
·íÒÊÇ¹ÊŒÁâÍ»ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ ¡ÒÃ·íÒ¹íéÒμÒÅÁÐ¾ÃŒÒÇáºº

 www.baandalha.com

(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõô÷)

 ¡‹Íμ
(Living Natural Museum)

(One Stop Service)

ÍºÃÁ Œ́Ò¹à¡ÉμÃ¡ÃÃÁá¡‹ªÒÇºŒÒ¹áÅÐ¼ÙŒà¢ŒÒªÁ·ÕèÊ¹ã¨ÍÕ¡ Œ́ÇÂ

 www.khaohinsorn.com

  

http://www.baandalha.com
http://www.khaohinsorn.com


(ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´
àÁ×èÍ»‚ òõõó)

ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÊÇ¹¼ÅäÁŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ¡ÅÁ¡Å×¹

áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§ ÁÕÃÙ»áºº¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèàËÁÒÐ

ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒμŒ¹äÁŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ ªÔÁ¼ÅäÁŒàÁ×Í§ÃŒÍ¹ àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ
¼ÅÔμäºâÍ Ṍà«Å áÅÐ¡ÒÃ¹íÒàÈÉÍÒËÒÃáÅÐàÈÉ¼ÅäÁŒ ÁÒ¼ÅÔμ

www.suphattraland.com

(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)
 ¿

à·ÕèÂÇ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙŒä´ŒÍÂ‹Ò§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº

 www.farmchokchai.com

http://www.suphattraland.com
http://www.farmchokchai.com


(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)

(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõñ)

»ÅÙ¡

 ÊÇ¹à¡ÉμÃ·Õè¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÃÐËÇ‹Ò§Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§

àËÁÒÐÊÁ

 www.granmonte.com

 
www.khaoyaiwinery.com

  

http://www.granmonte.com
http://www.khaoyaiwinery.com


 

(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)

 
(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒËÅÑ¡¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃà¡ÉμÃÃÙ»áºº

OTOP â´Âà©¾ÒÐàÊ×èÍ¡¡ÅÒÂÁÑ́ ËÁÕè 

 
 

  



(ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõõó)

 
 www.pooyatayai.com/nil

(ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä·ÂÅ‹ÒÊØ´àÁ×èÍ»‚ òõôõ)

ªÁÊÇ¹¼ÅäÁŒ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒÃ¶ä»àÂÕèÂÁªÁÊ¶Ò¹·ÕèàËÅ‹Ò¹Õéä Œ́
¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§à¡ÉμÃμ‹Ò§æ ä´Œ¨Ò¡à¨ŒÒ¢Í§Ê¶Ò¹·Õè

 

   http://tourismawards.tourismthailand.org

  

http://www.pooyatayai.com/nil
http://tourismawards.tourismthailand.org


  



»ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§ÁÕ¼Å¼ÅÔμ·Ò§¡ÒÃà¡ÉμÃ àª‹¹ ¾×ª ¼Ñ¡ ¼ÅäÁŒ ÏÅÏ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒä´Œà¡çºà¡ÕèÂÇã¹·Ø¡æª‹Ç§Ä Ù́¡ÒÅ¢Í§»‚

  



( H a r v e s t ) 

  



(Mulberry & Silk Festival)

Bangkok Royal 
Orchid Paradise 

  



TAT CALL CENTER 1672
www.tourismthailand.org

http://www.tourismthailand.org
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