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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 9 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ล ำไย  1. แปลงใหญ่ล ำไยหนองตอง จ.เชียงใหม่ ล ำไย

คุณภำพ วิถีอินทรีย์ ขำยดี รำคำงำม  
Facebook SpringNews 

แปลงใหญ่ล ำไย 2. แปลงใหญ่ล ำไยหนองดอง จ.เชียงใหม่ ล ำไย
คุณภำพ วิถีอินทรีย์ ขำยดี รำคำงำม  

Facebook เรื่องเล่ำข่ำวเกษตร 

แปลงใหญ่ล ำไย 3. แปลงใหญ่ล ำไยหนองดอง จ.เชียงใหม่ ล ำไย
คุณภำพ วิถีอินทรีย์ ขำยดี รำคำงำม 

Facebook ควำยด ำท ำเกษตร  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ดีเด่น 

4. วิสำหกิจชุมชนกลุ่ มน  ำตำลโตนดบ้ ำนดง      
ห้วยหลวง - วิสำหกิจชุมชนใบหม่อนฟำร์ม สุดเจ๋ง 
คว้ำรำงวัลชนะเลิศประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรดีเด่น ปี 65 

สยำมรัฐออนไลน์  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ดีเด่น 

5. วิสำหกิจชุมชนกลุ่ มน  ำตำลโตนดบ้ ำนดง      
ห้วยหลวง - วิสำหกิจชุมชนใบหม่อนฟำร์ม สุดเจ๋ง 
คว้ำรำงวัลชนะเลิศประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรดีเด่น ปี 65 ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร  

Facebook เกษตรก้ำวไกล 
ไปด้วยกัน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ดีเด่น 

6. วิสำหกิจฯน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง -
วิส ำหกิจฯ ใบหม่อนฟำร์ม  คว้ำรำงวัลแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 65 

เกษตรก้ำวไกลออนไลน์  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022i4hbuHnSD4SURnXo3qvh3DzUtxPsij
VVBjDto2pH7Ld6La4ppNhHSdWCt5cj9iWl&id=307513345840 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kGLFa1Bxz6ZqohyynkPj93Qs7Kn8DtnTj
NaRJPo3yoGK3TKw52FRYcNnivVVyAWhl&id=100039311755039 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0D3dREY3YnAZAgjvZ9cuvVWj5wr1y3gSz
hAh6PuSs1bRU8jaTGmbRQjvMrXh7Qb25l&id=365295540487353 
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https://siamrath.co.th/n/380738 

 

 

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง - วิสำหกิจชุมชนใบหม่อนฟำร์ม สุดเจ๋ง คว้ำรำงวัล
ชนะเลิศประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 65 ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรประกำศผลกำรประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ตำมนโยบำย
ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย วิสำหกิจชุมชนกลุ่มน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง เพชรบุรี และวิสำหกิจชุมชนใบหม่อน
ฟำร์ม ต ำบลท่ำหลวง ลพบุรี สุดเจ๋งคว้ำรำงวัลที่ชนะเลิศ พร้อมเดินหน้ำต่อยอดสู่ระดับธุรกิจกำรท่องเที่ยว  

นำยนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ ตำมที่กรมส่ งเสริมกำรเกษตร ได้จัด
ให้มี “โครงกำรประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับประเทศ” ขึ น เพ่ือคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน มีควำมปลอดภัย ถูกสุขอนำมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั งเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลรองรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ตำมนโยบำยส่งเสริมไทย
เที่ยวไทยให้มีกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐำน
รำก และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจกำรท่องเที่ยว โดยแบ่งกำรประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 
ภำยใต้หัวข้อ 

“เที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และประเภทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดวิว 
YouTube สูงสุด ขณะนี กำรตัดสินกำรประกวดได้เสร็จสิ น มีวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับรำงวัลประเภทที่ 1      
รวม 12 รำงวัล ประกอบด้วยรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 - 2 และรำงวัลชมเชย 9 รำงวัล และ
ประเภทที่ 2 จ ำนวน 1 รำงวัล 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ผลประกวดประเภทที่ 1 รำงวัลชนะเลิศ รับเงินรำงวัล 
20,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง ต ำบล
บ้ำนทำน อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรำงวัล 15,000 บำท  พร้อม 
ใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนธรรมชำติล่ำงต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตรำด รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรำงวัล 10,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ 
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วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดำ ต ำบลนำบอน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ส่วนรำงวัลชมเชย
จ ำนวน 9 รำงวัล ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนโหนด - บ้ำนเปียน 
ต ำบลบ้ำนโหนด อ ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ, เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนไหนหนัง 
ต ำบลเขำครำม อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่, วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนต ำบลบ้ำนแหลม ต ำบลบ้ำน
แหลม อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี, เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนหำดสองแคว 
ต ำบลหำดสองแคว อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์, วิสำหกิจชุมชนบ้ำนวังรีผลิตจำนกำบหมำก ต ำบลเขำพระ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก, วิสำหกิจชุมชนกำแฟแปรรูปแปลงใหญ่ละอูบ ต ำบลห้วยห้อม อ ำเภอ
แม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่ำตอมหำรำช ต ำบลท่ำตอ อ ำเภอมหำรำช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ, วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนสวนธนวัฒน์ ต ำบลองครักษ์ อ ำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่ำงทอง และวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปำกช่อง ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ  

“ส ำหรับประเภทที่ 2 กำรประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดวิว YouTube สูงสุด รับเงินรำงวัล 
10,000 บำท  พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ  ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนใบหม่อนฟำร์ม ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอท่ำ
หลวง จังหวัดลพบุรี”  

นำยนวนิตย์ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ส ำหรับวิสำหกิจชุมชนกลุ่มน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง ตั งอยู่เลขที่ 60 
หมู่ 6 ต ำบลบ้ำนทำน อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี โทร. 09-5592-7054 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่โดดเด่นในกำรน ำเสนอถึงเสน่ห์และวิถีชีวิตชุมชน จำกที่ส่วนใหญ่ มีอำชีพท ำตำลโตนด ด้วยมีต้นตำล        
ขึ นหนำแน่น ซึ่งเรียงรำยเป็นทิวแถว อย่ำงสวยงำมตำมคันนำ รู้สึกถึงควำมร่มรื่นของทุ่งนำที่มีต้นตำลมำกท่ีสุด
ในอ ำเภอบ้ำนลำด และน  ำตำลโตนดยังเป็นสินค้ำ GI ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
อำทิ กิจกรรมตำมรอยตำล ชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนำ-ป่ำตำล  

บ้ำนดงห้วยหลวง ชมวิถีชีวิตกำรปีนตำล กำรเคี่ยวตำล หยอดตำลน  ำตำลเที่ยง ชิมลูกตำลสด , กำรท ำ
ข้ำวผัดจำวตำล ชิมน  ำลอนตำล ท ำโตนดทอด ท ำผ้ำย้อมตำล ปั่นจักรยำนชมดงตำล และกิจกรรมเดินป่ำ 
เช็คอินจุดชมวิวบริเวณเขำพระ เป็นต้น ขณะที่ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนธรรมชำติล่ำง ตั งอยู่เลขท่ี 65 หมู่ 
6 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด โทร.08 -3236-3559 เป็นวิสำหกิจชุมชนที่จัดให้มี
กิจกรรมที่หลำกหลำย อำทิ ที่พักโฮมสเตย์ริมชำยหำด ชมวิถีชีวิตประมง ล่องเรือ ชมปะกำรังน  ำตื น กิจกรรม
ธนำคำรปูม้ำ จุดเรียนรู้กำรแปรรูปสมุนไพรพื นบ้ำน กำรผลิตผักอินทรีย์ กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ กำรท ำผ้ำ     
มัดย้อมสีธรรมชำติ “ผ้ำสำมป่ำ”      ผ้ำ Eco-print ที่น ำเอำใบไม้จำกป่ำในชุมชนมำเป็นลวดลำยบนผืนผ้ำ 
กำรหมกตัวด้วยทรำยแดง เป็นต้น    ส่วนวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดำ ตั งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 
ต.นำบอน อ.ค ำม่วง จ.กำฬสินธุ์    โทร. 08-37225-4468 โดดเด่นในด้ำนเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติที่
อุดมสมบูรณ์ มีบ้ำนพักไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สะดวกสบำย มีกำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้กำรปลูกหม่อนเลี ยงไหม
จำกชำวบ้ำนโคก เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทำงธณีวิทยำ แหล่งขุดค้นพบไม้กลำยเป็นหินภูปอ แหล่งท่องเที่ยว    
ทำงบรรพชีวินวิทยำ ซำกดึกด ำบรรพ์ ภูน้อย และฟำร์มสเตย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดำ เป็นต้น 

“ ทั งนี  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้ด ำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำงำนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนในรูปแบบวิสำหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกรมำเป็นอันดับแรก ทั งด้ำนกำรเพ่ิมทักษะพัฒนำศักยภำพทั งผู้ประกอบกำรและบุคคลำกรที่
เกี่ยวข้อง กำรยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มำตรฐำน มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ ยว 
รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองต่อนโยบำย
ส่งเสริมไทยเที่ยวไทยที่สนับสนุนให้มีกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้สู่
ชุมชน ลดควำมเหลื่อมล  ำ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐำนรำก และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจกำรท่องเที่ยวต่อไป” 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำว 
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https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2
%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF%E0%B8%99%E0%B9%89%E0
%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8
%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2/ 

 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรประกำศผลกำรประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ตำมนโยบำย

ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย วิสำหกิจชุมชนกลุ่มน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง เพชรบุรี และวิสำหกิจชุมชนใบหม่อน
ฟำร์ม ต ำบลท่ำหลวง ลพบุรี สุดเจ๋งคว้ำรำงวัลที่ชนะเลิศ พร้อมเดินหน้ำต่อยอดสู่ระดับธุรกิจกำรท่องเที่ยว 

นำยนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้จัด
ให้มี “โครงกำรประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับประเทศ” ขึ น เพ่ือคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน มีควำมปลอดภัย ถูกสุขอนำมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั ง        
เพ่ือประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลรองรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ตำมนโยบำยส่งเสริม
ไทยเที่ยวไทยให้มีกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจระดับ
ฐำนรำก และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจกำรท่องเที่ยว โดยแบ่งกำรประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 
ภำยใต้หัวข้อ“เที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และประเภทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ยอดวิว YouTube สูงสุด ขณะนี กำรตัดสินกำรประกวดได้เสร็จสิ น มีวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับรำงวัลประเภทที่ 1 
รวม 12 รำงวัล ประกอบด้วยรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 – 2 และรำงวัลชมเชย 9 รำงวัล และ
ประเภทที่ 2 จ ำนวน 1 รำงวัล 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ผลประกวดประเภทที่ 1 รำงวัลชนะเลิศ รับเงินรำงวัล 
20,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง ต ำบล
บ้ำนทำน อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรำงวัล 15 ,000 บำท พร้อม   
ใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนธรรมชำติล่ำงต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตรำด รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรำงวัล 10 ,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ 
วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดำ ต ำบลนำบอน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ส่วนรำงวัลชมเชย
จ ำนวน 9 รำงวัล ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนโหนด – บ้ำนเปียน 
ต ำบลบ้ำนโหนด อ ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ, เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนไหนหนัง 
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ต ำบลเขำครำม อ ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่, วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนต ำบลบ้ำนแหลม ต ำบลบ้ำน
แหลม อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี, เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนหำดสองแคว 
ต ำบลหำดสองแคว อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์, วิสำหกิจชุมชนบ้ำนวังรีผลิตจำนกำบหมำก ต ำบลเขำพระ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก, วิสำหกิจชุมชนกำแฟแปรรูปแปลงใหญ่ละอูบ ต ำบลห้วยห้อม อ ำเภอ
แม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่ำตอมหำรำช ต ำบลท่ำตอ อ ำเภอมหำรำช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ, วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนสวนธนวัฒน์ ต ำบลองครักษ์ อ ำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่ำงทอง และวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปำกช่อง ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังห วัด
นครรำชสีมำ 

“ส ำหรับประเภทที่ 2 กำรประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดวิว YouTube สูงสุด รับเงินรำงวัล 
10,000 บำท  พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนใบหม่อนฟำร์ม ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอท่ำ
หลวง จังหวัดลพบุรี” 

นำยนวนิตย์ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ส ำหรับวิสำหกิจชุมชนกลุ่มน  ำตำลโตนดบ้ำนดงห้วยหลวง ตั งอยู่เลขที่ 60 
หมู่ 6 ต ำบลบ้ำนทำน อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี โทร. 09-5592-7054 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่โดดเด่นในกำรน ำเสนอถึงเสน่ห์และวิถีชีวิตชุมชน จำกที่ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำตำลโตนด ด้วยมีต้นตำลขึ น
หนำแน่น ซึ่งเรียงรำยเป็นทิวแถว อย่ำงสวยงำมตำมคันนำ รู้สึกถึงควำมร่มรื่นของทุ่งนำที่มีต้นตำลมำกท่ีสุดใน
อ ำเภอบ้ำนลำด และน  ำตำลโตนดยังเป็นสินค้ำ GI ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ อำทิ 
กิจกรรมตำมรอยตำล ชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนำ-ป่ำตำลบ้ำนดงห้วยหลวง ชมวิถีชีวิตกำรปีนตำล กำรเคี่ยวตำล 
หยอดตำลน  ำตำลเที่ยง ชิมลูกตำลสด, กำรท ำข้ำวผัดจำวตำล ชิมน  ำลอนตำล ท ำโตนดทอด ท ำผ้ำย้อมตำล  
ปั่นจักรยำนชมดงตำล และกิจกรรมเดินป่ำ เช็คอินจุดชมวิวบริเวณเขำพระ เป็นต้น 

ขณะที่ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนธรรมชำติล่ำง ตั งอยู่เลขที่ 65 หมู่ 6 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตรำด โทร.08-3236-3559 เป็นวิสำหกิจชุมชนที่จัดให้มีกิจกรรมที่หลำกหลำย อำทิ ที่พัก
โฮมสเตย์ริมชำยหำด ชมวิถีชีวิตประมง ล่องเรือ ชมปะกำรังน  ำตื น กิจกรรมธนำคำรปูม้ำ จุดเรียนรู้กำรแปรรูป
สมุนไพรพื นบ้ำน กำรผลิตผักอินทรีย์ กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ กำรท ำผ้ำมัดย้อมสีธรรมชำติ “ผ้ำสำมป่ำ”      
ผ้ำ Eco-print ที่น ำเอำใบไม้จำกป่ำในชุมชนมำเป็นลวดลำยบนผืนผ้ำ กำรหมกตัวด้วยทรำยแดง เป็นต้น    
ส่วนวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดำ ตั งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ต.นำบอน อ.ค ำม่วง จ.กำฬสินธุ์    
โทร. 08-37225-4468 โดดเด่นในด้ำนเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ มีบ้ำนพักไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวที่สะดวกสบำย มีกำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้กำรปลูกหม่อนเลี ยงไหมจำกชำวบ้ำนโคก เที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธณีวิทยำ แหล่งขุดค้นพบไม้กลำยเป็นหินภูปอ แหล่งท่องเที่ยวทำงบรรพชีวินวิทยำ ซำก        
ดึกด ำบรรพ์ภูน้อย และฟำร์มสเตย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดำ เป็นต้น 

“ทั งนี  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้ด ำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำงำนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนในรูปแบบวิสำหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกรมำเป็นอันดับแรก ทั งด้ำนกำรเพ่ิมทักษะพัฒนำศักยภำพทั งผู้ประกอบกำรและบุคคลำกร    
ที่เกี่ยวข้อง กำรยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มำตรฐำน มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยว 
รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองต่อนโยบำย
ส่งเสริมไทยเที่ยวไทยที่สนับสนุนให้มีกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้        
สู่ชุมชน ลดควำมเหลื่อมล  ำ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐำนรำก และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจกำรท่องเที่ยวต่อไป” 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำว 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02f9PVPFtPdpC1zv85nMJSaA6YAqbYvjZ
XttYQwjuY46invcDxpc5cUSe2fRaCPUnzl&id=100063998645500 

 
 
 


