
ข�อมูลสถานที่ท�องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวดันครปฐม 

1. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนล�องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  
   คุณมนูญ นาราสดใส  16/3 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 638759 Y 1529706 

 นักท�องเท่ียวจะได�รับความเพลิดเพลินจากทัศนียภาพท่ีสวยงามริ่มฝ��งคลองท่ีมีประวัติศาสตร"
ท่ีสําคัญ ประชาชนริมฝ��งคลองมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม และทําการเกษตรกรรมได�แก�ไม�ผล พืชผัก ไม�
ดอกไม�ประดับ รวมท้ังทัศนียภาพเป-นธรรมชาติ สวยงาม เหมาะแก�การท�องเท่ียว ชมกิจกรรมนั่ง
รถอีแต็กชมสวน แปลงไร�นาสวนผสม ชมวิถีเกษตรกร ชมนาบัวตัดดอกพันธุ"ฉัตรขาว เรียนรู�การทํา
นาบัว พายเรือเก็บบัวกลางบึง เรียนรู�การพับกลีบดอกบัว เรียนรู�และฝ6กปฏิบัติการทําข�าวตัง
หน�าต�างๆจากข�าวกล�องหอมมะลิ และข�าวไรซ"เบอรรี่ ชิม ชม ช�อป ของฝาก ของท่ีระลึก 

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. เรียนรู�การทํานาบัว กิจกรรมพายเรือชมบัว หรือเก็บบัว 
 2. เรียนรู�การแปรรูปผลผลิตเกษตร ทดลองทําข�าวตังด�วยตัวเอง 
              ๓. เรียนรู�การทําสวนผลไม� ไร�นาสวนผสม ชิมผลไม� นั่งรถอีแต:นชมสวนและท�องนา 
 ๔. เรียนรู�การทําสวนกล�วยไม�   

    
 

    
 

      



     

       

 

ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

รถส�วนตัว เดินทางมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 4006 ผ�านหน�ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาข�ามทางรถไฟ และเลี้ยวขวา ตรงไปตามป0ายวุดสุวรรณาราม จะพบ
จุดบริการนักท�องเท่ียวทางขวามือ  

อัตราค�าบริการ 

 1. ค�าบริการเรือนําเท่ียวลําๆ 350 บาท นั่งได� จํานวน 6 คน (เหมาจ�ายเป9นลํา) 
     2. ค�าบริการรายจุดคนละ 80 บาท (คิดเหมาจํานวน 4 จุด) 
     3. รถอีแต็กชมสวนเท่ียวละ ๘๐ บาท (นั่งได� 10 คน)  
 

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล โทร. 0 3439 1115 
 คุณมนูญ นราสดใส  ประธานกลุ�ม โทร. 08 1495 9091   

 

 



 
๒. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนท�องเท่ียวเชิงเกษตรเกาะลัดอีแท�น  
   คุณจํารัส ตั้งตระกูลธรรม 99 ม.2 ตําบลไร�ขิง อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 636065 Y 1519692 

 “เกาะลัดอีแท�น”แสดงจุดเด�นท่ีเน�นเอกลักษณHด�านการท�องเท่ียวแบบผสมผสาน โดยการนํา
รถรางเป9นตัวเชื่อมโยงจุดท�องเท่ียวจํานวน 4 ให�แก�เกษตรกรผู�สนใจ และนักท�องเท่ียว เกาะลัดอี
แท�น ประกอบด�วย ๓ ตําบล คือ ตําบลไร�ขิง ตําบลบางเตย และตําบลทรงคนอง  สภาพพ้ืนท่ีเกาะ
ลัดอีแท�นอุดมด�ายแร�ธาตุ และสมบูรณ"ด�วยแหล�งน้ําเหมาะสําหรับการทําสวนผลไม�และพืชไร�
ผสมผสาน โดยเฉพาะส�มโอหลากหลายพันธุ"ท่ีข้ึนชื่อว�ารสชาติดี อาทิ ส�มโอขาวผ�อง ส�มโอขาวแป@น 
ส�มโอขาว ทองดี ส�มโอขาวน้ําผึ้ง ส�มโอขาวหอม แสดงจุดเด�นท่ีเน�นเอกลักษณHด�านการท�องเท่ียว
แบบผสมผสาน  

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. ชมพิพิธภัณฑ"ด�านการเกษตร 
 2. ชมสวนส�มโอสายพันธุ"ทองดีและขาวน้ําผึ้ง 
              ๓. นมัสการหลวงพ�อโปBหลุย วัดทรงคนอง  
 ๔. เรียนรู�ระบบการปลูกพืชอินทรีย" ท่ีได�มาตรฐาน 

                  

         
 

          



ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เดินทางตามถนนเพชรเกษมขาเข�ากรุงเทพมหานครแล�วเลี้ยวซ�ายเข�าถนน
ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3316 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงวัดไร�ขิง (จุดบริการนักท�องเท่ียวเชิง
เกษตรเกษตรลัดอีแท�น) 

อัตราค�าบริการ 

 1. ค�าบริการรถรางนําเท่ียว คนละ 60 บาท  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน โทร. 0 3432 1972 
 คุณลือยศ  บรรพกาญจนH  รองประธานกลุ�ม โทร. 08 1839 7411   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม  
   คุณประยงค2 วงษ2สกุล 110 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 620463 Y 1544978 

 กลุ�มวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม ดําเนินการโดยคุณประยงคH  วงษHสกุล เป9นประธานกลุ�มผู�
ปลูกมะเขือเทศเพ่ือการบริโภคสด และทางกลุ�มยังมีการนําผลผลิตท่ีได�นี้ไปทําการแปรรูป โดยการ
อบแห�งด�วยพลังงานแสงอาทิตยHซ่ึงมีโรงเรือนอบแห�งท่ีใช�ความร�อนจากแสงอาทิตยHซ่ึงได�รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ ปMจจุบันเป9นจุดเรียนรู�การปลูกพืชในระบบโรงเรือน และ
เป9นจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกกลุ�มวิสาหกิจชุมชน การคัดแยกขนาด การเคลื่อนย�ายผลผลิต 
และการจําหน�าย รวมท้ังเป9นแหล�งศึกษาดูงานให�แก�เกษตรกรผู�สนใจ และนักท�องเท่ียว 

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. การให�ความรู�การปลูกมะเขือเทศพันธุHราชินี , เมล�อน , แคนตาลูป 
 2. เรียนรู�การปลูกพืชในโรงเรือนแบบ GreenHouse 
              ๓. สาธิตการคัดแยกขนาดผลผลิต 
 ๔. สาธิตการแปรรูปมะเขืออบแห�งในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตยH 
 4. ชม ชิม ช�อป ผลไม�ปลอดภัยจากสารพิษ 

              

          

         



ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เดินทางตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 32๙๖ จากสามแยกโรงเรียน
บ�านบางเลน อ.บางเลน เลี้ยวซ�าย ถึงระยะทาง 16.5 กิโลเมตร จะพบอาคารศูนยHกลุ�มวิสาหกิจชุมชน
ตําบลดอนตูมทางขวามือ  

 รถส�วนตัว เดินทางตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3036 จากหน�าท่ีว�าการอําเภอ
ดอนตูม ถึงสามแยกแยก ต.สามง�าม เลี้ยวขวาเดินทางตรงต�อไปอีก ๒ กิโลเมตร จะพบอาคารศูนยH
กลุ�มวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูมทางซ�ายมือ 

 รถส�วนตัว เดินทางตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346 เลี้ยวขวาสามแยก
บริษัทเคซีเอฟ เดินทางตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3036 ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงสาม
แยกแยก ต.สามง�าม เลี้ยวซ�ายเดินทางตรงต�อไปอีก ๒ กิโลเมตร จะพบอาคารศูนยHกลุ�มวิสาหกิจชุมชน
ตําบลดอนตูมทางซ�ายมือ 

อัตราค�าบริการ 

 ไม�มีค�าบริการ  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน โทร. 0 3439 1115 
 คุณประยงคH  วงษHสกุล ประธานกลุ�ม โทร. 08 6106 4556   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. เลม�อนมี มะนาวลอยฟDา  
   คุณธงชัยพัฒน2  ดีสวัสดิ์  ม.4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 63๘๙๖๘ Y 15๓๕๔๓๖ 

 เลม�อนมี อาณาจักรสวนมะนาวท่ีปลูกระบบลอยฟ0าครบวงจร โดยคุณธงชัยพัฒนH  ดีสวัสด์ิ 
เกษตรกรผู�มีความมุ�งม่ันต้ังใจในการประกอบอาชีพการเกษตร ในการปลูกมะนาว สายพันธุH “แม�
ลูกดก” จาการใช�นวัตกรรมปลูกแบบลอยฟ0า “การปลูกใส�เข�งพลาสติก และปลูกใส�ถุงดําเคลือบยูวี 
บนโรงเรือนเหนือระดับพ้ืนดินซ่ึงมีการเจริญเติบโตดีกว�าการปลูกแบบธรรมดา” ปลูกเพ่ือการขาย
ก่ิงพันธุH และป0อนโรงงานตัวเองเพ่ือเพ่ิมมูลค�าให�แก�มะนาว โดยนํามาแปรรูปทําเป9นผลิตภัณฑHน้ํา
มะนาวเพ่ือสุขภาพ มะนาวดองน้ําปลา และมะนาวแช�ชะเอม ภายใต�เครื่องหมายการค�า “LEMON 
ME” (เลม�อน มี) ปMจจุบันได�มีการออกร�านแสดงและจําหน�ายสินค�าท่ีเป9นผลิตภัณฑH รวมท้ังเป9น
แหล�งศึกษาดูงานให�แก�เกษตรกรผู�สนใจ และนักท�องเท่ียว 

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. เรียนรู�ปลูกมะนาวพันธุHแป0นแม�ลูกดกแบบครบวงจร  
 2.  ชม ชิม ช�อป ผลิตภัณฑHจากมะนาว เช�น น้ํามะนาวเพ่ือสุขภาพ มะนาวดองน้ําปลา    
                   มะนาวแช�อ่ิมชะเอม 

         

       

       



         

ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เดินทางมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 4006 ผ�านหน�าท่ีว�าการอําเภอพุทธ
มณฑล เลี้ยวซ�ายท่ีสี่แยกไฟแดงหน�ามหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 
๓00๔ ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะพบหน�าร�านของเลม�อนมีทางขวามือ  

อัตราค�าบริการ 

 ไม�มีค�าบริการ  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล โทร. 0 2441 0837 
 คุณธงชัยพัฒนH  ดีสวัสด์ิ เจ�าของโทร. 08 3072 8258   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟDา  
   คุณนันทา  ประสาวงษ2  65/4 ม.2 ต.ลานตากฟDา อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 635984 Y 1530031 

 กลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ0า ดําเนินการส�งเสริมการปลูก
ข�าวพันธุHดังเดิม “ข�าวหอมนครชัยศรี” ให�เป9นท่ีรู�จัดแก�บุคคลท่ัวไป และเป9นส�งเสริมระบบ
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน ด�วยการนําระบบการปลูกพืชอินทรียHมาใช�ในการผลิต และด�วยบรรยากาศท่ีดี
ของชุมชนท่ีมีสภาพวิถีชีวิตเกษตรกรรรมพ้ืนบ�านเฉพาะตัว และการเกษตรท่ีรักษาสิ่งแวดล�อม เป9น
ท่ีน�าดึงดูดแก�ผู�สนใจในวิถีชีวิตเกษตรกร โดยมีรูปแบบกิจกรรมเพ่ือชมทิวทัศนHวิถีชุมชนยามเช�าทุ�ง
ลานตากฟ0า ได�แก� กลุ�มวิ่งมินิมาราธอน กลุ�มปMeนจักรยาน กลุ�มรถกระแทะ ซ่ึงแล�วแต�ความชอบ
และความสนใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียว 

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. การให�ความรู�การปลูกพืช และทํานาแบบเกษตรอินทรียH 
 2. ชม ชิม ช�อป ผัก ผลไม� และข�าวหอมนครชัยศรี จาการเกษตรแบบอินทรียH 
              ๓. ร�วมกิจกรรมกลุ�มตามความสนใจ วิ่งมินิมาราธอน ปMeนจักรยาน รถกระแทะ  

                

            

         



         

ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เดินทางมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 4006 ผ�านหน�าท่ีว�าการอําเภอพุทธ
มณฑล เลี้ยวซ�ายท่ีสี่แยกไฟแดงหน�ามหาวิทยาลัยมหิดล ขับต�อไปเลี้ยวซ�ายเข�าสู�ถนนโยธาธิการ
นครปฐม เดินทางตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 2091  ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร จะพบวัด
ลานตากฟ0าอยู�ขวามือ ขับเลยวัดลานตาฟ0าไปประมาณ 80 เมตร เลี้ยวขวาขับตรงระยะทาง 7 
กิโลเมตร จะพบหน�าร�านข�าวหอมนครชัยศรี (วิสาหกิจชุมชนบ�านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ0า) 
ทางซ�ายมือ 

อัตราค�าบริการ 

 ไม�มีค�าบริการ  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศรี โทร. 0 3433 1862 
 คุณนันทา  ประสาวงษH ประธานกลุ�ม โทร. 08 ๗552 2262   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. สุวรรณภูมิออคิดส2  
   คุณสุวรรณ  หิรัญวรวุฒิกุล  ม.11 ต.หนองกระทุ�ม อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 590709 Y 1551211 

 สวนกล�วยไม� “สุวรรณภูมิออรHคิด” บนเนื้อท่ีกว�า 50 ไร� ท่ีตกแต�งอย�างสวยงามด�วยกล�วยไม�
นานานี้เป9นสถานท่ีปลูกกล�วยไม�หลากหลายสายพันธุH มีการจัดตกแต�งสวนเพ่ือเปgดให�เข�าชม 
สําหรับผู�ท่ีชื่นชอบกล�วยไม�และไม�ดอกไม�ประดับภายในจะมีการจัดแสดง กล�วยไม�ท่ีเป9นไฮไลตHของ
สวนอย�างกล�วยไม�สกุลช�างท่ีสวยงามหลากสีสัน ไม�ว�าจะเป9น ช�างเผือก ช�างกระ ช�างแดง 
ช�างพลาย ช�างการHตูน ฯลฯ กล�วยไม�สกุลช�างจะออกดอกให�ชมป$ละครั้งในช�วงต�นเดือนมกราคม
เป9นต�นไป โดยจะจัดแสดงไว�กับกลุ�มต�นไม�หลักในสวนอย�างกลมกลืนเป9นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยัง
มีกล�วยไม�ชนิดอ่ืนๆ ท่ีออกดอกบานชูช�อสวยงามมาจัดแสดงไว�อีกมากมาย  

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. เรียนรู�การปลูกพืชการปลูกเลี้ยงกล�วยไม�เพ่ือการส�งออก 
              ๒. ชมการจัดสวนกล�วยไม� และพรรณไม�ต�างๆในหลากกหลายรูปแบบ  
              ๓. ชมการประกวดกล�วยไม�สายพันธุHระดับประเทศ  
              ๓. เลือกซ้ือพันธุHไม�ต�างๆ และเรียนรู�เพ่ือการปลูกเลี้ยงตัวตนเอง 

            

                                

         



 
ช�วงการท�องเท่ียว ช�วงเดือนมกราคมของทุกป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เดินทางตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 321 จากอําเภอกําแพงแสน
เลี้ยวซ�ายสามแยกไปตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346  ระยะทาง 17 กิโลเมตร จะพบป0าย
ทางเข�าสุวรรณภูมิออคิดสHทางซ�ายมือ  

อัตราค�าบริการ 

 ไม�มีค�าบริการ  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน โทร. 0 3435 1312 
 คุณสุวรรณ  หิรัญวรวุฒิกุล  เจ�าของโทร. 08 1751 1747   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. วิสาหกิจชุมชนบ�านฝOPงคลองเพ่ือนพ่ึงภา  
   คุณจําปR  เล็กมาบแค 70/1 ม.1 ต.บ�านหลวง อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 624719 Y 1538480 

 นางจําป$ เล็กมาบแค ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 1 บ�านฝMeงคลอง ตําบลบ�านหลวง อําเภอดอนตูม โดย
ได�จัดต้ังเป9นศูนยHการเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือป$ 2554 เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน�นการเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑH และผลผลิตมี
คุณภาพและปลอดสารเคมี ส�งเสริมให�สมาชิกในพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรียH เลี้ยงสัตวH และแปรรูป
ผลิตภัณฑH โดยมีกิจกรรมการปลูกผัก เพาะเห็ด ปลูกข�าวไรซHเบอรี่ ข�าวหอมปgeนเกษตร ตลอดจน
รวมกลุ�มแปรรูปผลิตภัณฑH ในส�วนของข�าว มีการแปรรูปเป9นเส�นขนมจีน และข�าวตัง, การแปรรูป
ปลาเป9นปลาแดดเดียว และปลาร�า นอกจากนี้นําสมุนไพรมาสกัดเป9นน้ํามันหอมระเหย ยาหม�อง 
สมุนไพรไล�แมลง น้ํายาล�างจาน โดยผลิตภัณฑHนอกจากจะผลิตไว�ใช�เองในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ�าย
แล�ว ยังส�งจําหน�ายมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึงภาฯ ยามยาก   

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. เรียนรู�หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปผลิตภัณฑHทางการเกษตร 
              ๒. ชม ชkอป ผลผลิต และผลิตภัณฑHทางการเกษตร  

         

                              

          



 
ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เดินทางจากอําเภอดอนตูม ตามถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3223 จาก
จากหน�าโรงเรียนวัดบ�านหลวง ข�ามคลองงูเหลือม เลี้ยวซ�ายตามทาง ระยะทาง 250 เมตร จะพบท่ี
ทําการกลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านฝMeงคลองเพ่ือนพ่ึงภา ทางซ�ายมือ 

อัตราค�าบริการ 

 ไม�มีค�าบริการ  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม โทร. 0 3438 1124 
 คุณจําป$  เล็กมาบแค  ประธานกลุ�มโทร. 08 1364 5146   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. นครปฐมออคิดส2  
   คุณเฉลิมชัย ศุภเอม 150 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 613090 Y 1530299 

 คุณเฉลิมชัย  ศุภเอม ประวัติท�านเคยเป9นข�าราชการปกครอง และได�ลาออกจากราชการหัน
มาเอาดีด�านกล�วยไม�มามากกว�า 30 ป$ ปลูกเลี้ยงกล�วยไม�สกุลช�างและยังมีแวนด�าสวยๆท่ีใช�เป9น
พ�อแม�พันธุHใช�ผสมกับช�างเพ่ือทําลูกผสมใหม�ๆ มีการผสมพันธุHกล�วยไม�เองในการขยายพันธุH โดย
คัดเลือกพ�อแม�พันธุHจากความโดดเด�นของสายพันธุH , ความบริสุทธิ์ ทําให�ได�สายพันธุHท่ีบริสุทธิ์ และ
แปลกใหม� ซ่ึงแวนด�า “ฟ0ามุ�ยวาไรต้ี (ปลัด)” ท่ีมีการพัฒนาเป9นพันธุHสวยเด�นสุดยอดในขณะนี้ 
ปMจจุบันท�านเป9นเกษตรกรดีเด�น และ Smart Farmer ต�นแบบ ของอําเภอเมืองนครปฐม และมี
การพัฒนาสวนกล�วยไม�เพ่ือต�อยอดเป9นแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร  

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. เรียนรู�การปลูกเลี้ยงกล�วยไม�สกุลต�างๆ 
              ๒. ชม ชkอป เลือกซ้ือพันธุHไม�ต�างๆ และเรียนรู�เพ่ือการปลูกเลี้ยงตัวตนเอง 

             

                          

          
 



 
 
ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เดินทางจากถนนบริเวณหลังสถานีรถไฟนครปฐมไปทางทิศตะวันตก เลี้ยว
ซ�ายเข�าสู�ถนนนาสร�าง ขับตรงไประยะทาง 300 เลี้ยวซ�ายท่ีสามแยก ขับตรงไประยะทาง 2 กิโลเมตร
ผ�านร�านอาหารครัวลุงหนุ�ม ไประยะทาง 150 เมตร จะพบนครปฐมออคิดสHอยู�ทางซ�ายมือ 

อัตราค�าบริการ 

 ไม�มีค�าบริการ  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม โทร. 0 3438 1124 
 คุณเฉลิมชัย ศุภเอม  เจ�าของโทร. 08 1178 2705   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9. วิสาหกิจชุมชนกลุ�มผลิตปุUยชีวภาพบ�านหัวอ�าว  
   คุณประหยัด  ปานเจริญ ม.5 ต.บางช�าง อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
    พิกัดทางภูมิศาสตร2 x 629623 Y 1515172 

 คุณประหยัด  ปานเจริญ ได�รวมกลุ�มชาวบ�านก�อต้ังกลุ�มผลิตปุqยชีวภาพบ�านหัวอ�าว (ตราช�าง
หัวเสือ) โดยการร�วมกันสร�างจิตสํานึกให�สมาชิกลดการใช�สารเคมี ปรับสู�วิถีเกษตรแบบพอเพียง
เพ่ือมาทําการเกษตรอินทรียHท่ีเป9นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และมีสุขภาพดีจาการทําการเกษตรอินทรียH
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช�วยเหลือซ่ึงกันและกันอย�างต�อเนื่อง ทําให�ชุมชนเกิดความ
เข็มแข็ง โดยกลุ�มมีกิจกรรมต�างๆท่ีช�วยลดค�าใช�จ�ายและเพ่ิมรายได�เข�าสู�ชุมชนอย�างยั่งยืน เช�น 
โครงการธนาคารต�นไม� การขยายพันธุHพืช การทําขนมไทย การทําไม�กวาด ในอนาคตชุมชนแห�งนี้
เตรียมเปgดเป9นโฮมสเตยHเพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�มาสัมผัสและเรียนรู�วิถีชีวิตเกษตรอินทรียHท่ีเติบโต
อย�างพอเพียง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในชุมชนแห�งนี้  

 จุดเด�นของสถานท่ี 
 1. สาธิตกระบวนการข้ันตอนการผลิตปุqยชีวภาพ 
              2. ศูนยHเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทําการเกษตรอินทรียH 
              3. ชม ชkอป เลือกซ้ือพันธุHไม�คุณภาพดี  

               

          

                       



          
ช�วงการท�องเท่ียว สามารถท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป$  

การเดินทาง 

 รถส�วนตัว เริ่มตนท่ีหน�าว�าการอําเภอสามพราน เดินทางตามถนนทางหลวงชนบท
นครปฐมหมายเลข 3021 และทางหลวงชนบทนครปฐม 3027 ไปทางถนนคลองใหม� มุ�งไปตําบล
คลองใหม� ระยะทาง 13.8 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข�าสู�ถนนคลองใหม� ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาเข�าสู�ซอยประสพสุขหมู�ท่ี ๑ จะพบท่ีทําการกลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านหัวอ�าว ทางขวามือ 

อัตราค�าบริการ 

 ไม�มีค�าบริการ  

การติดต�อเข�าชมแหล�งท�องเท่ียว 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612 
 สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน โทร. 0 3432 1792 
 คุณประหยัด  ปานเจริญ  ประธานกลุ�มโทร. 08 9441 1414   

 

 

 

 


