
ที่ ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว ที่อยู่ กิจกรรมทางการเกษตร ชื่อเจ้าของ/ผู้ติดต่อ เบอร์โทร

1

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องเรือชมสวน
เลียบคลองมหาสวัสด์ิ

16/3 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  1. เรียนรู้การท านาบวั กิจกรรมพายเรือชมบวั
 หรือเก็บบวั
 2. เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตเกษตร ทดลอง
ท าข้าวตังด้วยตัวเอง
              ๓. เรียนรู้การท าสวนผลไม้ ไร่นา

คุณมนูญ นราสดใส  08 1495 9091  

2

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
เกาะลัดอีแทน่

99 ม.2 ต าบลไร่ขิง อ.สามพราน  1. ชมพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร
2. ชมสวนส้มโอสายพันธ์ุทองดีและขาวน้ าผ้ึง
๓. นมัสการหลวงพ่อโปห๋ลุย วัดทรงคนอง 
๔. เรียนรู้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ 

คุณลือยศ  บรรพ
กาญจน์

08 1839 7411

3

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลดอนตูม 110 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน การใหค้วามรู้การปลูกมะเขือเทศพันธ์ุราชินี , 
เมล่อน , แคนตาลูปเรียนรู้การปลูกพืชใน
โรงเรือนแบบ GreenHouse และสาธิตการ
คัดแยกขนาดผลผลิต
 

คุณประยงค์  วงษ์สกุล 08 6106 4556

4

เลม่อนมี มะนาวลอยฟ้า ม.4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล 1. เรียนรู้ปลูกมะนาวพันธ์ุแปน้แม่ลูกดกแบบ
ครบวงจร 
 2.  ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์จากมะนาว 

คุณธงชัยพัฒน์  ดีสวัสด์ิ 08 3072 8258

5

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นโฉนดชุมชน
คลองโยง – ลานตากฟ้า

65/4 ม.2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี 1. การใหค้วามรู้การปลูกพืช และท านาแบบ
เกษตรอินทรีย์
 2. ชม ชิม ช้อป ผัก ผลไม้ และข้าวหอมนคร
ชัยศรี จาการเกษตรแบบอินทรีย์

คุณนันทา  ประสาวงษ์ 08 ๗552 2262  

ทะเบียนจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรยีนรู ้จังหวัดนครปฐม
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สุวรรณภูมิออคิดส์ ม.11 ต.หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน 1. เรียนรู้การปลูกพืชการปลูกเล้ียงกล้วยไม้
เพื่อการส่งออก๒. ชมการจัดสวนกล้วยไม้ 
และพรรณไม้ต่างๆในหลากกหลายรูปแบบ 

คุณสุวรรณ  หรัิญวรวุฒิกุล  08 1751 1747

7

วิสาหกิจชุมชนบา้นฝ่ังคลองเพื่อนพึ่งภา 70/1 ม.1 ต.บา้นหลวง อ.ดอนตูม 1. เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
๒. ชม ช๊อป ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร 

คุณจ าป ี เล็กมาบแค  08 1364 5146

8

นครปฐมออคิดส์ 150 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 1. เรียนรู้การปลูกเล้ียงกล้วยไม้สกุลต่างๆ
 ๒. ชม ช๊อป เลือกซ้ือพันธ์ุไม้ต่างๆ และเรียนรู้
เพื่อการปลูกเล้ียงตัวตนเอง

คุณเฉลิมชัย ศุภเอม  08 1178 2705

9

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบา้น
หวัอ่าว

ม.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน  สาธิตกระบวนการขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และชม ช๊อป เลือกซ้ือพันธ์ุไม้
คุณภาพดี 

คุณประหยัด  ปานเจริญ  08 9441 1414  

10

แปลงผักปลอดสารพิษ 140/10 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 1. สาธิตการผลิตธาตุอาหารเสริมอินทรีย์
พืชผัก     2. การใหค้วามรู้ และเที่ยวชม
แปลงผักได้ตลอดปี
๓. เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นางล าพึง ศรีสาหร่าย 086-7610141

11

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา ๑๔๐  ม.5   ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  1. สาธิตการผลิตน้ าลูกยอ
 2. การใหค้วามรู้ และการปลูกต้นยอ
 ๓. เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

คุณวันเพ็ญ จรสัมฤทธ์ 08 6๗๖๑๐๑๔๑



12

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปอาหาร
และผลไม้ศาลายา

๙๗/๘  ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 1. สาธิตการผลิตการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
2. การใหค้วามรู้ และการปลูกไม้ผล
๓. เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
๔  บริการนั่งรถอีแต๋นรอบสวน

น.ส จงดี เศรษฐอ านวย 089-0571432

13

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมหาสวัสด์ิ 58 ม.3  ต.มหาสวัสด์ิ  อ.พุทธมณฑล 1. สาธิตการผลิตการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร 
2. การใหค้วามรู้เร่ืองข้าว  การผลิตแผ่นข้าวตัง
๓. เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นางปราณี สวัสด์ิแดง 08 6๗๖ - ๑๐๑๔๑

14

นาบวั 61 ม.3 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล 1. ชมนาบวัสวยงามมีใหช้มตลอดปี
2.  มีบริการสอนเก็บและพับกลีบบวั
3. มีเรือบริการพายเล่นในสระบวั

นางประไพ สวัสด์ิโต 878281892

15

ฟักข้าวมหาสวัสด์ิ ๓๗  หมู่ที่ ๓   ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธ
มณฑล

1. กินเย็นตาโฟฟักข้าว
2. สาธิตการแปรรูปฟักข้าว เบเกอร่ีฟักข้าว

น.สขนิษฐา ทรงพินิจกุล 081-9024516

16

มะนาวลอยฟ้า เลม่อนมี 44/1 ม.4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล 1. ใหบ้ริการความรู้การปลูกมะนาว
2. สาธิตการปลูกและดูแลมะนาว
3. ชมการแปรรูปน้ ามะนาว

นายธงชัยพัฒน์ ดีสวัสด์ิ 087-4121628

17

จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 80 ม.4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล 1. ใหบ้ริการความรู้การปลูกมะนาว
2. เรียนรู้การปลูพืชแบบเกื้อกูลกัน

นายโดม ฆ้อนเที่ยงธรรม087-4121628
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สวนกล้วยไม้ ม.3  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  1. ชมกล้วยไม้สายพันธ์ุต่างๆ
 2. เรียนรู้การเพาะพันธ์ุกล้วยไม้
 3. เลือกตัดช่อกล้วยไม้ได้เอง

นายพรไชย ตาแก้ว 086-0180377

19

ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ 16/3 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  1. เรียนรู้การท านาบวั กิจกรรมพายเรือชมบวั 
2. เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตเกษตร 
๓. เรียนรู้การท าสวนผลไม้ ไร่นาสวนผสม 
๔. เรียนรู้การท าสวนกล้วยไม้  

คุณมนูญ นราสดใส  08 1495 9091  

20

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบา้นหวัอ่าว 37/1 หมู่ที่ 5 ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน 1. การท าและใช้ปุ๋ยชีวภาพ
2. การท าและการใช้ฮอร์โมนต่างๆ
3. การผลิตพันธ์ุพืชไม้ผลต่างๆ

คุณประหยัด ปานเจริญ 081-303-8336

21

นารีสวนผลไม้ 4/2 หมู่ที่ 3  ต าบลบา้นใหม่   อ าเภอสามพราน  1. มีแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีความเปน็ธรรมชาติ 
2. เรียนรู้เร่ืองการปลูกฝร่ัง มะม่วง มะพร้าว
น้ าหอม ในระบบอินทรีย์
3. ฝร่ัง พันธ์ุแปน้ รสชาติหวานกรอบ 
ปลอดภัยจากสารพิษ

นางนารี  ปอ้มงาม 090-9242262

22

ฝร่ังแช่บว๊ย “โชคบญุช่วย” 78/3  หมู่ 5 ต าบลคลองใหม่  อ าเภอสามพราน  1. มีการใหค้วามรู้เร่ืองการเพาะปลูกฝร่ัง
2. เรียนรู้การแปรรูปเปน็ฝร่ังแช่บว๊ย 

คุณจุฑาลักษณ์  กล่ิน
ถนอม

081 763 7140

23

สวนล าไยเพชรน้ าเอก หมู่ 14  ต าบลคลองจินดา  อ าเภอสาม
พราน

1. เรียนรู้เร่ืองการปลูกล าไยและดูแลรักษา
2. เรียนรู้เร่ืองการผลิตล าไยนอกฤดู
3. ชมและชิม ล าไย พันธ์ุเพชรน้ าเอก

คุณดุสิต   จรดล  081 – 7784779



24

ยายชานาอินทรีย์ 26/1 หมู่ 6 ต าบลยายชา อ าเภอสาม
พราน

1. เปน็แหล่งเรียนรู้และเปน็จุดสาธิตที่ให้
บคุคลทั่วไปเข้าชมได้
 2. ชมวิถีชุมชนแบบชาวบา้น  การใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่าย
 3. ชม ชิม ช้อป ข้าวและผลไม้ปลอดภัยจาก

ผู้ใหญ่ธัณฑ์สพัฒน์  ธรรมธนจิต  081-7431-520

25

สวนกล้วยไม้บางกระทกึ หมู่ที่ 5 ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสาม
พราน

1. เข้าชมการผลิตกล้วยไม้เปน็รายสวนของ
สมาชิกได้
2. เปน็จุดเรียนรู้การเพาะเล้ียงกล้วยไม้
3. เข้าชมและซ้ือผลผลิตได้

คุณสมศักด์ิ บ ารุงพืช 

26

พิพิธภัณฑ์พื้นบา้น ชุมชนคลองผีเส้ือ 
(เกาะลัดอีแทน่)

ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน 1.ชมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการท าการเกษตร
2.เคร่ืองเรือนต่างๆ
3. ภาพวิถีชีวิตสมัยก่อน

เทศบาลเมืองไร่ขิง 0-3422 5572-3

27

ชมสวนส้มโอคูณรัตนา (เกาะลัดอีแทน่) 16 หมู่ 7 ต าบลบางเตย อ าเภอสาม
พราน

1. ชมสวนส้มโอแบบยกร่องลุ่มแม่น้ าทา่จีน   
 2. เลือกซ้ือส้มโอและผลไม้จากในสวน

คุณณรงค์ฤทธ์ิ  โถค้า 080-044-7778

28

วัดทรงคนอง (เกาะลัดอีแทน่) ต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  1. นมัสการหลวงพ่อโปห๋ลุย                    
2. ชมเก๋งจีนโบราณ                            3.
 ชมต้นโพธ์ิเงินโพธ์ิทอง

นายบญุสม  ประเสริฐมรรค   098-5154199

29

แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ (เกาะลัดอีแทน่)ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  1. เรียนรู้การปลูกข้าวตามระบบเกษตรอินทรีย์
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น ข้าวกล้อง 
ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
3. ช๊อป ผลผลิตการเกษตร

เทศบาลเมืองไร่ขิง 0-3422 5572-3
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วิถีชีวิตไทยทรงด าต าบลสระพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน 2. สาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
และเส้นพลาสติก
 3. ฝึกทดลองสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
และเชือกมัดฟาง
 4. ชมและเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ

คุณกนกรัตน์ สระประจง 081-9449592

31

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลสระพัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลสระพัฒนา       1. ตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เรียนรู้การท าน้ าหมักหน่อกล้วย และปุ๋ย
อินทรีย์ พร้อมฝึกปฏิบติั
 3. ชม ชิม ช้อป ผลไม้ตามฤดูกาล และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

คุณวิชัย สระทองโดย 081-9215531

32

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต าบลสระพัฒนา

107 หมู่ที่ 9 ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน 1. เย่ียมชมฟาร์มเพาะเหด็
 2. สาธิตการผลิตก้อนเชื้อเหด็และการท า
ผลิตภัณฑ์จากเหด็
 3. ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์จากเหด็อินทรีย์

คุณกมลวัน จันทร์
พยอม

089-6994624

33

วัฒนธรรมไทยทรงด า 63  หมู่ที่ 1 ดอนข่อย อ าเภอ
ก าแพงแสน

1. ใหค้วามรู้เร่ืองประวัติ วัฒนธรรม และ
ประเพณีไทยทรงด า ด้านการเกษตร
 2. สาธิตการทอผ้าไหมประดิษฐ์จากกี่กระตุก
 3. มีบา้นไทยทรงด าใหพ้ักค้างแบบโฮมสเตย์

คุณชาติชาย สิบแอง 085-8286987

34

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นรางอี
เม้ย

33 หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอ
ก าแพงแสน

1. การใหค้วามรู้การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์
 2. การปลูกผักอินทรีย์
 3. การใช้มูลสัตว์ท าก๊าซชีวภาพ
 4.การเพาะเหด็โคนญี่ปุ่น

คุณพสิษฐ์ เจริญผล  086-8462687

35

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเหด็อินทรีย์
ก าแพงแสน

52 ม.5 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน 1. การใหค้วามรู้การเพาะเหด็อินทรีย์
 2. เรียนรู้การเพาะเหด็อินทรีย์ในโรงเรือน
 3. ชม ชิม ช้อป เหด็และผลิตภัณฑ์จากเหด็

คุณชลวิทย์ ชินฐิติโรจน์ 081 813 3167



36

กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ต.ทุ่งลูกนก 99/9 ม.11 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน 1. การใหค้วามรู้เกี่ยวกับข้าวโพดอ่อน ทกุ
ขั้นตอนต้ังแต่เร่ิมปลูก
 2. สามารถทดลองปฏิบติัจริงได้
3. สถานที่สะอาด และกว้างขวาง

คุณสันติ ย่ีชวน 085 289 5505

37

สวนสุวรรณภูมิออร์คิด 1๕   ต าบลทุ่งลูกนก    อ าเภอ
ก าแพงแสน

1. ทศันียภาพสวยงาม พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
 2. แหล่งรวบรวมพันธ์ุกล้วยไม้แปลกๆ หา
ยาก 
 3. ผสมพันธ์ุกล้วยไม้ใหม่ๆ 

คุณสุวรรณ หรัิญวรวุฒิ   085 8000302 

38

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ าเภอก าแพงแสน

53 ม.12 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน 1. สาธิตวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ 
 2. ทดลองฝึกปฏิบติัท า ข้าวแต๋นน้ าแตงโม
 3. ชม ชิม ช๊อป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ 

คุณพนม อุนะเสน  081 526 9509

39

ไร่นาสาวนผสม “ตากะยายฟาร์ม” 102 หมู่ที่ 3 ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน1. ตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เปน็แปลงเรียนรู้การท าไร่นาสวนผสม
 3. ชม ชิม ช้อป พืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

คุณวณิชกรณ์  ศรีหร่ังไพโรจน์081-4209371

40

วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบา้นหว้ยพระอยู่ ๖ หมู่ ๑ ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม ๑. การใหค้วามรู้ในการปลูกผักโดยใช้
มาตรฐาน GAP
๒. เย่ียมชมแปลงผักต่างๆของกลุ่ม
๓. เรียนรู้ระบบการวางแผนการปลูกผักของ
สมาชิกในกลุ่ม

คุณสมจิต ไพรสีม่วง  ๐๘๑-๗๕๗๒๕๐๒

41

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์หว้ยพระ ๔๖/๑   หมู่ ๔ ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม ๑. สาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ได้แก่ 
หลามยอ(หมูยอในกระบอกไม้ไผ่) กุนเชียงหมู
กุนเชียงกล้วยแหนมกระดูกอ่อนหมูแดดเดียว
ซ่ีโครงหมักไส้อั่ว

คุณสุพามาตร์ สุริยาวงษ์ ๐๘๖-๑๒๘๕๐๐๐



42

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเรืองศิริอ าเภอดอนตูม๓๐ หมู่ ๓ ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม ๑. การผลิตน้ าส ารอง
๒. การผลิตน้ านมข้าวโพด
๓. การผลิตเค้กฝอยทอง
๔. การท ากล้วยฉาบ
๕. การท ากระหร่ีพับ

คุณ ประตินันท ์บญุ
เรืองยศศิริ

๐๓๔-๓๘๑๑๕๒

43

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ(ผัก
ไฮโดรโปรนิก)

หมู่ ๑๐ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม ๑. การใหค้วามรู้ด้านการปลูกผักคะน้าไฮโดร
โปรนิก
๒. เรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนแบบ 
GreenHouse
๓. สาธิตการปลูกพืชไฮโดรโปรนิก

คุณ ชริยา มีใจดี ๐๘๑-๘๖๗๙๓๕๓

44

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

๒๐๑ หมู่ ๑๑ต าบลสามง่าม อ าเภอดอน
ตูม

๑. การใหค้วามรู้ด้านการปลูกข้าวปลอด
สารพิษ
๒. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก
๓. การใหค้วามรู้ การขยายสารชีวภัณฑ์ 

คุณ วิมล พุ่มพูล ๐๘๐-๐๕๐๒๕๑๓

45

วิสาหกิจชุมชนน้ าพุ น้ าล้น หนิหมุน
มงคล

๕๕/๑ หมู่ ๘ต าบลล าเหยอ าเภอดอนตูม ๑. ชมชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ขนมอบต่างๆ
๒. การใหค้วามรู้ด้านการปดัสีกระถางต้นไม้

คุณ ปริษา คงวุฒิกรวรา  ๐๘๓-๐๙๒๐๖๗๗

46

วิสาหกิจชุมชนบา้นฝ่ังคลองเพื่อนพึ่งภา ๗๐/๑ หมู่ ๑ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ
ดอนตูม

๑. ชม ช้อป ผักอินทรีย์
๒. ชมการท าปลาร้า ปลานิลแดดเดียว และ
ซ้ือกลับได้
๓. ชมการสกัดน้ ามันหอมระเหย

คุณ จ าป ีเล็กมาบแค  ๐๘๑-๓๖๔๕๑๔๖

47

ไร่นาสวนผสม ๑๐๐ หมู่ ๙ ต าบลดอนพุทรา อ าเภอ
ดอนตูม

๑. การวางแผนการท าการเกษตรอย่างเปน็
สัดส่วน ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็น
๒. ชมการปลูกพืช เล้ียงปลา เล้ียงไก่ 

คุณ สุเมธ ทบัทมิทอง ๐๘๑-๖๘๒๐๗๕๙



48

ปุ๋ยไส้เดือน ๔๑ หมู่ ๑  ต าบลหว้ยด้วน อ าเภอดอน
ตูม

๑. การล้ียงไส้เดือนท าปุ๋ย 
๒. การเล้ียงกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม
๓. การเล้ียงไก่สามสาย
๔. การปลูกผักสวนครัว

คุณ วิไลพร อริยวงศ์  ๐๘๖-๗๙๘๔๕๗๔

49

เล้ียงปลาดุก ๒๙ หมู่ ๔  ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม ๑. รวมกลุ่มจัดซ้ือพันธ์ุปลา
๒. รวมกลุ่มจัดซ้ืออาหารราคาต่ าเพื่อลดต้นทนุ
๓. รวมกันจ าหน่ายผลผลิต
๔. วิธีการเล้ียงปลาดุกครบวงจร

ก านันชลอ   วันดี  ๐๘๑-๘๘๐๑๑๔๓

50

วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง ชม ชิม ช๊อป อย่างจุใจ ดูขบวนการการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร ชิม
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และเลือกซ้ือสินค้าที่มีวาง
จ าหน่ายหลากหลาย

ผ่าน คุณสะอาด จึงสมานญาติ  089-6167521

51

หน่อไม้ฝร่ังส่งออก 60 หมู่ 7  ต าบลหนองงูเหลือม  อ.เมือง ศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกหน่อไม้ฝร่ัง 
และเย่ียมชมจุดรวบรวมคัดเกรดหน่อไม้ฝร่ังที่
ถูกวิธี

นายปาน  ทมุมะลิ 034-291176

52

ปปูิ่นฟิชชิ่ง 46 หมู่ที6่ ต.หนองดินแดง อ าเภอเมือง 5.1 บรรยากาศโดยรอบมีความเปน็ธรรมชาติ 
เหมาะแก่การมาพักผ่อนเปน็ครอบครัว
 5.2มีร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และอุปกรณ์ตกปลาอย่างเพียบพร้อม
 5.3มีจุดนั่งพักสะดวกสบาย ใหเ้ลือกตาม

นายพรชัย  ทองแดง 061-4591384  

53

ผักไร้ดินบา้นไร่ถั่ว 54 หมู่ 7  ต าบลบางแขม  อ าเภอเมือง
นครปฐม

ศึกษาดูงานการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปรนิก) 
มีวิทยาการใหค้วามรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน
 พร้อมทั้งสามารถเลือกซ้ือผัดสดๆ 
หลากหลายชนิดได้ในราคาพิเศษ

นางสาวสุวรรณ มังน้อย   081-9423265



54

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 42 หมู่ 5  ต าบลสวนปา่น  อ าเภอ
เมืองนครปฐม

ดูงานการคัดเกรดข้าวโพดฝักอ่อน และการท า
การเกษตรผสมผสาน

นางสุนีย์  นิโกรธา   096-1917928

55

สวนกล้วยไม้ตัดดอก  และกล้วยไม้
กระถาง

2/2   ม.17  ต.โพรงมะเด่ือ  อ.เมือง การใหค้วามรู้ในการปลูกกล้วยไม้กระถาง 
การดูแลรักษา พร้อมทั้งเลือกซ้ือกล้วยไม้
หลากหลายพันธ์ุเส้นทางการเที่ยวชมภายใน
สวนสามารถเดินชม

ผู้ใหญ่เกรียงชัย   โอสิริสกุล  0-8163-4723

56

วิสาหกิจชุมชนบา้นหนองปากโรง
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

59 ม.1 ต.หนองปากโลง  อ.เมือง
นครปฐม

สามารถเที่ยวชมแปลงผักอินทรีย์ และเลือก
ซ้ือผักสดโดยผู้เที่ยวชมเลือกเก็บผลผลิตที่
ต้องการซ้ือเองได้

คุณนงค์นุช อารมณ์พิศาล  086-7960270

57

มะขามเปร้ียวยักษ์ทพัหลวง 49 ม.1 ต.ทพัหลวง อ.เมืองนครปฐม ถ่ายทอดความรู้ในการปลูก ดูแลรักษา และ
ประโยชน์ของมะขามเปร้ียวยักษ์ นอกจากนี้ 
คณะผู้เที่ยวชมยังจะได้  ชิม ช๊อป อย่างจุใจ ดู
การแปรรูปมะขามเปร้ียวยักษ์

คุณชุมพล  วิรัชจริลวงศ์  081-2971250

58

ปลาสวยงาม 16/2 ม.5 ต.สามควายเผือก อ.เมือง ถ่ายทอดความรู้ในการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 
ดูแลรักษา และการขยายพันธ์ุปลา

นายพิชัย  เฉลิมศักด์ิดาเดช 089-0148457

59

นครปฐมออคิดส์ 150 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม  1. เรียนรู้การปลูกเล้ียงกล้วยไม้สกุลต่างๆ
๒. ชม ช๊อป เลือกซ้ือพันธ์ุไม้ต่างๆ 

คุณเฉลิมชัย ศุภเอม  08 1178 2705



60

วิสาหกิจชุมชนบา้นโฉนดชุมชนคลองโยง 65/4 ม.2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี  1. การใหค้วามรู้การปลูกพืช และท านาแบบ
เกษตรอินทรีย์
 2. ชม ชิม ช้อป ผัก ผลไม้ และข้าวหอมนคร
ชัยศรี จาการเกษตรแบบอินทรีย์
           

คุณนันทา  ประสาวงษ์ 08 ๗552 2262  

61

กลุ่มเพาะเหด็ ต าบลศรีมหาโพธ์ิ ต าบลศรีมหาโพธ์ิ  อ าเภอนครชัยศรี  1.สถานที่ดูงานมีการคมนาคมที่สะดวก  
 2.เปน็แหล่งจ าหน่ายและใหค้วามรู้ด้านการ
เพาะเหด็

คุณชัยชาญ  เข็มทอง    08 9549 7509

62

สวนกล้วยไม้คุณภาพ สัมปทวน หมู่  6  ต.สัมปทวน  อ.นครชัยศรี 1.ใหค้วามรู้เร่ืองกระบวนการผลิตกล้วยไม้ตัด
ดอก
2.  ชมความงดงาม  พ่อแม่พันธ์ุกล้วยไม้สกุล
หวาย

คุณทศันีย์  สุวรรณเกิด 08  1911  2279

63

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าพริกกลุ่มชุมชน
ต าบลวัดแค

ต.วัดแค  อ.นครชัยศรี  1.  ใหค้วามรู้ในการผลิตน้ าพริกสูตรต่างๆ  
2.  มีผลิตภัณฑ์จ าหน่าย  

คุณบ าเพ็ญ  พร
วรรณศิริเวช

08  4677  3718

64

ศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้วยไม้ GAP ม.๑ ต.บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี ๑. การใหค้วามรู้เร่ืองกระบวนการผลิต
 ๒. การใหค้วามรู้แนวทางปฏิบติัสวนกล้วยไม้
ระบบ GAP
 ๓. ชมความงดงามและโดดเด่นของดอก
กล้วยไม้

คุณสุวัฒน์ จันทร์วิเมลือง ๐๘-๑๘๓๒-๒๗๒๒

65

สวนส้มโอไทยาวาส ม. ๒  ต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี ๑.  ใหค้วามรู้การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
๒.  ชม  ชิม  ช็อป  ส้มโอขาวน้ าผ้ึง  ทองดี

คุณส าราญ  คล่องรักษ์สัตว์   ๐๙๒๒๔๗ ๔๕๓๖



66

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธ์ิภาพการ
สินค้าเกษตร ศพก. ( การผลิตข้าว
อินทรีย์)

หมู่ 8 ต.แหลมบวั  อ.นครชัยศรี 1. การใหค้วามรู้เร่ืองกระบวนการผลิตข้าว
อินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าว
2. การใหค้วามรู้เร่ืองการแปรรูปข้าว

คุณ ณรงค์ กล่ินถือศีล  093-6536078

67

สวนส้มโอเพื่อการส่งออกต าบลบางพระ หมู่ที่ 4 ต าบลบางพระ อ าเภอนครชัยศรี 1.เรียนรู้กระบวนการผลิตส้มโอ
2.เรียนรู้การท าน้ าหมักชีวภาพ
3.ชมทศันียภาพที่เปน็ธรรมชาติ ของสวนส้มโอ

คุณบญุเชิด คงประจักษ์               817940870

68

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาไม้ผลเพื่อ
การส่งออก

35/1 หมู่ที่ 2 ต าบลดอนแฝก อ าเภอ
นครชัยศรี

1. เปน็แหล่งเรียนรู้เร่ืองการผลิตส้มโอเพื่อ
การส่งออก
  2. มีกิ่งพันธ์ุส้มโอพันธ์ุดีจ าหน่าย
  3. สถานที่เดินทางสะดวก

คุณมงคลวิทย์ ธนัตแก่นจันทร์     816895162

69

สวนไม้ดอกกระถาง  (สวนลุงแจ)๋ หมู่  2  ต.ง้ิวราย  อ.นครชัยศรี  1.  เปน็แหล่งรวบรวมพันธ์ุไม้หลากหลายชนิด
2.  การคมนาคมไป มาสะดวก
3.  ได้ชมทศันียภาพของไม้ดอกแต่ละชนิด

คุณประไพ  เพิ่มกุศล 0  3433  1862

70

ตลาดน้ าวัดล าพญา หมู่ที่ 5 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน แบง่เปน็ร้านค้าบริเวณซุ้มจาก  สินค้า
ส่วนมากที่วางจ าหน่ายในตลาดน้ าฯ เปน็
สินค้าทางการเกษตร ผักพื้นบา้น ผลไม้ต่างๆที่
เปน็ผลผลิตมาจากสวนที่ชาวบา้นปลูกเอง

(081) 721-4874

71
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสถาพรวิทยา 57 หมู่ที่ 11 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน ส่งเสริมใหไ้ด้เรียนรู้การท าการเกษตรแบบ

ประณีตในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้ 
จัดท าแปลงสาธิตใหเ้ปน็ตัวอย่างแก่ชุมชน

อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว 081-944-8133
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเสริมบา้นสุขเกษมหมู่ที่ 4 ต าบล บางเลน อ าเภอบางเลน ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายเช่น การจักสาน
ผักตบชวา การท าหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม 
การท าดอกไม้จันทร์ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
และการทอผ้าตัดเย็บเส้ือผ้าส าเร็จรูป

ประนอม เพ็งโตวงษ์ 093 - 1145652

73
4.ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงต าบลนิล
เพชร

64 หมู่ 1๐ ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน ใหค้วามรู้การท าเกษตรพอเพียงและปลอดภัย นายสมบติั เล็บครุฑ 081-2571539

74
วิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรบงึลาด
สวาย

20/1 หมู่ 10 ต าบลบางภาษี  อ าเภอ
บางเลน

การท าขนมเปี๊ยะอบเทยีนสูตรชาววัง นางศิริวัลย์  หมึงประเสริฐ081-8020814

75
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

หมู่ที่ 9 ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร เช่นฐาน การ
วิเคราะหดิ์น ,ปุ๋ยอินทรีย์ -ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ,
เศรษฐกิจพอเพียง ,การเพิ่มมูลค่าสินค้า

นายไพรัช  เส็งเจริญ              081-9236282

76
แอร์ออคิด 23/1 หมู่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน ชมความสวยงานของกล้วยไม้ การปลูกเล้ียง

กล้วยไม้ และการเลือกซ้ือกล้วยไม้แบบ
ซุปเปอร์มาเก็ต

สนง.กษอ.บางเลน 034-391115

77
หมู่บา้นไทยทรงด า (ไทยโซ่ง) บา้นเกาะ
แรต

หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางเลน เรียนรู้วิถีชีวิตความเปน็อยู่ของชาวไทยทรงด า
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทย
โซ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง

สนง.กษอ.บางเลน 034-391116

78
วิสาหกิจชุมชนต าบลดอนตูม 110 หมู่ 6 ต าบลดอนตูม อ าเภอบาง

เลน
เรียนรู้การปลูกมะเขือเทศพันธ์ุราชินี และการ
แปรรรูป เรียนรู้การปลูกเมล่อน

สนง.กษอ.บางเลน 034-391117

79

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก

33/2 หมู่ที่ 1 ต าบลบางปลา  อ าเภอบางเลน ชมแหล่งเรียนรู้ด้านแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ชมวิวทุ่งนาธรรมชาติ แปลงหม่อน 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน

สนง.กษอ.บางเลน 034-391118


