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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลชุมชนเกษตร 2) ศึกษา

องคความรูของขอมูลเกษตร 3) วิเคราะหภูมิสารสนเทศพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสําหรับการพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตร 4) การมีสวนรวมกับชุมชนเกษตรในการจัดทําแผนการทองเท่ียว          

5) การจัดทําองคความรูสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร จากการลงพื้นท่ีสํารวจของอําเภอเมือง

และอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยการสัมภาษณในเชิงลึกแบบเจาะจงกับชุมชนเกษตร 

และหาศักยภาพของพื้นท่ีโดยใชแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  

 ผลการวิจัยพบวามีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 11 แหง โดยการแบงเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพระดับสูง 2 แหง คือ ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย (ปวย อึ้งภากรณ)               

มีศักยภาพรวมรอยละ 72.99 และศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย (ขาวไรซเบอรร่ี) มีศักภาพรวม        

รอยละ 70.99 สวนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศัยภาพระดับปานกลาง 1 แหง คือ วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑพื้นบานพระแกว มีศักยภาพรวมรอยละ 50.65 และแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ             

ในระดับต่ํา 8 แหง คือ ศูนยเรียนรูตาลโตนด มีศักยภาพรวมรอยละ 43.31 ศูนยเรียนรูเกษตร

อินทรียเท่ียงแท มีศักยภาพรวมรอยละ 41.64 สวนสมโอลุงวัน มีศักยภาพรวม รอยละ 38.65 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานคลองร่ี มีศักยภาพรวมรอยละ 38.31 สวนสมโอนายแหวน 

เอี่ยมฉ่ํา มีศักยภาพรวมรอยละ 36.65 แหลงเพาะเลี้ยงสัตวปกบานทาขยายมีศักยภาพรวม          

รอยละ 26.65 แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทาชัย มีศักยภาพรวมรอยละ 23.65 และบึงสําเภา           

มีศักยภาพ รวมรอยละ 17.32 สวนตําแหนงพิกัดบนพื้นผิวโลก (GPS) ชวยในการจัดเสนทาง

การทองเท่ียวเชิงเกษตรได 2 เสนทางคือ เสนทางแรกไดแก ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย (ปวย  

อึ้งภากรณ) แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทาชัย (ปรีชาฟารม) สวนสมโอลุงวัน ศูนยเรียนรูเกษตร

อินทรีย (ขาวไรซเบอรร่ี) บึงสําเภาและการเพาะเลี้ยงปศุสัตวบานทาขยาย เสนทางท่ีสองไดแก   

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑพื้นบานพระแกว สวนสมโอนายแหวน เอี่ยมฉ่ํา ศูนยเรียนรูเกษตร

อินทรียเท่ียงแท ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานคลองร่ี และศูนยเรียนรูตาลโตนด   

 คําสําคัญ: การประยุกตใชสารสนเทศดานภูมิศาสตร การทองเท่ียวเชิงเกษตร               

ภูมิปญญาทองถิ่น ศักยภาพการทองเท่ียว   
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Abstract 

 

 The objective of this research was 1) to study of general information, including 

GPS, of agricultural community 2) to collect the agricultural knowledge from local 

wisdom elites and leaders 3) to engaging the agricultural community in preparing travel 

plans 4) to preparation of cognitive agro-tourism and 5) to assess the potential of agro-

tourism site and to arrange the tourism routes in Sankaburi and Mueang district  

Chainat provinces. The data collections were used to qualitative questionnaires for 

interview with folk philosopher community leaders and agricultural experts. The co-

ordinate of 11 agricultural areas was performed by GPS and the assessments of these 

sites were used with the assessment of potential for agricultural tourism site in the 

concept of sufficiency economy. 

 The results of the evaluation agricultural community for agro-tourism were 

shown as high potential is Learning Center organic of  Puay Ungpakorn had 

potential 72.99 percent and Organic Learning Center of Rice berries had potential 70.99 

percent. As medium potential is The Phra Kaew community products had potential 

50.65 percent. As low potential is Learning center of Tantanode had potential 43.31 

percent, Learning Center organic of Teangtae had potential 41.64 percent, Grapefruit 

garden of Wan uncle had potential 38.65 percent, Learning Center organic of Klong 

Ree had potential 38.31 percent, Grapefruit garden of Wean uncle had potential 

36.65, Duck farm had potential 26.65 percent, Aquacultural of Tachai had potential 

23.65 percent, and Buangsumpoa had potential 17.32 percent. Its low potential must 

develop to promote agro-tourism potential to accommodate tourists, tourism 

management and was attractive to tourists. The tourist route from the routes of the two 

agro-tourism routes, the first route, including Learning Center organic of 

Puay Ungpakorn, Aquacultural of Tachai, Grapefruit garden of Wan uncle, Organic 

Learning Center of Rice berries, Buangsumpoa, and Duck farm. The second route, 

including The Phra Kaew community products, Grapefruit garden of Wean uncle, 

Learning Center organic of Teangtae, Learning Center organic of Klong Ree, and 

Learning center of Tantanode. 

 Keywords: Application of Geographic Information, 2 8Agro-tourism,  Agricultural 

knowledge from local wisdom elites and leaders , Tourism potential 
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