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1. ชื่อเรื่อง  การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตคันนายาว 

2. หลกัการและเหตผุล 

  ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น        
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  การท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวด้านอาหารและสินค้า
พ้ืนเมือง  รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยเฉพาะการการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเกษตรกรให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการนําผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีอยู่สู่ผู้บริโภคซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวโดยตรง  ด้วยการใช้พ้ืนที่จํานวนน้อยหรือขนาดเล็ก
ให้มีประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนให้มากที่สุด อาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยและ
ประเทศไทยมาต้ังแต่สมัยโบราณเขตคันนายาวเป็นพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  มีพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 25.98 ตารางกิโลเมตร เดิมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เมื่อความเจริญของ
เมืองเข้าถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงพัฒนาไปเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งสาธารณูปโภค ปัจจุบันมีพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งสิ้น 731 ไร่ 1 งาน  25 ตารางวา จํานวนเกษตรกร 103 ราย 
  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร จึงเป็นหน้าที่หลักและสําคัญของ
สํานักงานเขตคันนายาว  เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร 
อันส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอาชีพการเกษตรในพ้ืน โดยกรุงเทพมหานครได้กําหนดแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2559 ) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานคร  
ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 – 2558 ประกอบกับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเขตคันนายาว 
พ.ศ.2558  จึงเสนอหัวข้อรายงานการศึกษาส่วนบุคคล  เรื่อง การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขต
คันนายาว เพ่ือดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาํรายงาน 
  3.1 เพ่ือให้ความช่วยเหลือ พัฒนา และส่งเสริมอาชีพการเกษตร และเกษตรกร 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของสํานักงานเขตคันนายาว 
  3.3 เพ่ือการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งอาชีพการเกษตรในพื้นที่เขตคันนายาว 
  3.4 เพ่ือการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เปา้หมาย 
  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถานที่การเกษตร จํานวน 6 แห่ง ให้มีความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร 
ความเข้าใจและหรือนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ รวมถึงเกิดความประทับใจและ
กลับมาเที่ยวชมอีกภายหลัง  โดยสานที่ท่องเที่ยวทั้ง 6 แห่ง มีดังน้ี 
   4.1.1 จุดสาธิตและจําหน่ายผักปลอดสารพิษ ของฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ บริเวณด้านข้างอาคารสํานักงานเขตคันนายาว แขวงคันนายาว 
   4.1.2 จุดจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร  บริเวณช้ัน 1 อาคารสํานักงานเขต
คันนายาว แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  
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   4.1.3 จุดแสดงวิถีชีวิตของเกษตรกรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  ณ ชุมชนเกาะแครายพัฒนา แขวง       
รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
   4.1.4 จุดสาธิตและให้ความรู้เร่ืองการทํานาในพ้ืนที่เขตคันนายาว ณ ชุมชน
เกาะแครายพัฒนา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
   4.1.5 จุดสาธิตและจําหน่ายการผลิตมะนาวนอกฤดูในโอ่งมังกร ณ ชุมชน 
ริมคลองลําเกร็ด แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
   4.1.6 จุดสาธิตและจําหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชน
สายบัว  ชุมชนหมู่ 5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
  4.2 จัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตคันนายาวทั้ง 6 แห่ง ให้สามารถ
เดินทางท่องเท่ียวได้ภายในระยะเวลา 6 – 8 ช.ม.  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เที่ยวชมสามารถมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ 

5. ความรู้ที่นํามาใช้ในการจัดทํารายงาน 
 5.1 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถี
เกษตรกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการ
เรียนรู้มาทําให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกร  

  ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  1. สามารถจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง 
  2. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง 
  3. เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
ผลผลิตบางชนิดที่จําหน่ายสดไม่ทันสามารถแปรรูปเป็นผลผลิตอีกรูปแบบหน่ึง จัดทําเป็นของแห้ง เป็น
การถนอมอาหาร จําหน่ายให้นักท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่เพ่ิมพูนจากเดิม 
  4. ลดการสูญเสียของผลผลิตโดยการแปรรูปสินค้าจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
  5.  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด สามารถช่วยขยายผลจากการทําการเกษตร
ต่อไปทางธุรกิจอ่ืน ๆ ได้อีก  

  5.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลกัในการปฏบิตัสิําหรบัแหลง่ท่องเที่ยวทัง้ 
6 แห่ง ) 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราช
ดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้า แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง โดยมีหลัก
พิจารณา ดังน้ี    
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  - 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
  - ทางสายกลาง  
  - ไม่เอาเปรียบตนเองและผู้อ่ืน 
   

     แหล่งท่องเที่ยวลําดับที่ 4.1.1   

  จุดสาธิตและจําหน่ายผักปลอดสารพิษ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
บริเวณด้านข้างอาคารสํานักงานเขตคันนายาว แขวงคันนายาว 

ผักปลอดสารพษิ (Pesticide residue free)  และผกัปลอดสาร 

             
 

http://frynn.com/wp-content/uploads/2014/06/ผักปลอดสาร.jpg�
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ผักปลอดสารพษิ (Pesticide residue free)  และผกัปลอดสาร 

  ผักปลอดสารพิษ (Pesticide residue free) และผักปลอดสาร คือ ผักที่ปลอดสารพิษ
ในช่วงที่เก็บเก่ียวผลผลิต แต่ไม่ได้ปลอดการใช้สารเคมีในช่วงระหว่างการเพาะปลูก ซึ่งจริงๆ แล้วก็ควร
จะเป็นผักทั่วไปที่เราหาซื้อมาบริโภคกันตามท้องตลอดทั่วไป แต่ในความเป็นจริงผักที่วางขายส่วนมากก็
จะมีสารพิษเกินค่ามาตรฐานอยู่ เพราะบางแห่งก่อนเก็บเก่ียวยังมีการฉีดยาฆ่าแมลงกันอยู่ ตัวอย่างผักที่
พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานก็เช่น ผักคะน้า มะเขือพวง พริกสด ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง กะหล่ําปลี 
ดอกกะหล่ํา แตงกวา ต้นหอม ผักชี  หัวไชเท้า เป็นต้น 

  สารพิษตกค้าง 
  สารพิษตกค้าง หมายถึง สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ หรือกลุ่ม
อนุพันธ์ของสารเคมีดังกล่าว อันได้แก่ สารในกระบวนการเปลี่ยนแปลง (conversion products), สาร
ที่เกิดจากปฏิกิริยา (reaction products), สารในกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) หรือสิ่ง
ปลอมปนที่มีความเป็นพิษซึ่งปนเป้ือนหรือตกค้างในอาหาร 

  คําแนะนําในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
  แม้ว่าผักปลอดสารพิษจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสําหรับคนชอบรับประทานผักและมี
ความปลอดภัย แต่หากผู้บริโภคยังไม่มั่นใจก่อนนําไปบริโภคก็นําผักมาให้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธี
เสียก่อน ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธี เช่น ล้างด้วยน้ําไหลจากก๊อกนาน 2 นาที, หรือการแช่ในนํ้าสะอาดประมาณ  
5 - 10 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยนํ้าสะอาดหรือแช่ในนํ้าปูนใส นํ้าด่างทับทิม นํ้าซาวข้าวนํ้าส้มสายชู
หรือเกลือป่น หรือนํ้ายาล้างผัก ประมาณ 10 นาที แล้วจึงล้างออกด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้งหน่ึง เป็นต้น 

  ประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ 
  1. เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  2. ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรง 
  3. เกษตรกรผู้ปลูกมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากสารเคมี 
  4. ช่วยลดปริมาณการนําเข้าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชจากต่างประเทศ 
  5. ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
  6. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากประชาชนนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ 
  7. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
  8. น้อมนําวิถีชีวิตที่พอเพียงมาปฏิบัติ  

            แหล่งท่องเที่ยว 4.1.2 

  จุดจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร  บริเวณช้ัน 1 อาคารสํานักงานเขตคันนายาว แขวง
คันนายาว เขต  คันนายาว กรุงเทพมหานคร      
    การบรหิารงาน 4 M  กบัการเกษตร                                        
   ในการดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตาม ต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลสาํเร็จ ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินการ มี 4 ประเภท หรือที่เรียกว่า 4M ได้แก่ 
  1) คน (Man) 
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  2) เงิน (Money)        
  3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 
  4) วิธีปฏิบัติงาน (Method)  

    แหลง่ท่องเที่ยว ลําดบัที่ 4.1.3 

   จุดแสดงวิถีชีวิตของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดฟาง 
ในตะกร้า และจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ณ ชุมชนเกาะแครายพัฒนา แขวงรามอินทรา เขต     
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 
  การเลี้ยงแพะนม   
  การเลี้ยงแพะในประเทศไทยของเรามีมายาวนานมาก และกระแสการบริโภคนํ้า     
นมแพะเพ่ือสุขภาพก็มาแรงในช่วงหน่ึง จนมีข่าวที่ไม่สู้จะดีนัก และทําให้การบริโภคน้ํานมแพะลดลง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากโรคระบาดของแพะท่ีสามารถติดต่อมาสู่คนได้ อาจารย์ลักษณ์ เพียซ้าย หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม หรือมีช่ือเรียกสั้น ๆ ว่า ศูนย์แพะ-แกะ ได้ให้รายละเอียดอย่างกระจ่างแจ้งในเรื่องของแพะว่า 
แพะเป็นสัตว์เค้ียวเอ้ืองมี 4 กระเพาะ ประเภทเดียวกับโคและกระบือ แต่ตัวมีขนาดที่เล็กกว่า          
จึงเรียกว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small Ruminant) และกินหญ้าเป็นหลัก รวมไปถึงไม้พุ่มที่มี   
ขนาดเล็กเกือบทุกชนิด มีอายุในการเลี้ยงสั้นคือ เมื่ออายุ 10 - 12 เดือน  ก็สามารถผสมพันธ์ุได้ และใช้
เวลาในการอุ้มท้อง 5 เดือน ก็จะให้ลูกได้  

 
  ประโยชน์ของนมแพะ               
  1. นมแพะสามารถป้องกันโรคภูมิแพ้ได้  
  2. ในนํ้านมแพะยังมีโปรตีน และกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายค่อนข้างจะมาก       
มีวิตามินบี แร่ธาตุ แคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง เหมาะกับทุกเพศทุก  

  ข้อจํากัดของนมแพะ 

  มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งผู้ที่เริ่มบริโภคนํ้านมแพะอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยในระยะแรก แต่จะ
รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ปกติถ้าหากเราด่ืมทุกวัน  

 



 

                 6 

  วิธีการเลือกซื้อนมแพะที่ถูกต้อง 

  จะต้องเลือกนํ้านมแพะที่สุก มีการพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส 
และต้องสังเกตสลากวันผลิต วันหมดอายุข้างขวดด้วย รวมถึงมาจากแหล่งผลิตที่เช่ือถือได้ 

          การเพาะเหด็ฟางในตะกร้า 

  ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
  1. ช้ันที่หน่ึงเป็นวัสดุเพาะ คือ พวกฟางข้าว เปลือกถ่ัวอย่างใดอย่างหน่ึง หรือจะ
ผสมผสานกันก็ได้  
  2. ช้ันที่สองเป็นอาหารเสริม อาจจะใส่นุ่น ผักตบชวาสดแล้วก็โรยด้วยเช้ือเห็ดฟาง เช้ือ
เห็ดฟางอาจจะคลุกเคล้าด้วยแป้งสาลี แป้งข้าวเหนียวหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าคลุกเคล้าจะทําให้เส้นใยเดินได้เร็ว
หลังจากนั้นก็ทําเหมือนช้ันที่หน่ึง ใช้วัสดุเพาะ  
  3. ช้ันที่สาม จะแตกต่างจากช้ันที่หน่ึงและช้ันที่สองก็คือ ด้านบนจะโรยอาหารเสริม
ทั้งหมดเต็มพ้ืนที่ของผิวตะกร้า แล้วโรยเช้ือเห็ดทั้งหมดคลุมด้วยวัสดุเล็กน้อยกดให้แน่น ๆ ให้ตํ่ากว่าปาก
ตะกร้าประมาณ 1 ช่องตา  
  4. รดน้ําประมาณ 2 ลิตร รดทั้งด้านบนตะกร้าและด้านข้างตะกร้า  
  5. ยกใส่กระโจมเล็ก ๆ หรือใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ (ขอเป็นถุงใส เพราะถ้าเป็นถุงดํา
เห็ดจะไม่ออกดอกทั้งน้ี สามารถใช้ตะกร้าคลุมและเอาพลาสติกคลุม ก็ได้ แต่ถ้าทําหลายตะกร้าอาจจะเอา
สุ่มไก่ครอบพลาสติกคลุมในที่ร่มและช้ืน  
  6. ประมาณวันที่ 4 ก็เปิดสํารวจดูว่ามีเส้นใยมากไหม ถ้ามากก็ตัดเส้นใยสัก 5 - 10 
นาที แล้วคลุมไว้อย่างเดียว ตอนเปิดถ้าตะกร้าแห้งก็รดนํ้านิดหน่อย 
  7. ประมาณวันที่ 7 - 8 ก็เก็บผลผลิตได้ โดยผลผลิตจะออกมาตามตารอบ ๆ ตะกร้า 
เทคนิคการโรยเช้ือเห็ดช้ันที่ 1 - 2 คือโรยให้ชิดขอบตะกร้า ตรงกลางไม่ต้องโรย ช้ันที่ 3 โรยให้เต็ม 
 

              
      



 

                         7
      แหล่งท่องเที่ยวลําดับที่ 4.1.4  

  จุดสาธิตและให้ความรู้เร่ืองการทํานาในพ้ืนที่เขตคันนายาว ณ ชุมชนเกาะแคราย
พัฒนา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

     ข้าว (RICE) 
 

 
 

  ประวัติศาสตร ์ข้าวไทย 

  ข้าวของไทยเป็นพืชอาหารประจําชาติที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานปรากฏเป็นร่องรอย
พร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น 3 คน คือ Tayada Natabe, 
Tomoya Akihama และ Osamu Kinosgita แห่งมหาวิทยาลัย Tottri และกระทรวงเกษตรและ   
กรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องข้าวไทย ดูแกลบจากแผ่นอิฐโบราณจากโบราณสถาน 108 แห่งใน 
39 จังหวัดทุกภาคของประเทศไทย สันนิษฐานได้ว่าการปลูกข้าวในไทยมีมาต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 6   
ในยุคทวาราวดี เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวข้ึนสันนิษฐานว่านํามาจากอาณาจักรขอม     
ซึ่งในยุคน้ันถือว่าเป็นชนช้ันปกครอง การหุงต้มข้าวเมล็ดยาวน้ีแตกต่างจากข้าวของชาวพ้ืนเมือง จึงเช่ือ
ว่าเป็นสาเหตุให้ข้าวชนิดน้ีถูกเรียกว่า “ข้าวเจ้า” และเรียกข้าวเหนียวว่า “ข้าวไพร่”  บ้างก็เรียกว่า 
“ข้าวบ่าว” หรือ “ข้าวนึ่ง” ในสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1740-2040) ข้าวที่ปลูกในสมัยน้ียังเป็นข้าว
เหนียวเมล็ดป้อมและเมล็ดยาวเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เริ่มปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 
ในยุคน้ีพระมหากษัตริย์ทรงทํานุบํารุงการกสิกรรมได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์  ดังปรากฏในศิลาจารึกว่า 
“ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นบ้านเมืองมีความมั่งคั่งเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าที่สําคัญ   
อีกทั้งหัวเมืองในอาณาจักรจํานวนมากเร่ิมระบบการปกครองแบบจตุสดมภ์มี “กรมนา” ในต้นสมัย
รัชกาลที่ 3 ประเทศตะวันตกได้ออกล่าอาณานิคม และเมืองไทยเป็นหน่ึงในเป้าหมาย แต่ด้วยพระปรีชา
ญาณ และวิเทโศบายอันชาญฉลาดของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ไทยจึงรอดพ้นเง้ือมมือของต่างชาติ 
และดํารงเอกราชอยู่ได้ ซึ่งส่วนหน่ึงคือการเปิดเสรีการค้า ปัจจุบันการปลูกข้าวในประเทศไทย คงมีเพียง
ข้าวเมล็ดป้อมที่พบมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ข้าว เมล็ดยาว  พบมากใน
ภาคกลางและภาคใต้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกข้าว คิดเป็น  
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45 % ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของ
โลก ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่แถบนี้จึงมักปลูกไว้เพ่ือขาย รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่พ้ืนที่
เพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25%  

ประเภทของการทํานาที่นิยม              

  - การทํานาดาํ เป็นวิธีการทํานาที่มีการนําเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้  
(แปลงกล้า) ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปักดําในกระทงนาที่เตรียมไว้ และมกีารดูแลรักษาจน
ให้ผลผลิต การทํานาดํานิยมในพ้ืนที่ที่มีแรงงานเพียงพอ 
  - การทํานาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพ้ืนที่ไว้แลว้
โดยตรงเป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา  
 

    
 

                นาดํา       นาหว่าน 

      แหล่งท่องเที่ยวลําดับที่ 4.1.5  

  จุดสาธิตและจําหน่ายการผลิตมะนาวนอกฤดูในโอ่งมังกร ณ ชุมชน ริมคลองลําเกร็ด 
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

การปลกูมะนาวในโอ่งมังกร  
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  ขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 
  1. ต้นทุนในการผลิตต่อต้นประมาณ 685.-บาท ประกอบด้วย 
   - ค่าโอ่งมังกร(โอ่งเก่า)                 เป็นเงิน  100.-บาท 
   - ค่าต้นพันธ์ุมะนาว                       เป็นเงิน    85.-บาท 
   - ค่าดินผสม (ดินร่วน+ดินทราย+ปุ๋ยคอก)           เป็นเงิน  300.-บาท 
   - ค่าปุ๋ย สารบํารุง และสารกําจัดโรคและแมลง      เป็นเงิน  200.-บาท 
  2. ขั้นตอนการปลูก 
   - นําก่ิงพันธ์ุที่ต้องการจะปลูกซึ่งมีอายุประมาณ 90 วัน(กิ่งตอน) ทีซื้อมาจาก
ท้องตลาดนํามาใส่ในถังพลาสติกที่มีนํ้าผสมปุ๋ยยูเรียในปริมาณเล็กน้อย (อย่าให้ท่วมกระเปาะมะพร้าว) 
ให้กิ่งตอนสามารถดูดนํ้า  ดังกล่าวไปเป็นอาหารเลี้ยงลําต้นและรากได้ ทิ้งไว้ 3 วัน 
   - นําดินร่วน ดินทราย และปุ๋ยคอก ในอัตรา 30/30/40 คลุกเคล้าให้เท่ากัน
แล้วใส่ในโอ่งมังกร ที่มีการเจาะรูระบายนํ้าสูงจากพ้ืนดินประมาณ 15 ซ.ม.จํานวน 3 รูต่อหน่ึงโอ่ง 
   - ทําการปลูกมะนาวลงในโอ่งมังกร 
  3. ขั้นตอนการดูแลรักษา 
   - การให้นํ้ากระทําวันละ 2 คร้ัง(เช้า-เย็น) ในช่วงที่มีการเจริญเติบโตต้ังแต่
ปลูกจนถึงอายุ 8 เดือน หลังจากน้ันในช่วงที่มีการออกดอกติดผลการให้นํ้าในช่วงเย็นให้เฉพาะที่ลําต้น
เท่าน้ันห้ามฉีดพ่นที่ใบเด็ดขาดเนื่องจากความช้ืนที่ใบน้ันก่อให้เกิดโรคและแมลงทําลายได้ง่าย 
   - การให้ปุ๋ยจะให้ปุ๋ยยูเรียต้ังแต่เริ่มปลูกไปจนอายุได้ 3 เดือนให้เดือนละ 2 
ครั้งในอัตราแนะนํา จากน้ันจะให้ปุ๋ยชีวภาพต่อเน่ืองจนมีอายุได้ 8 เดือน 
   - เมื่อต้นพันธ์ุอายุได้ 8 เดือน จะเริ่มออกดอกและติดผลโดยสามารถเก็บ
ผลผลิตได้ในอีก 5 เดือนต่อมา ซึ่งระหว่างติดผลจะมีการให้ปุ๋ยเคมีพีโอ โพคอน สูตร 20-20-20 อัตรา 
30 – 50 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นจํานวน 3 คร้ังๆ ห่างกันคร้ังละ 10 วัน เพ่ือเป็นการบํารุงผลให้
เปลือกบางและมีปริมาณน้ํามาก หรือใช้ฮอร์โมนโฟทอนิค สูตร 21-21-21 บํารุงต้น ให้เลือกใช้ทีละ
อย่างอย่าใช้พร้อมกัน 
   - โรคท่ีพบ ได้แก่ โรคแคงเกอร์ซึ่งทําลายทั้งต้นและผล แก้ไขโดยใช้สารเคมีฟัง
กูราน ในอัตราแนะนํา ในฤดูฝน จํานวน 1 สัปดาห์ต่อครั้ง ฤดูอ่ืนๆ จํานวน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง  
   - แมลงที่พบ ได้แก่ หนอนชอนใบ แก้ไขโดยใช้สารเคมีแจคเก็ต อัตราแนะนํา 
หนอนวางไข่ต่างๆ แก้ไขโดยใช้สารเคมีเอส เค จํานวน 1 สัปดาห์ต่อครั้ง ฤดูอ่ืนๆ จํานวน 2 สัปดาห์ต่อ
ครั้ง 
  4. เทคนิคการบังคับให้เกิดดอกเพ่ือเก็บผลนอกฤดู โดยในเดือนพฤศจิกายนจะใช้
วิธีการอดนํ้าและอาหารทุกอย่างรวมถึงนํ้าฝนโดยทําการใช้ถุงพลาสติกปิดโคนต้นนาน 10 วัน  ซึ่งต้น
พันธ์ุจะมีลักษณะเหลืองและเหี่ยวเหมือนกําลังจะตาย จากน้ันก็ทําการบํารุงให้นํ้าและปุ๋ยตามปกติ หรือ
อาจให้ปุ๋ยสูตรเกร็ด 13-0-46 อัตราแนะนําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือเร่งการออกดอกซึ่งการกระทํา
ดังกล่าวจะส่งผลให้มะนาวเก็บผลจําหน่ายได้ในเดือนเมษายน หลังจากเก็บผลผลิตแล้วจะทํา9การตัด
แต่งต้นเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในรุ่นต่อไป เป็นการตัดแต่งก่ิงไม่ดีทิ้ง ป้องกันการสะสมของโรค แมลง 
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และบังคับมิให้ต้นพันธ์ุมีความสูงเกินไป โดยในระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม จะใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร  
0-52-34 เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือบังคับมิให้ออกดอก 
  5. เทคนิคในการประหยัดค่าใช้จ่ายค่านํ้าและปุ๋ย โดยวิธีการให้นํ้าแบบนํ้าหยด 
       6. ข้อดีของการใช้โอ่งมังกร เน่ืองจากสามารถโยกย้ายได้เมื่อมีปัญหาอุทกภัยและ
สามารถควบคุมประมาณนํ้าและปุ๋ยเคมีได้ ใช้พ้ืนที่จํานวนน้อย สามารถปลูกในบ้านเรือนได้ 
  7. ข้อเสียของโอ่งมังกร สามารถดูดความร้อนได้ดีต้องหาวัสดุมาปกคลุมรอบโอ่งเพ่ือ
ป้องกันความร้อน หากไม่ป้องกันต้นมะนาวจะชะงักการเจริญเติบโตเมื่อเจอกับความร้อนที่โอ่งดูดซับไว้ 
และโอ่งสามารถแตกได้เมื่อต้นมะนาวมีรากจํานวนมากชอนไช ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยการใช้ปูนโบกทับและ
ใช้ลวดรั้งไว้ 

    แหล่งท่องเที่ยวลําดับที่ 4.1.6  
  จุดสาธิตและจําหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนสายบัว ชุมชน 
หมู่ 5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

  การแปรรูปสมุนไพรไทยกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  สมัยก่อนนิยมนําสมุนไพรที่มีอยู่ตามพ้ืนบ้านมาใช้เป็นเคร่ืองประทินผิว ซึ่งมีอยู่ตาม
ธรรมชาติและหาได้ไม่ยาก นํามาปรุงใช้ตามแบบฉบับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และด้วยในปัจจุบันกระแส
สมุนไพร ได้รับความนิยมอย่างมาก มีวิวัฒนาการมากมาย เทคโนโลยีล้ําสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง การนํา
สมุนไพรหลากหลายชนิดมาใช้ถือเป็นภูมิปัญญาที่น่ามหัศจรรย์และยังช่วยฟ้ืนฟูสิ่งเเวดล้อม ส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้ ช่วยกันขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรต่าง ๆ และเป็นอีกหน่ึงที่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเพ่ิมขึ้น สมุนไพรที่นิยมนํามาแปรรูป เช่น ดอกอัญชัญ ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ 
มังคุด มะขามเปียก ชาเขียว ตะไคร้หอม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป ได้แก่ เเชมพู         
ครีมนวดผม สบู่เหลวสมุนไพร ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง ขนมจีนอบเเห้ง เป็นต้น 
 

               

        แชมพู ครีมนวดผม และสบู่เหลว                  สบู่ใยบวบ  
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                 ลอดช่องสิงค์โปร์อบแห้ง                                นํ้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ 

6. กรอบแนวทางการดาํเนนิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  กรอบแนวทางการดําเนินการ 
  กําหนดแนวทางในการดําเนินการตามโครงการ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง 6 แห่ง ให้มีความ
สมบูรณ์ เรียบร้อย ในเรื่องของสถานที่ องค์ความรู้ วิทยากร เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมการเกษตรต่างๆ รวมถึงสินค้าทางการเกษตรให้ความความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนการจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวให้สะดวก ปลอดภัย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเดินทางง่าย 
  2. ขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวเข้าเย่ียมชมสถานที่  รวมถึงกําหนดวันจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรนําร่อง ได้แก่ การทํา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารทางอิเลคโทนิค (ไลน์ เฟสบุค อินเตอร์เน็ท) และขอความ
ร่วมมือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (สํานักวัฒนธรรม กีฬาและ     
การท่องเที่ยว สํานักต่างๆ  สํานักงานเขต กองประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนที่เขตคันนายาว ในเส้นทางที่
กําหนดเป็นโครงการนําร่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 40 คน และประชาสัมพันธื
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  4. กําหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่เขตคันนายาวต่อเน่ือง
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  1. สํานักงานเขตคันนายาว ได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับช้ัน บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่จะต้อง
เห็นความสําคัญ ให้การสนับสนุนส่งเสริม การผลักดันงบประมาณ และความร่วมมือ 
  2. เกษตรกร ต้องมีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 
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  3. หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีส่วนในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
อาชีพการเกษตรและเกษตรกร ได้แก่ สํานักงานเกษตรเขตลาดกระบัง ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร 
กรมชลประทาน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
  4. ส่วนราชการอ่ืนของกรุงเทพมหานคร เช่น สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
สํานักพัฒนาสังคม สํานักต่างๆ สํานักงานเขต กองประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  5. นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  1. โครงการนําร่อง ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2557  ซี่งเป็นช่วงฤดูที่เหมาะสม
อากาศไม่ร้อนจนเกินไป แหล่งท่องเที่ยวสามารถเตรียมความพร้อมได้ในเวลาที่กําหนด 
  2. การดําเนินการโครงการต่อเน่ืองปีละ 2 ครั้ง กําหนด ดังน้ี 
   ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2558 เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดูร้อนต่อเน่ือง
ฤดูฝนที่ยังฝนตกเพียงเล็กน้อย สะดวกในการเดินทาง 
   ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2558  เนื่องจากเป็นช่วงกลางฤดูฝนและยังมี  
ฝนตกไม่มากไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินการ 

8. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  8.1 ตัวช้ีวัด 
   8.1.1 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตคันนายาวเพ่ิมขึ้น จํานวน 6 แห่ง 
   8.1.2 นักท่องเท่ียวที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงเกษตรในเขต   
คันนายาว  ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 
   8.1.2 เกษตรกรมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเท่ียวที่มาร่วม 
ในวันจัดกิจกรรมและวันอ่ืนๆ  ที่เดินทางมาเองนอกเหนือจากวันจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้นจากรายได้ปกติต่อปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  8.2 วิธีการ/เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   8.2.1 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยสรุปเป็นแนวทางในการดําเนินการตามโครงการแบบต่อเน่ืองและรายงานผลให้ผุ้บริหารทราบ 
   8.2.2 ใช้การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายของเกษตรกร เป็นตัวแสดงรายได้
เมื่อหักจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

9. ข้อเสนอแนะ 

  9.1 ผู้บริหาร ควรท่ีจะให้ความสําคัญและสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้การดําเนินการ
สําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เน่ืองจากเป็นวิธีการหน่ึงที่จะช่วยพัฒนาประชาชน อาชีพ ในพ้ืนที่ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในการที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิด
จากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิศาสตร์  อันเป็นการดํารงไว้ซึ่งอาชีพทางการเกษตรและเกษตรให้อยู่คู่กับ
ประเทศไทยตลอดไป 
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  9.2 การสร้างเครือข่าย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการจะต้องสร้างเครือข่ายร่วมเพ่ือ
ช่วยกันพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  9.3 มอบหมายภารกิจที่จะต้องดําเนินการให้สําเร็จแก่ฝ่ายต่างๆ ในสํานักงานเขต 
ได้แก่ 
   9.3.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบหลักมีหน้าที่
ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  และรับผิดชอบการดําเนินการในแหล่งท่องเท่ียวแห่งที่ 2,3,4,5 
และ 6 
   9.3.2 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะรับผิดชอบการดําเนินการใน
แหล่งท่องเที่ยวแห่งที่ 1 
   9.3.3 ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบการดําเนินการในแหล่งท่องเท่ียวแห่งที่ 2 
ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  9.4 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองเห็นควรจัดเป็นนโยบายหลักของ
สํานักงานเขต 

  9.5 นําเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เป็นนโยบายหลักดําเนินการในทุกส่วน
ของราชการ 

 

                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก 

1. แผนผังความคิด (Mind Map) 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร     
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