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ความเป็นมาของโครงการ 

   จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 5.5 ล้านไร่  มีพืน้ท่ีทาง
การเกษตรประมาณ 3.5 ล้านไร่  มพีลเมืองประมาณ  1.5  ล้านคน อาชีพหลักของประชากรคือการท าการเกษตร   
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ยางพารา มันส าปะหลัง หอมแดง กระเทียม  พริก และมะม่วง  ในปัจจุบัน
ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตพืน้ชนิดใหม่ๆ  ตามศักยภาพของพื้นท่ีการผลิต  จึงมีความหลากหลายของผลผลิต
ทางการเกษตร  เช่น  เงาะ  ทุเรียน  ยางพารา  สะตอ   ล าไย   มังคดุ  ลองกอง ล้ินจี่  ฯลฯ  ซ่ึงมีผลผลิตสลับ
หมุนเวียนกันตลอดท้ังปี   
                     ในสถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกในปัจจุบัน  มีมูลค่าทางการตลาดสูง รัฐบาลในชุดท่ีผ่านมาจึงได้
ก าหนดแผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็น 1 ใน 5 นโยบายหลักของรัฐบาล ความต้องการของนักท่องเท่ียวในปัจจุบัน   
ได้มีการเปล่ียนไปจากเดิมชอบท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ  และโบราณสถานต่างๆ เปล่ียนเป็นการเข้าไปศึกษาวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ และอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีเป็นท่ีสนใจคือ การท่องเท่ียวเกษตร       
ซ่ึงนักท่องเท่ียวต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เช่น เก็บผลผลิตเอง หรือขอเข้าพักร่วมกับเกษตรกรเพื่อ
ร่วมท ากิจกรรม(Home  Stay) ซ่ึงจังหวัดศรีสะเกษ  ไดด้ าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้อยู่บ้างแล้ว เช่นกิจกรรม ทัวร์สวน
เกษตรในช่วงงานเทศกาลเงาะ - ทุเรียน  ศรีสะเกษ ของทุกๆ ปี ซ่ึงเป็นการด าเนินการร่วมระหว่างส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
                      จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรมากมายส่วนใหญ่
จะอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอกันทรลักษ์  อ าเภอขุนหาญ  และอ าเภอศรีรัตนะ ซ่ึงจะมีมีความหลากหลายของผลผลิตทาง
การเกษตร ตลอดจนเป็นจุดเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ภายในจงัหวัดได้เป็นอย่างดไีม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางการเกษตรด้วยกันเอง  หรือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โบราณสถานและสถานท่ีต่างๆ ซ่ึง
ผลประโยชน์ต่างๆ จะเกิดขึ้นแก่คนในชุมชน  คือรายได้จากการบริการนักท่องเท่ียว  รายได้จากการขายผลผลิตทาง

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

“อรอ่ยทุกไร ่ ชิมไปทุกสวน” 
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเกษตร  จังหวดัศรีสะเกษ 

หน่วยงานด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
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การเกษตร  ซ่ึงจะท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษมากขึ้น จึงได้มีการจัดท าโครงการเพื่อประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  ส่วนพัฒนาการท่องท่ียวเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ซ่ึงจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับเลือกให้เป็นพื้นท่ีด าเนินการน าร่อง  ในปีงบประมาณ 2545 และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณหมวดอุดหนุน เพื่อจัดตัง้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเกษตร  และจัดสร้างจุดบริการ
การท่องเท่ียว  โดยได้เข้าไปท าเวทีชาวบ้านเพื่อให้พื้นท่ีเป้าหมายนั้น เกิดจากความต้องการของชาวบ้านโดยแท้จริง  
ซ่ึงได้หมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านซ าตารมย์  ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  และได้รวมกลุ่มกันขึ้น    
โดยใช้ช่ือว่า “กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านซ าตารมย์” ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มล้วนมีวัตถุประสงค์
และแนวคิดเดียวกันเป็นหมู่บ้านท่ีมีความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
มากมายในหมู่บ้าน และท่ีส าคัญหมู่บ้านนี้อยู่ติดถนนสายส าคัญ  คือถนนสายโชคชัย -  เดชอุดม ซ่ึงเป็นเส้นทางหลัก  
สามารถท่ีจะเป็นจุดรวบรวมสินค้าเกษตรจากแหล่งต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษได้งา่ย  และมีแหล่งผลิตทางการเกษตร
ส าหรับการแวะเย่ียมชมของนักท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี ตลอดจนเป็นจุดเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ภายใน
จังหวัดได้เป็นอย่างด ี

หมู่บ้านเครือข่ายการท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ 

           1.กลุ่มวิสาหกิจเกษตรไม้ผลต าบลภูเงิน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
  กลุ่มวิสาหกิจเกษตรไม้ผลต าบลภูเงิน เกิดจากการรวมกลุ่มเครือข่ายสมาชิกผู้ปลูกไม้ผลหลากหลาย
ชนิดจ านวน 4 หมู่บ้านในพื้นท่ีใกล้เคียงกันมากกว่า 40 แปลง เพื่อสร้างพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยน้อมน าเอา
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร  
  กิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มฯ คือ การเท่ียวชมสวนผลไม้ ซ่ึงมีให้ชมมากถึง 40 แปลง ในพื้นท่ี 
1,000 ไร่ รวมท้ังมีสวนไม้ดอกไม้ประดับท่ีสวยงามให้นักท่องเท่ียวสามารถถ่ายรูปไว้เป็นท่ีระลึกได้ การเข้าเท่ียวชม
สวนผลไม้สามารถเข้าชมได้ตลอดท้ังปี ตามปฏิทินการท่องเท่ียว ดังนี้ 
 

เดือน ผลผลิต 

กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม ล้ินจ่ี, มะไฟ, ชมพู่, มะยงชิด, มะปรางหวาน 

 

พฤษภาคม-สิงหาคม ทุเรียน, เงาะ, ล าไย, ลองกอง, สตอ, มังคุด, แก้วมังกร, ขนุน,  

ส้มโอ, กระท้อน 

 

ตลอดทัง้ป ี ฝรั่งกิมจู, กล้วยหอมทอง, กล้วยน้ าว้า 

ติดต่อเข้าเท่ียวชม : นายบัวเรียน  อรุณเรือง (ประธานกลุ่ม) 081-2827284, 084-3016992 

2. บ้านซ าตารมย์  ต าบลตระกาจ  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   
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เป็นหมู่บ้านโครงการน าร่องหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ซ่ึงชาวสวนทุเรียนในหมู่บ้านนีไ้ด้มีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพดีบ้านซ าตารมย”์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร  และตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร ท าให้กลุ่มฯ กล้ารับประกันในเรื่องของ
คุณภาพผลผลิตของสมาชิก ประธานกลุ่มคือ  นายทศพล  สุวะจันทร์  ซ่ึงเป็นเจา้ของสวนทศพล ท่ีเป็นจุดเช่ือม
เครือข่ายในการท่องเท่ียวเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดท้ังปี  ได้แก่  เงาะ  ทุเรียน  สะตอ  มังคุด ลองกอง  
ฯลฯ  นอกจากนี้ยังม ีสวนทับทิม ซ่ึงเป็นอีกจุดท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมสวน พร้อมท้ังสามารถเลือกซ้ือผลไม้ได้
อย่างสะดวกสบาย พร้อมท้ังยังมี “กระเทียมโทนดองน้ าผ้ึง” เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ท่ีมีช่ือเสียง
ของชุมชน   
ติดต่อเข้าเท่ียวชม : สวนทับทิม(นางสรารีย์ โทชัย)  083-7956223 
                         สวนทศพล (นายทศพล สุวะจันทร์)  083-7954317, 083-7978856   
  
           3. บ้านซ าขี้เหล็ก   ต าบลพราน   อ าเภอขุนหาญ   จงัหวัดศรีสะเกษ       

บ้านซ าขี้เหล็ก ถือว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกท่ีมีการปลูกเงาะและทุเรียน มีการรวมกลุ่มในการผลิตกัน
อย่างเข็มแข็ง ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพด ีโดยมี         
นายอ่อนศรี  ผาดาวงศ์  ท าหน้าท่ีประธานกลุ่ม มีคณะกรรมการที่ท างานร่วมกันอย่างเข็มแข็ง  สภาพภูมิประเทศของ
บ้านซ าขี้เหล็กเป็นพื้นท่ีภูเขาลอนตื้น มีความสวยงามเป็นท่ีประทับใจของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ซ่ึงกิจกรรม
ท่องเท่ียวเกษตรของชุมชน คือ การเท่ียวชมสวนผลไม้ ซ่ึงมีท้ัง  เงาะ  ทุเรียน  สะตอ  มงัคุด  ล าไย  กระท้อน  
ลองกอง  ส้มโอ  ฯลฯ โดยมีจุดท่ีเป็นสถานท่ีจ าหน่ายผลไม้ของชุมชน คือ ตลาดผลไม้ชุมชนบ้านซ าขี้เหล็ก มีผลไม้
และผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆของชาวบ้านมาวางจ าหนา่ยในราคาหนา้สวน ซ่ึงผลผลิตท่ีน ามาจ าหนา่ยนี้ชาวสวน
รับประกันว่าเป็นผลผลิตท่ีผลิตในชุมชนอย่างแท้จริง และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรอีกแห่งท่ีอยู่ไม่ไกลจากชุมชนนัก 
คือ สวนลุงเสริม ซ่ึงเป็นจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ท่ีบ้านหนองเก่า ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ก็มี
กิจกรรมการเท่ียวชมสวนและเลือกซ้ือผลไม้สดๆจากสวน รวมท้ังผลผลิตการเกษตรในราคาหน้าสวนอีกด้วย  
ติดต่อเข้าเท่ียวชม : สวนลุงอ่อนสี (นายอ่อนสี ผาดาวงศ์) 085-7673351 
                         สวนลุงเสริม (นายเสริม หาญชนะ) 088-3448411    
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เส้นทางท่องเที่ยวทางการเกษตร 

 
เส้นทางท่ี  1. 

   ศรีสะเกษ       55 Km   บ้านซ าตารมย์    30 Km     บ้านซ าม่วง     5 Km     บ้านซ าขี้เหล็ก 
         15 KM   น้ าตกส าโรงเกียรติ      25 KM     วัดล้านขวด    60KM        ศรีสะเกษ 

      รวมระยะทางไปกลับ  ประมาณ  190  กิโลเมตร  ใช้เวลาเท่ียว  1  วัน      

 
 เส้นทางท่ี  2. 

   ศรีสะเกษ       60 Km     วัดล้านขวด    18 Km        บ้านซ าขี้เหล็ก        5 Km      บ้านซ าม่วง 
         30 KM     ผามออีแดง    105KM     ศรีสะเกษ 

      รวมระยะทางไปกลับ  ประมาณ  218  กิโลเมตร  ใช้เวลาเท่ียว  1  วัน   

กลุ่มวิสาหกิจเกษตรไม้ผลต าบลภูเงิน 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านซ าตารมย์ 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านซ าขีเ้หล็ก 

น้ าตกส าโรงเกียรติ 

วัดล้านขวด 
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 เส้นทางท่ี  3. 

   ศรีสะเกษ     60 Km      วัดล้านขวด    18 Km   บ้านซ าขี้เหล็ก     15 Km       น้ าตกส าโรงเกียรติ 
         40 KM     ผามออีแดง    105KM     ศรีสะเกษ 

      รวมระยะทางไปกลับ  ประมาณ  238  กิโลเมตร  ใช้เวลาเท่ียว  1  วัน        
 

 เส้นทางท่ี  4. 

   ศรีสะเกษ       55 Km   บ้านซ าตารมย์    50 Km      ผามออีแดง   105 Km      ศรีสะเกษ 

      รวมระยะทางไปกลับ  ประมาณ  210  กิโลเมตร  ใช้เวลาเท่ียว  1  วัน        
 
นักท่องเท่ียวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  2  วัน  จ านวนนักท่องเท่ียวท้ังคณะ  ยานพาหนะ 
วันเดินทาง  ท่ีพัก  อาหาร  แม้แต่ข้อมูลการนับถือศาสนา  ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร 
ไว้ต้อนรับ 
 

สนในรายละเอียดติดต่อ 

1. การท่องเท่ียวแห่งปะเทศไทย  ส านักงานสุรินทร์ 
   โทร. 0-4524-3770 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ถ.กสิกรรม  อ. เมือง  จ. ศรีสะเกษ   
    โทร. 0-4561-1397  
3. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  ถ.กสิกรรม  อ. เมือง  จ. ศรีสะเกษ   
    โทร. 0-4561-2545  
4. นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์    
    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
    โทร. ท่ีท างาน  0-4561- 1397        
     Fax   0-4561- 1397     Mobile   08- 7444- 4908 
5. นายธนดล วงษ์ขันธ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
    เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
    โทร. ท่ีท างาน  0-4561- 1397        
     Fax   0-4561- 1397     Mobile   09-5605-3758 



ข้อมูล : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัดศรีสะเกษ 
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6. นายด ารัส   อ่อนทรวง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ปฏิบัติการ 
    เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ 
    โทร. ท่ีท างาน  0-4566- 1878        
    Mobile   08- 4756- 4025 
7. นายทศพล   สุวะจันทร์ 
    ประธานกลุ่มท่องเท่ียเกษตรบ้านซ าตารมย์ 
    ต าบลตระกาจ   อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
    Mobile   08- 3797- 8856 
 

รายละเอียดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ ์

   ช่วงระยะเวลาในการท่องเท่ียว    
1.ช่วงงานเทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ปี 2557  จะบริการนักท่องเท่ียว 
ทุกวัน   เร่ิมบริการ   12   กรกฎาคม  ถึงวันท่ี   22  สิงหาคม   2557   
 รวมระยะเวลา  2  เดือน 

         2. ช่วงปกติ   บริการตลอดท้ังปี  ในช่วงวันเสาร์  และอาทิตย์  

 การร่วมกิจกรรม     จะต้องมียานพาหนะเอง  และต้องมาเป็นหมู่คณะ  ไม่น้อย กว่า  20  คน/กลุ่ม 
 

 การบริการ         มีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร เป็นมักคุเทศน์  ฟรีตลอด 
                              รายการ  เพียงต้องประสานงานล่วงหน้า  อย่างน้อย  2  วัน 
                                      

 กิจกรรมชิมผลไม้    กรุ๊ปทัวร์ใด  ต้องการร่วมรายการ เพียงเสียเงินท่าน  ละ  50  บาท 
                             ก็สามารถชิมฟรีได้ตลอดท้ังสวน  แต่ถ้าต้องการน าไปเป็นของฝากต้องมาซ้ือท่ีหน้าสวน 

 

  อาหารกลางวัน     กรุ๊ปทัวร์ใด  ต้องการให้จัดอาหารกลางวัน จะคิดท่ีรายละ  50  บาท  
                             เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่   แต่ถ้าจะเป็นอาหารตามสั่ง  หรืออาหารพิเศษสามารถเลือกเมนู    
                             และตกลงราคากันได้ 
 

 กฎ/กติกา/มารยาท   ต้องเท่ียวอย่างมีจิตส านึก  เชื่อฟังเจ้าหน้าท่ีผู้น าชม   
                               ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ห้ามเหยียบย่ าบริเวณโคนต้นผลไม้  ห้ามเด็ดใบ/ผลหรือหักก่ิง   

*********************************** 


