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บทนำ�



 

      กลไกก�รบรหิ�รจดัก�รก�รทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�ร
สู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน เป็นก�รสร้�งเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน จังหวัด
และประเทศจ�กศกัยภ�พทีม่อียู ่ในท้องถ่ิน เปน็ก�รยกระดับธุรกจิทอ่งเทีย่วชมุชน
ซึ่งเป็นธุรกิจบริก�รให้กล�ยเป็น High Value Service ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม                                                                            
แห่งช�ติ นโยบ�ยรัฐบ�ล และยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยของช�ติ นอกจ�กก�ร        
เพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจให้กับชุมชนและจังหวัดได้แล้ว ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือ
ยงัเปน็ก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีส่ำ�คัญทีค่วรค�่แก่ก�รอนุรกัษท์ัง้ท�งประวตัศิ�สตร์
และท�งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พให้คนรุ่นใหม่ในอน�คตได้ศึกษ�                                                                        
และเป็นโครงก�รที่ช่วยทำ�ให้คนในชุมชนเกิดก�รมีส่วนร่วมม�กขึ้นในก�ร         
หวงแหนทรัพย�กร ท่ีมีค่�และเก็บรักษ�ไว้ให้ช่ัวลูกชั่วหล�นต่อไป ซ่ึงผลลัพธ์
และผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจ�กโครงก�รน้ีจะสร้�งผลกระทบเชิงบวกด้�นเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งต่อชุมชน สังคม จังหวัดบุรีรัมย์และประเทศช�ติ   
ต่อไปได้
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บทที่ 1 
ก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข�อังค�ร

บทนำ�
       เข�อังค�รเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีสถ�นที่                                                                                
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญตั้งอยู่บนยอดเข�อังค�ร คือ วัดเข�พระอังค�ร ซึ่งตั้งอยู่            
บนป�กปลอ่งภเูข�ไฟทีด่บัแลว้ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิพทุธธรรมทีมี่คว�มสอดคลอ้ง
กับเรื่องร�วต�มตำ�น�นอังคุรธ�ตุ นอกจ�กนี้เข�อังค�รยังมีชุมชนที่ดูแลรักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติผ่�นก�รทำ�กิจกรรมก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือชุมชนเจริญสุข      
โดยชมุชนน้ีมกี�รจดัก�รทอ่งเทีย่วและสร้�งผลิตภัณฑท์�งก�รทอ่งเทีย่วทีน่�่สนใจคอื 
ผ้�ภูอัคนี ที่ได้รับคว�มนิยมไปทั่วประเทศในขณะนี้

ก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข�อังค�ร
 เข�พระอังค�ร เดิมชือ่ ภเูข�ลอย เหตท่ีุเรยีกว�่ภเูข�พระอังค�รเพร�ะต�มประวติั
ล�ยแทงธ�ตุพนม ปัจจุบันเข�อังค�รได้อยู่ในเขตตำ�บลเจริญสุข ตำ�บลถ�วร อำ�เภอ
เฉลิมพระเกียรติ ตำ�บลสะเด� ตำ�บลถนนหัก ตำ�บลหนองไทร อำ�เภอน�งรอง และ
ตำ�บลโคกว่�น อำ�เภอละห�นทร�ย จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 27,000 ไร่ ป่�เข�อังค�ร
เป็นป่�เบญจพรรณ มีไม้ที่สำ�คัญคือป่�เต็งรัง และเบญจพรรณอื่นๆ บนภูเข�อังค�ร   
ซึ่งเป็นภูเข�ไฟ ที่ดับแล้ว ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำ�บล 3 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอน�งรอง 
อำ�เภอละห�นทร�ย และอำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นป่�สงวนแห่งช�ติ อดีตเป็นป่�ที่
อดุมสมบรูณมี์ไม้เตง็รงั ไมเ้นือ้แขง็อืน่ๆ จำ�นวนม�ก นอกจ�กนีย้งัมขีองป�่อกีม�กม�ย 
เช่น ผักอีนูน ผักหว�น ดอกกระเจียว และเห็ดชนิดต่�งๆ เช่น เห็ดเพ�ะ เห็ดโคน ฯลฯ 
รวมถึงสัตว์ป่� เป็นแหล่งอ�ห�รธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์



อตัลักษณ์วัตถุธรรมวัดเข�พระอังค�ร
 ในสมยักอ่นพระอ�จ�รยปั์ญญ� วฒิุโธ ได้นัง่ปฏบิติักรรมฐ�นภ�ยในถ้ำ� ได้นมิติ         
เห็นหลวงปู่วิริยะเมฆ แล้วสร้�งวัดข้ึนบนยอดภูเข�พระอังค�ร เดิมชื่อ ภูเข�ลอย      
เหตุที่เรียกว่�ภูเข�พระอังค�รเพร�ะต�มประวัติล�ยแทงกล่�วไว้ว่�เมื่อ พ.ศ.8 ได้มี
พญ�น�คทั้ง 5 นำ�พระอุรังคธ�ตุของพระพุทธเจ้�ไปบรรจุไว้บนภูเข�ลอย จ�กนั้นจึงได้      
สร�้งสถ�นทีบ่รรจุพระองัค�รธ�ตไุวท้ีไ่หล่ข้�งซ้�ยของพญ�ครฑุและเปล่ียนชือ่ภเูข�ลอย
เป็น “ภูเข�พระอังค�ร” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นม� สถ�ปัตยกรรมหรือประติม�กรรรม                    
บนเข�พระองัค�ร ประกอบด้วย โบสถ์ 3 ยอด ใบเสม�พันปี ใบเสม�ศิล�แลง 8 คู่                                                               
8 ทศิ พระพทุธรปู 109 องค ์พระคนัธ�รร�ษฎร ์พระนอนขน�ดใหญ่ พระตำ�หนกัศักด์ิสทิธิ ์
ถ้ำ�กรรมฐ�น พระพิฆเนศง�เดียว รอยพระพุทธบ�ทจำ�ลอง  
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อตัลักษณ์วัตถุธรรมช�ติ 
 ลักษณะทั่วไปภูเข�พระอังค�ร เป็นประเภทเนินล�ว�บะซอลท์ป�กกรวยภูเข�    
เกิดจ�กก�รประทุของภูเข�ไฟ มีป�กปล่องใหญ่อยู่ที่เข�กระดูก และมีป�กปล่องเล็ก                                                                                    
อีกหล�ยแห่ง ก�รประทุของภูเข�ไฟเกิดขึ้นในยุคควอเทอร์น�รีหรือประม�ณ       
700,000 ปีม�แล้ว ซ�กภูเข�ไฟถ้�มองระยะไกลจะมีลักษณะเป็นเนินเข�แผ่กว้�ง               
เปน็แนวย�วเหนอืใต ้ถ้�มองจ�กทีส่งูจะเหน็เปน็รปูคล้�ยพญ�ครฑุท่ีกำ�ลงักระพอืปีกหรอื
คว่ำ�หน�้ หนัหวัไปท�งทศิใต ้มขีนุเข�เขยีวขจ ีคอื หมูบ่�้นถ�วร อำ�เภอเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนลำ�ตัวที่ต้นปีกซ้�ย คือ ที่โบร�ณวัตถุและพระอังค�รธ�ตุ                                                                 
ของพระพุทธเจ้� มีปีกซ้�ยเป็นเนินเข�ย่ืนไปท�งทิศตะวันออก มีชื่อเรียกอีกอย่�งว่�                       
“เข�ดินแดง” อยู่ห่�งจ�กหมู่บ้�นเจริญสุข อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์    
1 กิโลเมตร ส่วนห�งยื่นไปท�งทิศเหนือท�งบ้�นสว�ยสอ อำ�เภอน�งรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ภูเข�พระอังค�รมียอดสูง 331 เมตร จ�กระดับน้ำ�ทะเล ปกคลุมพื้นที่ประม�ณ 
90 ต�ร�งกิโลเมตร 
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บทที่ 2 
ก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�ร

แบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน  

บทนำ�
 กลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�ร      
สู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน เป็นโครงก�รที่มุ่งเน้นจัดก�รองค์คว�มรู้และนวัตกรรม
จ�กง�นวจิยัของ สธุรี� สุนทร�รกัษ์ (2560) มุง่เนน้ศกึษ�คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ              
บนเข�อังค�ร ซึ่งผลง�นวิจัยอยู่ในองค์คว�มรู้และฐ�นข้อมูลพร้อมใช้บูรณ�ก�รกับ
โครงก�รวิจัย Creative Economy ของ สรรเพชร เพียรจัด (2561) ที่เน้นก�รพัฒน�
นวัตกรรม 4.0 เพ่ือส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข�อังค�ร ผลก�รวิจัยจ�กทั้ง                     
2 โครงก�ร ส�ม�รถนำ�ไปปรบัใชใ้นก�รบริห�รจดัก�รก�รทอ่งเทีย่วเชงินิเวศป่�เข�องัค�ร
แบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลที่ยั่งยืนได้ทันที

19โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 20 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

โครงสร้างกรรมการบริหาร 

โดยชุมชนบ้านเจริญสุข-บ้านสายบัว หมู่ที่ 1,12,14 ตำาบลเจริญสุข 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

หมู่บ้านท่องเที่ยว 



21โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 22 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



23โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



ก�รบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้สู่กลุ่มเป้�หม�ย
 แนวคว�มคิดโครงก�รวิจัยเรื่อง กลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเท่ียว         
เชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งย่ังยืน เป็นโครงก�ร         
ที่มุ่งเน้นจัดก�รองคค์ว�มรู้จ�กผลก�รวิจัยของสุธีร� สุนทร�รักษ์ (2560) ที่พร้อมใช้                                                                                          
ส�ม�รถนำ�ม�บูรณ�ก�รสู่ก�รใช้ประโยชน์ได้คือ ฐ�นข้อมูลพรรณไม้ คว�มหน�แน่น  
ของพรรณไม้ ดชันีคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ โดยองค์คว�มรูต้�่งๆ เหล�่นีจ้ะถกูนำ�ไป                   
บูรณ�ก�รกับนวัตกรรมของ สรรเพชร เพียรจัด และคณะ (2561) ที่พร้อมใช้ส�ม�รถ
นำ�ม�บูรณ�ก�รสู่ก�รใช้ประโยชน์ ได้คือ 1) คู่มือศึกษ�ธรรมช�ติป่�เข�อังค�รที่เสริม      
QR Code 2 ภ�ษ� 2) E-Book ให้นักท่องเที่ยวส�ม�รถเข้�ศึกษ�ข้อมูลก่อนและหลัง
ม�ท่องเที่ยวได้ 3) จุดเรียนรู้ในเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติโดยมีป้�ยแสดงข้อมูลและ 
QR Code แสดงข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 4) Application เส้นท�งศึกษ�
ธรรมช�ติป่�เข�อังค�ร 2 ภ�ษ� 5) ระบบ Security Alert ที่นักท่องเที่ยวส�ม�รถ                                                                           
ขอคว�มช่วยเหลือได้ เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ในระหว่�งท่องเที่ยวในป่� โดยองค์คว�มรู้
และนวตักรรมจะถูกนำ�ม�บรูณ�ก�รปรับเข�้กบัองคค์ว�มรูข้องสธุรี� สนุทร�รกัษ ์(2560) 
และใหส้อดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของนกัทอ่งเทีย่วแตล่ะประเภท โดยยดึหลกัของก�ร
มีส่วนร่วมทั้งภ�คีเครือข่�ยและชุมชนเพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนต่อไปในอน�คต

 
โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 24 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



ก�รบูรณ�ก�รว�งแผนปฏิบัติก�รแบบมีส่วนร่วม
 กลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�ร         
สู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน ขับเคลื่อนแบบบูรณ�ก�รผ่�นก�รเชื่อมโยงเครือข่�ย      
ในทุกภ�คส่วนแบบมีส่วนร่วม โดยอ�ศัยองค์ประกอบท�งก�รท่องเที่ยวหนุนเสริม                                                                         
ทั้งเรื่องของ ม�ตรฐ�นก�รท่องเที่ยวต่�งๆ คว�มปลอดภัย ที่พัก ก�รเดินท�ง               
ที่สอดคล้องกับศักยภ�พของชุมชน ก�รนำ�องค์คว�มรู้และนวัตกรรมจ�กง�นวิจัย                
ผ่�นกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�ร                         
สูก่�รสร�้งสมดลุอย�่งย่ังยนืนีจ้ะทำ�ใหเ้กิดผลกระทบทัง้ในระดบัชมุชน ตำ�บล อำ�เภอและ                  
จงัหวดั ซึง่ผลลพัธแ์ละผลติทีไ่ดจ้�กโครงก�รจะกอ่ใหเ้กดิอ�ชพีจ�กก�รทอ่งเทีย่วทำ�ให ้                                     
มรี�ยไดท้ีเ่พ่ิมขึน้และมีก�รกระจ�ยร�ยไดจ้�กก�รทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเข�องัค�ร ผ�่นก�ร
บริห�รง�นของคณะกรรมก�รในก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นธรรม ทำ�ให้ก�รใช้ประโยชน์
จ�กง�นวิจัยอย่�งแท้จริง ทำ�ให้ชุมชนมีร�ยได้ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจมวลรวม             
ทั้งในระดับตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด โดยองค์คว�มรู้ต่�งๆ จะถูกรวบรวมจัดทำ�
เป็นคู่มือองค์คว�มรู้ก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รเผยแพร่                                                 
ให้ส่วนร�ชก�ร ภ�คเอกชน หรือพื้นที่อื่นๆ ได้นำ�องค์คว�มรู้นี้ผ่�นกลไกก�รบริห�ร
จัดก�รไปถ่�ยทอดขย�ยผลต่อในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้ในอน�คต

25โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



เป้�หม�ยเกิดก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มอย่�งยั่งยืน

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 26 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



27โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 28 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กลุ่มเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร



29โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



การสร้างกลไกการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ทุกคนเปนเจ้าของชุมชน

จะดึงส่ิงดีงานและนำามาสู่การทอ่งเที่ยวได้
โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 30 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



การสร้างกลไกการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ทุกคนเปนเจ้าของชุมชน

จะดึงส่ิงดีงานและนำามาสู่การทอ่งเที่ยวได้

บทที่ 3 
ถอดบทเรียนคว�มสำ�เร็จ

บทนำ�
 กระบวนก�รจัดก�รท่องเที่ยวชุมชนต�มกลไกก�รบริห�รจัดก�รเน้นก�ร           
มีสว่นร่วมเพือ่ใหเ้กดิ 1) มคัคเุทศก์ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศป�่เข�องัค�ร 2) เกดิโฮมสเตย ์                                                                              
ที่ผ่�นม�ตรฐ�นและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 3) เกิดตำ�รับอ�ห�รพื้นถ่ินสำ�หรับ        
นักท่องเที่ยวแต่ละประเภท 4) คณะกรรมก�รก�รท่องเที่ยวของหมู่บ้�นและอ�ส�สมัคร   
ชุมชนส�ม�รถเป็นเจ้�บ้�นที่ดี 5) เกิดก�รประช�สัมพันธ์ถึงก�รดูแลรักษ�ต้นทุน         
ท�งธรรมช�ติป่�เข�อังค�ร 6) เกิดสินค้�ของที่ระลึกที่เหม�ะสมกับนักท่องเที่ยว          
7) เกิดโปรแกรมก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหม�ะสมกับฤดูก�ลและประเภทของ                                                                                             
นักท่องเที่ยว 8) เกิดอ�ชีพที่รองรับโปรแกรมก�รท่องเที่ยว 9) มีก�รดึงเด็กและ
เย�วชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดร�ยได้ที่ส�ม�รถ                     
ลดภ�ระของครอบครัว และ 10) เกิดสมดุลท�งก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศระหว่�ง                             
ผู้ม�เที่ยว ธรรมช�ติ และชุมชนผู้ดูแล ส�ม�รถส่งต่อคว�มยั่งยืนถึงลูกหล�นได้

31โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 32 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



33โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 34 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



35โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 36 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



กระบวนก�รสร้�งแรงจูงใจ
 กระบวนก�รสร้�งแรงจูงใจจะทำ�ให้ชุมชนเกิดก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ไปสู่                                                  
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เป็นก�รเปิดโอก�สให้คณะทำ�ง�นในชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมและ     
ร่วมรับผิดชอบในก�รกำ�หนดทิศท�งในก�รพัฒน�ชุมชน ร่วมตัดสินใจอน�คต                                      
ของชมุชน รว่มดำ�เนนิกจิกรรมก�รพฒัน� และรว่มรับผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ กระบวนก�ร          
จำ�เป็นต้องใช้เทคนิค A - I - C ม�ช่วยให้ชุมชนเข้�ไปมีส่วนร่วม ในก�รว�งแผนและ
ก�รตดัสนิใจ รว่มสร�้งคว�มเข�้ใจในก�รดำ�เนนิง�น สร�้งก�รยอมรบั คว�มรับผดิชอบ
ในฐ�นะสม�ชิกของชุมชน เกิดคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ และเกิดคว�มภ�คภูมิใจ                                                                                                                                          
ในผลง�นที่ตนมีส่วนร่วมในกระบวนก�รพัฒน�ชุมชน จึงเกิดคว�มต่อเน่ืองและ                   
ก่อให้เกิดคว�มสำ�เร็จสูง

37โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



การค้นหาศักยภาพชุมชน

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 38 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

01

02

03
การติดตามให้กำาลังใจชุมชน
เรียนรู้กระบวนการค้นหาความรูใ้นชุมชน   
ผ่านการลงพื้นท่ีติดตามให้กำาลังใจ

การจดบันทึกข้อมูลชุมชน
เรียนรู้กระบวนการจดบันทึกข้อมูลชุมชน    
เพื่อเปนฐานข้อมูลชุมชน

การวิเคราะห์แรงเสริม แรงต้าน
เรียนรู้การวิเคราะห์ชุมชนผ่านการต้ังวง
สนทนาและค้นหาแนวทางไปพัฒนาชุมชน

บนฐานศักยภาพท่ีมีอยู่



39โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

01

02

03
การติดตามให้กำาลังใจชุมชน
เรียนรู้กระบวนการค้นหาความรูใ้นชุมชน   
ผ่านการลงพื้นท่ีติดตามให้กำาลังใจ

การจดบันทึกข้อมูลชุมชน
เรียนรู้กระบวนการจดบันทึกข้อมูลชุมชน    
เพื่อเปนฐานข้อมูลชุมชน

การวิเคราะห์แรงเสริม แรงต้าน
เรียนรู้การวิเคราะห์ชุมชนผ่านการต้ังวง
สนทนาและค้นหาแนวทางไปพัฒนาชุมชน

บนฐานศักยภาพท่ีมีอยู่

01

02

03
การติดตามให้กำาลังใจชุมชน
เรียนรู้กระบวนการค้นหาความรูใ้นชุมชน   
ผ่านการลงพื้นท่ีติดตามให้กำาลังใจ

การจดบันทึกข้อมูลชุมชน
เรียนรู้กระบวนการจดบันทึกข้อมูลชุมชน    
เพื่อเปนฐานข้อมูลชุมชน

การวิเคราะห์แรงเสริม แรงต้าน
เรียนรู้การวิเคราะห์ชุมชนผ่านการต้ังวง
สนทนาและค้นหาแนวทางไปพัฒนาชุมชน

บนฐานศักยภาพท่ีมีอยู่



เวทีคืนข้อมูลเพื่อสร้าง

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 40 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



กลไกการบริหารจัดการ

41โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 42 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

เน้น
การสร้าง

ความเข้าใจ

ในชุมชน



43โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



     

 1. มีคณะกรรมก�ร (รวมและกลุ่ม) ที่ชัดเจน
 2. มีบทบ�ทหน้�ที่ (รวมและกลุ่ม) ที่ชัดเจน
 3. เกิดกฏ-กติก� (รวมและกลุ่ม) ที่ม�จ�กก�รมีส่วนร่วม
 4. คณะกรรมก�รเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ กฏ-กติก�
 5. ประช�คมยอมรับคณะกรรมก�ร บทบ�ทหน้�ที่ กฏ-กติก� 
 6. มีร�ยง�นก�รประชุม

     
 1. เปิดรับผู้มีจิตอ�ส�ม�เป็นคณะกรรมก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว 
 2. เลือกคณะกรรมก�รฝ่�ยบริห�ร โดยใช้กระบวนก�รมีส่วนร่วม          
           ของคนทั้งชุมชน
 3. จัดประชุมคณะกรรมก�รชี้แจงกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
 4. จัดประชุมคณะกรรมก�รว�งกฏ-กติก� ในทุกส่วนฝ่�ย
 5. ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นำ�สร้�งคว�มเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที ่
     ของคณะกรรมก�รและกฏ-กติก� ทั้งหมด
 6. สร้�งก�รยอมรับบทบ�ทของคณะกรรมก�รและกฏ-กติก� ทั้งหมด       
     จ�กชุมชนโดยก�รประก�ศทุกช่องท�ง ก�รจัดประช�คม 

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 44 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

บันไดขั้นที่ 1  คณะกรรมก�รที่เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

กิจกรรม



45โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



เน้น
การเข้าถึง

ข้อมูลในชุมชน

องคค์วามรู้
สธีุรา สนุทรารกัษ์

(2560)

+

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 46 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



47โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



 1. มีเครื่องมือที่ออกแบบโดยชุมชนเอง
 2. มีบทบ�ทหน้�ที่ชัดเจน
 3. มีแผนก�รเก็บข้อมูล (ก่อนเริ่มกิจกรรม ระหว่�งกิจกรรม หลังกิจกรรม)
 4. ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยว เช่น คว�มต้องก�รท�งก�รท่องเที่ยวและ       
    คว�มพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
 5. ได้ข้อมูลก�รจัดก�รท่องเที่ยวของชุมชน เช่น สถิติก�รท่องเที่ยวชุมชน  
     (แยกต�มประเภทก�รเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว) กำ�ไร ร�ยได้     
     จ�กก�รท่องเที่ยว ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวแต่ละส่วนฝ่�ย 
     ฐ�นคว�มรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเดิมทั้งบุคล�กรและภูมิปัญญ�ที่มี
 6. ชุมชนเกิดก�รยอมรับข้อมูลจ�กก�รคืนข้อมูล
     

 1. ประชุมคณะกรรมก�รเพื่อแบ่งบทบ�ทหน้�ที่ ออกแบบเครื่องมือ      
     เก็บข้อมูลของชุมชน และว�งแผนก�รดำ�เนินก�ร
 2. เก็บข้อมูลจ�กนักท่องเที่ยว
 3. เก็บข้อมูลในชุมชน
 4. ประชุมคณะกรรมก�รเพื่อสรุปข้อมูลที่เก็บได้
 5. นำ�เสนอคืนข้อมูลที่สรุปแล้วกับที่ประชุมหมู่บ้�น พร้อมเปิดรับ
     ข้อเสนอแนะ

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 48 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

บันไดขั้นที่ 2 รู้ข้อมูลก�รท่องเที่ยว(ชุมชนและป่�) 

ตัวชี้วัด

กิจกรรม



49โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 50 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

เน้น
กิจกรรมการพัฒนา

และการตรวจสอบ

อย่างมีส่วนร่วม

องคค์วามรู้
สรรเพชร เพียรจดั

(2561)

+



เน้น
กิจกรรมการพัฒนา

และการตรวจสอบ

อย่างมีส่วนร่วม

องคค์วามรู้
สรรเพชร เพียรจดั

(2561)

+

51โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



   
 
 1. โฮมสเตย์ได้ส่งขอประเมินม�ตรฐ�นอย่�งน้อย 5 หลัง
 2. มีแผนรองรับนักท่องเที่ยว
 3. มกีฏ-กติก� ของกลุ่มที่ชัดเจน
 4. สม�ชิกกลุ่มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่และยอมรับกฏ-กติก�

 1. มีคว�มเป็นเอกภ�พ
 2. มีก�รแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
 3. มีก�รแสดงที่หล�กหล�ยรองรับนักท่องเที่ยวทุกประเภท
 4. มกีฏ-กติก� ของกลุ่มที่ชัดเจน
 5. สม�ชิกกลุ่มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่และยอมรับกฏ-กติก�
 6. มีก�รสืบทอดภูมิปัญญ�ก�รแสดงถึงเย�วชน

 1. มีเมนูอ�ห�รที่เป็นเอกลักษณ์และใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
 2. มีเมนูสำ�รับอ�ห�รอย่�งน้อย 5 ชุด (Set Menu) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
     ทุกประเภท
 3. มีไฟล์ภ�พเมนูสำ�รับอ�ห�รอย่�งน้อย 5 ชุด (Set Menu)                
     พร้อมร�ค�ให้นักท่องเที่ยวเลือก
 4. มกีฏ-กติก� ของกลุ่มที่ชัดเจน
 5. สม�ชิกกลุ่มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่และยอมรับกฏ-กติก�
 6. มีก�รสืบทอดภูมิปัญญ�ก�รทำ�อ�ห�รกับเย�วชน

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 52 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

บันไดขั้นที่ 3 เกิดแผนและปฏิบัติต�มแผน

กลุ่มโฮมสเตย์

กลุ่มก�รแสดง

กลุ่มอ�ห�ร



 1. มีมัคคุเทศก์ที่ส�ม�รถสื่อคว�มหม�ยท�งก�รท่องเที่ยวชุมชน
 2. มกีฏ-กติก� ของกลุ่มที่ชัดเจน
 3. สม�ชิกกลุ่มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่และยอมรับกฏ-กติก�
 4. มีก�รสืบทอดเทคนิคและเรื่องเล่�ให้กับเย�วชน

 1. เกดิผลติภณัฑช์มุชนของฝ�กทีส่�ม�รถรองรบันักทอ่งเทีย่วได้หล�กหล�ย 
     ประเภท เช่น ผ้� อ�ห�ร ของที่ระลึก ผลิตผลท�งก�รเกษตร
 2. มีม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชุมชนช่วยกันออกแบบ    
 3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งตรวจสอบม�ตรฐ�น  
 4. มีกิจกรรมอบรมถ่�ยทอดฝึกทักษะก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 5. แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มกีฏ-กติก� ของกลุ่มที่ชัดเจนและสม�ชิกกลุ่ม  
        ยอมรับปฏิบัติ

 1. มกีฏ-กติก� ของกลุ่มที่ชัดเจน
 2. สม�ชิกกลุ่มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่และยอมรับกฏ-กติก�
 3. มีก�รสื่อส�รกฏ-กติก� ถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักท่องเที่ยว
      มีก�รประช�สัมพันธ์ถึงก�รดูแลรักษ�ต้นทุนท�งธรรมช�ติ
 4. เกิดกลไกก�รดูแลป่�และกิจกรรมก�รอนุรักษ์ป่�กับก�รท่องเที่ยวที่ชัดเจน
 5. คนในชุมชนมีคว�มตระหนักและหวงแหนป่�ชุมชนของตนเอง
 6. นักท่องเที่ยวมีจิตสำ�นึกในก�รดูแลและอนุรักษ์ป่�ร่วมกับคนในชุมชน

53โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กลุ่มพิทักษ์ป่�

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มมัคคุเทศก์



 1. มีผู้ตรวจติดต�มก�รดำ�เนินก�รในแต่ละกลุ่มชัดเจน
 2. มีผู้ตรวจติดต�มก�รดำ�เนินก�รของคณะกรรมก�รก�รจัดก�ร    
           ชุมชนท่องเที่ยว
 3. มีร�ยง�นก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รแยกแต่ละกลุ่ม
 4. มีร�ยง�นก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รของคณะกรรมก�รก�รจัดก�ร     
      ชุมชนท่องเที่ยว
 5. เกิดเกณฑ์ในก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�ร เช่น ก�รปฏิบัติต�มกฏ-กติก�     
     ปฏิบัติก�รต�มแผนที่ว�งไว้ ทำ�ง�นต�มบทบ�ทหน้�ที่ คว�มมีจิตอ�ส�
 
 

 1. ประชุมคณะกรรมก�รที่มีบทบ�ทหน้�ที่เป็นผู้ตรวจติดต�มก�รดำ�เนินก�ร 
         คณะกรรมก�รก�รจัดก�รชุมชนท่องเที่ยว และแต่ละกลุ่ม เพื่อกำ�หนด 
     บทบ�ทหน้�ที่ ออกแบบเครื่องมือในก�รติดต�ม และว�งแผนก�ร 
     ติดต�ม
 2. ประชุมคณะกรรมก�รทั้งหมดเพื่อชี้แจงเครื่องมือที่ใช้ในก�รติดต�ม   
       และกำ�หนดแผนก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีส่วนร่วมพร้อมเปิดรับ    
     ข้อเสนอแนะ
 3. ปฏิบัติก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มแผนที่ได้กำ�หนดไว้
 4. ประชุมคณะกรรมก�รชุดตรวจติดต�มเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้
 5. นำ�เสนอคืนข้อมูลที่สรุปแล้วกับที่ประชุมหมู่บ้�นพร้อมเปิดรับ            
     ข้อเสนอแนะ 

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 54 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

บันไดขั้นที่ 4 คณะกรรมก�รส�ม�รถติดต�มก�รดำ�เนินง�นได้  

ตัวชี้วัด

กิจกรรม



55โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
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 1. นักท่องเที่ยวทุกประเภทพึงพอใจในระดับดีม�ก
 2. มีเด็กและเย�วชนเข้�ม�ส�นต่อและเกิดเย�วชน อนุรักษ์ภูมิปัญญ�ดีเด่น
 3. ชุมชนยอมรับก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร
 4. เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้ที่เป็นธรรม
 5. เกิดคณะกรรมก�รดีเด่นในทุกกลุ่มฝ่�ย
   

 1. มีก�รประชุมคณะกรรมก�รเพื่อสรุปกิจกรรมทั้งหมด และคว�มพึงพอใจ 
           ของนักท่องเที่ยว (ประเมิน ข้อดี ข้อด้อย โอก�ส อุปสรรค)
 2. คัดเลือกคณะกรรมก�รดีเด่น เย�วชนอนุรักษ์ภูมิปัญญ�ดีเด่น
 3. ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภ�คี เพื่อนำ�เสนอผลก�รทำ�ง�นของ  
       คณะกรรมก�รทั้งหมดและร�ยได้ของกลุ่มอ�ชีพทั้งหมด เพื่อสร้�ง     
    ก�รยอมรับแบบมีส่วนร่วมพร้อมมอบร�งวัลคณะกรรมก�รดีเด่น    
     เย�วชนอนุรักษ์ภูมิปัญญ�ดีเด่น
 

บันไดขั้นที่ 5 ส�ม�รถจัดก�รก�รท่องเที่ยวของตนเองได้

ตัวชี้วัด

กิจกรรม



ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 56 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กระบวนการ

1. ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมทำา   

ร่วมประเมิน (กระบวนการมีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอนงานวิจัยของภาคี

เครือข่ายและกลุ่มเปาหมายในพ้ืนท่ี)

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- แผนการดำาเนินงานเพ่ือความ

ย่ังยืน 1 แผนงานและ7 แผนย่อย 

- เกิดคณะกรรมการในการบริหาร

จัดการชุมชน เปนรูปธรรมจำานวน 

1 ชุดกรรมการ

- เกิดอาสาสมัครชุมชนท่ีมีความรู้ 

มีทักษะ และมีเจตคติท่ีดีอย่างน้อย 

30 ราย 

- เกิดบทเรียนจากการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    

ป่าเขาอังคารจากกระบวนการ    

มีส่วนร่วมของภาคีและ

กลุ่มเปาหมายในชุมชน 3 ประเด็น

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- สามารถจัดการชุมชนตนเองได้

- เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

และกลุ่มเปาหมายในพ้ืนท่ี

- ชุมชนเกิดทัศนคติเชิงบวก

- เกิดกลไกการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารท่ี

ผ่านการยืนยันจากกระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- เกิดการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างท่ัวถึง

จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

และกลุ่มเปาหมายในชุมชน

ผลกระทบ

1) ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านบวก โดยมีระบบ

ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น มีความรักความสามัคคี 

สามารถแก้ไขปญหาของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมได้

2) เกิดชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งสามารถจัดการการท่องเท่ียวของ

ชุมชนจนเกิดเปนแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดท่ีมีชื่อเสียงได้

3) เกิดการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนนโยบายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยหันมาร่วมมือกันในการผลักดันนโยบาย

ในการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีชุมชนเจริญสุขให้เปนชุมชนท่องเท่ียว    

เชิงนิเวศท่ีเข้มแข็งของจังหวัดบุรีรัมย์ได้

4) เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคีในการพัฒนาพ้ืนท่ีท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเขาอังคาร ท้ังจากชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

5) เกิดต้นแบบชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีคณะกรรมการในการ     

บริหารจัดการอย่างเปนรูปธรรมโดยเริ่มต้นจากอาสาสมัครชุมชน

ท่ีมีความรู้ ทักษะและทัศนคติท่ีดี
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กระบวนการ

1. ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมทำา   

ร่วมประเมิน (กระบวนการมีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอนงานวิจัยของภาคี

เครือข่ายและกลุ่มเปาหมายในพ้ืนท่ี)

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- แผนการดำาเนินงานเพ่ือความ

ย่ังยืน 1 แผนงานและ7 แผนย่อย 

- เกิดคณะกรรมการในการบริหาร

จัดการชุมชน เปนรูปธรรมจำานวน 

1 ชุดกรรมการ

- เกิดอาสาสมัครชุมชนท่ีมีความรู้ 

มีทักษะ และมีเจตคติท่ีดีอย่างน้อย 

30 ราย 

- เกิดบทเรียนจากการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    

ป่าเขาอังคารจากกระบวนการ    

มีส่วนร่วมของภาคีและ

กลุ่มเปาหมายในชุมชน 3 ประเด็น

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- สามารถจัดการชุมชนตนเองได้

- เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

และกลุ่มเปาหมายในพ้ืนท่ี

- ชุมชนเกิดทัศนคติเชิงบวก

- เกิดกลไกการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารท่ี

ผ่านการยืนยันจากกระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- เกิดการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างท่ัวถึง

จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

และกลุ่มเปาหมายในชุมชน

ผลกระทบ

1) ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านบวก โดยมีระบบ

ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น มีความรักความสามัคคี 

สามารถแก้ไขปญหาของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมได้

2) เกิดชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งสามารถจัดการการท่องเท่ียวของ

ชุมชนจนเกิดเปนแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดท่ีมีชื่อเสียงได้

3) เกิดการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนนโยบายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยหันมาร่วมมือกันในการผลักดันนโยบาย

ในการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีชุมชนเจริญสุขให้เปนชุมชนท่องเท่ียว    

เชิงนิเวศท่ีเข้มแข็งของจังหวัดบุรีรัมย์ได้

4) เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคีในการพัฒนาพ้ืนท่ีท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเขาอังคาร ท้ังจากชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

5) เกิดต้นแบบชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีคณะกรรมการในการ     

บริหารจัดการอย่างเปนรูปธรรมโดยเริ่มต้นจากอาสาสมัครชุมชน

ท่ีมีความรู้ ทักษะและทัศนคติท่ีดี



ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 58 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กระบวนการ

2. บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- ได้คู่มือองค์ความรู้การบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร จำานวน 1 ชุดความรู้ 

เผยแพร่อย่างน้อย 30 เล่ม

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- เกิดชุดองค์ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชน

และตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยผ่าน

กระบวนการเวทีสาธารณะในการตรวจสอบข้อมูล 

คืนข้อมูล

ผลกระทบ

1) คู่มือองค์ความรู้การบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร สามารถนำาไปประยุกต์    

ใชกั้บการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนอ่ืนๆ ได้

2) เกิดการนำาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้แก่       

   2.1) การออกแบบลวดลายเรขศิลปบนผ้าภูอัคนีท่ีสะท้อนอัตลักษณ์วัตถุธรรมวัดเขาพระอังคาร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

   2.2) กลไกการบริหารจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ควายเลแบบบูรณาการ

โดยชุมชนเปนฐานรองรับการเชื่อมร้อยเครือข่ายการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์

3) เกิดการสร้างนักวิจัยใหม่ ด้านการท่องเท่ียว



59โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กระบวนการ

2. บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- ได้คู่มือองค์ความรู้การบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร จำานวน 1 ชุดความรู้ 

เผยแพร่อย่างน้อย 30 เล่ม

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- เกิดชุดองค์ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชน

และตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยผ่าน

กระบวนการเวทีสาธารณะในการตรวจสอบข้อมูล 

คืนข้อมูล

ผลกระทบ

1) คู่มือองค์ความรู้การบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร สามารถนำาไปประยุกต์    

ใชกั้บการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนอ่ืนๆ ได้

2) เกิดการนำาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้แก่       

   2.1) การออกแบบลวดลายเรขศิลปบนผ้าภูอัคนีท่ีสะท้อนอัตลักษณ์วัตถุธรรมวัดเขาพระอังคาร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

   2.2) กลไกการบริหารจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ควายเลแบบบูรณาการ

โดยชุมชนเปนฐานรองรับการเชื่อมร้อยเครือข่ายการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์

3) เกิดการสร้างนักวิจัยใหม่ ด้านการท่องเท่ียว



ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 60 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กระบวนการ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ 

ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- อาสาสมัครชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

ถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ

นวัตกรรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเปน   

ร้อยละ 85.19 ได้คู่มือองค์ความรู้การ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

เขาอังคาร จำานวน 1 ชุดความรู้ 

เผยแพร่อย่างน้อย 30 เล่ม

- อาสาสมัครชุมชนมีทักษะในการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม   

อยู่ในระดับดีมากคิดเปนร้อยละ 88.19

- อาสาสมัครชุมชนมีทัศนคติท่ีดี       

ต่อการบริหารจัดการท่องเท่ียว         

อยู่ในระดับมากท่ีสุดคิดเปน           

ร้อยละ 90.29

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- อาสาสมัครชุมชนมีเจตคติท่ีดี      

ต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศป่าเขาอังคาร

ผลกระทบ

-



61โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กระบวนการ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ 

ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- อาสาสมัครชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

ถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ

นวัตกรรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเปน   

ร้อยละ 85.19 ได้คู่มือองค์ความรู้การ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

เขาอังคาร จำานวน 1 ชุดความรู้ 

เผยแพร่อย่างน้อย 30 เล่ม

- อาสาสมัครชุมชนมีทักษะในการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม   

อยู่ในระดับดีมากคิดเปนร้อยละ 88.19

- อาสาสมัครชุมชนมีทัศนคติท่ีดี       

ต่อการบริหารจัดการท่องเท่ียว         

อยู่ในระดับมากท่ีสุดคิดเปน           

ร้อยละ 90.29

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- อาสาสมัครชุมชนมีเจตคติท่ีดี      

ต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศป่าเขาอังคาร

ผลกระทบ

-



กระบวนการ

4. การจัดการท่องเท่ียวชุมชนตาม

กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการ

สู่การสร้างสมดุลอย่างย่ังยืน

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- เกิดมัคคุเทศก์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขาอังคาร  8 ราย       

และมีรายได้ต่อการทำางานขั้นต่ำาครั้งละ 350 บาท ทำาให้      

มีรายได้เพ่ิมขึ้น 250 บาท คิดเปนร้อยละ 250

- เกิดโฮมสเตย์ท่ีกำาลังขอมาตราฐานและพร้อมรองรับ

นักท่องเท่ียว 5 หลัง มีรายได้จากการเข้าพักของนักท่องเท่ียว

อย่างน้อย                 

- เกิดการประชาสัมพันธ์ถึงการดูแลรักษาต้นทุน             

ทางธรรมชาติป่าเขาอังคารอย่างน้อย 5 ช่องทาง

- เกิดอาชีพผลิตและขายสินค้า จำานวน 3 อาชีพ ครั้งละ   

3,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1,500 บาท คิดเปนร้อยละ 100

- เกิดโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล

และประเภทของนักท่องเท่ียวอย่างน้อย 2 โปรแกรม ได้แก่ 

      1) ศึกษาธรรมชาติทางเส้นรถอีแตก 

      2) ศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินเท้า 

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- เกิดมัคคุเทศก์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารท่ีสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เจ้าของโฮมสเตย์สามารถให้บริการนักท่องเท่ียวได้ในระดับดี

- เกิดกลุ่มแม่ครัวท่ีสามารถทำาอาหารตามตำารับอาหารพ้ืนถ่ินให้มีคุณภาพและรสชาติดีคงคุณค่า     

ของท้องถ่ิน

- คนในชุมชนมีความพร้อมสำาหรับการเปนเจ้าบ้านท่ีดี

- คณะกรรมการฯ สามารถวิเคราะห์มูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนตนเองได้

- เด็กและเยาวชนมีความรู้และเข้าใจ สามารถให้การต้อนรับนักท่อเท่ียวได้เปนอย่างดี

- ผู้ปกครองของเด็กเริ่มมีเจตคติท่ีดีขึ้นจากการท่ีลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมกับชมุชนในการต้อนรับ

นักท่องเท่ียว

ผลกระทบ

1) เกิดการสมดุลทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ียังคงมีการอนุรักษ์ผืนป่าเขาอังคารไปควบคู่การเปิดรับ

นักท่องเท่ียว

2) เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร โดยโปรแกรมท่องเท่ียวครึ่งวันน่ังรถอีแตก

เท่ียวป่าและลงมาทานอาหารพ้ืนถ่ิน เหมาจ่ายต่อหัวๆ ละ 200 บาท รถอีแตก 1 คันสามารถ         

รับนักท่องเท่ียวได้คันละ 8 คน ซ่ึงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อรอบ 1,600 บาท กระจายเปน

รายได้ให้กับคนในชุมชนได้เปนอย่างดี และหากเปนโปรแกรมท่องเท่ียวเต็มวันน่ังรถอีแตกท่องเท่ียว

และกิจกรรมเก็บเห็ดค่าใช้จ่ายรวมอาหาร 3 มื้อพร้อมพักค้างคืนโฮมสเตย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเพ่ิมขึ้น     

เปนคนละ 1,200 บาท

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน

โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 62 ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562



กระบวนการ

4. การจัดการท่องเท่ียวชุมชนตาม

กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการ

สู่การสร้างสมดุลอย่างย่ังยืน

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- เกิดมัคคุเทศก์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขาอังคาร  8 ราย       

และมีรายได้ต่อการทำางานขั้นต่ำาครั้งละ 350 บาท ทำาให้      

มีรายได้เพ่ิมขึ้น 250 บาท คิดเปนร้อยละ 250

- เกิดโฮมสเตย์ท่ีกำาลังขอมาตราฐานและพร้อมรองรับ

นักท่องเท่ียว 5 หลัง มีรายได้จากการเข้าพักของนักท่องเท่ียว

อย่างน้อย                 

- เกิดการประชาสัมพันธ์ถึงการดูแลรักษาต้นทุน             

ทางธรรมชาติป่าเขาอังคารอย่างน้อย 5 ช่องทาง

- เกิดอาชีพผลิตและขายสินค้า จำานวน 3 อาชีพ ครั้งละ   

3,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1,500 บาท คิดเปนร้อยละ 100

- เกิดโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล

และประเภทของนักท่องเท่ียวอย่างน้อย 2 โปรแกรม ได้แก่ 

      1) ศึกษาธรรมชาติทางเส้นรถอีแตก 

      2) ศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินเท้า 

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- เกิดมัคคุเทศก์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารท่ีสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เจ้าของโฮมสเตย์สามารถให้บริการนักท่องเท่ียวได้ในระดับดี

- เกิดกลุ่มแม่ครัวท่ีสามารถทำาอาหารตามตำารับอาหารพ้ืนถ่ินให้มีคุณภาพและรสชาติดีคงคุณค่า     

ของท้องถ่ิน

- คนในชุมชนมีความพร้อมสำาหรับการเปนเจ้าบ้านท่ีดี

- คณะกรรมการฯ สามารถวิเคราะห์มูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนตนเองได้

- เด็กและเยาวชนมีความรู้และเข้าใจ สามารถให้การต้อนรับนักท่อเท่ียวได้เปนอย่างดี

- ผู้ปกครองของเด็กเริ่มมีเจตคติท่ีดีขึ้นจากการท่ีลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมกับชมุชนในการต้อนรับ

นักท่องเท่ียว

ผลกระทบ

1) เกิดการสมดุลทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ียังคงมีการอนุรักษ์ผืนป่าเขาอังคารไปควบคู่การเปิดรับ

นักท่องเท่ียว

2) เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร โดยโปรแกรมท่องเท่ียวครึ่งวันน่ังรถอีแตก

เท่ียวป่าและลงมาทานอาหารพ้ืนถ่ิน เหมาจ่ายต่อหัวๆ ละ 200 บาท รถอีแตก 1 คันสามารถ         

รับนักท่องเท่ียวได้คันละ 8 คน ซ่ึงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อรอบ 1,600 บาท กระจายเปน

รายได้ให้กับคนในชุมชนได้เปนอย่างดี และหากเปนโปรแกรมท่องเท่ียวเต็มวันน่ังรถอีแตกท่องเท่ียว

และกิจกรรมเก็บเห็ดค่าใช้จ่ายรวมอาหาร 3 มื้อพร้อมพักค้างคืนโฮมสเตย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเพ่ิมขึ้น     

เปนคนละ 1,200 บาท
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กระบวนการ

4. การจัดการท่องเท่ียวชุมชนตาม

กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการ

สู่การสร้างสมดุลอย่างย่ังยืน (ต่อ)

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- เกิดอาชีพท่ีรองรับโปรแกรมการท่องเท่ียว อย่างน้อย 

9 อาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม อย่างน้อยร้อยละ 60

- เกิดการดึงเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม         

ในการต้อนรับนักท่องเท่ียวอย่างน้อย 10 ราย

- เด็กและเยาวชนเกิดรายได้ท่ีสามารถลดภาระ      

ของครอบครัวลงได้อย่างน้อยอย่างน้อยครั้งละ       

350 บาทต่อคน

- เกิดตำารับอาหารพ้ืนถ่ินสำาหรับนักท่องเท่ียวแต่ละ

ประเภทอย่างน้อย  5 ตำารับ และเกิดรายได้จาก      

การจัดอาหารต้อนรับนักท่องเท่ียวมื้อละ 150 บาท   

ต่อนักท่องเท่ียว 1 ราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น 50 บาท    

คิดเปนร้อยละ 33.33

- เกิดกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้น จำานวน 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่    

1) กลุ่มไข่เค็ม 2) กลุ่มทอผ้า 3) กลุ่มการแสดง               

4) กลุ่มลูกประคบ 5) กลุ่มพิทักษ์ป่า                   

6) กลุ่มคณะกรรมการกลาง

- คณะกรรมการการท่องเท่ียวของหมู่บ้านและ

อาสาสมัครชุมชนสามารถเปนเจ้าบ้านท่ีดี 30 ราย

มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 15 บาท คิดเปนร้อยละ 100

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- เกิดสมดุลทางการท่องเท่ียว     

เชิงนิเวศระหว่างผู้มาเท่ียว 

ธรรมชาติ และชุมชนผู้ดูแล สามารถ

ส่งต่อความย่ังยืนถึงลูกหลานได้

- คนในชุมชนมีจิตสำานึกท่ีดีและ

พร้อมช่วยกันดูแลรักษาต้นทุน     

ทางธรรมชาติป่าเขาอังคาร

- คณะกรรมการฯ ทราบถึงประเภท

ของนักท่องเท่ียวและสามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว   

แต่ละประเภทได้

- ชุมชนสามารถผลิตสินค้าของ     

ท่ีระลึกให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียว

แต่ละประเภทได้

ผลกระทบ
   

3) เกิดความย่ังยืนจากการท่องเท่ียวท่ีสมดุลย์         

และเยาวชนคนรุ่นของชุมชนเข้ามามีบทบาท   

และสานต่อดูแลธรรมชาติให้สมบูรณ์พร้อมรับ

นักท่องเท่ียวได้

4) จากกลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว       

ท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

5) เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเจริญสุขทางเศรษฐกิจ 

โดยชุมชนเกิดอาชีพจากการท่องเท่ียวทำาให้      

มีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นและมีการกระจายรายได้     

จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร

6) เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน 

โดยเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท้ังในระดับ

ตำาบล ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด จากรายได้

ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร
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กระบวนการ

4. การจัดการท่องเท่ียวชุมชนตาม

กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการ

สู่การสร้างสมดุลอย่างย่ังยืน (ต่อ)

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- เกิดอาชีพท่ีรองรับโปรแกรมการท่องเท่ียว อย่างน้อย 

9 อาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม อย่างน้อยร้อยละ 60

- เกิดการดึงเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม         

ในการต้อนรับนักท่องเท่ียวอย่างน้อย 10 ราย

- เด็กและเยาวชนเกิดรายได้ท่ีสามารถลดภาระ      

ของครอบครัวลงได้อย่างน้อยอย่างน้อยครั้งละ       

350 บาทต่อคน

- เกิดตำารับอาหารพ้ืนถ่ินสำาหรับนักท่องเท่ียวแต่ละ

ประเภทอย่างน้อย  5 ตำารับ และเกิดรายได้จาก      

การจัดอาหารต้อนรับนักท่องเท่ียวมื้อละ 150 บาท   

ต่อนักท่องเท่ียว 1 ราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น 50 บาท    

คิดเปนร้อยละ 33.33

- เกิดกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้น จำานวน 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่    

1) กลุ่มไข่เค็ม 2) กลุ่มทอผ้า 3) กลุ่มการแสดง               

4) กลุ่มลูกประคบ 5) กลุ่มพิทักษ์ป่า                   

6) กลุ่มคณะกรรมการกลาง

- คณะกรรมการการท่องเท่ียวของหมู่บ้านและ

อาสาสมัครชุมชนสามารถเปนเจ้าบ้านท่ีดี 30 ราย

มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 15 บาท คิดเปนร้อยละ 100

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- เกิดสมดุลทางการท่องเท่ียว     

เชิงนิเวศระหว่างผู้มาเท่ียว 

ธรรมชาติ และชุมชนผู้ดูแล สามารถ

ส่งต่อความย่ังยืนถึงลูกหลานได้

- คนในชุมชนมีจิตสำานึกท่ีดีและ

พร้อมช่วยกันดูแลรักษาต้นทุน     

ทางธรรมชาติป่าเขาอังคาร

- คณะกรรมการฯ ทราบถึงประเภท

ของนักท่องเท่ียวและสามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว   

แต่ละประเภทได้

- ชุมชนสามารถผลิตสินค้าของ     

ท่ีระลึกให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียว

แต่ละประเภทได้

ผลกระทบ
   

3) เกิดความย่ังยืนจากการท่องเท่ียวท่ีสมดุลย์         

และเยาวชนคนรุ่นของชุมชนเข้ามามีบทบาท   

และสานต่อดูแลธรรมชาติให้สมบูรณ์พร้อมรับ

นักท่องเท่ียวได้

4) จากกลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว       

ท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

5) เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเจริญสุขทางเศรษฐกิจ 

โดยชุมชนเกิดอาชีพจากการท่องเท่ียวทำาให้      

มีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นและมีการกระจายรายได้     

จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร

6) เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน 

โดยเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท้ังในระดับ

ตำาบล ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด จากรายได้

ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาอังคาร



ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน
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กระบวนการ

5. ทดลองตลาด

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- เกิดนักท่องเท่ียวอย่างน้อย       

5 ประเภท จำานวนอย่างน้อย     

400 คน เข้ามาท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ป่าเขาอังคาร

- นักท่องเท่ียวแต่ละประเภท

ยอมรับการบริหารจัดการท่องเท่ียว

ของชุมชนและมีระดับ          

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

คิดเปนร้อยละ 4.30

- กลุ่มอาชีพต่างๆ                  

เกิดรายได้เฉล่ียละ 350 บาทต่อวัน

ต่อครั้ง ของการจัดกิจกรรม      

การท่องเท่ียว

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- คณะกรรมการฯ สามารถ

ดำาเนินการให้บริการนักท่องเท่ียว  

แต่ละประเภทตามแผนท่ีวางไว้

- เกิดการกระจายรายได้         

อย่างเปนธรรมในทุกๆ อาชีพ

- เกิดการประชาสัมพันธ์          

การท่องเท่ียวอย่างท่ัวถึง            

ทุกกลุ่มเปาหมายจากการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่าย

ผลกระทบ

1) เกิดผลกระทบในระดับจังหวัด     

ด้านบวก ซ่ึงทำาให้เศรษฐกิจโดยรวมของ

อำาเภอเฉลิมพระเกียรติและของจังหวัด  

ดีขึ้น จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวสนใจ      

มาท่องเท่ียวในจังหวัดมากขึ้น เกิดการ

กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

2) เกิดชื่อเสียงจากความพึงพอใจและ

การยอมรับของนักท่องเท่ียวทุกประเภท

ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวฯ   

ของชุมชน



67โครงก�รกลไกก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่�เข�อังค�รแบบบูรณ�ก�รสู่ก�รสร้�งสมดุลอย่�งยั่งยืน 
ภ�ยใต้โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัยเพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี 2562

กระบวนการ

5. ทดลองตลาด

ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ

- เกิดนักท่องเท่ียวอย่างน้อย       

5 ประเภท จำานวนอย่างน้อย     

400 คน เข้ามาท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ป่าเขาอังคาร

- นักท่องเท่ียวแต่ละประเภท

ยอมรับการบริหารจัดการท่องเท่ียว

ของชุมชนและมีระดับ          

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

คิดเปนร้อยละ 4.30

- กลุ่มอาชีพต่างๆ                  

เกิดรายได้เฉล่ียละ 350 บาทต่อวัน

ต่อครั้ง ของการจัดกิจกรรม      

การท่องเท่ียว

ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ

- คณะกรรมการฯ สามารถ

ดำาเนินการให้บริการนักท่องเท่ียว  

แต่ละประเภทตามแผนท่ีวางไว้

- เกิดการกระจายรายได้         

อย่างเปนธรรมในทุกๆ อาชีพ

- เกิดการประชาสัมพันธ์          

การท่องเท่ียวอย่างท่ัวถึง            

ทุกกลุ่มเปาหมายจากการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่าย

ผลกระทบ

1) เกิดผลกระทบในระดับจังหวัด     

ด้านบวก ซ่ึงทำาให้เศรษฐกิจโดยรวมของ

อำาเภอเฉลิมพระเกียรติและของจังหวัด  

ดีขึ้น จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวสนใจ      

มาท่องเท่ียวในจังหวัดมากขึ้น เกิดการ

กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

2) เกิดชื่อเสียงจากความพึงพอใจและ

การยอมรับของนักท่องเท่ียวทุกประเภท

ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวฯ   

ของชุมชน
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