
   
 
 
 

บทน ำ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อชุมชน 4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว   จังหวัดชัยภูมินั้น     
ซึ่งประกอบด้วย ต าบลเก่าย่าดี ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ต าบลท่าหินโงม             
ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยท้ัง 4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว มีอาณาเขตติดต่อกัน จุดเด่น    
ทางยุทธศาสตร์เป็นพื้นท่ีภูเขาป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตพืชผลท่ีส าคัญของจังหวัด มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ประชาชน ผู้น าท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว 4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว  ให้ยั่งยืนในทุกมิติ 
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทุกฝ่าย และส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับคือประชาชนในเขตพื้นท่ี  4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว      
มีความรักความสามัคคี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

ขอขอบคุณทุกท่าน หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแผนพัฒนาการท่องเท่ียว    
โดยชุมชนเพื่อชุมชน 4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว  และร่วมมือกันขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
         

                   คณะท างาน 
                                         การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อชุมชน 4 ต าบล ภูแลนคา-ล าปะทาว   
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1.หลักกำรของกำรพัฒนำท่องเท่ียวโดยชุมชน 
1. ความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) 

คือ การท่องเท่ียวท่ี ค านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม  และวัฒนธรรมของชุมชน  ก าหนดทิศทางโดย
ชุมชน  จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ  ดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่
ผู้มาเยือน  

2. องค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน มี 7 องค์ประกอบ 
2.1 มีองค์กร/กลไก ในการบริหารจัดการท่องเท่ียว 

(1) มี องค์กร/กลไก ท่ี เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อ เป็นแกนน าในการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียว 

(2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียว  
2.2 มีระบบการบริหารจัดการท่องเท่ียวที่ ยั่งยืน 

(1) มี ระบบบริหารจัดการท่องเท่ียวของชุมชน และกฎกติกาท่ี ใช้ในการ บริหารการท่องเท่ียว 
และสามารถเช่ือมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชน 

(2) การเสริมศักยภาพของคนในกลุ่มท่องเท่ียวและชุมชน 
(3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและรูปแบบท่ีใช้ส าหรับบริหารจัดการท่องเท่ียวของชุมชน 
(4) การตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพือ่สร้างรายได้ทางการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนกับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
2.3 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 

(1) สนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
(2)  กระจายรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวชุมชนอย่างเป็นธรรมและสร้างโอกาสในการมีรายได้

เสริม 
2.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน 

(1) กลุ่มท่องเท่ียวมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
(2) มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภายในสู่คนภายนอก 
(3) มีกฎ กติกา และแนวทางเพื่อเคารพและปกป้องวัฒนธรรม ชุมชน 
(4) กลุ่มท่องเท่ียวมีการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม 

2.5 มีส่วนในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
(1) กลุ่มท่องเท่ียวมีข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(2)  มีการออกแบบกิจกรรมท่องเท่ียวที่ค านึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี

ยั่งยืน 
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(3) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
(4) มีการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหามลภาวะ 

2.6 สร้างการเรียนรู ้
(1) กิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการเรียนรู้  ความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ

ชุมชนให้แก่ผู้มาเยือน  
(2) สร้างจิตส านึกและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ท้ังคนใน

ชุมชนและผู้มาเยือน 
2.7 มีการบริการท่ีดีและปลอดภัย ท้ังด้านท่ีพัก ยานพาหนะ นักส่ือความหมายท้องถิ่น เจ้าของบ้าน    

และการประสานงานท่ีดีระหว่างกลุ่มในชุมชนเพื่อให้บริการ 
3. ประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับจากการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
3.1 การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนความอยู่รอดของ

ชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ ชุมชน คนในชุมชนมีความเช่ือมโยงผูกพันกับ
ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า  การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้าง
ความภาคภูมิใจ ให้กับชุมชนในการเผยแพร่ ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเท่ียว
ให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการท างานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.2 การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ี
บอกถึงอัตลักษณ์ความเปน็ชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะท าให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยท่ียังคง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย  มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง การท่องเท่ียว
โดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ คนในชุมชนในการน าเสนอ “ของดี ”  ชุมชนให้คน
ภายนอกได้รับรู้ ท าให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด   และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น  ชุมชนมีการบริหารจัดการและ
ร่วมกันก าหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างท่ีชุมชนพร้อมในการน าเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ ผู้มาเยือน 
ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวส าหรับนักท่องเท่ียว การท่ีมีนักท่องเท่ียวสนใจแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมคน  ท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งท่ีท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ  และมีชีวิตชีวาในการน า
เสนอข้อ มูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเท่ียวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน   ท าให้เยาวชนคน
รุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง 
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3.3 การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคนความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นหรือชาติ

พันธุ์  ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพื้นท่ีทางสังคม ได้รับการยอมรับจากคนภายนอก เป็น
หัวใจส าคัญของการด ารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชน  การท่องเท่ียวโดยชุมชนช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและ
ก าหนดบทบาทของชุมชนต่อการท่องเท่ียว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน  สร้างระบบในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยชุมชนเองมีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่
ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเท่ียว ให้คนในชุมชนมีความเช่ือมั่นในการน าเสนอปัญหาและความ
ต้องการกับหน่วยงานภายนอก น าเสนอประสบการณ์และความส าเร็จในการพัฒนากับคนและหน่วยงานท่ีมา
ศึกษา-ดูงานนอกจากเป็นการพัฒนา “คนใน” แล้วยังให้การศึกษากับ “คนนอก” ด้วย 

3.4 การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่นการท่องเท่ียวเป็น
การดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชนคือวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง 
วัฒนธรรมด้ังเดิม  และแหล่งท่องเท่ียวที่มีความอุดมสมบูรณ์  จุดดึงดูด คือ วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและมีการด ารงชีวิต
ท่ีผูกพันกับธรรมชาติ  การท่องเทียวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริมท่ี สามารถนารายได้นั้นไปด ารงชีพ โดยท่ี คนใน
ชุมชนยังคงด าเนินวิถีด้ังเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว ในการสร้างอาชีพเสริมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว สร้างงานให้กับคนในชุมชนการท่องเท่ียวโดยชุมชน จัดสรรรายได้จากการท่องเท่ียว
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์ 

2. กำรวิเครำะห์ศักยภำพและเป้ำหมำยกำรท่องเท่ียว 
นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ภาคการท่องเท่ียว การบริการ 
 การพัฒนาการท่องเท่ียว    
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องส่ิงอ านวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึง การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ทุกกลุ่ม 

(2) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

(3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเท่ียวคุณภาพ ท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด 
 (5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียว 
 (6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 

(7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับ
แหล่งท่องเท่ียวของ 4 ต าบลหลังเขาภูแลนคา ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
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เป้ำหมำยกำรท่องเที่ยวของ 4 ต ำบลภูแลนคำ-ล ำปะทำว 
1. เป้าหมายท่ี ต้องการเห็นการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

- ให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  
- มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม  เกษตรวิถี 
- ให ้4 ต าบลลุ่มน้ าล าปะทาว   แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตร

อินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ 
- ประชาชน 4 ต าบลลุ่มน้ าล าปะทาว   มีรายได้เสริมจากการท่องเท่ียว 
-  ให้นักท่องเท่ียวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- ให้แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของ

ประเทศ 
มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ชุมชนรักป่า ป่าให้ชุมชน 
- ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นปา่ต้นน้ าล าธาร ปลอดสารพิษตกค้าง 
มิติในด้ำนเศรษฐกิจ 
- คนในชุมชน 4 ต าบลลุ่มน้ าล าปะทาว    มีงานท า มีอาชีพเสริม เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

3. นโยบำยของ 4 ต ำบลลุ่มน  ำล ำปะทำว    
1.  นโยบำยด้ำนสังคม     

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว  เป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนให้
ความส าคัญเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี น าไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน  โดยมีนโยบาย  ดังนี้ 

1.1  การส่งเสริมการศึกษา  และการกีฬา 
1.2 การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  สตรี  เยาวชน    

   1.3  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    
   1.4  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
   1.5  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
    1.6  การอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2.   นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ    
  4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว  ยึดหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” เน้นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อผลิตสินค้า 
OTOP  โดยมีนโยบาย  ดังนี้ 

   2.1  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ  
2.2  การจัดหาตลาดเพื่อกระจายผลผลิต  เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
2.3  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 3.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน      
  การพัฒนาด้านการคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
โดยมีนโยบาย  ดังนี้ 

3.1  ให้มีและมีบ ารุงทางสัญจร  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม 
3.2  ให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในครัวเรือน รวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะในจุดชุมชน 
3.3  ให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งสนับสนุนน้ าเพื่อการเกษตรให้พอเพียง 

 4.  นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ  และการก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในการรักษา
สภาพแวดล้อมอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติ  โดยมีนโยบาย  ดังนี้ 

4.1  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.2  การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 

5.   นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร       
 การบริหารท่ีโปร่งใส ยุติธรรม ถูกต้อง รวดเร็ว มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน การให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยมีนโยบาย  ดังนี้ 

   5.1  การบริหารโดยยึดหลัก  “ ธรรมาภิบาล”  คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลัก
ความโปร่งใส  หลักการมีส่วนรวม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า        

5.2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของชุมชน รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในชุมชน 4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ของ ในปัจจุบันให้ทราบว่า
สถานการณ์การพัฒนาอยู่  ณ  จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค) 

1) ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ด้ำนสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 4 ต าบลภูแลนคา-ล าปะทาว   ในปีท่ีผ่านมาได้มีการ

พัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ าได้ระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และความต้องการของประชาชน
ด้านนี้จึงมีอีกจ านวนมาก  เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่นๆภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขต
ไฟฟ้า ระบบประปา  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างท่ัวถึงพื้นท่ี ตามแผนพัฒนาท่ี
ก าหนดไว้  จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการท่ีเคยเสนอมา เสนอปัญหาและความต้องการบูรณาการร่วมกัน
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาการท่องเท่ียว  4 ต าบลลุ่มน้ าล าปะทาว  เพื่อการสนับสนุนงบประมาณหน่วยงาน        
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

2)  ด้ำนเศรษฐกิจ 
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด  แต่ก็ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาทาง ด้านนี้ให้หมดไป

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิต ลดคนงาน ท าให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีรายได้เล้ียงดูครอบครั ว องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ
ราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดท าธุรกิจขนาดย่อม  
จัดหาตลาดกลางร้านค้าชุมชน  ศูนย์จ าหน่าย ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
3)  ด้ำนสำธำรณสุข 

ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่ง
รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดี   หากไม่มีการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนอย่างท่ัวถึงแล้วจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาในภาพรวม ของการพัฒนาในทุกด้าน  ดังนั้น
จึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
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4)  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพื่อ

เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ
ด าเนินชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอด จนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 

5)  ด้ำนสังคม 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ท าให้คุณภาพชีวิต

ของประชาชนไม่ดีเท่าท่ีควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการส่งเสริม
ความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ังส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

6)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดยประชาชน

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล 4 ต าบลภูแลนคา-      
ล าปะทาว  ได้ด าเนินการขุดลอกคลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืช  ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สมดุลต่อไป 
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7)   ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน   มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรวมท้ังจัดหา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ   ให้สามารถปฏิบั ติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้   
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว   ท่ัวถึงและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพ 

เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน   และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ  4 ต าบลลุ่มน้ า   
ล าปะทาว  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ  4 ต าบลลุ่มน้ าล าปะทาว    
ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (S = STRENGTH) 
* ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด

และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวทุกมิติ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน   
* หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้น าท้องถิ่น มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาพื้นท่ี        

4 ต าบลหลังเขาภูแลนคา  อยู่ในระดับท่ีพร้อมท่ีจะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน        
* ด้านการบริหารจัดการ  หน่วยงานทุกภาคส่วน สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การส่งเสริมการท่องเท่ียว และด้านอื่นๆ             
* มีศูนย์บริการประชาชนสายตรวจต าบล เจ้าหน้าท่ีด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในต าบล   
* มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท าให้มีรายได้จากการท่องเท่ียว 
* มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าท่องเท่ียวให้ความสนใจ 

2. จุดอ่อน (W= WEAKNESS) 
* โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง เนื่องจากเช่ือมโยงท้ัง 4 ต าบล        
* ระบบฐานข้อมูล แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 4 ต าบลไม่ชัดเจน 
* ประชาชนยังไม่สนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดให้ความ ช่วยเหลือ 
* ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
* ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
* ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเช่ือมโยงด้านการ

ท่องเท่ียวในจังหวัด              
* ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร  
* ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท าอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเช่ือมโยงด้านการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด 
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3. โอกำส  (O= OPPORTUNITY) 
* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็น

ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น  
* พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีใน

การจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

* การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม 
* การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โอกาสท่ีจะได้ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณมีมาก 
* ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม 
* ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 
4. อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (T= THREAT) 
 * การบูรณการจัดท าแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 4 ต าบลหลังเขาภูแลนคา เริ่มจัดท า         
พ.ศ.2560 เป็นปีแรก 

* งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานท่ี
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้องประสานงานกัน  ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์   

* ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย          

* การแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งเสริมการท่องเท่ียว หรือเรื่องอื่นๆเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆส่วนท่ีต้องประสานงานกัน  ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์   

* ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียว  และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว 
ยังไม่ท่ัวถึง 

 

5.ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว 
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การน าแผนพัฒนาการท่องเท่ียว

ไปสู่การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคล่ือน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดต้ังด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนท่ีมีความเหมาะสมเข้ามา
ท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
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ฝ่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวของประชาชนใน

ชุมชน ส่ือสารภายในชุมชน ดูแลด้านส่ือมวล สร้าง
กิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ ท้ังรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเท่ียว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวให้ครบวงจร น าเสนอ
เป็น Packages Tour ควบคุมรูปแบบการท่องเท่ียว 
และให้บริการนักท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน และคง  
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ 

5. ฝ่ายดูแลสถานท่ี บ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

6. ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขท่ัวไป 
ปรับปรุงหาถังใสขยะ รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่อง
ความสะอาด และอาหารท่ีบริการนักท่องเท่ียว 

7. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเท่ียว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

8. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

9. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติท่ีดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเท่ียวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน  
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นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเท่ียว
โดยตรงแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเท่ียว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยตรง 
5 ส านักงานการท่องเท่ียวชัยภูมิ 

 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านท่ีดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพี่เล้ียงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะไฟหวาน สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 
วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
ต ารวจ/อปพร. 

 
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ท่ีพัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเท่ียวและการให้บริการ ท่ีได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 
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ปฏิทินกำรท่องเท่ียว ต ำบลเก่ำย่ำดี 

อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ช่วงเดือน สถานท่ีท่องเทียว รายละเอียด/กิจกรรม สถานท่ีต้ัง ประเภทแหล่งท่องเท่ียว 

ตลอดทั งปี 

(ช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่
การท่องเท่ียวคือช่วง

เดือน (มีนาคม – 
พฤษภาคม) 

 

 

-เข่ือนล าประทาว 

 

 

 

 

-ล่องแพเข่ือนล าประทาว 

-เป็นเขื่อนท่ีสร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายใน
อ าเภอแก้งคร้อ สามารถจุน้ าได้48ล้านลบ.ม.เป็น
สถาน ท่ี ท่อง เ ท่ี ยว ท่ีขึ้ น ช่ือของต าบลเก่ าย่ า ดี 
เนื่องจากมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น
เหมาะแก่การมาเดินทางมาท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อน
ใจ (ช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวคือช่วงเดือน 
(มีนาคม – พฤษภาคม) 

-มีบริการล่องแพชมทัศนียภาพของเขื่อนล าประทาว 
อีก ท้ั งยั งมี อาหารและ เครื่ อ ง ด่ืมไ ว้ บริก ารแก่
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวยังต าบลเก่าย่าดี 

-มีห่วงยางให้เช่าบริการ 

-มีเจสกีให้เช่าบริการ 

- ส านักงาน พลังงานไฟฟ้า 
เข่ือนล าประทาว ต าบลเก่าย่า
ดี อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ 

แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 

14 



 

ตลอดทั งปี 

 (ช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่
การท่องเท่ียวคือ ช่วง

เดือน กันยายน – 
กุมภาพันธ์ ของทุกป ี

-วัดอรุณธรรมสถาน 

(พระธาตุชัยภูมิ) 

-เป็นวัดท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เงียบสงบ เป็นท่ี  

ส าปายะเหมาะแก่การเดินทางมาปฏิบั ติธรรม
นอกจากนี้ ยั งมีพระธา ตุ ชัยภูมิประ ดิษฐ์สถาน
ตระหง่านอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นพระธาตุองค์เดียวท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดชัยภูมิ รูปแบบการสร้างนั้นเป็น
ศิลปะแบบผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาและ
ล้านช้างท่ีผสมผสานกันอย่างลงตัวและสวยงาม 
ดังนั้นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังต าบลเก่าย่าดีไม่
ควรพลาด 

-หมูท่ี่ 9 บ้านภูสองช้ัน 

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-แหล่งท่องเท่ียวทาง
พระพุทธศาสนา 

ตลอดทั งปี 

 

-อนุสาวรีย์ปู่ด้วง-ย่าดี 

 

 

 

 

-ปู่ด้วง ย่าดี ถือเป็นปูชนียบุคคลท่ีชาวต าบลเก่าย่าดี
และชาวต าบลใกล้เคียงให้ความเคารพน าถือ ซึ่งผู้ท่ี
ผ่านไปผ่านมาไม่พลาดท่ีจะเข้ามากราบขอพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล และในแต่ละปีจะมีการจัดงาน
บวงสรวงปู่ด้วง-ย่าดีในงานประเพณีบุญเดือนสาม 
เป็นประจ าทุกปี 

-หมู่ท่ี 1 บ้านเก่าย่าดี  

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ทางวัฒนธรรม 

ตลอดทั งปี 

 

 

-หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านภู
สองช้ัน 

 

-ชมสวนเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงพร้อม
ชมและชิมผลไม้รสเด็ดตามฤดูกาลและเลือกซื้อผัก
ผลไม้ปลอดสารพิษ แก้วมังกรรสเลิศ กราบพระธาตุ
วัดอรุณ ตอนรับอบอุ่นหมู่บ้านโฮมสเตย์ 

-หมู่ท่ี 9 บ้านภูสองช้ัน  

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
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ตลอดทั งปี 

 

-หมู่บ้านโฮมสเตย์ -สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวสวนท่ีมีวิธีการด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมการตอนรับ
อันอบอุ่น ล้ิมลองอาหารประจ าถิ่นผลไม้พืชไร่ของ
หมู่บ้าน ตามสโลแกนท่ีว่า พักถูกท่ี ราคาถูกใจ ใส่ใจ
บริการ อาหารบริบูรณ์ เพิ่มพูนความรู้น าสู่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

-หมู่ท่ี 9 บ้านภูสองช้ัน  

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

ตลอดทั งปี 

 

-สวนเกษตรอินทรีย์
ผสมผสาน  

TK. Organic Farms. 

บ้านท่ากอก 

 

-เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
ระหว่างคนกับธรรมชาติ ไม้เล็ก ไม้ใหญ่ สัตว์เล็ก พืช
พรรณธัญญาหารทุกอย่างอาศัยอยู่ร่วมกันโดยการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยอาศัยธรรมชาติของกัน
และกันพร้อมชิมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรทางสวนซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ท่ีรสชาติดีและดี
ต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

-หมู่ท่ี 3 บ้านท่ากอก  

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

ตลอดทั งปี 

 

-ชมวิถีชีวิต/การเล้ียงปลา
ในกระซงั 

-ชมวิธีการเล้ียงปลาในกระซังของเกษตรกรผู้เล้ียง
ปลาในกระซัง พร้อมทดลองให้อาหารปลาและเลือก
ชมและเลือกซื้ อปลานิลสดๆจากกระซังพร้อม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระซังไว้กลับไปเป็นของ
ฝากของท่ีระลึกแก่คนทางบ้าน 

 

 

-หมู่ท่ี 6 บ้านหนองพีพ่วน 

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
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ตลอดทั งปี 

แต่ช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่
การท่องเท่ียว คือ ช่วง 
เดือน พฤศจิกายน-
กุมภาพันธ ์

-ไร่กาแฟบ้านและป่า -ชมไร่กาแฟอาราบิก้าแห่งแรกของชัยภูมิชมและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีสดใหม่จากไร่กลับไปเป็นของ
ฝากของท่ีระลึก 

-หมู่ท่ี 4 บ้านด่านเจริญ 

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-แหล่งท่องเท่ียงเชิง
เกษตร 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์ -ไร่ส้มอุไรวรรณ -ชมและชิมส้ม ท่ีไร้ส้มอุไรวรรณ ซึ่งเป็นไร้ส้มโซกุน
แห่งเดียวของเทือกเขาภูแลนคา ถ่ายรูปพร้อมชม
และเลือกซื้อผลผลิตสดๆจากไร่ 

-หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยหินลาด 
ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์ -สวนด้วยรักสตรอเบอร์รี่ -ชมสวนสตรอเบอร์รี่ด้วยรักพร้อมถ่ายรูปเลือกชิม
และเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ มีให้เลือกซื้อ
ตามสายพันธุ์และรสชาติท่ีช่ืนชอบพร้อมผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสตรอเบอร์รี่สดใหม่จากไร่ 

-หมู่ท่ี 8 บ้านหลุบช้างพราย 
ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

ขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 

ของทุกป ี

-ประเพณีบุญเดือน3 -ชมพิธีบวงสรวง ปู่ด้วง-ย่าดี และรวมกิจกรรมต่างๆ
อีกมากมาย มีกิจกรรมการแสดงของหมุ่บ้านและ
โรงเรียน  มีมหรสพสมโภชน์ ตลอดงาน 3วัน 3 คืน 

-หมู่ท่ี 1  บ้านเก่าย่าดี ต าบล
เก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

-แหล่งท่องเท่ียว เชิง
วัฒนธรรม 
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ข้อมูลโรงแรม รีสอร์ท สถำนท่ีพักในเขตต ำบลเก่ำย่ำดี 

ล าดับ ช่ือ/สถานท่ี เตียงเดียว เตียงคู่ บ้านพักท้ังหลัง สถานท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ 

ราคา/ห้อง ราคา/ห้อง ราคา/หลัง 

1. 

 

- ปาริมา รีสอร์ท 

บริการที่พัก อาหารและเครื่องด่ืม รับจัดประชุมสัมมนา 

800  700 -หมู่ที่ 4 บ้านด่านเจริญ  

ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

080-5677889 

2. -บ้านไร่แสนรัก 

บริการที่พัก อาหารและเครื่องด่ืม รับจัดประชุมสัมมนา 

1,000 1,000 1,200 -หมู่ที่ 4 บ้านด่านเจริญ  

ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

081-9760031 

086-2552291 

081-8242853 

3. -แลนคาวัลเลย์ 

บริการที่พัก 

500 500 700 -หมู่ที่ 4 บ้านด่านเจริญ  

ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

089-8901211 

4 -บ้านสวนริมน้ า 

บริการที่พัก 

   -หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายทอง  

ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

 

5. -ออน เดอะ ร็อค 

บริการที่พัก 

   -หมู่ที่ 9 บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่า
ดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 
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6. -บ้านสวนศศินันท์ 

บริการที่พัก 

-หมู่ที่ 1 บ้านเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี 
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

087-8794804 

088-0369556 

7. -บ้านพักแคมป์สน 

บริการที่พัก   (เปิดบริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 

- - พัดลม 1000 

แอร์ 1500 

-หมู่ที่ 8 บ้านหลุบช้างพลาย  

ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

093-7254064 

8. - หมู่บ้านโฮมสเตย์ 

พักร่วมกันกับเจ้าของ 

   -หมู่ที่ 1 บ้านเก่าย่าดี  

หมู่ที่ 9 บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่าดี 
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

 

 

9. -สถานท่ีกางเต้นท์ในเข่ือนล าประทาว เป็นลานหญ้าธรรมชาติ ลานหน้าเข่ือนล าประทาว ลานหน้าเข่ือนล าประทาว 089 - 9383945 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลร้ำนอำหำรภำยในเขตต ำบลเก่ำย่ำดี 

ล าดับ ช่ือ -สถานท่ี บริการอาหารประเภท สถานท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ 

1 ร้านล าประทาวชวนชิม อาหารไทย / อาหารป่า เข่ือนล าประทาว  

2 ร้านน้องปุ๋ยปลาเผา อาหารไทย / อาหารอีสาน เข่ือนล าประทาว 081 - 9555808 

3 ร้านกุ๊กกิ๊กปลาเผา อาหารไทย เข่ือนล าประทาว  

4 ร้านครัวยายหอม อาหารไทย / อาหารอีสาน เข่ือนล าประทาว 081 - 19997967 

5 ร้านกลมกล่อม อาหารไทย เข่ือนล าประทาว  

6 ร้านขุนช้าง อาหารไทย เข่ือนล าประทาว  

7 ครัวปาริมา  อาหารไทย / อาหารฝรั่ง ปาริมารีสอร์ท ม.4 บ.ด่านเจริญ ต.เก่าย่าดี 080 - 5677889 

8 บ้านไร่แสนรัก อาหารไทย / อาหารฝรั่ง บ้านไร่แสนรัก  ม.4 บ.ด่านเจริญ ต.เก่าย่าดี 081 - 9760031 
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โปรแกรมกำรท่องเที่ยว 4 ต ำบลภูแลนคำ-ล ำปะทำว 

1. โปรแกรม ไป – กลับ 

08.00 น.  พร้อมกันท่ี อบต.เก่าย่าดี 

08.20 น.  ไหว้พระธาตุชัยภูมิ บ้านภูสองช้ัน ต.เก่าย่าดี 

08.50 น.  เย่ียมชมสวนเกษตร(แก้วมังกร) บ้านภูสองช้ัน 

09.40 น.-12.00 น. วัดภูเขาทอง + ชมกลุ่มสมุนไพร ต.ท่ามะไฟหวาน+รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 น.  ชม ชิม ไร่สตอเบอรรี่(ไร่ภูมิสิริน) ต.ซับสีทอง 

14.00 น.- 15.30 น. มอหินขาว + ชมสวนเกษตร(ตามฤดูกาล) 

   -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

  

 

 *** ค่าใช้จ่ายหัวละ 499 บาท : คน   /  10 คน : 1 กรุ๊ป 

 *** เวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมกำรท่องเที่ยว 4 ต ำบลภูแลนคำ-ล ำปะทำว    

2. โปรแกรม 2 วัน 1 คืน 

 *วันที่ 1 

 09.00 น. – 13.00 น.  พร้อมกัน ณ อบต.เก่าย่าดี 

    นมัสการปู่ด้วง – ย่าดี + เย่ียมชมสวนเกษตร + ล่องแพเข่ือนล าปะทาว                                   

                     + รับประทานอาหารเท่ียง บนแพ 

 13.00 น. – 16.00 น. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่ามะไฟหวาน 

    วัดภูเขาทอง + กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

 16.30 น.  เข้าท่ีพัก ต.เก่าย่าดี 

 *วันที่ 2 

 0700 น. – 12.00 น. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ต.ซับสีทอง 

    ป่าปรงพันปี + สวนเกษตร(ตามฤดูกาล) + รับประทานอาหารเท่ียง 

 13.00 น. – 16.00 น. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ต.ท่าหินโงม 

    มอหินขาว + สวนเกษตร(ตามฤดูกาล) 

    -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ(เวลา 16.00 น.) 

   

  

 *** ค่าใช้จ่ายหัวละ 1,499 บาท : คน   /  10 คน : 1 กรุ๊ป 

 *** เวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมกำรท่องเที่ยว 4 ต ำบลภูแลนคำ-ล ำปะทำว    

3. โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 

 *วันที่ 1 (เช้ำ – เย็น)  ต.ท่ามะไฟหวาน โดยมีกิจกรรม  

  ท าขนมไทย + แปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น + สนทนาธรรม วัดภูเขาทอง +รับประทานอาหารเท่ียง  

  เข้าท่ีพัก ต.เก่าย่าดี 

 *วันที่ 2 

 เช้ำ - แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ต.ซับสีทอง/ ต.เก่าย่าดี โดยมีกิจกรรม 

  ป่าปรงพันปี + สวนเกษตร(ตามฤดูกาล) + ล่องแพเข่ือนล าปะทาว + รับประทานอาหารเท่ียง 

 เย็น - ชมวิถีชุมชนการเล้ียงปลาในกระชัง ต.เก่าย่าดี 

  กิจกรรมพายเรือให้อาหารปลาในกระชัง/เข้าท่ีพัก ต.เก่าย่าดี 

 *วันที่ 3  (เช้ำ – เที่ยง) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ต.ท่าหินโงม  

  มอหินขาว + ซื้อของฝาก 

  -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

   

  

 *** ค่าใช้จ่ายหัวละ 2,000 บาท : คน   /  10 คน : 1 กรุ๊ป 

 *** เวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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