


ค าน า 
 
  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลภูผาม่าน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอ าเภอภูผาม่าน แล้วน าข้อมูลเหล่านี้จัดท าเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของ
เทศบาลต าบลภูผาม่าน (พ.ศ.255๙-256๓) 

  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ เนื่องจาก
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่ต้องก าหนด
ถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

  เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีความมุ่งม่ันที่จะน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับนี้ไปใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านไปสู่วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าการท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
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1. ความน า 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศการสร้างงาน  และการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
การคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมี
บทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและ
บริการอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามล าดับ  มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประ เทศไทยมาจากหลาย
ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบ
หลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ บราซิล รัสเซียอินเดีย และจีน ส่งผลต่อการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
เงินทุน สินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกและ
เตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งจะต้องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆประเด็นผลกระทบด้านสังคม การให้ความสนใจกับชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ
กับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้สื่อสารสนเทศในการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มท่องเที่ยวแบบอิสระ สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and WellnessTourism) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (SportsTourism) เป็นต้น นอกจากนี้ผลกระทบด้านสังคม กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรม
โลกที่เข้ามาในประเทศไทย การเปิดการค้าเสรี ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลต่อวิถีชีวิต
คนไทยทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

 ประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สถานการณ์และ
แนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะปัญหามลพิษ 
อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และน้ าท่วม ส่งผลต่อความงดงามและบรรยากาศของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมทั้งได้ร่วมลงนามรับรองพิธีสารโตเกียวร่วมรับผิดชอบการ
ด าเนินการด้านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการ
ค านึงถึงการท่องเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism)การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอย่างสมดุล และยั่งยืนประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้อง
ปรับเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การทวีสมรรถนะเทคโนโลยีด้านการบินและการ



ขยายตัวของกิจการสายการบินต้นทุนต่ า ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางบ่อยขึ้นและระยะเวลาในการพ านักของ
นักท่องเที่ยวแต่ละครั้งสั้นลง 
 ประเด็นในด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ซึ่งในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา   
ภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยและปัญหาการก่อการร้ายใน     
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อประเทศไทย 
เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดหลักเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอ่ืนๆ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศสถานการณ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมานอกจากจะส่งผลต่อการลดลงของ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด้วยเพ่ือให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  
เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2552 ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท ายุทธศาสตร์แผนงานฟ้ืนฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งสอดรับกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่ จะต้องจัดท าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้น
ภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพ่ือเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการ
ท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้าง
รายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ มุ่งเน้น 
การปูองกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยน้อมน าแนวคิด“เศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มาใช้ในการจัดท าแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
องค์รวมที่สร้างทั้งรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ คาดหวังว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ  
ดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการกระตุ้นและฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยวของทุกฝุ ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 2) ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว  ซึ่งจะช่วยให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานโดยน ากลยุทธ์       
ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน/องค์กรของตน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในภาคการท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 
และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล 
 4) แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ภาคประชาชนภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกท าลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกในปริมาณที่เหมาะสม 
สะดวก และบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้นด้วยความจ าเป็นดังที่กล่าวมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้เพ่ือ



ก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และเกิดการบูรณาการ
การท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือน า ไปสู่เปูาหมายการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืนต่อไป 
 
สถานการณ ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  เพราะ
นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว  ยังเป็นอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก       
การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปี
สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน  ซึ่งในปี 2552 ประเทศไทยมีรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.5 ของมูลค่าส่งออกรวม 
(ร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 
ของแรงงานทั้งระบบ 1 รวมทั้งยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้
เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนส าคัญที่ช่วยชดเชยการขาดดุลการค้าในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทย   
มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ดังนั้นในการจัดท าแผน พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศจึงต้อง
พิจารณาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

 1) ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ในช่วงระยะเวลา 4-5 ป ี 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งวิกฤตการณ์โรคซาร์ส (SARS) เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami) 
การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ ามัน โรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นเงื่อนไขข้อจ ากัดในการรักษา
ตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ โดยผลกระทบจากวิกฤตในแต่ละครั้งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจ านวน
นักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด เช่น ภายหลังจากเกิดเหตุวิกฤตการณ์โรคซาร์ส ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงถึง 50% 
ภายใน 3 เดอืน เหตุการณ์สึนามิส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง 30% ภายใน 2 เดือน อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังจาก
เกิดวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่นานนัก 

 2) สถานการณ์ทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่ง  
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่ ท าให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงระยะเวลาต่อไป
มีความท้าทายมากขึ้น สถานการณ์ทางการเมืองได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยว  
และภาพลักษณ์ของประเทศนับตั้งแต่การเกิดรัฐประหาร ในปี 2549 การปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2551 และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-14 
เมษายน 2552 ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจ ส่งผลให้จ านวนการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ลดลงอย่างรุนแรง8 ถึงแม้จ านวนนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 แต่วิกฤตทางการเมือง 
ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม - เมษายน 2553 ได้ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยวเลวร้ายลงอีก จากการเผยแพร่ข่าวไป
ทั่วโลก รวมทั้งการออก Travel Warning ของประเทศต่างๆเพ่ือแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงในการเดินทางมา
ประเทศไทย ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย 
 3) จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ ค่าใช้จ่าย และวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวนและรายได้ของ
นักท่องเที่ยวในช่วงวิกฤต และหลังเกิดวิกฤต แต่ก็พบว่าภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโตจะกลับไปอยู่
ในระดับเดิม 



 - จ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
เฉลี่ยปีละประมาณ 9 ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม 5% ต่อปี อัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 
7 ของเอเซีย โดยมาเลเซียและเวียดนามมีการเติบโตเฉลี่ยอันดับที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ปี 2553 เป็นปีที่ประเทศ
ไทยมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดจ านวน 15.8 ล้านคน 
 - รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2553 มีรายได้ 
585.9 พันล้านบาท ระหว่างปี 2548-2553 พบว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ 11.90% โดยอัตราการเติบโตของรายได้จะปรับลดลงและมีค่าเป็นลบในช่วงปีที่เกิดวิกฤต 
แต่ภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโตของรายได้จะกลับไปอยู่ในระดับเดิม 
 - ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว/คน มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้
จ่ายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่าย 3,172.93 บาท ในปี 2541 เพ่ิมเป็น 3,992.60 บาท ในปี 2553 ทั้งนี้
การเกิดวิกฤตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท าให้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ปี 2553 ต่ ากว่าปี 2550 2551 และ 
2552 
 - จ านวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นับจากปี 2543 เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มพักในประเทศไทยนานขึ้นจากวันพักเฉลี่ย 7.77 วัน เป็น 9.22 วันในปี 2553 

 4) นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรป เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทย 
นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่ง (8,076,493 คน ในปี 2553) เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเอเชียตะวันออก  
โดย มาเลเซีย ญี่ปุุน จีน และเกาหลี เป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุด ส าหรับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป  
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 27 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเยอรมัน 
สวีเดน และรัสเซีย มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุด และเป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และ
ตะวันออกกลางมีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.98 และ 23.00 ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาจากรายได้พบว่า
นักท่องเที่ยวจากยุโรปยังเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ  40 ของรายได้นักท่องเที่ยวทั้งหมด  
และพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปมีจ านวนวันพักนานกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชีย 

 5) นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าในปี 2553 จะมีการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนไทยจ านวนประมาณ 88 ล้านคน/ครั้ง และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ
ประมาณ 413,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2543 ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง 59.74 คนต่อครั้ง การท่องเที่ยว
ภายในประเทศมีส่วนกระจายรายได้สู่พ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ระยอง และกาญจนบุรี 

 6) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และมีส่วนสร้างมูลค่า
ให้ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปาสุขภาพอนามัย การค้าของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง 
บริการด้านโลจิสติกส์ และการจ้างงานในระดับต่างๆ เป็นต้น กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีมูลค่ารวม 
337,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 ของการบริการภาคเอกชนทั้งหมด 11 โดยนับเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงเป็น
อันดับสองรองจากกลุ่มการสื่อสารและขนส่งเมื่อพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจแล้ว พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ใน
กลุม่ผู้ประกอบการขนาดย่อมร้อยละ 62.3 กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ร้อยละ 19.7 หรือ 66,334 ล้านบาท 
และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ร้อยละ 18.012 

 7) ระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จะทวีความส าคัญมากขึ้น โดยประเทศไทยมีความ
พร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับหนึ่ง แต่ยังมีขีดความสามารถด้านการขนส่งต่ ากว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
อินเดีย ส าหรับปัญหาของระบบโลจิสติกส์ ไทยยังคงมีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอต่อ
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว รูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลัก เมืองท่องเที่ยว



รอง การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยวในบางเส้นทาง ตลอดจนปัญหาการขาดศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 

 8) การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  ความเสี่ยงเกิด
จากปัจจัยต่างๆ เช่น น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง การกัดเซาะ ไฟปุา ระบบนิเวศ และโรคระบาด โดยคาดการณ์ว่าใน 
พ.ศ. 2563 การท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามัน จะได้รับประโยชน์จากการมีฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งท าให้
ด าเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ยาวนานขึ้นถึง 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าเป็นปัญหาของพ้ืนที่
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน หากพ้ืนที่ใดที่ไม่มีแผนการจัดการด้านการขาดแคลนปริมาณน้ า ระยะเวลาของฤดูฝนที่ลดลง
ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่ง 
อ่าวไทย เกือบทุกจังหวัดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยจะมีปริมาณฝนตกที่รุนแรงมากขึ้น และระยะเวลาที่ฝนตกมากขึ้นถึง 
2 สัปดาห์ในอีก 20 ปีข้างหน้า และจะเพ่ิมถึง 4 สัปดาห์ในอีก 50 ปีข้างหน้า โดยปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือ มีโอกาสในการเกิดไฟปุาสูง โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง โดยทางภาคเหนือของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส ในอีก 20 ปีข้างหน้า จ านวน
วันเย็น (วันที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส) ลดลง 5-10 วันต่อปี และลดลงมากกว่า 20 วันในอีก 50 ปี
ข้างหน้า โดยบริเวณภูเขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย จะมีจ านวนวันเย็นลดลงมากกว่า 60 วัน 
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  และมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม
เนื่องจากปริมาณน้ าที่สะสม ประกอบกับแผนการระบายน้ าของพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร  
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณทางตอนล่างของภาคเหนือ และทางตอนบนของภาค
กลาง ปริมาณฝนรายปีในพ้ืนที่นี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นทางภาคตะวันตกของประเทศติดกับเทือกเขา 
ตะนาวศรี บริเวณชายแดนประเทศไทยและพม่า ซึ่งมีปริมาณฝนเพ่ิมขึ้น 300 มม./ปี ประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น 
ท าให้คลัสเตอร์นี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟปุาและระบบนิเวศสูญเสียความหลายหลายทางชีวภาพ 

 9) ประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภัย กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ
นโยบายรัฐบาล  โดยปี 2552 องค์กรการท่องเที่ยวโลกจัดล าดับด้านการจัดการกฎหมาย ระเบียบ บริการพ้ืนฐาน
ที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว (Regulatory Framework) ของประเทศไทยไว้ในอันดับที่ 70 ของโลก ซึ่งอยู่ในระดับ 
ต่ ากว่าปี 2551 และ 2552 และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Safety & Security) อยู่ในอันดับที่ 118 และความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ล าดับที่ 90 ของโลก 

 10) มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการมากขึ้น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหารจัดการยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางที่มีอ านาจใน
การบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท าตามแผนรวม และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึง
กฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนาในภาคเอกชน การวางแผนที่ไม่น าไปสู่การปฏิบัติหรือการลงทุน ขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น การลงทุนด้าน 
การท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงาน
ทุกระดับ ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศ 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 
 
 

2.1 สภาพทั่วไป              
2.1.1 ลักษณะที่ตั้ง  เทศบาลต าบลภูผาม่าน ตั้งอยู่ที่บ้านภูผาม่าน ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน   

จังหวัดขอนแก่น  ส านักงานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอภูผาม่าน ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  116  
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 554 กิโลเมตร ชื่อภูผาม่าน มาจาก ชื่อภูเขาซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 
ทิศเหนือของส านักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน  ซึ่งสูงประมาณ  250  เมตร  มีความสูงชันตั้งตระหง่านสูงเด่นเป็น
สง่า มีลักษณะคล้ายผ้าม่าน และมีอาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูผาม่าน 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ  เขตอ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคอม  อ าเภอภูผาม่าน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  อ าเภอภูผาม่าน   
 
 
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
   
 
 
 
 
 

จ านวน     6  หมูบ่้าน 

ต.ภูผาม่าน 
ม.1 บ้านภูผาม่าน 
ม.4 บ้านท่ากระบือ 
ม.6 บ้านโนนสว่าง ต.โนนคอม 

ม.1 บ้านโนนคอม 
ม.2 บ้านเซินเหนือ 
ม.3 บ้านเซินใต้ 

  ประชากรในเขต
เทศบาล 3,397 คน 
   ประมาณ 3,4   คน 

ขนาดพื้นที่  6.09  ตร.กม 



 
2.1.2  ภูมิประเทศ เทศบาลต าบลภูผาม่าน เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 6.09 ตารางกิโลเมตร  

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ ามีภูมิทัศน์ โดยรอบที่สวยงาม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง ประกอบด้วย 
ถ้ าค้างคาว ถ้ าภูตาหลอ น้ าตกตาดใหญ่ ประชากรในชุมชนรักความสงบและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  คนภูผาม่านมี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ดีงามโดยเฉพาะประเพณีตรุษไทภูผาม่าน  ทั้งยังมีภาษาท้องถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ ์
 

2.1.3  เขตการปกครอง/ประชากร/จ านวนครัวเรือน  แยกเป็นดังนี้   
 

ต าบล หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง 
ต าบลโนนคอม หมู่ที่ 1 บ้านโนนคอม 312 337 649 192 

หมู่ที่ 2 บ้านเซินเหนือ 244 250 494 136 
หมู่ที่ 3 บ้านเซินใต้ 282 294 576 154 

ต าบลภูผาม่าน หมู่ที่ 1 บ้านภูผาม่าน 220 226 446 259 
หมู่ที่ 4 บ้านท่ากระบือ 236 255 491 124 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง 429 412 841 265 

รวมทั้งสิ้น 1,723 1,774 3,397 1,130 
 หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน ณ วันที่ 30  เมษายน  2557 

 

2.1.4 การใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันเทศบาลต าบลภูผาม่าน แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 
  (1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ประชากรตั้งบ้านเรือนบริเวณตามแนวถนนทางด้านทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของส านักงานเทศบาล ซึ่งติดกับล าน้ าเชิญ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2361 สายหนองเขียด  
วังสวาบ ตัดผ่าน 
  (2) ที่ดินประเภทเพ่ือการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าว ปลูกถั่วเหลือง อยู่ทางทิศตะวันออก   
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศใต้ของส านักงานเทศบาล 

2.1.5 ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน ดังนี้ 
  - ล าน้ าเชิญ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ าท่าของล าน้ าเชิญ ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดน้ าท่าของ 
กรมชลประทาน สถานี E.38 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีบ้านโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น พบว่าล าน้ าเชิญมีน้ าไหลตลอด
ทั้งปี โดยในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ าท่าไหลในล าน้ าเชิญ รวมเท่ากับ 273.8  
ล้าน ลบ.ม. และในฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน มีปริมาณน้ าท่าไหลในล าน้ าเชิญรวมเท่ากับ  
40.5  ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้มีน้ าท่าไหลในล าน้ าเชิญรวมตลอดปีเท่ากับ 314.30  ล้าน ลบ.ม. 
  - หนองสมอ เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 396 ไร่ 47 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพ่ือการเกษตรและใช้เป็นแหล่งน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปา และหนองสมอมีพ้ืนที่รับน้ าเท่ากับ 18 ตร.กม. 
สามารถค านวณได้ว่าจะมีน้ าไหลจากฝนตกในพ้ืนที่รับน้ าของหนองสมอ แล้วไหลลงหนองสมอเป็นปริมาณ 4.20 
ล้าน ลบ.ม./ปี 
  - ล าห้วยลึก เป็นล าห้วยธรรมชาติขนาดเล็กในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งรับน้ ามาจากเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย (ฝายปุาบัว) เขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังสวาบ และเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไหลมาบรรจบกับล าน้ าเชิญ 
 2.1.6 ทรัพยากรป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลภูผาม่านไม่มีแหล่งปุาไม้ที่ส าคัญ แต่ในบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียงมีแหล่งปุาไม้ที่ส าคัญ โดยเทศบาลต าบลภูผาม่านมีพ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขาในทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ด้านล่างทางทิศใต้เป็นที่ราบติดล าน้ าเชิญ พ้ืนที่เป็นปุาเขตอนุรักษ์  1 แห่ง คืออุทยาน
แห่งชาติภูผาม่าน  มีพ้ืนที่ 169,539  ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   



ต าบลห้วยม่วง ต าบลวังสวาบ ต าบลนาฝายและต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (เดิมเป็นปุาสงวน
แห่งชาติดงลาน) สภาพปุาประกอบด้วยปุาดิบเขา ปุาดิบแล้ง ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง พรรณไม้ส าคัญ ได้แก่  
ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้พ้ืนล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่นได้แก่ ว่าน ไพร ชัน ข่าปุา เพ็ก  
หวาย กล้วยไม้ปุา หญ้าคง แฝกฯลฯ ทั้งนี้ พบว่า ปุาไม้ในพ้ืนที่ยังมีพืชเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของประชาชน
ชาวพ้ืนเมือง ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน พืชผักปุา สมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในปุา  โดยมีชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

จังหวัดขอนแก่นจากสถิติอากาศในคาบ 30  ปี (พ.ศ.2514-2543) จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นสลับ
แล้ง ประกอบด้วย 3  ฤดู คือ ฤดูร้อนที่ค่อนข้างจะร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนจะมี
ฝนตกชุกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงสั้นๆ เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคมถึงเดือนกมุภาพันธ์ โดยสามารถสรุปสภาพภูมิอากาศได้ดังนี้ 

2.1.7 อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 26.8 องศาเซลเซียส โดยในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
ประมาณ 32.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 22.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้พบในเดือน
เมษายนเท่ากับ 42.6 องศาเซลเซียส  ส่วนอุณหภูมิที่ต่ าที่สุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 5.6 องศาเซลเซียส ตรวจวัดได้ใน
เดือนธันวาคม 
 2.1.8 ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,209.3 มม.  ซึ่งจ านวนวันที่ฝนตกโดยเฉลี่ยต่อ
ปีเท่ากับ 106.7 วัน เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดเท่ากับ 196.3  มม. และเดือน
มกราคมมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนต่ าสุดเท่ากับ 19.0 มม. 
 2.1.9 ความชื้นสัมพัทธ์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับร้อยละ 71 โดยมีค่าความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับร้อยละ 88 และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับร้อยละ  50โดยมีความชื้นต่ าสุดที่ตรวจวัด
ได้เท่ากับร้อยละ 10 ตรวจวัดได้ในเดือนมีนาคม 
 2.1.10 ความเร็วลม ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วง 1.3-2.5 น๊อต โดยลมที่พัดส่วนใหญ่เป็นลมที่พัด
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้และลมทางทิศใต้  โดยความเร็วลมสูงสุดที่ตรวจพบเท่ากับ  47  
น๊อต ในเดือนเมษายน 
 2.1.11 การระเหยของน้ า อัตราการระเหยของน้ าโดยเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,801.9 มม. โดยมีอัตราการ
ระเหยเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 195.5 มม. และอัตราการระเหยเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ  
121.8 มม. 
 2.1.12 ความดันบรรยากาศ ค่าความดนับรรยากาศเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,009.4 เฮกโตปาสคาล มีพิสัยอยู่
ระหว่าง 1,005.3-1,015.1 เฮกโตปาสคาล โดยมีค่าเฉลี่ยความดันบรรยากาศสูงสุดตลอดทั้งปีเท่ากับ  1,028.1 
เฮกโตปาสคาล และมีค่าความดันบรรยากาศต่ าสุดเท่ากับ 994.3 เฮกโตปาสคาล และมีค่าความต่างความดัน
บรรยากาศเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 เฮกโตปาสคาล 

2.1.13 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ขนส่ง ระบบคมนาคม ขนส่ง ที่ส าคัญ คือ การคมนาคม 
ทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และถนนต่าง ๆ โดยรายละเอียดข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้ 

การคมนาคม ขนส่ง ระบบการคมนาคม ขนส่ง ที่ส าคัญคือ การคมนาคมทางบก ได้แก่  
ทางรถยนต์  และถนนต่างๆในเขตเทศบาล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 

 
ล าดับ

ที่ 

 
ชื่อถนน 

จ านวน 
เสาไฟฟาู
ส่องสว่าง 

(จุด) 

ขนาดถนน (ม.) สภาพการใช้งานในปัจจบุัน (ม.) ท่อระบายน้ า  
(ม.) 

เขตทาง กว้าง ยาว คสล. ลาดยาง ลูกรัง/ 
หินคลุก 

ดิน ซ้าย ขวา 

1 ซอยเทศบาล 1 - 3 3 534 - - 534/- - - - 
2 ซอยเทศบาล 2 4 7 4 271 271 - - - - - 
3 ซอยเทศบาล 2/1 4 5 4 347 347 - - - 150 150 
4 ซอยเทศบาล 3 9 6 4 527 527 - - - - - 
5 ซอยเทศบาล 4 3 7 4 391 391 - - - - - 
6 ซอยเทศบาล 4/1 - 5 4 76 76 - - - - - 
7 ซอยเทศบาล 5 3 6 4 289 289 - - - - - 
8 ซอยเทศบาล 6 3 6 5 143 143 - - - 143 - 
9 ซอยเทศบาล 6/1 5 5 4 365 365 - - - 167 - 

10 ซอยเทศบาล 7 6 7 6 220 220 - - - 150 150 
11 ซอยเทศบาล 8 3 6 4 284 284 - - - 100 100 
12 ซอยเทศบาล 8/1 4 6 4 201 201 - - - - - 
13 ซอยเทศบาล 9 7 6 4 318 318 - - - - - 
14 ซอยเทศบาล 9/1 - 6 4 185 185 - - - - - 
15 ซอยเทศบาล 9/2 3 6 4 232 232 - - - - - 
16 ซอยเทศบาล 9/3 - 6 4 150 150     - 
17 ซอยเทศบาล 10 9 6 4 697 697 - - - 150 150 
18 ซอยเทศบาล 11 4 6 4 291 291 - - - 214 214 
19 ซอยเทศบาล11/1 5 6 4 242 242 - - - - - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
ช่ือถนน 

จ านวนเสา
ไฟฟูาส่อง

สว่าง 
(จุด) 

ขนาดถนน ( ม.) สภาพการใช้งานในปัจจุบัน ( ม.) ท่อระบายน้ า  
( ม.) 

เขต
ทาง 

กว้าง ยาว คสล. ลาดยาง ลูกรัง/หิน
คลุก 

ดิน ซ้าย ขวา 

20 ซอยเทศบาล 12 3 7 4 267 267 - - - 267 267 
21 ซอยเทศบาล 12/1 3 3 3 160 160 - - - - 85 
22 ซอยเทศบาล 13 2 6 4 209 - 209 - - - - 
23 ซอยเทศบาล 14 4 8 4 629 629 - - - - - 
24 ซอยเทศบาล 15 2 5 4 163 163 - - - - - 
25 ซอยเทศบาล 16 4 4 4 150 150 - - - - - 
26 ซอยเทศบาล 16/1 - 3 3 39 39 - - - - - 
27 ซอยเทศบาล 17 2 8 4 32 32 - - - - - 
28 ซอยเทศบาล 18 2 5 4 82 82 - - - - - 
29 ซอยเทศบาล 19 2 6 4 318 219 99 - - - - 
30 ซอยเทศบาล 20 3 6 6 221 221 - - - - - 
31 ซอยเทศบาล 20/1 2 7 6 81 81 - - - - - 
32 ซอยเทศบาล 21 6 5 4 309 309 - - - - - 
33 ซอยเทศบาล 22 7 6 4 421 421 - - - - - 
34 ซอยเทศบาล 23 1 4 4 34 34 - - - - - 
35 ซอยเทศบาล 24 4 6 6 166 - 166 - - - - 
36 ถนนประชาอุทิศ - 7 4 815 311 - -/504 - 416 416 
37 ถนนประสานมิตร 3 5 4 2,417 202 - 1,170/ 

1,045 
- - - 

38 ถนนหลังเมือง 22 9 4 2,349 2,34
9 

- - - 278 - 

39 ถนนหลังเมือง ซอย 1 3 4 4 163 163      
40 ถนนหลังเมือง ซอย 3 3 6 4 163 163 - - - - - 
41 ถนนหลังเมือง ซอย 5 3 6 4 152 152 - - - - - 
42 ถนนหนองเขียด-วังสวาบ 12 15 8 6,150  6,150   1,000 1,000 
43 ถนนท่ากระบือ-นาน้ าซ า 2 10 6 648 - 648 - - - - 
44 ถนนโนนคอม-นาน้ าซ า - 8 4 629 629 - - - - - 

 
การไฟฟ้า 

   -  ไฟฟูาที่ผลิตโดยการไฟฟูานครหลวงหรือการไฟฟูาส่วนภูมิภาคคิดเป็น 100 % ของพ้ืนที ่
   - จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 1,130 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้  -  ครัวเรือน 
   - จ านวนไฟฟูาสาธารณะครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล  
   - จ านวนระบบไฟฟูาแบบโซล่าเซลล์       มี  ไม่มี  

การประปา   ปัจจุบันมีบริการน้ าประปาโดยการประปาเทศบาลต าบลภูผาม่านได้รับบริการทุกหมู่บ้าน 
ในเขตเทศบาล และก าลังด าเนินการขยายเขตบริการน้ าประปา ให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน  
   -   จ านวนน้ าประปาที่ผลิตได้  400 ลบ.ม./วัน  จ านวนน้ าประปาที่ต้องการใช้  650  ลบ.ม./วัน 
   - จ านวนแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา         2        แห่ง 
   - จ านวนแหล่งน้ าดิบส ารองที่ใช้ผลิตน้ าประปา 1        แห่ง 



การสื่อสารและโทรคมนาคม การสื่อสารอันได้แก่ ไปรษณีย์ – โทรเลข และโทรศัพท์ ในเขตเทศบาลมีที่ท า
การไปรษณีย์ 1 แห่ง ส าหรับโทรศัพท์ทางไกลยังใช้บริการของส านักงานบริการโทรศัพท์ชุมแพ รายละเอียดดังนี้ 
   - จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 354  หลังคาเรือน 
   - จ านวนโทรศัพท์ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ  34.63 ของหลังคาเรือน 
   - จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ 17 แห่ง  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ  ต้องการเพิ่ม  5  จุด 
   - จ านวนชุมสายโทรศัพท์ 1  แห่ง 
   - เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการในพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ  100 
   - ที่ท าการไปรษณีย์   1 แห่ง  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ    
   - จ านวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต 8 แห่ง 
   - จ านวนสถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน    1 แห่ง 
   - สถานีโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้โดยใช้เสาอากาศ (ไม่รวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือ
เคเบิลทีวี) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ 
    ช่อง 3  100 % ช่อง 5 100 %  ช่อง 7 100 %   
    ช่อง 9 100 %  ช่อง 11  100 % ช่อง ITV    100 % 
   - วิทยุสามารถรับสัญญาณได ้FM 100 %   AM 100 % 
   - จ านวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพื้นที ่  6 แห่ง (ครบทุกหมู่บ้าน) 
   - จ านวนเสียงตามสายทั้งหมดในพ้ืนที่ 1 แห่ง (13 จุด) ครอบคลุมพื้นที่ของ อปท. 100% ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหอกระจายข่าว สถานที่ตั้ง 
ผู้ประกาศ

ข่าว 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ที่ได้รับ
บริการ 

ที่มาของงบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

(บาท) 
งบท้องถิ่น 

(บาท) 

1 
เทศบาลต าบล 

ภูผาม่าน 
ส านักงานเทศบาล 

ต าบลภผูามา่น 
มี 6 - 572,000 

 
 2.1.14  ด้านเศรษฐกิจ   

  ลักษณะการประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ การท านาปี  
การท านาปัง ปลูกถ่ัวเหลือง เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  

 

    การส่งเสริมอาชีพชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

ช่ือกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนสมาชิกท่ีมา
จากท้องถ่ิน สถานที่ต้ัง วัตถุดิบ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 

กลุ่มทอผ้าพ้ืนบ้านบ้านโนนคอม 
ผ้าซิ่น , ผ้าฝุาย , ถุงย่าม 

ผ้าขาวม้า 
22 

(    ) เอกเทศ 
() บ้านสมาชิก 

() ในพื้นที่ 
(     ) นอกพื้นที่ 

- 

กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านเซินเหนือ ผ้าไหม 16 
(    ) เอกเทศ 

() บ้านสมาชิก 
() ในพื้นที่ 

(     ) นอกพื้นที่ 
- 

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเซินใต้ ทอผ้าพ้ืนบ้าน 
ตัดเสื้อส าเร็จรูป 30 

(    ) เอกเทศ 
() บ้านสมาชิก 

() ในพื้นที่ 
(     ) นอกพื้นที่ 

- 

กลุ่มท าไม้กวาดทางมะพร้าว  
บ้านท่ากระบือ ไม้กวาดทางมะพร้าว 13 

(    ) เอกเทศ 
() บ้านสมาชิก 

() ในพื้นที่ 
(     ) นอกพื้นที่ 

- 

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษ 28 ( ) ที่สาธารณะ 
(     ) บ้านสมาชิก 

() ในพื้นที่ 
(    ) นอกพื้นที่ 

- 

กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านโนนสว่าง ผ้าคลุมไหล่ , ผ้าพันคอ 
ผ้าตัดชุด 29 

(    ) เอกเทศ 
() บ้านสมาชิก 

() ในพื้นที่ 
() นอกพื้นที่ 

- 

กลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ เป็ดมาบาลี 52 
ม.1 , 2 , 3 
ต.โนนคอม 

() ในพื้นที่ 
(     ) นอกพื้นที่  

 



การเกษตรกรรม การท าเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ถั่วเหลือง และการปลูกผักต่างๆ   
การอุตสาหกรรม  การอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาด

ครัวเรือน  เช่น โรงงานท าขนมจีน ทอผ้า เป็นต้น 
การพาณิชยกรรม/การบริการ เทศบาลต าบลภูผาม่านมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพียง 1 แห่ง   

ซึ่งเป็นลานค้าชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากตัวชุมชนอยู่ห่างจากตัวเมือง ฉะนั้น การพาณิชยกรรมหลักส่วนใหญ่ประชากรจะ
นิยมไปซื้อหาสิ่งของจากตัวชุมชนเทศบาลเองมีสินค้าต่าง ๆ ดังนี้ 

ร้านขายเครื่องดื่มอาหาร     7 ร้าน  
ร้านเสริมสวย                   5        ร้าน 
ร้านอะไหล่เครื่องยนต์และซ่อมเครื่องยนต์     11  ร้าน 
ร้านอุปกรณ์ไฟฟูาวิทยุและอุปกรณ์ก่อสร้าง     5   ร้าน 
ร้านขายของช า                                  22      ร้าน 
ตลาดสดเทศบาล       1 แห่ง 
สถานีบริการน้ ามัน/ปั้ม      4  แห่ง 
สถานีบริการน้ ามัน/หลอด        3  แห่ง 
โรงสีข้าว       9    แห่ง 
ร้านถ่ายรูป       1 แห่ง 

การปศุสัตว์  ลักษณะประกอบการปศุสัตว์ในพ้ืนที่เทศบาลฯมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเป็น
รายได้ สัตว์ที่เลี้ยงมากได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา  เป็นต้น 

2.1.15 แหล่งท่องเที่ยว 
  1. แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 

วัดเฉลียงทอง ที่ตั้ง : บ้านเซินเหนือ ม.2 ต.โนนคอม  วัดเฉลียงทองเป็นวัดที่มีต้นเฉลียง
ทองใหญ่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติความเป็นมาของอ าเภอภูผาม่าน ตามประวัติ นายกองส่วยสีผึ้ง บ้านเซิน  
(นายพุ่ม) หรือ หลวงพิพิธภูมิเรศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการให้มาดูแลราชการส่วยผึ้ง ณ ต้นเฉลียงทอง ในปี 2380 
(ปัจจุบันคือ วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ) ต้นเฉลียงทองจึงเป็นต้นไม้ที่มีความส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอก
เรื่องราว บริเวณดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นแผ่นดินแห่งแรกท่ีของชาวภูผาม่านที่ค้นพบตามประวัติความเป็นมา ซึ่งเป็น
ต้นแบบของต้นเฉลียงทองจ าลองซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอภูผาม่าน 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



            ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ    
ที่ตั้ง : บ้านเซินใต้ ม.3 ต.โนนคอม 

 

ความ เ ป็ น มา  ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ห มู่ บ้ า น เ ซิ น ใ ต้  
ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทภู
ผาม่านจึงได้เสนอโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภู
ผาม่าน ตลาดกกเกลือ” ตามแผนชุมชนบ้านเซินใต้
ขึ้นมา เ พ่ือให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ ร่ วมกันแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ชมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็น
การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของแหล่ง

ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือรักษาไว้และสืบทอดต่อไปโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน  
ตลาดกกเกลือ” ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน และจะท าให้เกิดความรักใคร่หวงแหน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดกกเกลือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนบริการจัดการโดยชุมชนมีการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดแผนชุมชนที่ชัดเจนใน
การพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 
โดยใช้หลักการร่วมกันและรับผลประโยชน์และเพ่ือนการ
สรรหาคณะกรรมการท าหน้าที่บริหารจัดการ รูปแบบ
คณะกรรมการตามที่ชุมชนเห็นชอบ โดยผ่านกระบวนการ
ประชาคมเห็นชอบ มีการแบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน คือ ฝ่ายการผลิตและจ าหน่ายสินค้า ฝ่ายการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายจ าหน่ายอาหารพาแลง ซึ่งการ
ด าเนินงาน/โครงการเกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร
ชุมชน 
 

  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วัดทุ่งสว่าง 
          ที่ตั้ง : วัดทุ่งสว่าง บ้านเซินใต้ ม.3 ต.โนนคอม คณะกรรมการการหมู่บ้านเซินใต้ ได้เห็น 

ความส าคัญของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือที่จะใช้เป็นเป็นศูนย์จัดจ าหน่ายชุดตรุษไทภูผาม่าน และให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมเพ่ือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งสว่าง ต าบลโนนคอม 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 



หนองสมอ เป็นหนองน้ าธรรมชาติ มีน้ าตลอดทั้งปี มีพ้ืนที่ 3๙๖ ไร่ ตั้งอยู่ บ้านโนนคอม 
หมู่ 1 ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล อีกแห่งหนึ่ง  

 

 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : ศูนย์/แปลงสาธิตการเรียนรู้และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนคอม หมู่ 1  
ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อยู่ติดกับพื้นที่บริเวณหนองสมอที่เป็นแหล่งที่กักเก็บน้ าเพ่ือท าการ
เพราะปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ในการประกอบวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอ าเภอภูผาม่าน ที่มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลิตผลวางจ าหน่ายในตลาดสดเทศบาลต าบลภูผาม่านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยพืช
ปลอดสาร 

 
 

       
        
 
 
 

 

 

 

 

 
   
 

2. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง 



 

น้ าตกตาดใหญ่ เป็นน้ าตกที่มีชั้นน้ าตกประมาณ 5 ชั้น  ความสูงประมาณ 80 เมตร  
ฤดูแล้งปริมาณน้ าน้อยตั้งอยู่ที่บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ต าบลวังสวาบ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ประมาณ 
20 กิโลเมตร     

                                  

   ถ้ าภูตาหลอ   เป็นถ้ าที่มีปากถ้ าไม่กว้าง พ้ืนที่ภายในมีขนาดใหญ่ ตอนกลางถ้ าสูง
ประมาณ 10-15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ มีหินงอกหินย้อยประมาณ 1 ใน 4 ของเพดานถ้ า หินงอกหินย้อย
อยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด พ้ืนถ้ าเป็นดินเรียบ อากาศเย็นสบาย ไม่อึดอัด ไม่มีค้างคาว ไม่มีกลิ่นอับชื้ น  
หินบางก้อนมีลักษณะคล้ายหินเขี้ยวหนุมาน พ้ืนที่ถ้าบางส่วนยังไม่มีการส ารวจ ตั้งอยู่บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1  
ต าบลวังสวาบ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ ประมาณ 17 กิโลเมตร 

                                

  ถ้ าค้างคาว  มีค้างคาวพันธุ์หน้าย่น ซึ่งมีขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านๆตัว ค้างคาวจะบินออกจากถ้ า
เป็นเส้นสายในเวลาประมาณ 17.30-18.30 น. ของทุกวัน โดยจะออกเป็นกลุ่มยาวคล้ายฝูงผึ้งขนาดยักษ์ติดต่อกัน
เป็นระยะทางนับสิบกิโลเมตร ใช้เวลาบินออกจากถ้ าประมาณ 30-40 นาที  ตั้งอยู่บนภูผาม่าน บ้านภูผาม่าน  
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

 



  จุดชมวิวดงสะคร่าน   ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง ท าให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลภูเขาแห่ง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ได้เกือบทั้งหมด อากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สามารถมองเห็น
พระอาทิตย์ขึ้นในยามเข้าได้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ต าบลวังสวาบ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ  
ประมาณ  17  กิโลเมตร                   

 
 
2.1.16  ด้านสังคม การศึกษา  มีประเภทของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่ ประเภท 

ระดับ จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ครูผู้สอน 

สังกัด 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดเฉลียงทอง 

ก่อนเกณฑ ์ 1 40 2 เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดท่ากระบือ 

ก่อนเกณฑ ์ 1 41 2 เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
ท่ากระบือ 

ก่อนประถมศึกษา
และประถมศึกษา 

8 168 10 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต  5 

4 โรงเรียนบ้านโนนคอม ก่อนประถมศึกษา
และประถมศึกษา 

8 160 10 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต  5 

รวม 18 409 24  

  ศาสนา  รายละเอียดดังนี้  
   - จ านวนผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99   ของประชากรทั้งหมด 
   - จ านวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ     -     ของประชากรทั้งหมด 
   - จ านวนผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ     1    ของประชากรทั้งหมด 
   - จ านวนผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ  ร้อยละ     -     ของประชากรทั้งหมด 
   - จ านวนวัด   4 แห่ง 
   - จ านวนเมรุเผาศพ  4 แห่ง  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
   - จ านวนโบสถ์ (ศาสนาคริสต์)  - แห่ง 
   - จ านวนมัสยิด   - แห่ง 
   - จ านวนสุสาน (คริสต์)  - แห่ง 
     - (อิสลาม)  - แห่ง 
     - (จีน)   - แห่ง 
 



การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
- จ านวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ  80 คน  
- จ านวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ   509   คน  
- จ านวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับความช่วยเหลือ   6   คน 

ข้อมูลกีฬา  นันทนาการ  และพักผ่อน 
   -  จ านวนสวนสาธารณะ 2 แห่ง  เพียงพอ         ไม่เพียงพอ 
   -  จ านวนห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง  เพียงพอ         ไม่เพียงพอ 
   -  จ านวนลานกีฬา 4  แห่ง อยู่ในความดูแลของ  เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
   -  จ านวนสนามกีฬา  2  แห่ง อยู่ในความดูแลของ  (1) ร.ร.บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 
                   (2) ร.ร.บ้านโนนคอม 
  2.1.17  ด้านสถานบริการสาธารณสุข 
    -  จ านวนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง   1     แห่ง 
    -  สถานีอนามัย      1     แห่ง   
    -  จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข       4     แห่ง  
    -  จ านวนคลีนิกเอกชน   4    แห่ง 
    -  จ านวนร้านขายยา   1    แห่ง 
    -  สถานพยาบาล (นวดแผนไทย)  1    แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
การวิเคราะหศ์ักยภาพการพัฒนาการทอ่งเทีย่วไทย 

 
 

 สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสามารถสรุปปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และวิเคราะห์ประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้ม 
 จุดแข็ง 
 1) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว ได้มีมติให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติและให้ความส าคัญกับ
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่11 (พ.ศ 2555-2559) 
 2) ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและความมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทย เป็นจุดแข็งที่ส าคัญ
ของประเทศ 
 3) การลงทุนภาคบริการของภาคเอกชนไทยอยู่ในระดับสูง มีความหลากหลายในสินค้าและบริการ  
การท่องเที่ยว ซึ่งผลการประเมินของนักท่องเที่ยวต่างชาติเปรียบเทียบกับอาเซียน พบว่าประเทศไทยเป็นรองเพียง
สิงคโปร์เท่านั้น 
 4) มีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวทั้งที่พักแรม  
ร้านอาหาร การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค 
 5) ประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศมากกว่าประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ และได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ ทั้งในด้านเมืองน่าเที่ยวและบริการของโรงแรมไทยหลายรางวัลติดต่อกันมานาน  แบรนด์ประเทศ
ไทยนับได้ว่าติดตลาดโลกแล้ว 
 6) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะสมส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว  กล่าวคือ ประเทศไทย
ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ตั้งประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประตูสู่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คือ พม่า จีน (2 มณฑล คือ ยูนนาน 
และกวางสี) ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
 7) จุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่ส าคัญของไทยก็คือ จุดดึงดูดใจที่เป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรมด้านการบริการใหม่ๆ 
เช่น มวยไทย สปา การให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็น
สินค้าท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจได้ 

จุดอ่อน 
 1) ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการ
เดินทางท่องเที่ยว ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรอง 
 2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวหรือ
การแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทันท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเกิดขยะ
มลพิษทางน้ า ความแออัดของการจราจรท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีปัญหาขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของรัฐเป็นจุดอ่อนส าคัญของการจัดการการท่องเที่ยวไทย กลไกของรัฐเพ่ือ
จัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ ขาดเอกภาพ รวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนาในภาคเอกชน ขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 4) มีภาพลักษณ์ด้านลบเรื่องความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว สินค้าที่ไม่มี
คุณภาพ โสเภณ ีการค้ามนุษย ์และโรคเอดส ์
 5) การลงทุนด้านบุคลากรของไทยถือว่าตามไม่ทันการขยายตัวของการท่องเที่ยวบุคลากรจ านวนมากยังไม่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่มีความรู้  ความเข้าใจใน
ภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว เช่นภาษารัสเซีย เยอรมัน สวีเดน จีน และภาษาที่ใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาหรับ 
 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ และ
ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานทุกระดับ ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประโยชน์กับทุน
ภายนอกมากกว่าชุมชนในท้องถิ่น 
 7) การท าธุรกรรมผ่าน e-commerce ยังไม่แพร่หลายมากเท่ากับยุโรป อเมริกาหรือ ประเทศในเอเซีย เช่น 
เกาหลี และสิงคโปร์ ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพ่ือสร้างความทัดเทียมกับคู่แข่งทั่วโลก 
 8) แหล่งท่องเที่ยวไทยยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในบางพ้ืนที่ ขาดการพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
ไม่มีการกระจายและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 9) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมขาดการรวมกลุ่ม และมี
ข้อจ ากัดจากด้านเงินทุนและบุคลากร 

โอกาส 
 1) แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวโลก การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย 
และจีน) ท าให้นักท่องเที่ยวมีจ านวนมากขึ้น มีก าลังซื้อมากข้ึน และจีนก าลังเป็นตลาดส่งออกและน าเข้านักท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของโลก 
 2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระแสความนิยมท่องเที่ยวทางเลือกการขยายตัวของตลาด
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง ท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism)การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE)   
และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)มีแนวโน้มขยายตัวและประเทศไทยก็มีความพร้อม จึงเป็นโอกาสให้
ประเทศไทยสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือรองรับแนวทางการท่องเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต3) นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพ านักนาน และต้องการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่เที่ยวที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซ่ึงเป็นโอกาสของไทยที่มีความพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอาย ุ
 ๓) การเปิดเส้นทางเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS IMT-GT ACMECS และ BIMSTECเป็นต้น ท าให้เมือง
ท่องเที่ยวรองในเส้นทางดังกล่าวมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เกิดความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคมากขึ้น 
 ๔) การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า และแนวโน้มนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ ท าให้
การท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 ๕) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ สาระ และสารสนเทศ 
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าของสินค้า และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น 
 ๖) การจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆ ท าให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน กล่าวคือ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆที่ประเทศไทยได้จัดท าขึ้นกับประเทศ
ต่างๆ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการรวมทั้งคนมีความคล่องตัวมากข้ึน 
 ๗) ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค การแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน และ
การรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เป็นโอกาสของไทยที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งจะใช้ประโยชน์จากวิกฤตดังกล่าวในการ
สร้างความเชื่อม่ันด้านการท่องเที่ยว 
 



อุปสรรค 
 1) การแข่งขันและแย่งชิงในตลาดการท่องเที่ยวโลก มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว  
การสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์การก าหนดกลยุทธ์และการใช้นโยบายปกปูองคน
ของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
 2) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไม่เดินทางท่องเที่ยว
หรือมีการใช้จ่ายน้อยลง 
 3) การก่อการร้ายระหว่างประเทศ ที่ยังคงมีปัญหาอยู่ในหลายภูมิภาคของโลกเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ ค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากเอเซีย 
 4) ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึงภัยจากโรคระบาด ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
 5) การแข่งขันเพ่ือเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ เดิมประเทศไทยมีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลาง
การบินในเครือข่ายระหว่างยุโรป และเอเชียแปซิฟิก แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของความพร้อมของท่า
อากาศยาน ระบบการตรวจคนเข้าเมือง เส้นทางบินที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ท าให้ความได้เปรียบ
เชิงภูมิศาสตร์ของไทยลดลง 
 6) การแข่งขันระหว่างบุคลากรในอาเซียน การรับรองมาตรฐานอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวในกรอบความ
ร่วมมือของอาเซียน การเปิดเสรีตลาดแรงงาน อาจจะสร้างการแข่งขันใหม่ในระดับบุคลากร ซึ่งไทยอาจไม่ใช่
ประเทศที่ได้เปรียบที่สุด เนื่องมาจากทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรไทยค่อนข้างต่ า  แม้เมื่อเทียบกับ
ประเทศในอาเซียน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
จุดแข็ง 

๑) เทศบาลต าบลภูผาม่านตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจ านวนหลายแห่ง ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก เช่น ถ้ าค้างคาว, น้ าตกตาดใหญ่ , ถ้ าพระ , ผาน้ าทิพย์ , ถ้ าภูตา
หลอ ,อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ฯลฯ 

๒) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิม และมีการสืบสาน
ต่อกันมาถึงปัจจุบันอันมีลักษณะโดดเด่นในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ประเพณีตรุษไท  

๓) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านมีภาษา การแต่งกาย อาหารพ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์   
ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ภาษาไทภูผาม่าน ,ชุดไทภูผาม่าน, มีขนม อาหารพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๔) มีภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลุ่มสลับภูเขามีความสวยงามมีปุาต้นน้ าที่สมบูรณ์ เอ้ือต่อการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

จุดอ่อน 
๑) แหล่งท่องเที่ยวในเขตอ าเภอภูผาม่านยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรเนื่องจากไม่มีงบประมาณ

สนับสนุน  
๒) เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวกและขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายในการคมนาคม เช่น เป็นหลุมเป็นบ่อไม่

มีปูายบอกทาง 
๓) ยังไม่มีการบริหารจัดการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่าที่ควร ไม่มีศูนย์รวมจ าหน่ายสินค้าชุมชน  

ของฝาก ของที่ระลึก แก่นักท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
๔) ร้านอาหาร ที่พักในเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงพอ 
๕) ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอันเป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่ือไป

ยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  



 
โอกาส 

๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ า จ านวน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าหนองสมอรวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

๒) ทุกหน่วยงานในเขตอ าเภอภูผาม่านเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

๓) สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอภูผาม่านใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง,อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว,อ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย , เขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้ 

๔) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากข้ึน 
๕) พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอภูผาม่านและมีส านักงานอุทยานแห่งชาติ        

ภูผาม่านและหน่วยงานของสังกัดอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เช่น หน่วยพิทักษ์ปุา ตั้งอยู่ครอบคลุมพ้ืนที่
สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง 

๖) ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลต าบลภูผาม่านได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ 99,000 
บาท  
 

อุปสรรค 
๑) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพร้อมสาธารณูปโภคสาธารณูปการนั้นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก

เทศบาลต าบลภูผาม่านยังขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๒) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอภูผาม่านมีอยู่อย่างจ ากัดไม่เพียงพอส าหรับ

พัฒนาบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโครงการใหญ่ 
๓) เอกชนยังขาดความมั่นใจในการลงทุน ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ร้านอาหาร  

ร้านจ าหน่ายของฝาก ของที่ระลึกและบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านยังคงมีแนวความคิด และวิถีชีวิตแบบเดิมและยังไม่ให้

ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตอ าเภอภูผาม่านประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นสิ่งที่
ไกลตัวอันส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาตามแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5)  ข้อระเบียบกฎหมายตาม พรบ. อุทยานแห่งชาติมีข้อจ ากัดในการด าเนินการในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
      ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากผู้มีอ านาจระดับกรม 
6)  การบุกรุกแผ้วถางปุาเพ่ือท ากินของราษฎรยังมีอย่างต่อเนื่องอันมีผลต่อสภาพแวดล้อมและความสวย 
      งามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวและระบบนิเวศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๔ 
 

 

วิสัยทัศน ์
“เป็นผู้น าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม” 

 
เป้าประสงค ์
     1. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลภูผาม่านเพ่ิมข้ึน 
     2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า เช่น ของที่ระลึก ของฝาก อาหาร เพ่ิมขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
ภูผาม่าน มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
     3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอภูผาม่านเพิ่มมากข้ึน 
 
พันธกิจ 
     1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     2. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความสมดุลระหว่างการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน 
     3. เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
     4. สร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่อ าเภอภูผาม่าน 
     5. บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไกในการสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเขตอ าเภอภูผาม่าน 
 
ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาประสงค์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  จัดให้มีแหล่งเก้ือกูลการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.๑ ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลที่เชื่อมไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
1.๒  จัดท าปูายบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 
1.3 จัดท าเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง (Route travel) 

๒. ยุทธศาสตร์จัดให้มีแหล่งเกื้อกูลการท่องเที่ยว 2.๑ จัดให้มีหรือส่งเสริมเอกชนในการประกอบการ
ร้านอาหาร ณ แหล่งท่องเที่ยว (Food & Center ) 
หรือจุดบริการแบบศูนย์รวม (บริเวณหนองสมอ, 
ตลาดกกเกลือ) 
2.๒ จัดให้มีหรือส่งเสริมเอกชนในการประกอบร้าน
ขายของที่ระลึก (Big Shopping Center) 
3.๓ จัดให้มีหรือส่งเสริมเอกชนในการให้บริการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๓. ยุทธศาสตร์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

3.๑ การจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
4.4 สนับสนุนให้ประชาชนจดัแหล่งที่พัก (โฮมสเตย์) 

 
 
 
 
 

 



   

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลภูผาม่าน (๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

1. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงขา่ย 
การคมนาคมและเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
ตลอดจนปจัจัยสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยว ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 

- มีถนนไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการพัฒนาในเขต
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
- มีเส้นทางการเช่ือมโยง
โครงข่ายการท่องเที่ยวกับพื้น
ข้างเคียง (Route travel) 
ร้อยละ 80 

๖๐ 
 
 
 
 

60 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 

65 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

70 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

75 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

80 
 
 
 

1 ปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาลที่
เชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
2.จัดท าปูายบอก
ทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพิ่มขึ้นปีละ 
๑๐ % 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้นปีละ  
5 % 

1.1 โครงการ
ปรับปรุงถนน
โครงข่ายสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 
1.2 โครงการ
ก่อสร้างทาง
จักรยานสูแ่หล่ง
ท่องเที่ยว 
2.1 โครงการ
จัดท าปูายบอก
ทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การจัดใหม้ีแหล่งเกือ้กูล
การท่องเที่ยว 

เตรียมความพร้อมของ
ภาคบริการและปัจจัย
สนับสนุนการท่องเที่ยว
ให้มีความพร้อมในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  

- มีแหล่งการค้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคส าหรับ
นักท่องเที่ยวท้ังไทยและ
ต่างชาติ เพิ่มขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐  
 

๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มหีรือ
ส่งเสริมเอกชนใน 
การประกอบการ
ร้านอาหาร  
ณ แหล่งท่องเที่ยว  
หรือจุดบริการแบบ
ศูนย์รวม 
 

เพิ่มขึ้นปีละ 
๕ % 

1.1 โครงการ
ส่งเสริมให้มีและ
จัดระเบียบ
ร้านอาหารใน
แหล่งท่องเที่ยว 
(หนองสมอ
,ตลาดกกเกลือ) 
1.2 โครงการจดั
ให้มีและส่งเสริม
แพจ าหน่าย
อาหาร 
 

กองช่าง/ 
ส านักปลดั 

 



   
 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

        2. จัดให้มหีรือ
ส่งเสริมเอกชนใน
การประกอบร้าน
ขายของที่ระลึก 
 
 
 
 
3.จัดใหม้ีหรือ
ส่งเสริมเอกชนใน
การให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยว 

 2.1 จดัให้มีรา้น
จ าหน่ายของฝาก
ของที่ระลึก
เฉพาะถิ่นและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ณ แหล่ง
ท่องเที่ยว 
แบบศูนย์รวม 
3.1 โครงการจดั
ให้มีรถบริการ
รับจ้างแก่
นักท่องเที่ยว
หรือเช่า 
3.2 โครงการ
บริการถ่ายรูป
ด่วน 
3.3 โครงการจดั
ให้มีบริการนวด
แผนโบราณ 
3.4 โครงการ
มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 
3.5 โครงการจดั
ให้มHีomestay 
 

 

 

 



   
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

3. ยุทธศาสตร์การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 

ศักยภาพในการ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทุกช่องทาง 
 

- เพิ่มช่องทางและจ านวนครั้ง
ในการประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐  

๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจดัท าสื่อ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
2.การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

เพิ่มขึ้นปีละ 
๕ % 

1.1 โครงการ
จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ,
โปสเตอร์,
โฆษณา
สื่อมวลชน,
วารสารการ
ท่องเที่ยว 
2.1 โครงการจดั
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
เช่น จัดการ
แข่งขันมินิ
มาราธอน, 
จัดงานประเพณี
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, 
จัดงาน 
Phuphaman 
Festival,จัดงาน
มหกรรมต่าง ๆ 
 
 

ส านักปลดั 

 
 
 



   
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

ประชาชนมีความ
เข้าใจในการรักและ
หวงแหนธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

- จ านวนประชาชนท่ีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ร้อยละ 90 

5๐ 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ในการบริหาร
จัดการการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

เพิ่มขึ้นปีละ 
10 % 

1.1 โครงการ
อบรมความรู้
ในการบริหาร
จัดการ
ท่องเที่ยว 
แก่ผู้น าชุมชน
และประชาชน
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดการ
ท่องเที่ยวแบบ
Homestay 
แก่ชุมชน 
น าร่อง 
2.1 โครง
อบรมเยาวชน
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 โครงการ
รวมน้ าใจ
ก่อสร้างฝาย
ต้นน้ าตาม
พระราชด าร ิ
 

ส านักปลดั/
สาธารณสุข 

 



   
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 

อ าเภอภผูาม่าน 
เปูาประสงค์ตาม 

พันธกิจ 
ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค ์

(ตัวช้ีวัดรวม) 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

        3. จัดให้มีการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 

 3.1 โครงการ
มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 
3.2 โครงการ
จัดให้มี
Homestay 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสูก่ารปฏิบัต ิ
 

  แนวทางการน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลภูผาม่าน พ.ศ.255๙ – 2563 เป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตที่  เทศบาลต าบลภูผาม่านต้องการให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาเพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนให้บรรลุไปสู่เปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งหวังไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
จึงก าหนดแนวทางในการน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เทศบาลต าบลภูผาม่านตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลต าบลภูผาม่านจึงเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยว  

2. ส่วนกรณีการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีไม่ใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปูายสื่อความหมาย ปูายบอกทาง
ให้ เทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นผู้ด าเนินการโดยประสานไปยังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ตลอดจน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และ
สร้างความเป็นเจ้าของในแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวมีความเป็นเอกภาพมุ่งเน้นในการพัฒนาในระยะแรกเพ่ือ
ขับเคลื่อนในภารกิจตามแผนให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาและสามารถขยายผลสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต กอปรทั้งรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถแข่งขันกับตลาดในภูมิภาคต่างๆ ได้จึงก าหนดเปูาหมายและความคาดหวังไว้ดังนี้ 

1. ความคาดหวังเกี่ยวกับการก าหนดปูายในเส้นทางการท่องเที่ยวโดยมีลักษณะตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
องค์ประกอบปูายต่าง ๆ 

 
          การก าหนดป้ายต้นทาง 

   



   

   
การก าหนดเกี่ยวกับป้ายบอกทาง 
           - ปูายบอกทางริมถนนสายหลัก    - ปูายบอกทางริมถนนสายรอง 

       

- ปูายบอกทางส าหรับคนเดิน 

 
 

การก าหนดเกี่ยวกับป้ายส่ือความหมาย 

 



   

 

 
ซึ่งคาดหวังให้ทุกภาคส่วนด าเนินการให้ส าเร็จภายในปี 2563 

2. ความคาดหวังการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
เนื่องจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถ

บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานที่จะต้องสามารถบูรณาการร่วมกันในการ
ท่องเที่ยวได ้มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่เกิดผลส าเร็จที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและไม่สามารถเกื้อกูลต่อภาคเศรษฐกิจ
โดยรวมได้เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นกลไกส าคัญในการสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศซึ่งเป็นเปูาหมายส าคัญ
ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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