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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนและเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนสิงหนาท โดยท าการสมัภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสิงหนาท คือ นายก ปลดั และผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม และประชาชนในพ้ืนท่ี ได้แก่ ตวัแทนจากกลุ่ม
กิจกรรมทั้ง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มล่องเรือ กลุ่มพิพิธภณัฑ ์กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มโซลาร์เซลล ์และกลุ่มปศุสัตว ์รวมทั้งส้ิน 10 คน 
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการพรรณนาความและจบักลุ่มประเด็น 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารไดมี้แนวนโยบายในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยชุมชนมีอตัลกัษณ์ เช่น 
เกษตรปลอดภยั โครงการระบบสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล ์ซ่ึงเป็นฐานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผูน้ าชุมชนมี
แนวคิดในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานการท่องเท่ียว โดย กลุ่มล่องเรือ มีแนวคิดท่ีจะน าเรือพายท่ีชาวบา้นมีอยูแ่ลว้มาใชใ้น
การท่องเท่ียว และปรับพ้ืนท่ีสองฝ่ังคลองใหเ้ป็นตลาดน ้ า กลุ่มพิพิธภณัฑ ์น าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเกษตรกรรมตั้งแต่อดีต
มาจดัแสดง กลุ่มเกษตรกรรม น าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีจุดเด่นในเร่ืองของผกัปลอดภยัมาจดัจ าหน่าย กลุ่มโซลาร์เซลล ์
จะมีการแสดงนิทรรศการพลงังานทดแทน เช่น โครงการพลงังานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตย์
หรือโซล่าเซลล ์และกลุ่มปศุสตัว ์มีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้หอ้าหารแพะและป้อนนมลูกแพะ เป็นตน้  
ค าส าคญั: ศกัยภาพของชุมชน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อบต.สิงหนาท 

 
ABSTRACT 
 This study is aimed at analyzing the potential of community and addressing guideline for developing  
eco tourism in Singhanat. Interviews to related units, community leaders and villagers were carried out.  Key informants 
include Chief Executive of the PAO, Chief Administrator of the PAO, Director of Division of Social Welfare in 
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Singhanat. and villagers including Sail group, Museum group, Agriculture group, Solar cell group and Livestock group. 
Data and information were analyzed by describing and issue grouping method. 

The results showed that managerial level has policy for driving eco-tourism as the community has its resources 
for instance safe agricultural, water pumping by solar energy which are appropriate activities for developing eco- tourism. 
In addition, villagers have ambitious to drive eco-tourism. The Sail group has an idea to bring a rowboat that the villagers 
have already used to travel and develop the area on both sides of the canal to be a floating market. Museum group brings 
antique tools used in farming in the past for exhibition and being study center. Agriculture group exports agricultural 
products e.g. safe vegetable to outside. Solar cell group will have an exhibition of alternative energy such as community 
renewable energy projects e.g. Solar water pumping. Moreover livestock group has activities for tourists to feed goats and 
feeding milk goats. 

Keywords: Community potential, Eco tourism, Singhanat Subdistrict  
 
บทน า 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดท่ีจะท าให้กิจกรรมการท่องเท่ียวช่วยส่งเสริมการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความส าคญัแก่การให้การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเนน้ให้เกิดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ มีการจดัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
การสร้างรายไดแ้ละยงัเป็นการสร้างงานใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน เพ่ือเพ่ิมรายได ้เม่ือประชาชนในทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ก็จะช่วยสร้างความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวสามารถด าเนินควบคู่กนัไปกบั
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรืออาจกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นอีกต าบลหน่ึงท่ีมีการรวมตวักนัของชาวบา้น เพ่ือหา
อาชีพเสริมนอกจากการท านา และพยายามยกระดบัผลิตภณัฑข์องชุมชน ทั้งน้ี ชุมชนสิงหนาทมีความตอ้งการ ความพร้อม 
และมีศกัยภาพจะไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้จากการท่ีชุมชนน้ีมีจุดเด่นในเร่ืองของอาหารปลอดภยั 
มีโครงการพลงังานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล ์ซ่ึงในชุมชนจะมีการแบ่งกลุ่ม
กนัตามความสามารถและความถนัด เช่น กลุ่มขา้ว กลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรปลูกผกั และกลุ่มปศุสัตว ์เป็นตน้ โดยทาง
ชุมชนเองมีความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเพ่ือให้มีความพร้อมในการพฒันาตนเองเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ท่ีสามารถสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน พร้อมกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น เพ่ือวิเคราะห์ความตอ้งการของชุมชนและเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท 
อ าเภอลาดบวัหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจของนกัท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งของต าบลสิงหนาท ให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืน โดยมุ่งเนน้การพฒันาชุมชนให้พ่ึงพาตวัเองได ้ตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน น าวธีิการพฒันาท่ีมีประโยชน์มาใชแ้กปั้ญหาท่ีส าคญัของชุมชน และกระตุน้ให้เกิดการลงมือท า 
รวมทั้งมีการป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มและมีความสามารถในการแข่งขนักบัภายนอก ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์
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ต่อต าบลสิงหนาท ในการใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัและ/หรือ
เผยแพร่แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่ชุมชนอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วธีิการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ในต าบล

สิงหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เช่น อตัลกัษณ์ ทรัพยากรการท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิตและปริมาณการผลิต และความตอ้งการในการพฒันา ฯลฯ ของทั้ง 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มล่องเรือ กลุ่มพิพิธภณัฑ ์กลุ่ม
เกษตรกรรม กลุ่มโซลาร์เซลล ์และกลุ่มปศุสตัว ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเจาะลึก จึงใชก้ารสมัภาษณ์กบัหน่วยงานของภาครัฐ ชุมชน 
ตวัแทนกลุ่มกิจกรรม และประชาชนทอ้งถ่ิน จากนั้นจึงท าการออกแบบการเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนโดยผูว้ิจยั
จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาพฒันาคุณภาพให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของชุมชน เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของต าบลสิงหนาท การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยใชว้ธีิสมัภาษณ์เจาะลึกและการสงัเกตโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 
1 ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัหน่วยงานของภาคท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนทอ้งถ่ิน  
1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

1) เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ไดแ้ก่ นายก ปลดั และผูอ้  านวยการกองสวสัดิการ
สงัคม อบต.สิงหนาท  

1.2 ประชาชน ไดแ้ก่ ตวัแทนจากกลุ่มกิจกรรมทั้ง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มล่องเรือ กลุ่มพิพิธภณัฑ ์กลุ่มเกษตรกรรม 
กลุ่มโซลาร์เซลล ์และกลุ่มปศุสตัว ์ 
ประกอบไปดว้ย 

1) เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสิงหนาท  จ านวน 3 คน 
2) กลุ่มล่องเรือ      จ านวน 1 คน 
3) กลุ่มพิพิธภณัฑ ์      จ านวน 1 คน 
4) กลุ่มเกษตรกรรม     จ านวน 1 คน 
5) กลุ่มโซลาร์เซลล ์     จ านวน 1 คน 
6) กลุ่มปศุสตัว ์      จ านวน 3 คน 

2 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงใชใ้นการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนทอ้งถ่ิน ในต าบลสิงหนาท โดยการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาในการ
สมัภาษณ์ประมาณ 40 นาที - 1 ชัว่โมง ในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประเด็นท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
เช่น แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
เป็นตน้ 
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3 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
น าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากการ

สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทอ้งถ่ิน ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 
การเขา้ไปสังเกตการณ์การด าเนินการของทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมเพ่ือเก็บขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มจริง เช่น โครงการ
และกิจกรรมท่ีจะจดัข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียว จุดขายของตนเอง อตัราการผลิต ผลผลิต สินคา้ และความตอ้งการใน
การพฒันา เป็นตน้ แลว้น าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ ให้ได้
ขอ้มูลท่ีตรงประเด็น ชดัเจน และเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั จากนั้นน ามาวเิคราะห์และเช่ืองโยงระหวา่งกลุ่มกิจกรรม 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
ต าบลสิงหนาทมีจ านวนหมู่บา้นทั้งหมด 7 หมู่บา้น ซ่ึงอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ประชาชนใน

ต าบลสิงหนาทแต่ละหมู่ประกอบอาชีพ ดงัน้ี 
หมู่ท่ี 1 ท านา เล้ียงโคเน้ือ เล้ียงแพะ เล้ียงปลา เล้ียงไก่พ้ืนเมือง ไก่ชน ปลูกพืชผกั ปลูกหญา้แพงโกล่า คา้ขาย 

รับจา้ง 
หมู่ท่ี 2 ท านา ท าปลาส้มบูดู ท าน ้ าปลา เล้ียงโคเน้ือ เล้ียงแพะ ปลูกมะพร้าว กลว้ยน ้ าวา้ มะม่วง ปุ๋ยน ้ าชีวภาพ 

พืชผกัต่าง ๆ คา้ขาย รับจา้ง 
หมู่ท่ี 3 รับจา้ง ท านา 
หมู่ท่ี 4 ท านา ท าสวน เล้ียงสตัว ์คา้ขาย รับจา้ง 
หมู่ท่ี 5 ท านา รับจา้ง ท าสวน ปลูกพืชผกัต่าง ๆ และปลูกผกัปลอดสารพิษ 
หมู่ท่ี 6 ท านา ท าสวน รับจา้ง ปลูกพืชผกัต่าง ๆ เล้ียงววั เล้ียงปลา คา้ขาย 
หมู่ท่ี 7 ท านา ท าสวน รับจา้ง ปลูกพืชผกัต่าง ๆ เล้ียงววั คา้ขาย (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสิงหนาท, 2556) 

ผลการศึกษาศกัยภาพและความตอ้งการในการพฒันาของชุมชนสิงหนาท พบวา่ชุมชนสิงหนาทเกิดจากการรวมตวั
กนัจากกลุ่มเลก็ ๆ โดยท่ีชาวบา้น เพ่ือหาอาชีพเสริมนอกจากการท านาและพยายามยกระดบัผลิตภณัฑข์องชุมชน ทั้งน้ีจาก
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารไดมี้แนวนโยบายในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยใหชุ้มชนเป็นเจา้ของและด าเนินการดว้ย

2. ทรัพยากร
ใน
ชุมชน 

1. ความสามารถหรือ
ศกัยภาพของกลุ่ม
กิจกรรม  

- ล่องเรือ 
- พิพิธภณัฑ ์
- เกษตรกรร

ม 
- โซลาร์

4. ปัจจยั
สนบัสนุน 
- ผลิตภั

ณฑ ์
- สถาน

ท่ี 
- การ

3. การสนบัสนุน
จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การออกแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ตนเอง และไม่ตอ้งการใหมี้นกัท่องเท่ียวในจ านวนมาก แต่ตอ้งการให้คนในชุมชนมีรายไดม้ากข้ึนสามารถสร้างรายไดจ้าก
ทอ้งถ่ิน ไม่ตอ้งออกไปหางานนอกพ้ืนท่ี มีการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกนั เพ่ือลดการเกิดของเสียและใชท้รัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อยากให้มีการท าโฮมสเตย ์และให้ชาวบ้านเป็นไกด์น าเท่ียวเอง โดยในแต่ละกลุ่มกิจกรรมมีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

กลุ่มล่องเรือ 

ในปัจจุบนักลุ่มล่องเรือนั้นยงัไม่มีการด าเนินการ แต่เป็นเพียงแนวคิดของก านนับญัชา  พวงสวสัด์ิ (ก านนัต าบลสิง
หนาท) เท่านั้น ท่ีอยากให้เกิดอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนโดยการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช ้เน่ืองจากในแต่ละ
ครัวเรือนจะมีเรือพายเป็นของตนเองอยู่แลว้ แต่ไม่ไดน้ ามาใชง้านบ่อยนัก รวมกบัการท่ีมีคลองหลุมทองหลางไหลผ่าน
ต าบล จึงอยากใหเ้กิดเป็นตลาดน ้ าสิงหนาท ท่ีมีการบริหารจดัการโดยชุมชน โดยจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีคณะท างานใน
การบริหารจดัการตลาดน ้ า 

 

 
ภาพ 2 คลองหลุมทองหลาง 

 
 จากภาพ 2 จะเห็นวา่จะตอ้งมีการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงทศันียภาพริมสองฝ่ังคลอง และบริเวณพ้ืนดินของ
ทั้งสองฝ่ังคลองจะตอ้งมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับร้านคา้และท าท่าเรือ  
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กลุ่มพพิธิภัณฑ์ 

ณ ปัจจุบันยงัไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มพิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงความตอ้งการของคุณลุงปทุม เขียวค า ท่ีมี
จุดเร่ิมตน้มาจากการท่ีลุงปทุม เร่ิมเก็บสะสมส่ิงของท่ีเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ภูมิปัญญาไทยมาตั้งแต่ปี 2530 นบัถึงปัจจุบนั
เป็นเวลานานกว่า 30 ปี บางช้ินเก่าแก่มากมีอายุนบัร้อยปี วิถีชีวิตของลุงปทุมเป็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อใชชี้วิตแบบ
สมถะ ในอนาคตหากจดัสถานท่ีน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเขา้มาเป็นทีมงานในการ
ด าเนินการของพิพิธภณัฑ์  โดยเป็นพิพิธภณัฑ์ในการให้นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญา
ชาวบา้นโดยผ่านขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพของชุมชนในสมยัก่อน เช่น เกวียน หมอ้ตม้ยา เคร่ืองสีขา้ว 
ฯลฯ เป็นการเรียนรู้วถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามท่ีคงอยูใ่นชุมชนดงัภาพ 3 ส่วนบริเวณภายนอกสถานท่ีจดั
แสดงจะมีการจดัจ าหน่ายอาหารและสินคา้จากกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มปศุสตัว ์รวมถึงกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ในต าบล
สิงหนาท 

 

   

ภาพ 3 ขา้วของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นอดีต 
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กลุ่มเกษตรกรรม 

การท าเกษตรกรรมท่ีน่ียงัไม่ใช่เกษตรอินทรียแ์ต่เป็นเกษตรปลอดภยั คือ ผกัของท่ีน่ีมีความปลอดภยัประมาณ ร้อย
ละ 40 จากการเลิกใชส้ารเคมีในการก าจัดแมลงแต่ใช้สารชีวภาพในการก าจัดแมลงแทน รวมทั้ งมีการใชพ้ลงังานจาก 
โซลาร์เซลล์ในการสูบน ้ าเขา้สู่แปลงนา ท่ีชุมชนสิงหนาทจะมีจุดรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรอยู่ 3 จุดดว้ยกนั ชาวบา้น
สามารถน าผลผลิตไปขายท่ีจุดใดก็ได ้โดยราคารับซ้ือจะตายตวั ไม่มีการผนัผวนตามกลไกตลาด แต่ผลผลิตท่ีจะน ามาขาย
ไดน้ั้นจะตอ้งไดร้างวลัมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAPซ่ึงหน่ึงใน
จุดรับซ้ืออยูบ่ริเวณริมฝ่ังคลองหลุมทองหลางซ่ึงจะกลายเป็นตลาดน ้ าในอนาคต หลงัจากรับซ้ือมาแลว้จะมีการคดัแยกส่วน
ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน แลว้น ามาหมกัเป็นปุ๋ย เพ่ือน าไปใชต้่อภายในกลุ่ม แลว้จึงน าผลผลิตส่งออกต่อไปยงัต่างประเทศ แต่ใน
อนาคตหากมีการเช่ืองโยงระหวา่งกลุ่มกิจกรรมก็จะมีการน าเอาเศษผกัท่ีคดัแยกเอาไว ้ส่งต่อไปใหก้บักลุ่มปศุสตัวเ์พ่ือน าไป
เป็นอาหารสตัว ์

 

 

ภาพ 4 การด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรรม 

 จากภาพ 4 เป็นหน่ึงในจุดท่ีจะมีการรับซ้ือผลผลิตจากชาวบา้น แลว้น ามาคดัแยก เพ่ือให้ไดม้าตรฐานก่อนส่งออก 
ซ่ึงในทุก ๆ วนัจะมีรถจากบริษทัหลายแห่งมารับผลผลิตทางการเกษตรจากแต่ละจุด นอกจากจะมีการรับซ้ือผลผลิตทางการ
เกษตรแลว้ ยงัมีการใชตู้อ้บในการท ากลว้ยตากท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อลดตน้ทุนและเป็นการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ ์  
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กลุ่มโซลาร์เซลล์ 

ท่ีต  าบลสิงหนาทมีการใชพ้ลงังานจากโซลาร์เซลล์ในการสูบน ้ าเขา้ให้กบัคนในชุมชน เป็นการใช้พลงังานจาก
แสงอาทิตยท์ดแทนการใชน้ ้ ามนั ซ่ึงสถานีโซลาร์เซลล์ในต าบลมีทั้งหมด 5 สถานีดว้ยกนั โดยในปัจจุบันทาง อบต.สิง
หนาทจะแต่งตั้งทีมงานในการดูแลแต่ละสถานีส าหรับการเปิดปิดเคร่ืองสูบน ้ า โดยกลุ่มโซลาร์เซลลมี์แนวคิดท่ีจะเลือก 1 
ในสถานีมาจัดแสดงนิทรรศการพลงังานทดแทน เช่น โครงการพลงังานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน ้ าพลงังาน
แสงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล ์ดงัภาพ 5 เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวหรือบุคคลท่ีสนใจเขา้มาศึกษาดูงานท่ีน่ี 

 

 

 

ภาพ 5 สถานีสูบน ้าพลงัแสงอาทิตย ์

จากภาพ 5 แสดงสถานีสูบน ้ าพลงัแสงอาทิตยท่ี์มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลเ์พ่ือใชใ้นการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย ์
ไปเป็นพลงังานไฟฟ้าเพ่ือใชใ้นการสูบน ้ าจากคลองมาใชใ้นชุมชน  
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กลุ่มปศุสัตว์ 

กลุ่มปศุสตัวมี์จุดเร่ิมตน้เร่ิมมาจากโครงการส่งเสริมอาชีพทัว่ประเทศ 9101 ตามรอยเทา้พอ่ ภายใตร่้มพระบารมี เพ่ือ
การพฒันาการเกษตรอย่างย ัง่ยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้เกิดการรวมตวักนัระหวา่งเครืองญาติท่ีท าฟาร์ม
แพะ เป็นวสิาหกิจชุมชนคนรักแพะ หมู่ 2  RD Farm ในปัจจุบนัน้ี RD Farm เป็นฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลา ระดบั B ซ่ึง
กรมปศุสตัวจ์ะเป็นผูต้รวจโรคและใหป้ระกาศนียบตัร ฟาร์มน้ีจะมีการเล้ียงแพะ ขยายพนัธ์ุแพะ แลว้ส่งออกเป็นตวัหรือขาย
เป็นเน้ือ มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน แบ่งเวรในการดูแลเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนท าหนา้ท่ี 2 วนั โดยไม่มีค่าจา้งรายวนั แต่จะมี
การเก็บเงินค่าสมาชิก 300 บาทส าหรับผูท่ี้จะเขา้กลุ่ม ส าหรับแนวคิดในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มน้ี
เป็นมุสลิมทั้งหมด จึงอยากให้มีร้านอาหารฮาลาล โดยในผลผลิตจากฟาร์มมาเป็นวตัถุดิบหลกัในการประกอบอาหาร 
นอกจากแพะแลว้กลุ่มน้ีจะมีการเล้ียงสัตวช์นิดอ่ืนดว้ย จึงมีแนวคิดในการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยการมีกิจกรรมให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใหอ้าหารแพะ ป้อนนมลูกแพะ ใหอ้าหารปลา และข่ีมา้ชมทุ่นนา เป็นตน้ 

 

ภาพ 6 วิสาหกิจชุมชนคนรักแพะ หมู ่2  RD Farm 

ส าหรับการเช่ืองโยงพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศระหวา่งแต่ละกลุ่มกิจกรรม จะใชร้ถขนส่งสาธารณะท่ีเป็น 
อตัลกัษณ์ของชุมชนในการเดินทางระหวา่งแหล่งท่องเท่ียว เช่น รถอีแตก๊ รถอีแต๋น จากผลการศึกษาพบวา่ชุมชนสิงหนาทมี
ศกัยภาพ ความพร้อม และความตอ้งการในการพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง โดยตั้งเป้าหมายวา่จะพฒันาชุมชน
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีการด าเนินการดว้ยชุมชนเอง
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ภาพ 7 การรแลกเปล่ียนทรัพยากร วตัถุดิบ และการใชท้รัพยากรร่วมกนัของแต่ละกลุ่มกิจกรรมในชุมชนสิงหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

หมายเหตุ                คือ วตัถุดิบในกระบวนการแลกเปล่ียนทรัพยากร                คือ การเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่ม
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แผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนสิงหนาท 

จากการศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชน เพ่ือน ามาพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของสิงหนาทท่ี
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและบริบทของชุมชน ท่ีเนน้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนการท่องเท่ียวเป็นเพียง
รายไดเ้สริมของชุมชน โดยน าร่องท่ี กลุ่มกิจกรรม 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มล่องเรือ กลุ่มพิพิธภณัฑ ์กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มโซลาร์
เซลล ์และกลุ่มปศุสตัว ์สามารถจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1) กลุ่มล่องเรือ มกีจิกรรม ได้แก่ 
- การล่องเรือลดัเลาะไปตามคลองชมธรรมชาติและวถีิชีวติชาวบา้น 
- เลือกซ้ือสินคา้จากเรือสินคา้ชาวบา้นท่ีมีการน าผลิตภณัฑจ์ากชุมชนมาจ าหน่าย 
- ท ากิจกรรม CSR เช่น การเก็บผกัตบชวา 

2) กลุ่มพพิธิภัณฑ์ มกีจิกรรม ได้แก่ 
- เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์พ่ือเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพของชุมชนในสมยัก่อน ผ่านขา้วของเคร่ืองใช้
ต่าง ๆ เช่น เกวยีน 

- เรียนรู้วถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามท่ีคงอยูใ่นชุมชน 
3) กลุ่มเกษตรกรรม มกีจิกรรม ได้แก่ 

- การเขา้ชมสวนเกษตร โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเก็บผลผลิตในสวนหรือซ้ือผลผลิตโดยเลือกเก็บไดเ้อง 
-  การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

4) กลุ่มโซลาร์เซลล์ มกีจิกรรม ได้แก่ 
- มีศูนยเ์รียนรู้พลงังานทดแทนท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเขา้มาศึกษาหลกัการท างานของระบบสูบน ้ าพลงังาน
แสงอาทิตย ์

- มีการจดันิทรรศการพลงังานทดแทน เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูม้าเยอืน 
5) กลุ่มปศุสัตว์ มกีจิกรรม ได้แก่ 

- การสมัผสักบัวถีิความเป็นอยูข่องชุมชนในการท าปศุสตัว ์เช่น การใหอ้าหารสตัว ์การข่ีมา้ชมทุ่งนา 
- การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑจ์ากฟาร์ม เช่น เน้ือแพะ อาหารท่ีมีวตัถุดิบหลกัมาจากแพะ 
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ภาพ 8 แผนภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของสิงหนาท
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผูบ้ริหารได้มีแนวนโยบายในการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยมีเป้าหมายคือ “ชุมชนเป็นเจ้าของและ

ด าเนินการดว้ยตนเอง” กล่าวคือ เป็นการท่ีชุมชนมีสามารถสร้างรายไดจ้ากทอ้งถ่ิน ไม่ตอ้งออกไปหางานนอกพ้ืนท่ี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัโครงการ OTOP นวตัวถีิ (กรมการพฒันาชุมชน, ม.ป.ป.) ซ่ึงเป็นการบูรณาการการพฒันาและการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเขา้กับการพฒันาและส่งเสริมการตลาดสินคา้ OTOP ในชุมชนต่าง ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมจ านวน
นกัท่องเท่ียวและเพ่ิมยอดขายสินคา้ OTOP ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน โดยมีการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกนั เพ่ือลด
การเกิดของเสียและใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิสาขา ภู่จินดา (2558) ท่ีกล่าวว่า 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนตามหลกันิเวศน์อุตสาหกรรม จะช่วยใหกิ้จกรรมในกลุ่มของชุมชนมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน เน่ืองจากเป็นการเช่ือมโยงการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน ตั้งแต่การน าวตัถุดิบตั้งแต่ตน้
มาใชใ้นการผลิต หากมีการพฒันาท่ีดีจะสามารถใชว้ตัถุดิบท่ีมีในชุมชนมาช่วยลดตน้ทุนได ้รวมถึงมีการน าของเสียมาใช้
ประโยชน์ในชุมชน จนเกิดเป็น zero waste ดงันั้นการด าเนินการควรพิจารณาความเป็นไปไดห้ลาย ๆ ดา้น การใชปั้จจยั
เสริมหรือตวัเร่งกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การใชปุ๋้ยทางการเกษตร ควรพฒันาและวางแผนการใชใ้ห้เหมาะสม พิจารณา
ความเป็นไปไดใ้นการน าทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาใช ้เช่น การน าเศษวชัพืช เศษวสัดุทางการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ต่อ 
เป็นตน้ นอกจากน้ีการรวมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การบริหารจดัการภายในกลุ่มตอ้งพฒันากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินการต่อไป ซ่ึงผูน้ าแต่ละกลุ่มกิจกรรมมีแนวคิดในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานการ
ท่องเท่ียว ดงัน้ี  

1) กลุ่มล่องเรือ มีแนวคิดท่ีจะน าเรือพายท่ีชาวบา้นมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการน าส่ิงของท่ีมีอยูแ่ลว้
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และเป็นการลดตน้ทุน รวมทั้งลดการปล่อยมลพิษ และปรับพ้ืนท่ีสองฝ่ังคลองให้เป็นตลาดน ้ า มีการ
น าผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มกิจกรรมอ่ืนมาจดัจ าหน่าย เช่น ผลผลิตจากกลุ่มเกษตร กลุ่มปศุสตัว ์รวมทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 
ท่ีใหค้นในชุมชนมาออกร้าน  

2) กลุ่มพิพิธภณัฑ์ ในปัจจุบนัมีการเก็บสะสมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเกษตรกรรมตั้งแต่อดีต จึงมีแนวคิดในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตมาจัดแสดง และบริเวณ
ภายนอกสถานท่ีจดัแสดงก็จะมีการน าผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มกิจกรรมอ่ืนมาจดัจ าหน่าย   

3) กลุ่มเกษตรกรรม ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรรมได้มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยงัต่างประเทศจึงมี
แนวคิดในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยการน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีจุดเด่นในเร่ืองของผกัปลอดภยัมา
จดัจ าหน่ายท่ีจุดท่องเท่ียวของตน บริเวณตลาดน ้ า และพิพิธภณัฑ ์

4) กลุ่มโซลาร์เซลล ์ท่ีต าบลสิงหนาทมีการใชพ้ลงังานจากโซลาร์เซลลใ์นการสูบน ้ าเขา้ให้กบัคนในชุมชน ซ่ึงสถานี
โซลาร์เซลล์มีทั้ งหมด 5 สถานี โดยมีแนวคิดท่ีจะเลือก 1 สถานีมาจดัแสดงนิทรรศการพลงังานทดแทน เช่น โครงการ
พลงังานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล ์ 

5) กลุ่มปศุสตัว ์ฟาร์มสตัวท่ี์สิงหนาทจะเล้ียงแพะเพ่ือส่งออกเป็นหลกั แต่ก็ยงัมีการเล้ียงสัตวอ่ื์น ๆ ดว้ย ทั้ง ปลา มา้ 
ววั และมีทุ่งนาอยูภ่ายในฟาร์มดว้ย จึงมีแนวคิดในการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยการมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมใหอ้าหารแพะ ป้อนนมลูกแพะ ใหอ้าหารปลา และข่ีมา้ชมทุ่งนา เป็นตน้  

ชุมชนสิงหนาทมีศักยภาพ ความพร้อม และความตอ้งการในการพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่
ประชาชนในชุมชนส่วนมากยงัไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการท่องเท่ียว จึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการให้ความรู้ ส่งเสริม และสนบัสนุนชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวลญัช์ สัจจาภิรัตน์ 
และกฤช จรินโท (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า การพฒันาการท่องเท่ียวจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างจริงจัง ทั้ งทางด้านงบประมาณและความรู้ ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง และงานวิจยัของราณี อิสิชยักุล และรชพร จนัทร์สวา่ง (2560) ท่ีไดเ้สนอให ้
ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน มีแนวทางในการบงัคบัใชม้าตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งจริงจงั การให้ความรู้และ
การสร้างจิตส านึกแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และการตลาดและการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และงานวิจยัของวุฒิพงษ์ ผลเพ่ิม (2555) ท่ีกล่าวถึง
ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัแผนพฒันาดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การส่งเสริมดา้นการตลาด
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ค่าของสกลุเงิน และทศันคติท่ีดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ี ท่ีจะช่วยสนบัสนุนและส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นชุมชนจะตอ้งมีการพฒันาในหลายดา้น ไดแ้ก่ 

1) พฒันาบุคลากร การพฒันาคนในชุมชน ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะการผลิตหรือด าเนินการใด ๆ 
จะตอ้งเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัคน ทั้งในดานความคิด การวางแผน ในการพฒันาบุคลากรในชุมชน ทั้งน้ีบุคลากรในชุมชน 
สิงหนาทยงัขาดความรู้และความเขา้ใจในการพฒันาการท่องเท่ียว จึงตอ้งมีการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และการวางแผน 
เพ่ือใหค้นในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

2) งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณต่าง ๆ จะต้องมีการจัดสรรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุดและให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงตอ้งมีการอบรมการท าบญัชี รายรับ-รายจ่ายให้แก่ชุมชน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจใน
การบริหารจดัการงบประมาณของชุมชน 

3) วสัดุอุปกรณ์ โดยการก าหนดแนวทางการใชง้านเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เป็นส่วนส าคญัของการผลิตและบริการในทุก
กิจกรรม ใหมี้คุณภาพและผลิตไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด มีการดูแลรักษาและป้องกนัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวา่งปฏิบติังาน ทั้งน้ี วสัดุส่ิงของ วตัถุดิบ ซ่ึงมีส่วนน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมีการ
จดัการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินคา้และบริการของชุมชนสิงหนาทมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นท่ีตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

4) วิธีด าเนินการ คือ วิธีการ ขั้นตอน หรือขบวนการในการท างานหรือการผลิต ตอ้งมีการจดัการ การวางแผน การ
ติดตาม การตรวจสอบ และการควบคุมการผลิตหรือการด าเนินกิจกรรม โดยก าหนดให้มีขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ ตอ้งมีการพฒันาขั้นตอนการท างาน น าเอาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  และวางแผนขบวนการท างานให้ดี 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานทั้งหมดของชุมชนสิงหนาทเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการใชท้รัพยากร ลดการเกิดของเสีย และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 

1 การน างานวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ใหก้บัผูน้ าและสมาชิกในแต่ละกลุ่มกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และมีความตระหนกั ในการด าเนินงานดา้นการ
ท่องเท่ียว โดยใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน เพ่ือให้แต่ละกิจกรรมของชุมชนด าเนิน
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ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการน าหลกัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศเขา้ไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในแต่ละกลุ่ม 

2) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งดา้นบุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก
และความปลอดภยั เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวประทบัใจและเกิดการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  

3) จดัอบรมและเปิดให้มีเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรประจ าทอ้งถ่ิน เพ่ือดูแลตรวจสอบแหล่งท่องเท่ียว เม่ือเกิดการบุกรุก
หรือท าลายทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมถึงการดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนดว้ย 

4) การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวให้น่าสนใจ โดยประสานความร่วมมือกบักลุ่มกิจกรรมในการจดัท าเป็นโปรแกรม
ท่องเท่ียว และน าเสนอขายในราคาเหมา (Package) โดยก าหนดราคาท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 

2. การศึกษาในอนาคต 
1) การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาศักยภาพและความตอ้งการในพฒันาของชุมชนเท่านั้น แต่ยงัไม่ได้มี

การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) เน่ืองจากชุมชนสิงหนาทตอ้งการพฒันาชุมชนให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี เพ่ือดูวา่ชุมชนสิงหนาท 
สามารถรับนกัท่องเท่ียวไดม้ากนอ้ยแค่ไหนถึงจะไม่เกินขีดความสามารถของชุมชนเอง 

2) ควรมีศึกษาแนวทางในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวมากข้ึน โดยเฉพาะ
การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงจะท าให้ไดน้ักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่มากข้ึน และการหาแนวทางจูงใจให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจต่อการท่องเท่ียวท่ีสิงหนาท อนัจะเป็นโอกาสในการเพ่ิมรายไดท้างการท่องเท่ียว 
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