
 

ภาคบรรยาย 

 
 

586 

 
การทองเท่ียวเพื่อสงเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑสินคาในชุมชนหนองสาหราย 

อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อยางยั่งยืน 
Tourism to promote sustainable products and products of Nongsarai 

District Pakchong, Nakronratchasima Province. 
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บทคัดยอ 
 ก า ร ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว เ พ ื ่ อ ส  ง เ ส ร ิ ม ผ ล ผ ล ิ ต แ ล ะ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ  ส ิ น ค  า ใ น ช ุ ม ช น ห น อ ง ส า ห ร  า ย 
อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแหลงขอมูลการทองเที่ยวภายในพื้นที่ เพ่ือ
วิเคราะหและหาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวภายในพื้นท่ี เพื่อเสนอแนวทางเสนทางการทองเที่ยวและสิ่งอำนวย
ความสะดวกในพื้นที่ จากผลการศึกษาพบวาภายในพื้นท่ี มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปเปนสถานที่ทองเที่ยวได
หลากหลายรูปแบบโดยสามารถจัดเสนทางการทองเที่ยวไดทั้งหมด 3 เสนทางไดแก เสนทางท่ี1เสนทางทองเที่ยว
ทางดานวัฒนธรรม เสนทางท่ี2เสนทางทองเท่ียวทางดานผลผลิตและวัฒนธรรม เสนทางท่ี3เสนทางทองเท่ียวผลิตภัณฑ
สินคาและวัฒนธรรม โดยตามเสนทางการทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีมีสิง่อำนวยความสะดวกท่ีตอบสนองตอนักทองเท่ียวได
อยางครบครัน สวนในเรื่องของการพัฒนาและแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวควรเนนดานการประชาสัมพันธ ดาน
การทำสื่อโซเชียลมีเดีย และสนับสนุนภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐใหทำงานรวมกัน รวมถึงสงเสริมการวางแผนและ
นโยบายจากแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายที่ไดกำหนดไวเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืน 
คำสำคัญ: ตำบลหนองสาหราย, การทองเท่ียว, ผลผลิตและผลิตภัณฑสินคา 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study and analyze in the Nong Sarai Community, Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima Province.To promote productivity, propose tourism to the routes 
and amenities in the area. From the results of the study showed that in the area. It has the potential 
to be developed into a variety of tourist attractions by being able to arrange a total of 3 tourist 
routes, which are as follows: Route 1: Cultural tourism. Route 2: Productivity and cultural tourism. 
Route 3: Product and cultural tourism. By following the tourist routes in the area and facilities that  
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respond to tourists completely. The development and promotion guidelines of tourism should 
emphasize the public relations of media communication. Social media And encourage the private 
sector and government agencies to work together, as well as promote planning and policies from the 
strategic plan of Nong Sarai-District Administrative Organization that has been set out to ensure 
sustainable tourism. 
Keywords: Nongsarai District, Tourism, Products. 
  
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
 อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมานับเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวท้ัง
ชาวไทยและชาวตางประเทศที่ไดเดินทางมาทองเที่ยว โดยภายในพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในดานตางๆมากมาย
เพื่อรองรับนักทองเที่ยว(ลอมปากชอง, 2564) ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายเปนหนึ่งตำบลที่อยูในการ
ปกครองของอำเภอปากชองและมีศักยภาพทางดานแหลงวัฒนธรรมประเพณี ดานวัตถุดิบผลผลิตและดานผลิตภัณฑ
สินคาท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีจำนวนมาก ไดแก ผลิตภัณฑจากใยสังเคราะห หมอนหนุน หมวกคาวบอย ทองมวนสุขภาพ ตะกรา
สานจากยางพารา ตูพระมงคล เสื้อผา ที่นอน ชุดกีฬา เปนตน รวมถึงการสงออกผลผลิตในปริมาณที่สูง แตสภาพ
ปญหาในปจจุบันของตำบลหนองสาหรายที่พบและยังไมไดรับการพัฒนาไดแก ขาดการสงเสริมทางดานการทองเที่ยว 
และสินคาที่ผลิตขึ้นมาตองถูกสงผานพอคาคนกลาง เปนตน ทั้งนี้คณะผูจัดทำวิจัยไดเล็งเห็นศักยภาพศักยภาพที่จะ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่งได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หนองสาหรายวาดวยดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สงเสริมผลิตภัณฑ(องคการ
บริหารสวนตำบลหนองสาหราย, 2564) และเพื่อที่องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายจะไดเปนที่รูจัก ไดรับการ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้น และอีกอยางที่สำคัญคือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยที่ ณ ปจจุบันมีการรณรงค
เรื่องการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศไทยอีกดวยรวมถึงเพื่อเปนการสงเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑสินคาที่มีอยู
ในพ้ืนท่ีอยางย่ันยืน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแหลงขอมูลการทองเที่ยวภายในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย อำเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพื่อวิเคราะหและหาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวภายในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตำบลหนอง
สาหราย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพื่อเสนอแนวทางเสนทางการทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบล
หนองสาหราย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวของ 
 ตำบลหนองสาหรายมีลักษณะภูมิประเทศ ทางตอนเหนือของตำบลมีลักษณะพื้นที่เปนภูเขาและอางเก็บ
น้ำตะคลองสวนทางตอนกลางและตอนใตของตำบลเปนที่ราบเอียง มีลำตะคลอง คลองยาง และคลองหินลับไหลผาน
ตำบลแลวลงสูอางเก็บน้ำลำตะคลอง พื้นที่ทั้งหมด 179 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 92,039 ไร โดยเปนพื้นที่ในเขต
เทศบาล 4.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,717 ไร (องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย, 2564)และลักษณะ
ภูมิอากาศของอำเภอปากชองจัดอยู ในพื้นที่ประเภททุงหญาเขตรอน (Tropical Savanna)โดยมีลมมรสุมหลักพัดผาน
คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหอากาศหนาวเย็นและ
แหงแลง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใตหรือทิศใต ทำใหมีอากาศชุมชื้นและมีฝนตกชุก 
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โดยทั่วไปสามารถแบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดูกาล ดังนี้ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน ซึ่งการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ี
องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายโดยสวนใหญ เปนการใชประโยชนที่ดินในทางดานการเกษตร ไดแก พื้นที่ไร 
ออย ขาวโพด มันสำปะหลัง และพื้นที่สวน ผัก ผลไม เพื่อจำหนายและบริโภค และลักษณะเศรษฐกิจของประชาชนใน
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายโดยสวนใหญนั้น ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนสวนใหญ เชน มี
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว การประมง การแปรรูปผลผลิต การหัตถกรรม การถนอมอาหาร อาชีพหลักคือ การทำไร ทำ
สวน เลี้ยงโคนม อาชีพรอง คือ การรับจางงานดานการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม งานกอสราง อาชีพเสริมคือ คาขาย 
จับสัตวน้ำในอางเก็บน้ำลำตะคลองและอื่นๆ โดยมีพันธุพืช พันธุสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญของเทศบาลตำบล คือ ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสำปะหลัง นอยหนา การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ การเลี้ยงปลา ฟารมสุกร ฟารมไก
เนื้อและไกไข ฟารมเปดเนื้อและเปดไข(ขอมูลชุมชนตำบลหนองสาหราย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา, 2564) 
และท้ังนี้ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายยังมีผลผลิตและผลิตภัณฑสินคาท่ีหลากหลาย ไดแก 
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ภาพที่1: สินคาOTOPในพ้ืนท่ีตำบลหนองสาหราย 
ที่มา : ไทยตำบลสินคาOTOP, 2564 

 
 วัดทามะนาว                                วัดหนองสาหราย              

   
                 วัดถ้ำพระธาตุ                         วัดใหมคลองยาง 

       
ภาพที่2: ศาสนสถานในพ้ืนท่ีตำบลหนองสาหราย 

ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย, 2564 
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           นอยหนาเพชรปากชอง                         ฝร่ังไรเมล็ด                                อะโวคาโด 

   
ภาพที่3: ผลผลิตในพ้ืนท่ีตำบลหนองสาหราย 

ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย, 2564 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 ผูดำเนินงานวิจัยไดทำการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดลงพื้นท่ีทำการ
สังเกตการณเพื่อศึกษาขอมูลภายในองคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย ไดแก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สถานท่ีทองเท่ียว แหลงเกษตรกรรม แหลงผลิตภัณฑสินคา และวัฒนธรรมประเพณี อีกท้ังไดมีการสัมภาษณผูนำชุมชน 
ผูผลิตผลิตภัณฑสินคา นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย อำเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา แลวจัดเก็บและรวบรวมนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหโดยนำขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีสำรวจและ
การสัมภาษณรวมถึงขอมูลทางดานเอกสารตางๆนำมาวิเคราะหเพื่อเสนอขอมูลและรูปแบบเสนทางการทองเที่ยว
รวมถึงแนวทางการสงเสริมการทองเที ่ยวขององคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย อำเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทองเท่ียว สรุปผลและจัดทำรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การทองเที่ยวองคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย สามารถจัดทำได 3 เสนทาง เสนทางท่ี1 ไดแกถนน
มิตรภาพหมายเลข2เปนเสนที่มุงหนาไปภาคกลางและภาคอีสาน โดยเสนทางนี้จะผานแหลงผลิตผลิตภัณฑชุมชนบาน
เขานอย บานหนองคู บานหนองจาน บานบอทอง ศาสนสถาน และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เสนทางท่ี2 ไดแก ถนนทาง
หลวงหมายเลข 2235 โดยเสนทางนี้จะผานแหลงผลิตผลิตภัณฑชุมชนบานหนองสาหราย บานคลองทราย บานทราย
ทอง บานหัวสนาม บานผัง2 บานไทรงาม บานซับยาง บานหนองชางตาย อีกทั้งยังผานสวนกลวย อะโวคาโด ฝรั่งไร
เมล็ด รวมถึงศาสนสถานที่สำคัญอีกดวย และเสนทางท่ี3 ไดแก ถนนทางหลวงหมายเลข 2422 โดยเสนทางนี้จะผาน
แหลงผลิตผลิตภัณฑชุมชนบานหนองจาน บานทาเลื่อน บานทามะนาว บานเขาเสด็จ บานซับหวาย สวนฝรั่งไรเมล็ด 
และศาสนสถาน โดยทั้ง3เสนทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทองเที่ยวไดแก รานอาหาร ที่พัก รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ครอบคลุมซึ่งเสนทางตางๆนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังตำบลพื้นที่ทองเที่ยวที่ใกลเคียง
ไดอีกดวย 
 แนวทางการสงเสริมการทองเที ่ยวทางหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายยังขาดการ
ประชาสัมพันธในดานตางๆ และขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานการพัฒนาการทองเท่ียว และขาดการให
ความรูความเขาใจตอประชากรภายในชุมชนเรื่องการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ ซ่ึงตรงกับเอกสารท่ีเกี่ยวของของการ
สงเสริมการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดกำหนดแนวทางโดยมี มาตรฐานออกเปน 3 ดาน ไดแก (กรม
สงเสริมการทองถิ่น,2549) 1. มาตรฐานดานแหลงหรือกิจกรรมทองเที่ยวซึ่งประกอบดวยการสนับสนุนหรือจัดใหมี
เสนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว มีสิ ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว 2. 
มาตรฐานดานการบริการการทองเที่ยว ประกอบดวย บริการดานความปลอดภัย รานอาหาร สินคาและของที่ระลึก ท่ี
พักคางแรมสำหรับนักทองเท่ียว บริการนำเท่ียวและมัคคุเทศก ความบันเทิงและนันทนาการ บริการดานสารสนเทศ  
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และดานขนสง 3.มาตรฐานดานการตลาดทองเที่ยว ประกอบดวย การกำหนดแผนการตลาดทองเที่ยว การสราง
เสนทางหรือกิจกรรมทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว การโฆษณาไปยังกลุมนักทองเท่ียว 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑสินคาในชุมชนหนองสาหราย อำเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมาอยางย่ังยืน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. จากภาพท่ี4 และภาพท่ี5 แหลงขอมูลการทองเที่ยวภายในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลหนอง
สาหราย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยในพื้นที่มีแหลงทองเที่ยวหลากหลายประเภทไดแก แหลงผลิตภัณฑ
สินคามีสินคาหลากหลายชนิด เชน หมอนหนุน ตะกราสานจากยางพารา ตูพระมงคล หมวกคาวบอย เปนตน แหลง
ผลผลิต เชน สวนกลวย สวนอะโวคาโด สวนนอยหนา สวนฝรั่งไรเมล็ด เปนตน ศาสนสถานท่ีสำคัญ เชน วัดถ้ำพระธาตุ 
วัดทามะนาว วัดใหมคลองยาง เปนตน อีกทั้งยังประกอบไปดวยสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆแกนักทองเที่ยวเชน 
รานอาหาร ที่พัก โรงแรม รีสอรท สถานบันเทิง เปนตน สวนระบบสาธารณูปโภคภายในองคการบริหารสวนตำบล
หนองสาหราย มีน้ำประปา ไฟฟา ระบบสัญญาณโทรศัพท อินเทอรเน็ตไรสายไวบริการ และสวนระบบสาธารณูปการ
ภายในองคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย มีโรงพยาบาลสงเสริมตำบล สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ สวนสาธารณะ 
และหนวยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวของที่ครอบคุลมพื้นท่ี จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ไมวาจะเปนผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑสินคาท่ีกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ี  
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ภาพที่4: แผนท่ีแสดงแหลงศักยภาพในพ้ืนท่ี 

 ท่ีมา : คณะผูจัดทำวิจัย, 2564 
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ภาพที่5: แผนท่ีแสดงแหลงศักยภาพในพ้ืนท่ี 

 ท่ีมา : คณะผูจัดทำวิจัย, 2564 
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 2. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวภายในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายอำเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางการสงเสริมโดยยึดมาตราฐานการดำเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(กรมสงเสริมการทองถิ่น, 2549) โดยกำหนด มาตรฐานออกเปน 3 ดาน ไดแก  

1) มาตรฐานดานแหลงหรือกิจกรรมทองเท่ียว ประกอบดวย  
  1.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีเสนทางเขาถึงแหลงทองเท่ียว  
  1.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว  
  1.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบดูแลรักษาแหลงทองเท่ียว 

 2)  มาตรฐานดานการบริการการทองเท่ียว ประกอบดวย 
  2.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานความปลอดภัย  
  2.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการภัตตาคารและรานอาหาร  
  2.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการสินคาและของท่ีระลึก 
  2.4 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการท่ีพักคางแรมสำหรับนักทองเท่ียว  
  2.5 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการนำเท่ียวและมัคคุเทศก 
   2.6 สนับสนนุหรือจัดใหมีบริการดานบันเทิงและนันทนาการ  
  2.7 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานสารสนเทศ  
  2.8 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานขนสง  
 3) มาตรฐานดานการตลาดทองเท่ียว ประกอบดวย  
  3.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการกำหนดแผนการตลาดทองเท่ียว  
  3.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสรางเสนทางหรือกิจกรรมทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  
  3.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีการโฆษณาไปยังกลุมนักทองเท่ียว 

 
 3. จากภาพท่ี6 เสนทางการทองเที่ยวในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย อำเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา จากพ้ืนท่ีมีเสนทางคมนาคมท่ีสำคัญดวยกันท้ังหมด 3 เสนทางไดแก เสนทางท่ี1 เสนทางทองเท่ียว
ทางดานวัฒนธรรม เริ่มตนจากแหลงทองเที่ยว วัดเขานอยคงคาราม วัดบานบอทอง วัดหัวสนาม วัดนิคมผัง16 และ
การทองเที่ยวเสนทางท่ี1 นี้สามารถไปพักที่โรงแรมบานสม 88 บานโฮมฮัก แมฟาการเดน เปนตน สวนเสนทางท่ี2 
เสนทางทองเที่ยวทางดานผลผลิตและวัฒนธรรมสามารถเดินทางเขามาในพื้นที่ไดโดยใชถนนทางหลวงหมายเลข2247 
และถนนทางหลวงหมายเลข 2235 ซึ่งเสนทางการทองเที่ยวนี้จะเริ่มตนจากแหลงทองเที่ยว สวนสตรอเบอร่ี สวนองุน
ลายเถาว สวนฝรั่งไรเมล็ด สวนนอยหนา สวนอะโวคาโด วัดทามะนาว วัดจันทึก วัดหนองสาหราย วัดทรายทอง วัดซับ
หวาย วัดพุทธนิคม เปนตน และการทองเที่ยวเสนทางท่ี2นี้สามารถไปพักที่โรงแรม ฟาวเท็นทรี คชาธาร The paz 
Khaoyai เปนตน และเสนทางท่ี3 เสนทางทองเที่ยวผลิตภัณฑสินคาและวัฒนธรรม สามารถเดินทางเขามาในพื้นที่ได
โดยใชถนนทางหลวงหมายเลข2422 เริ่มตนจากแหลงทองเที่ยว กลุมแมบานงานหัตถกรรมบานทามะนาว บานหนอง
สาหราย บานใหมพัฒนา บานคลองทราย บานซับยาง วัดทามะนาว วัดหนองสาหราย วัดจันทึก เปนตน อีกท้ังเสนทาง
ทองเท่ียวเสนทางท่ี3นี้ยังสามารถเดินทางไปทองเท่ียวตอท่ีตำบลวังน้ำเขียวไดอีกดวย 
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ภาพที่6: แผนท่ีแสดงเสนทางการทองเท่ียวท้ังหมด3เสนทาง 

 ท่ีมา : คณะผูจัดทำวิจัย, 2564 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
(1) องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหรายสามารถนำรูปแบบเสนทางการทองเท่ียวการสงเสริมผลผลิตและ

ผลิตภัณฑไปใชเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานได 
(2) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในระดับจังหวัดนครราชสีมาและใหเปนระดับชาติในโอกาสตอไป 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
(1) ผูวิจัยสามารถวิจัยพ้ืนท่ีใกลชุมชนหนองสาหรายไดแก ชุมชนวังกระทะ วังหมี และวังมวงเปนตนเพ่ือเกิด

โครงขายการทองเท่ียวอยางย่ันยืน 
(2) ผูวิจัยสามารถปรับปรุงรูปแบบการทองเที่ยวไดในรูปแบบอื่นไดแก การทองเที่ยวโดยใชจักรยาน การ

ทองเท่ียวโดยใชสามลอถีบเพ่ือเปนการอนุรักษ  
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