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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อการสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศอยา่งมากและมี

การกระจายไปในหลายภาคส่วนธุรกิจ การท่องเท่ียวจึงมีความส าคญัท่ีก่อให้เกิดรายได ้โดยปัจจุบนัการ

ท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบ ทั้งการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การท่องเท่ียงเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ ในปัจจุบนัน้ีสภาพแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติไดมี้

การเปล่ียนแปลง ท าให้เกิดผลกระทบกับประชากรทั้งมนุษย์และสัตว์  เช่น  ป่าชายเลน  เน่ืองจาก

ประเทศไทยเคยเกิดสึนามิ ท าให้แนวชายฝ่ังทะเลและท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้ าเกิดความเสียหายเป็นอยา่ง

มาก สัตว์น ้ าไร้ท่ีอยู่อาศยัและเกิดการกัดเซาะของแนวชายฝ่ังทะเล จึงต้องช่วยกันฟ้ืนฟูและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติของป่าชายเลน ใหก้ลบัมามีสภาพท่ีสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 

ป่าชายเลนระบบนิเวศท่ีประกอบไปดว้ยพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตวห์ลายชนิดด ารงชีวิตร่วมกนัใน

สภาพแวดล้อมท่ีเป็นดินเลน น ้ ากร่อย และมีน ้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้นจึงพบป่าชายเลน

ปรากฏอยู่ทัว่ไปตามบริเวณท่ีเป็นชายฝ่ังทะเล ปากแม่น ้ า ทะเลสาบ และ รอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นท่ี

ชายฝ่ังทะเล พนัธ์ุไมท่ี้มีมากและมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในป่าชายเลน คือ ไมโ้กงกาง ป่าชายเลนจึงมีช่ือ

เรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง  ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดม

สมบูรณ์ของน ้ าทะเลชายฝ่ังซ่ึงจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงป่าชายเลนเป็น

องคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่งของชายฝ่ังทะเลและนบัเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มหาศาลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ

และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 

เยาวชน หมายถึง คนวยัหนุ่มสาว เป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 15-25 ปี เป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อระหวา่ง

การเป็นเด็กและผูใ้หญ่ จึงสนบัสนุนใหค้นรุ่นใหม่หนัมาสนใจเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชายเลน เป็น

การส่งเสริมและพฒันาให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดกบัคนในชุมชน และความเป็นอยู่

ของคนในชุมชนแสนตอ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและกระตุน้ให้เยาวชนเกิดความตระหนกัถึงความส าคญั

ของพื้นท่ีป่าชายเลนใหม้ากข้ึน 
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ทั้งน้ี  ชุมชนแสนตอ เป็นชุมชนท่ีใชก้ารท่องเท่ียวเขา้มาในการพฒันาชุมชน เป็นการท่องเท่ียว

ท่ีเรียกวา่การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ชุมชน และคนในชุมชนเขา้มาบริหารจดัการ

กนัเอง และการท่ีมีการท่องเท่ียวเขา้มาจะตอ้งไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้น

จึงมีการสร้างโปรแกรมการท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์เขา้มาโดยมีการจดักิจกรรม ฟ้ืนคืนป่าชาย

เลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน เขา้มาร่วมกบัการท่องเท่ียวในคร้ังน้ี จากขอ้มูลขา้งตน้ คณะผูจ้ดัท า

เล็งเห็นความส าคญัเก่ียวกบัพลงัของเยาวชนท่ีมาช่วยกนัคืนพื้นท่ีป่าชายเลน ในชุมชนแสนตอ บางขุน

เทียน เพื่อเป็นส่ือให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ไดเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัของป่าชายเลนและการร่วมกนั

อนุรักษ์พื้นท่ีป่าชายเลน  รวมถึงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ CSR คือการท่องเท่ียวโดยเกิดจากความ

ร่วมมือของคนในทอ้งถ่ินและนกัท่องท่องเท่ียว และการเรียนรู้วถีิชีวติชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 

1.2  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อรวมพลงัเยาวชนฟ้ืนคืนพื้นท่ีป่าชายเลน ชุมชนแสนตอ 

2.  เพื่อต่อยอดโครงการ “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋”  วถีิชุมชนแสนตอ บางขนุเทียน โดยมีการน า

หลกั CSR ร่วมการอนุรักษป่์าชายเลน  

3.  เพื่อท าการโปรโมทเส้นทางการท่องเท่ียวผา่น facebook page เพื่อใหเ้ป็นอีกหน่ึงโปรแกรม

ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี  มีขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น3ส่วนดงัน้ี 

ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

-  ชุมชนแสนตอ บางขนุเทียน 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

-  วนัท่ี 17 กนัยายน 2562 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 8 คน (นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
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ขอบเขตด้ำนข้อมูล 

-  ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อนๆจากกลุ่มโครงการ Amazing ไทยเท่เก๋ไก๋ วถีิชุมชน 

และสอบถามขอ้มูลต่างๆจากพนกังานท่ีปรึกษา รวมทั้งบุคลากรของทาง บริษทั สวสัดี ไทย

แลนด ์ทราเวล จ ากดั 

-   ศึกษาขอ้มูลการเดินทางจากอินเตอร์เน็ตและหนงัสือเดินทาง 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เยาวชนไดรั้บความสามคัคีรวมถึงการมีจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษป่์าชายเลน และสามารถ

น าความรู้ท่ีไดรั้บมาปฏิบติัจริงในชุมชน 

2. ไดรั้บคืนพื้นป่าชายเลนขนาด 1 ไร่ (160 ตน้) 

3. ไดเ้ส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ท่ีผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

4. ชุมชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมก าหนดวถีิชีวติและภูมิปัญญา รวมทั้งสร้างอาชีพและรายไดแ้ก่

ชุมชน 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจเร่ือง “เยาวชนสานพลงั ฟ้ืนคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บาง

ขุนเทียน ของบริษทั สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล” ได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางส าหรับการศึกษาโดยมีหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 เยาวชนสานพลงัคืนป่าชายเลน 

2.2  แนวคิดการอนุรักษป่์าชายเลน 

2.2.1 ความส าคญัของป่าชายเลน 

2.2.2 การอนุรักษป่์าชายเลน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัค าวา่ “CSR” 

2.4 ทรัพยากรป่าชายเลนเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

2.5 ขอ้มูลพื้นท่ีด าเนินการ 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 เยาวชนสานพลงัคืนป่าชายเลน 

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (2557) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า 

เยาวชนสานพลงั คือค าว่า Teenergy มาจากแนวคิด Teen คือ เยาวชน บวก Energy คือ พลงั รวมกนั 

หมายถึงการสานพลงัของคนรุ่นใหม่ให้มีหวัใจอนุรักษ ์ภายใตก้ลยุทธ์ 3 ป. ปลูก ป้ัน เปล่ียน เพื่อปลูก

จิตส านึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ย

การสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน ป้ันเยาวชนให้มีความรู้ สู่การหล่อหลอมหวัใจอนุรักษแ์ละ

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการท าประโยชน์ให้กบัสังคม เปลี่ยนให้ชุมชน

และสังคมดีข้ึน ดว้ยการรวมพลงัความคิดและลงมือท า 
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ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระแบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (2556) เคยมีผูเ้ปรียบเทียบ

เยาวชนว่าเหมือนผา้ขาว การจะเอาสีอะไรมาป้ายก็จะเป็นสีนั้น ปัจจุบนัเยาวชนมกัให้ความสนใจกบั

ค่านิยมทางดา้นวตัถุ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนัเพื่อความอยู่

รอด ส่งผลให้เยาวชนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติลดนอ้ยลงซ่ึงปัญหา

ดงักล่าวหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขตั้งแต่วนัน้ีในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติคงหมดไปอยา่งแน่นอนเพราะ

ขาดคนรุ่นใหม่ท่ีจะมาดูแล ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ดงันั้นการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรป่าชายเลนให้กบัเยาวชน

นบัว่ามีความส าคญัอยา่งยิ่งและเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าเพราะเยาวชนจะเป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนั 

และช่วยดูแลป่าชายเลนในอนาคตต่อจากคนรุ่นปัจจุบนั นอกจากน้ีเยาวชนยงัเป็นส่ือกลางในการน า

ความรู้ และทศันคติในดา้นการอนุรักษเ์ช่ือมโยงไปสู่คนในครอบครัวและส่งเสริมใหเ้ยาวชนเป็นผูส้ร้าง

ระบบนิเวศป่าชายเลนแทนการท าลาย เพราะการท่ีป่าชายเลนถูกบุกรุกเพิ่มมากข้ึนเป็นปัญหาส าคญัต่อ

ระบบนิเวศอยา่งมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัการทรัพยากรป่าชายเลนอยา่งจริงจงัโดยมุ่งเนน้ให้เยาวชนมี

ส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าชายเลน  

จะสังเกตเห็นไดว้า่ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งเนน้การจดักิจกรรม

ในดา้นการอนุรักษโ์ดยใหค้วามส าคญักบัเยาวชนเป็นหลกัเพราะเช่ือมัน่วา่เยาวชนคือแรงขบัเคล่ือนและ

คล่ืนลูกใหม่ท่ีจะมาช่วยดูแลทรัพยากรป่าชายเลนต่อไปในอนาคต 

2.2 แนวคิดการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

สุพตัรา  ไชยชาญ  (2558) ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั และให้ประโยชน์ทั้งในดา้นป่าไม ้

ประมง และรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้ม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั ป่าชายเลนไดถู้กท าลายลงดว้ยกิจกรรม

ต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า

ชายเลนใหไ้ดผ้ลเตม็ท่ีตลอดไป และในขณะเดียวกนัก็ไม่เป็นการท าลายระบบนิเวศดว้ย หรืออีกนยัหน่ึง 

ก็คือ การจดัการทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดย้ ัง่ยืนต่อไป การอนุรักษ์ป่า

ชายเลน ไดแ้ก่ 
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1. การรักษาพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีอยู่ให้คงไวซ่ึ้งเป็นเร่ืองท่ียากพอสมควร และจะตอ้งช่วยกนั

หลาย ๆ ฝ่าย ล าพงักรมป่าไมแ้ต่เพียงหน่วยงานเดียว ยอ่มท าไดย้าก การป้องกนัอยา่งจริงจงั รวมทั้งการ

จดัการวางแผนการใช้ท่ีดินชายฝ่ังทะเลให้เหมาะสม จะเป็นทางหน่ึงท่ีจะรักษาพื้นท่ีป่าชายเลนไวไ้ด ้

นอกจากน้ีกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีป่าชายเลนควรจะใชป้ฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด 

2. การเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน โดยการปลูกป่า ปัจจุบันกรมป่าไม้มีนโยบายท่ีจะขยายและ

สนบัสนุนการปลูกป่าชายเลนเพิ่มข้ึน ทั้งในส่วนของราชการ และส่วนของเอกชน ตามพื้นท่ีว่างเปล่า

บริเวณชายฝ่ังทะเล ทั้งท่ีผา่นการท าเหมืองแร่ หรือพื้นท่ีนากุง้ หรือนาขา้วท่ีเลิกไปแลว้ ซ่ึงมีอยูม่ากมาย 

และมีโอกาสท่ีจะฟ้ืนฟูใหเ้ป็นป่าชายเลนข้ึนมาได ้นอกจากน้ีพื้นท่ีดินงอกตามชายฝ่ังทะเลก็เป็นพื้นท่ีท่ี

จะสามารถปลูกป่าชายเลนข้ึนมาได ้

3. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการศึกษาวิจยัเพื่อหา

วธีิการและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้สการใชป้ระโยชน์ทั้งทางดา้นป่าไม ้ประมงและวิธีการ

ผสมผสานระหวา่งป่าไมก้บัประมงให้มากข้ึน ซ่ึงในเร่ืองน้ี หากทางดา้นผูป้ฏิบติัการเจา้หนา้ท่ีควบคุม 

และนกัวิชาการ ไดร่้วมมือกนัอยา่งจริงจงัแลว้ เช่ือว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนจะประสบ

ผลส าเร็จมากข้ึน โดยไดผ้ลิตผลสูงข้ึน และปราศจากการท าลายระบบนิเวศของตวัเอง 

2.2.1 ความส าคัญของป่าชายเลน 

ป่าชายเลนมีความส าคญัและประโยชน์อยา่งมากมายมหาศาล เพราะป่าชายเลนเป็นท่ีรวมของ

พืช สัตวน์ ้ าและสัตวบ์กนานาชนิด ซ่ึงมีความส าคญัและประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยห์ลาย

รูปแบบ คือ 

ด้านป่าไม้ 

ไมใ้นป่าชายเลนน ามาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่างๆ กนัไดห้ลายรูปแบบ เช่นท าฝืนและถ่านซ่ึง

ในแต่ละปีไมป่้าชายเลนท่ีตดัออกมา เช่น ไมโ้กงกาง ไมถ้ัว่ ไมโ้ปรง ประมาณ 80% จะน ามาท าถ่าน

โดยเฉพาะไมโ้กงกาง จะท าถ่านไดคุ้ณภาพดีท่ีสุด, ท าไมเ้สาเข็มและ ไมค้  ้ายนั เช่นตาตุ่ม โกงกาง แทน

นิน, เปลือกไมห้ลายชนิด น ามาสกดัจะไดแ้ทนนิน ใชท้  าหมึก ท าสี ท ากาว ฟอกหนงั 



7 
 

 

ด้านประมง 

เป็นแหล่งอาหารส าคญัของสัตวน์ ้ า พวกเศษไมใ้บไมแ้ละส่วนต่างๆ ของไมท่ี้ร่วงหล่นจะถูก

ย่อยสลายเป็นโปรตีน ส าหรับพวกหอย ปู และหนอนปลอ้ง ซ่ึงจะเป็นอาหารของสัตวน์ ้ าท่ีใหญ่กว่า

ต่อไป เป็นท่ีอยูอ่าศยัและท่ีอนุบาลสัตวน์ ้าในระยะตวัอ่อนกุง้และปลา ท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจไดอ้าศยัป่า

ชายเลนเป็นแหล่งเพาะเล้ียงตวัอ่อน เช่น กุง้กุลาด า ปลากะพงขาว และปลาอ่ืนๆ 

ด้านอืน่ ๆ 

เป็นแหล่งส าหรับลดความรุนแรงของคล่ืน ป้องกนัการพงัทลายของดินชายฝ่ัง ช่วยชะลอ

ความเร็วของลม พายุให้ลดลงก่อนท่ีจะข้ึนสู่ ฝ่ังมิให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ท่ีอยู่อาศยัและ

พื้นท่ีท ากินของชาวบา้นท่ีตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง ช่วยเพิ่มพื้นท่ี ตามชายฝ่ัง เพราะระบบรากของ

ไมป่้าชายเลนจะช่วยในการทบัถมของเลนโคลน ท าใหเ้กิดดินเลนงอกใหม่อยูเ่สมอ ช่วยกรองของเสียท่ี

เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มิให้ไหลลงสู่ทะเล สร้างความเสียหายแก่สัตวน์ ้ าและระบบนิเวศใน

บริเวณชายฝ่ังได ้

2.2.2 การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

การอนุรักษป่์าชายเลนเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่พื้นท่ีป่าชายเลนเส่ือม

โทรมและลดจ านวนลงอยา่งมาก เน่ืองจากถูกบุกรุกท าลายดว้ยสาเหตุหลากหลายประการ ความเส่ือม

โทรมของป่าชายเลนได้ส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์นด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ผูป้ระกอบอาชีพประมง

ชายฝ่ังขาดรายได้เล้ียงครอบครัว ชุมชนท่ีอาศยัใกล้ชิดกบัป่าชายเลนขาดแคลนอาหารทะเลในการ

บริโภค รวมถึงคนนอกพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากราคาอาหารทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากปริมาณสัตวน์ ้ า

เศรษฐกิจลดจ านวนลง เป็นตน้ แนวทางการอนุรักษป่์าชายเลนท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างจิตส านึกและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กบัชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และความ

เขา้ใจเก่ียวกบัระบบนิเวศและความส าคญัของป่าชายเลน และสร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชนใน

ชุมชนใหเ้ขา้ใจวา่ ตนเองจะเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
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2. ก าหนดกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบัการหา้มตดัไมใ้นป่าชายเลน 

3. ก าหนดพื้นท่ีและช่วงเวลาในการอนุรักษท์รัพยากรประมง เช่น หา้มจบัปลาในฤดูวางไข่ การ

ท าธนาคารปู เป็นตน้ 

4. ปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้ าและปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ีว่างเปล่าและในพื้นท่ีเส่ือมโทรมเพื่อสร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตวน์ ้า 

กล่าวโดยสรุป จากท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าป่าชายเลนเป็นป่าท่ีมีประโยชน์และมี

ความส าคญัต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติเป็นอยา่งมาก ดงันั้น พวกเราทุกคนควรช่วยกนัอนุรักษป่์าชายเลนให้

คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปเพื่อใหส้ามารถสร้างรายไดแ้ละเป็นแหล่งบริโภคอาหารให้กบัมนุษยแ์ละ

ส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืนอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัค าว่า “ CSR” 

วรากรณ์ สามโกเศศ (2556) CSR ท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไป คือ ความมีใจเป็นกุศล ความมีจิตอาสา

และจิตสาธารณะของธุรกิจ เรามกัเห็นการบริจาคหรือการท าโครงการสาธารณกุศลต่างๆ ของเอกชนซ่ึง

เป็นพื้นฐาน  คือการพยายามท าดีเพื่อหวงัผลตอบแทนหรืออาจไม่หวงัผลตอบแทนในระยะสั้น หรือท า

การกุศลดว้ยการตระหนกัถึงการไดรั้บก าไรในระยะยาว ตลอดจนการอยู่รอดร่วมกนัขององค์กรและ

สังคม 

ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (2549) กล่าวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) อาจสรุปได้

ดงัน้ีคือ (1) ไม่ท าส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม (2) ท าส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อ

สังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม (3) พฒันาตวัเองให้มีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างดีท่ีสุด

องคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา (UNTAD) กล่าววา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธุรกิจ คือ การท่ีบริษทัเขา้ไปเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตอ้งการและเป้าหมายของสังคม

คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission Green Paper) ความรับผิดชอบต่อสังคมองธุรกิจ (CSR) 

คือ แนวคิดท่ีบริษทัจะบูรณาการ งานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในกิจการของประเทศ และการ

ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholder) โดยสมคัรใจสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม(Corporate Social 
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Responsibility Institute (CSRI).2009: 5) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate 

Social Responsibility) คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อ

น าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

กล่าวโดยสรุป ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (CSR) หมายถึง การด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

2.4 ทรัพยากรป่าชายเลนเขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

บุญชอบ  สุทธมนสัวงษ ์(2555) เขตบางขุนเทียน มีพื้นท่ีป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัท่ี 15 ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543จ านวน 42,770.79 ไร่ โดยมีพื้นท่ีท่ีมี

สภาพเป็นป่าชายเลนจ านวน 3,351.79ไร่ รายละเอียดดงั ตารางท่ี 2.4 

เขต พืน้ทีป่่าชายเลนตามมติ ครม. พืน้ทีท่ีม่ีสภาพเป็นป่าชายเลน 

บางขุนเทยีน 42,770.79 3,351.79 

รวม 42,770.79 3,351.79 

ตารางที2่.4 พื้นท่ีป่าชายเลน เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ไร่) 
ทีต่ั้งและอาณาเขต 
เขตบางขุนเทียน ตั้งอยู่ทางใตสุ้ดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีการปกครองต่างๆ 
ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั      เขตบางบอนและเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั      อ่าวไทย 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั      เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร และอ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
                                                 จงัหวดัสมุทรปราการ 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั      อ าเภอเมืองสมุทรสาครจงัหวดัสมุทรสาคร 
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สภาพทัว่ไป 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

บุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ (2555) มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม สภาพพื้นท่ีทางด้าน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั การคา้ และอุตสาหกรรม ในขณะท่ีพื้นท่ีส่วน

ใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรม และมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เน่ืองจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครท่ีมี

พื้นท่ีติดกบัอ่าวไทย (เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และยงัมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู ่

ลกัษณะภูมิอากาศ 

บุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ (2555) เขตบางขุนเทียน มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน 

เช่นเดียวกบัพื้นท่ีในจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 33.2 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส 

2.5 ข้อมูลพืน้ทีด่ าเนินการ 

บ้านลุงสอนโฮมสเตย์ 

 

ภาพที ่2.5.1 บา้นลุงสอนโฮมสเตย ์

ท่ีมา : บา้นลุงสอนโฮมสเตย ์สืบคน้จาก https://1th.me/fB9g 

ทีต่ั้งชุมชน: บา้นลุงสอนโฮมสเตย ์ชุมชนแสนตอ 115/7 หมู่9 เขตบางขนุเทียน 

 ชุมชนแสนตอ เป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กบัแม่น ้ าล าคลองลกัษณะบา้นเรือนส่วนใหญ่จึงเป็น
แบบใตถุ้นสูง เพื่อป้องกนัน ้ าท่วม บา้นเรือนจะตอ้งกระจดักระจายตามริมฝ่ังคลองการเดินทางภายใน

https://1th.me/fB9g
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ชุมชนหรือออกนอกชุมชนนั้นตอ้งใชเ้รือเป็นพาหนะหลกัในการเดินทาง เน่ืองจากพื้นท่ีตั้งของชุมชนท่ี
เป็นล าคลองและติดกบัทะเลจึงท าใหน้ ้าท่ีมีอยูไ่ม่สามารถน ามาใชอุ้ปโภคบริโภคได ้

  ดงันั้นน ้ าท่ีน ามาใช้ในชุมชนจึงตอ้งน ามาจากนอกโดยจะส่งมาจากโรงเรียนคลองพิทยาลง
กรณ์ส าหรับน ้าด่ืมชาวบา้นยงัคงพึ่งพาน ้าฝนใชใ้นการด่ืมกินและใชใ้นการประกอบอาชีพ 

 ชุมชนส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพประมง โดยเป็นประมงท่ีค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ภายในชุมชน โดยจ ากดัพื้นท่ีในการท ามาหากินของแต่ละครัวเรือนเพื่อเป็นการป้องกนัการรุกลา้พื้นท่ี
ธรรมชาติซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาจท าใหท้รัพยากรท่ีมีอยูสู่ญหายไป 

 มีลานกิจกรรมท่ีจะสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆไดเ้ช่นการจดักิจกรรมwalk rallyการเล่นปิงปองท่ี
ทางลุงสอนมีจดัเตรียมไวใ้ห้หรือการเล่นกีฬาทางน ้ าต่างๆซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกท ากิจกรรมได้
ตามใจชอบหรือจดักิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 

โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณ์ 

 

ภาพที ่2.5.2 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

โรงเรียน คลองพิทยาลงกรณ์ เป็นโรงเรียนเดียวในกรุงเทพฯ ท่ีอยู่ใกล้ทะเล  จุดแข็งของ

โรงเรียนอยูท่ี่เร่ืองป่าชายเลนและส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือตอ้งขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่

สถานศึกษาจึงใชป่้า ชายเลนเป็นตวัตั้ง แลว้น าเร่ืองวิถีชุมชนเขา้มาเช่ืองโยง  สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ป่า

ชายเลน นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีโครงการอ่ืนๆ อีกหลายโครงการ เช่น เกษตรปลอดสารพิษ หรือเร่ือง

อาชีพของชุมชน  อาทิ การเล้ียงปู ปลา กุง้ หอย ชายฝ่ังทะเล ถือเป็นองค์ความรู้ในชุมชนท่ีเด็กควรได้

เรียนรู้ มี โครงการพ่อแม่ลูก ซ่ึงเป็นการน้อมน าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
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เจา้อยูห่วัฯ โครงการอนุรักษป่์าชายเลนของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และโครงการ

โรงเรียน ตชด.ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มาหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็น

โรงเรียนเดียวของประเทศไทยท่ีน าร่องเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ป่าชาย เลน และโรงเรียนส่งเสริม

ศกัยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 

แนวโน้มของเยาวชน เยาวชนอาจเล็งเห็นความส าคญัของป่าชายเลน และให้ความสนใจใน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติให้กลบัมาสดใส เป็นพื้นท่ีสีเขียว เพื่อป้องกนัภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม  

ดงันั้นจึงมีเยาวชนจ านวนหน่ึงสนใจในโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวชุมชนแสนตอ จึงท าให้เกิด

โครงการ “เยาวชนสานพลงั ฟ้ืนคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขนุเทียน” 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินสถานภาพความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าชายเลนและกลไกทางสังคม โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาเป็นศูนยเ์รียนรู้ระบบ

นิเวศป่าชายเลนพงัราด ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง โดยผลท่ีไดจ้ากการประเมินความอุดม

สมบูรณ์ พบวา่พื้นท่ีป่าชายเลนธรรมชาติในอดีตมีความหลากหลาย ชนิดพนัธ์ไมข้องป่าชายเลนมีมาก

พอสมควร แต่พื้นท่ีป่าชายเลนถูกบุกรุกท าลายและแปรสภาพไปใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะ 

โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ท าให้บริเวณผืนป่าชายเลนมีความ

หลากหลายชนิดของพนัธ์ุไมป่้าชายเลนลดลงอยา่งมาก แต่เน่ืองจากมีการพยายามในการปลูกและฟ้ืนฟู

ป่าชายเลน จึงพบเป็นป่าชายเลนท่ีมีอายุของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดท่ีแตกต่างกนัจากป่าท่ีปลูกใหม่ กบัป่า

เดิมท่ีเกิดจากธรรมชาติ โดยพิจารณาจากพนัธ์ุไมป่้าชายเลนท่ีหลงเหลืออยูต่ามธรรมชาติไดเ้พียง 5 ชนิด 

คือ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมขาว แสมด า และรังกะแท ้จึงจดัไดว้า่เป็นป่าท่ีก าลงัพฒันา โดย

บริเวณดา้นหนา้ของป่าชายเลนพบมีการปักแนวไมไ้ผป้่องกนัคล่ืน แต่กลบัพบอตัราการรอดของตน้กลา้

ท่ีนอ้ยมาก 

จกัรกฤษณ์ จนัทร์แฉลม้ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง กระบวนการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน กรณีศึกษาชุมชนตน้แบบบา้นเปร็ดใน ต าบลห้วงน ้ าขาว อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด การ

วจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์ของพื้นท่ีป่าชาย

เลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน 2) เพื่อศึกษาถึงแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและปัจจยัเง่ือนไข
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ท่ีส่งผลในดานการด าเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีธรรมชาติป่าชายเลน 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศป่าชายเลน ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน ้ าขาว  อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด ผล

การศึกษาพบวา่ 1. สภาพการณ์ของพื้นท่ีป่าชายเลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชน

ตนแบบบา้นเปร็ดในมี 2 ประการคือ 1.1) มีการจดการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีเกิดจากความร่วม

แรงร่วมใจของชาวบานในชุมชน การตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนกลุ่มสัจจะออมทรัพยแ์ละการผสาน

ความร่วมมือกนัทั้งภายในและภายนอกชุมชน 1.2) มีกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนอยา่งเป็น

ระบบ มีการสร้างกติกาชุมชนและการวางแผนกิจกรรม 2. มีการใชแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศโดยการนอ้มน า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ผนวกกบัการแสวงหาเครือข่ายอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าชายเลนผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้เหมาะสมปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน คือ

ผูน้ าชุมชนมีความเขม้แขง็ชาวบา้นในชุมชนมีความผกูพนักบัป่าชายเลนและการมีส่วนร่วมของชาวบา้น

ในชุมชน 3. แนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชน 3 ดา้น คือ 3.1) การจดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่า

ชายเลนชุมชนบา้นเปร็ดใน 3.2) การก่อตั้งศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเพื่อขยายองค์ความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลนสู่

ชาวบา้นในชุมชนและผูส้นใจ 3.3) การแสวงหาความร่วมมือเพื่อน าองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ให้เกิด

การบูรณาการร่วมกบชุมชน 

แสงจนัทร์ วายทุกข ์(2561) ท าการศึกษาเร่ือง “ความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืช

ป่าชายเลนของชุมชนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี” การศึกษาความหลากหลายและ

โครงสร้างของสังคมพืชป่าชายเลนของชุมชนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรีพบชนิดพนัธ์ุ

ไมท้ั้งส้ิน 10 ชนิด 7 สกุลจาก6วงศ์มีค่าเฉล่ียจ านวนชนิดพนัธ์ุไม้ เท่ากบั 3.7±2.1 SD และค่าเฉล่ีย

จ านวนตน้เท่ากบั 266±137 SD ผลการวเิคราะห์ความหลากหลาย และลกัษณะโครงสร้างของพืชป่าชาย

เลนในพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนั 2 รูปแบบ คือ พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยูติ่ดชายฝ่ังทะเลท่ีมีการ

ใชป้ระโยชน์นอ้ยและพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยูติ่ดชุมชนท่ีมีการใชป้ระโยชน์มากโดยพบวา่จ านวนตน้ของ

ไมใ้หญ่ไมห้นุ่ม และค่าเฉล่ียดชันีความสม ่าเสมอในพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยูติ่ดชายฝ่ังทะเลมีค่ามากกวาป่า

ชายเลนท่ีอยูติ่ดชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับความแตกต่างของจ านวนชนิดพนัธ์ุ

ไมจ้  านวนตน้ของกลา้ไมแ้ละค่าเฉล่ียดชันีความหลากหลายพบวา่ในพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยูติ่ดชายฝ่ังทะเล

มีคานอ้ยกวา่ในพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยูติ่ดชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากการศึกษาความ

หลากหลายและโครงสร้างทางดา้นตั้ง (Stratification) สามารถแบ่งกลุ่มสังคมพืชออกไดเ้ป็น 2กลุ่ม คือ
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1) สังคมหมู่ไมส้กุลแสมจะพบเฉพาะในพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยู่ติดชายฝ่ังทะเลและ2) สังคมหมู่ไมโ้ปรง

แดง-ตะบูนขาวจะพบเฉพาะในพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยูติ่ดพื้นท่ีชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบลกัษณะของการใช้

ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรป่าชายเลนท่ีแตกต่างกนัของชุมชนต าบลคลองต าหรุ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล   : SAWASDEE THAILAND TRAVEL  

ท่ีตั้งของสถานประกอบการ: เลขท่ี 88/147 หมู่บา้นภทัราวรรณ หมู่2 ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง  

จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11110 

 

ภาพที ่3.1 โลโก ้บริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล จ ากดั 

สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล  ทัวร์คุณภาพ เพือ่คุณ 

 3.1.1 เกีย่วกบับริษัท  

 ประเทศไทยของเรานั้น นบัเป็นประเทศท่ีเตม็ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมากมาย ทั้งในดา้น

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม รวมถึงธรรมชาติท่ีสวยงาม ท าให้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

เดินทางท่องเท่ียวทัว่ประเทศไทย ซ่ึงนั้นทาให้เกิดรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก รวมถึงท าให้

ทัว่โลก ไดรู้้จกัประเทศไทยมากข้ึนผา่นทางช่องทางการท่องเท่ียว 

 คุณชุมพล สิงห์เมืองพล พร้อมทีมงานท่ีมีความช านาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการจดัธุรกิจ 

ท่องเท่ียวมานานนบัสิบปี ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นประตูด่านแรกท่ีคนทัว่โลก

จะคิดถึง ประเทศไทย จึงไดเ้ปิดด าเนินการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย ใน
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นาม “สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล” เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ท่ีจะเดินทาง

มาท่องเท่ียวอยา่งมากมาย 

 เราให้การบริการทางดา้นการท่องเท่ียวในทุกรูปแบบ และทีมงานของเรา  “สวสัดีไทยแลนด์ 

ทราเวล” ยงัมีนโยบายอยา่งแน่วแน่ท่ีจะช่วยส่งเสริม อนุรักษ ์รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 

ของผูค้นในทอ้งถ่ิน รวมถึงธรรมชาติท่ีสวยงามของเมืองไทยเอาไว ้เพื่อให้เป็นการท่องเท่ียวท่ียงยืนสืบ

ต่อไปและในปัจจุบนัไทยไดเ้ขา้รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ซ่ึงนัน่ก็หมายถึง ความส าคญัของประเทศ

ไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้น้ีจะมีมากข้ึนและมีการหมุนเวียนแลกเปล่ียน

ทางดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงกนัและกนัอยา่งเขม้ขน้นัน่เอง 

 เรา “สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล” หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ จะมีโอกาสไดบ้ริการน าพาท่าน ครอบครัว

ของท่าน รวมถึงองค์กรของท่าน เดินทางท่องเท่ียวทัว่ไทย และทัว่โลก ด้วยความมุ่งมัน่ ท่ีว่า ทวัร์ 

คุณภาพ เพื่อคุณในโอกาสอนัใกลน้ี้ 

 3.1.2. ลกัษณะการให้บริการ 

1. รับจดัท่องเท่ียว อบรม สัมมนา กิจกรรม Team Building, walk rally, CSR, Party 

2. รับจดัท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. บริการรถตู ้VIP 6 - 13 ท่ีนัง่ 

4. บริการรถบสั 2 ชั้น VIP Free Wi-Fi และเบาะนวดไฟฟ้า แสง สี เสียง ครบวงจร 

5. บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

6. บริการรับจองหอ้งพกั โรงแรม รีสอร์ท บา้นพกั โฮมสเตย ์

 

 

 

 



17 
 

 

3.2 โครงสร้างองค์กรทมีบริหาร สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล 

 

ภาพที ่3.2 โครงสร้างองคก์ร ทีมงานสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

 

 

3.2 โครงสร้างองค์กรทีมบริหาร สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร ปที3่.2 โครงสร้างองคก์ร ทีมงานสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 
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3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
ภาพที ่3.3.1 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวสุภาพร  ผาสุข 

ช่ือนักศึกษา นางสาวสุภาพร  ผาสุข 5804400154 

ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Sale and Support 

 

 
ภาพที ่3.3.2 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวกนกรัตน์  ทองมอญ 

ช่ือนักศึกษา นางสาวกนกรัตน์  ทองมอญ 5804400155 

ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Sale and Support 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

1. เตรียมซ้ืออุปกรณ์ เสบียงในการออกทวัร์ 

2. จดัหาอุปกรณ์เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 

3. เป็น Staff คอยบริการลูกคา้ 

4. เป็นแอดมินเพจการท่องเท่ียวของบริษทั และแอดมินลงขายสินคา้ออนไลน์ 

5. ท าโปสเตอร์โปรโมทเก่ียวกบับริการของบริษทั 

6. ท า Presentation โปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อใชน้ าเสนอลูกคา้ 
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ภาพที ่3.4 พนกังานท่ีปรึกษา นาย ชุมพล สิงห์เมืองพล 

 

3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา: นาย ชุมพล  สิงห์เมืองพล (พี่แอด็ด้ี) 

ต าแหน่ง: Director of sale & Trip Specialist 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิหาคม 2562 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

การจดัท าโครงงาน เยาวชนสานพลงัคืนพื้นท่ีป่าชายเลน แสนตอ บางขนุเทียน แบ่งได ้3 ขั้นตอน 

 3.6.1. ขั้นตอนก่อนท าโครงงาน 

1. ปรึกษากบัพี่เล้ียงเร่ืองของการท าโครงงานสหกิจศึกษาในส่วนของช่ือหวัขอ้และเน้ือหา 

2. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะน าเสนอโครงงานวา่มีขั้นตอนการท างานอยา่งไรบา้ง

โดยมีพี่เล้ียงในสถานท่ีฝึกงานคอยใหค้  าปรึกษา 

4. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่ม 
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3.6.2. ขั้นตอนระหว่างการท าโครงงาน 

1. ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานทางอินเตอร์เน็ต 

2. ปรึกษาการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวกบัพนกังานพี่เล้ียง 

3. ติดต่อกบัสถานท่ีเพื่อของลงส ารวจพื้นจริง 

4. ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท าเล่มโครงงาน (จดบนัทึก ถ่ายรูป) 

3.6.3. ข้ันตอนสรุปโครงงาน 

1. จดัท าAds.โฆษณาโปรแกรมท่องเท่ียว One Day Trip  

2. โปรโมทผา่นช่องทาง Facebook page ของบริษทั 

3. รวบรวมนกัท่องเท่ียวและน านกัท่องเท่ียวลงพื้นท่ีตามโปรแกรมทวัร์ 

4. สรุปโครงงานและจดัท าเล่มโครงงาน 
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ระยะเวลาในการด าเนินการ 

เร่ิมด าเนินงานวจิยัตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน 2562 

ขั้นตอนกรด าเนินงาน 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หวัขอ้การท าโครงงาน      

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง      

ออกแบบและวางแผนการด าเนินงาน      

เก็บรวบรวมขอ้มูล      

วเิคราะห์ขอ้มูล      

ลงพื้นท่ีท าการ      

สรุปผลและจดัท ารูปเล่มโครงงาน      

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.6.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อม ล 

 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ :   1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

         2. เอกสาร 

 อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ : 1. โปรแกรม Microsoft Word 

         2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

                                               3. โปรแกรม EXCEL 

                                               4. โปรแกรม  Photoshop 
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     อุปกรณ์ในการจัดทวัร์ :      1. ชุดปฐมพยาบาล 

2. อาหารวา่ง (น ้า ขนม) 

3. ถุงใส่ขยะ 

 



23 
 

 

บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

ในการจดัท าโครงการน้ี หลงัจากท่ีไดศึ้กษารูปแบบเส้นทางเดิมจากโครงการ “Amazing ไทยเท่ 
เก๋ไก๋ วิถีชุมชน” จึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและวางแผนงาน เพื่อท าการจดัโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว
เพื่อให้เยาวชนฟ้ืนคืนป่าชายเลน โดยใช้หลกัCSR เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ผลการด าเนินงานตาม
แผนโครงการประกอบดว้ย 

4.1 เส้นทางท่องเท่ียวต่อยอดจากแผนงานเดิม ของโครงงาน “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋ วถีิชุมชน” 

4.1.1 เส้นทางการท่องเท่ียว 

4.1.2 สถานท่ีท่องเท่ียวบางขุนเทียน 

4.2  กิจกรรมการท่องเท่ียว 

4.3 โครงการ CSR ฟ้ืนคืนป่าชายเลน 

4.4 การคิดราคาขายโปรแกรม 

4.5 รายละเอียดและโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวชุมชนแสนตอ เขตบางขนุเทียน 

4.6 ช่องทางการส่งเสริมการตลาด 
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4.1 เส้นทางท่องเทีย่วต่อยอดจากแผนงานเดิม ของโครงงาน “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋ วิถีชุมชน” 

จากเส้นทางการท่องเท่ียวเดิม มีเส้นทางไปยงัศาลเจา้แม่กวนอิม แต่ทางคณะผูจ้ดัท าได้
ปรับเปล่ียนเส้นทางใหมี้การเดินทางไปยงั โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์แทน เพื่อเป็นการจดัการ
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปตามแผนโครงงานท่ีวางไว ้โดยการน าหลกั CSR เขา้มาร่วมในการท ากิจกรรม 

4.1.1 เส้นทางการท่องเที่ยว 

จุดนัดหมาย – วดัหัวกระบือ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

 

ภาพที ่4.1.1 แผนท่ีจาก จุดหมาย – วดัหวักระบือ ถนนบางขนุเทียน – ชายทะเล 

ท่ีมา : Google Map 

 วดัหัวกระบือ บางขุนเทียน – โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณ์ 

 

ภาพที ่4.1.2 แผนท่ีจาก วดัหวักระบือ ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล – โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 

ท่ีมา : Google Map  



25 
 

 

โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณ์ - บ้านลงสอนโฮมสเตย์ 

 

ภาพที ่4.1.3 แผนท่ีจาก โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ - บา้นลุงสอนโฮมสเตย ์

ท่ีมา : Google Map 

 

4.1.2 สถานที่ท่องเทีย่วบางขุนเทียน 

โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณ์ 

 

ภาพที ่4.1.4 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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วดัหัวกระบือ บางขุนเทียน 

 

ภาพที ่4.1.5 วดัหวักระบือ บางขนุเทียน 

ท่ีมา : https://www.gplace.com/วดัหวักระบือ 

 

บ้านลุงสอน โฮมสเตย์ 

 
ภาพที ่4.1.6 บา้นลุงสอน โฮมสเตย ์

ท่ีมา : https://manopas.com/ชุมชนแสนตอ-โฮมสเตย-์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร-ในกรุงเทพ แค่น้ีเอง/ 
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4.2  กจิกรรมการท่องเที่ยว  

วนัที ่17 กนัยายน 2562 

ไหว้พระสักการะหลวงพ่อโตและเลีย้งหญ้าโค กระบือ ณ วัดหัวกระบือ 

เดินทางไปท่ีวดัหัวกระบือ ขอพรองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองค์พระประธานใน
โบสถ ์เขา้ปิดทององคห์ลวงพอ่โต เพื่อเป็นศิริมงคล ส่วนหนา้วดัเป็นตลาดมีพ่อคา้แม่คา้น าพืชผกัผลไม้
มาขายส าหรับดา้นขา้งๆวดัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวมีบึงน ้าและเรือจกัรยานน ้ าไวบ้ริการผูท่ี้
เดินทางมาวดัหัวกระบือและน ้ าตกจ าลองพร้อมรูปป้ันเต่าขนาดใหญ่ เท่ียววดัหัวกระบือแล้วถนน
เส้นทางสายบางขนุเทียนชายทะเล เขตบางขนุเทียนไปเช่ือม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

   

 

 

 

ภาพที ่4.2.3 ใหอ้าหารโคกระบือ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

ภาพที ่4.2.1 ภาพทางเขา้วดัหวั
กระบือท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

 

ภาพที ่4.2.2 ไหวพ้ระขอพร ณ วดัหวักระบือ
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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บ้านลุงสอนโฮมสเตย์ ชายทะเลบางขุนเทยีน 

ตั้งอยู่ภายในชุมชนแสนตอ ชุมชนประมงเล็ก ๆ ท่ีซ่อนตวัจากความวุ่นวายของกรุงเทพฯ ให้
นักท่องเท่ียวได้ตกัตวงความสุขและรอยยิ้มกลับบ้านไปเต็มกระเป๋า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ลุงสอน" 
เจา้ของโฮมสเตยแ์สนน่ารัก ท่ีจะคอยเล้ียงดูปูเส่ือนกัทองเท่ียวเป็นอย่างดี อาหารการกินพร้อม แถมยงั
ไดเ้ยี่ยมชมฟาร์มเล้ียงกุง้เล้ียงหอยและยงัมีกิจกรรมให้พายเรือคายคัอีกดว้ย ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือน
มาเยี่ยมญาติท่ีต่างจงัหวดั ไม่มีผูค้นวุน่วาย ไดย้ินเสียงนกร้อง ชมธรรมชาติแบบเต็มตา เรียกไดว้า่ชาร์จ
พลงัใหก้บัชีวติไดเ้ตม็ท่ี 

                    

 

 

4.3 โครงการ CSR ฟ้ืนคืนพืน้ทีป่่าชายเลน 

ผูร่้วมโครงการฟ้ืนคืนป่าชายเลนเป็นนกัศึกษาจาก มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ชั้นปีท่ี 2  อายุ
ระหวา่ง 19-21 ปี จ  านวน 8 คน โดยปลูกตน้โกงกางเฉล่ียคนละ 20 ตน้ 

                   

ภาพที ่4.2.4 รับประทานอาหาร ณ บา้นลุงสอนโฮมสเตย์
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

 

ภาพที ่4.2.5 พายเรือคายคั 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

 

ภาพที ่4.3.1 ตน้โกงกาง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
ภาพที ่4.3.2 ร่วมกนัท ากิจกรรมฟ้ืนคืนป่าชายเลน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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จากกิจกรรมการท่องเท่ียวในวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 เป็นการท่องเท่ียวเพื่อเนน้หลกั CSR โดย
นกัท่องเท่ียวจ านวน 8 คน ไดท้  าการปลูกตน้โกงกางจ านวนคนละ 20 ตน้ รวมเป็น 160 ตน้ เป็นการฟ้ืน
คืนป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กบัป่าชายเลนบางขุนเทียนมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของโครงงานท่ีวางไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3.3 พื้นท่ีก่อนปลูก 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

ภาพที ่4.3.4 พื้นท่ีหลงัปลูก 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 



30 
 

 

4.4 การคิดราคาขายโปรแกรม 

ค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ รายการ ราคา หมายเหตุ 

กรุ๊ป/8ท่าน 1ท่าน  

1. ค่ารถตู+้น ้ามนั 2,500 312.50  

2. ค่าเรือ  50  

3. ค่าประกนัอุบติัเหตุ  30  

4. ค่าอาหาร 1 ม้ือ + เคร่ืองด่ืม  250  

รวมตน้ทุนทั้งหมด  642.50  

ก าไร 3% 257.50  

ราคาขาย  900  

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดการคิดราคาขายโปรแกรม 

 4.4.1 ราคานีร้วม  

 ยานพาหนะ 
 ประกนัอุบติัเหตุ 
 อาหาร 1 ม้ือ/กิจกรรม 
 ตน้โกงกาง 
4.2.2 ราคานีไ้ม่รวม 
 ค่าหอยแครงกลบับา้นกิโลกรัมละ 130 บาท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

หมายเหตุ  ส าหรับการเดินทาง 8 ท่านข้ึนไป **ราคาเปล่ียนแปลงตามจ านวนผูเ้ดินทาง** 
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4.5 รายละเอยีดและโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนแสนตอ เขตบางขุนเทยีน 

 

ภาพที ่4.5 Ads.โปรแกรมท่องเท่ียวเยาวชนสานพลงัคืนพื้นป่าชายเลน บางขนุเทียน  

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแสนตอ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

โปรแกรมการเดินทาง 1 วนั 

วนัที ่17 กนัยายน 2562 

07.00    พร้อมกนั ณ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พร้อมจดัสัมภาระข้ึนรถ 

07.30     เตรียมตวัออกเดินทาง ไปชายทะเลบางขนุเทียน 

08.30     นมสัการหลวงพอ่โต ณ วดัหวักระบือ เพื่อความเป็นสิริมงคล  

09.30     น าท่านท ากิจกรรม ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ท ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

11.30     เดินทางถึงท่าเรือ และน าท่านลงเรือเพื่อไปยงัชุมชนแสนตอ 

12.00     ถึงบา้นลุงสอน ชุมชนแสนตอแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ชายทะเลบางขนุเทียน 

              จากนั้นรับประทานอาหารม้ือกลางวนั และฟินไปกบับรรยากาศ อนัร่มร่ืนของป่าชายเลน 

15.00      ส้ินสุดกิจกรรม 

16.30     เดินทางกลบัถึงท่าเรือ 

18.00     เดินทางกลบัถึง มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม โดยสวสัดิภาพ 
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4.6 ช่องทางการส่งเสริมการตลาด 

ช่องทางที ่1 โปรโมทผา่นช่องทางเฟสบุค๊ส่วนตวั 

  

ภาพที ่4.6.1 Ads.โปรแกรมท่องเท่ียวเยาวชนสานพลงัคืนพื้นท่ีป่าชายเลน บางขนุเทียน  

ท่ีมา : เฟสบุค๊ Suphabhorn Aomz 

จากภาพท่ี 4.6.1 โปรแกรมท่องเท่ียว เยาวชนสานพลงัคืนพื้นท่ีป่าชานเลน บางขุนเทียน                            
มีผูก้ดถูกใจ 10 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน และแชร์ 9 คร้ัง 
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ช่องทางที ่2 โปรโมทผา่นช่องทางเพจเฟสบุค๊ “โฮมสเตยช์ายทะเลบางขนุเทียน” 

 

ภาพที ่4.6.2 ภาพเชิญชวนให้ท่องเท่ียวป่าชายเลน บางขนุเทียนผา่นเพจเฟสบุค๊  

ท่ีมา : เพจเฟสบุค๊ โฮมสเตยช์ายทะเลบางขนุเทียน 

จากภาพท่ี 4.6.2 ภาพเชิญชวนใหท้่องเท่ียวป่าชายเลน บางขุนเทียนผา่นเพจเฟสบุ๊ค มีผูก้ดถูกใจ 
14 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน แชร์ 7 คร้ัง และมีผูเ้ขา้ถึงโพสต ์800 คน 
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ช่องทางที ่3 โปรโมทผา่นช่องทางเพจเฟสบุค๊ “Sawasdee Thailand Travel” 

 

ภาพที ่4.6.3 ภาพเชิญชวนให้ท่องเท่ียวป่าชายเลน บางขนุเทียนผา่นเพจเฟสบุค๊ 

ท่ีมา : เพจเฟสบุค๊ Sawasdee Thailand Travel 

 

ช่องทางที่ 4 เชิญชวนเพื่อนๆ และญาติพี่น้องท่ีรู้จกัของคณะผูจ้ดัท า จ  านวน 80 คน มีผูส้นใจ
จ านวน 20 คน และมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 8 คน ในวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 

 

ภาพที ่4.6.4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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จากช่องทางท่ี 4 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 8 คน จากคนรู้จกัของทางคณะผูจ้ดัท า ซ่ึงไดเ้ชิญ
ชวนน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโทรชวนและพิมพ์
สนทนาผา่นทางแชทเฟสบุค๊ ในหลกัฐานจากภาพท่ี 4.6.5 

 

ภาพที ่4.6.5 ภาพหลกัฐานการติดต่อกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ท่ีมา : Messenger Facebook 

จากการศึกษาเส้นทางจากโครงการเดิม “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋ วิถีชุมชน” ทางคณะผูจ้ดัท าได้
รวบรวมขอ้มูลและวางแผนเพื่อจดัท าโครงการใหเ้กิดเส้นทางการท่องเท่ียวในรูปแบบ CSR  โดยท าการ
โปรโมทเส้นทางให้แก่นกัท่องเท่ียวผูท่ี้สนใจโดยโปรโมท 4 ช่องทาง ช่องทางท่ี1 โปรโมทผ่านเฟส     
บุ๊คส่วนตวั ช่องทางท่ี2 โปรโมทผ่านทาเฟสบุ๊คเพจ “โฮมสเตยช์ายทะเลบางขุนเทียน” ช่องทางท่ี3      
โปรโมทผา่นทางเฟสบุค๊เพจ “SAWASDEE THAILAND TRAVEL” ช่องทางท่ี4 เชิญชวนเพื่อนๆ และ
ญาติพี่น้องท่ีรู้จกัของคณะผูจ้ดัท า จากนั้นจึงรวบรวมนกัท่องเท่ียวไดจ้  านวน 8 คน เป็นนกัศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม คณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ ท่ีไดม้าเขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ี โดยท า
การปลูกตน้โกงกางจ านวนคนละ 20 ตน้ เป็นจ านวนทั้งหมด 160 ตน้ เป็นการฟ้ืนคืนพื้นท่ีให้กบัป่าชาย
เลนตามแผนโครงงานท่ีวางไว ้
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การจัดท าโครงการ เยาวชนสานพลงั ฟ้ืนคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทยีน สรุปได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลของโครงการ 

การจดัท าโครงการ เยาวชนสานพลงั ฟ้ืนคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน เป็นการ
รวมพลงัเยาวชนเพื่อใหเ้กิดความสามคัคีร่วมใจกนัท าจิตอาสา น าไปสู่การฟ้ืนคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ
และอนุรักษ์พื้นท่ีป่าชายเลนบางขุนเทียน เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศน์ท่ีส าคญัของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ 1) เพื่อรวมพลงัเยาวชนฟ้ืนคืนพื้นท่ีป่าชายเลน ชุมชน
แสนตอ 2) เพื่อต่อยอดโครงการ “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋ วิถีชุมชน” โดยมีการน าหลกั CSR ร่วมการ
อนุรักษป่์าชายเลน 3) เพื่อท าการโปรโมทเส้นทางการท่องเท่ียวผา่น Facebook Page เพื่อเป็นอีกหน่ึง
โปรแกรมใหก้บันกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้
จึงจัดท าโครงการข้ึนโดย บริษัท สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล จ ากัด ซ่ึงทางบริษัทมี เพจเฟสบุ๊ค 
“SAWASDEETHAILANDTRAVEL” และ “โฮมสเตย์ชายทะเลบางขุนเทียน” ท่ีเป็นช่องทาง
ประชาสัมพนัธ์การขายและบริการทางการท่องเท่ียว ดงันั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิม ทาง
คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัน าเสนอเส้นทางท่องเท่ียวโดยใชห้ลกั CSR  การท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษป่์าชายเลน 
มุ่งเนน้ไปท่ีเยาวชน โดยโพสผา่น Facebook Page1 “โฮมสเตยช์ายทะเลบางขุนเทียน” Facebook Page2 
“SAWASDEETHAILANDTRAVEL” และเฟสบุ๊คส่วนตวั ใช้เวลาในการเดินทางวนัท่ี 17 กนัยายน 
2562 มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 8 คน โดยเป็นนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 
19-21 ปี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าการปลูกตน้โกงกางจ านวนคนละ 20 ตน้ รวมเป็น 160 ตน้ เป็น
การรวมพลงัเยาวชน เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กบัป่าชายเลน และเป็นการโปรโมทเส้นทางท่องเท่ียว
ใหม่ๆใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

5.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

เยาวชนไดรั้บความสามคัคีรวมถึงการปลูกจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชายเลน อีกทั้งยงั
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการลงมือท าจริงในคร้ังน้ี  ซ่ึงเป็นการร่วมมือกนัปลูกตน้โกงกางเพื่อ
คืนพื้นท่ีป่าชายเลนขนาด 1 ไร่ (160 ตน้) จากพื้นท่ีโล่งเป็นพื้นท่ีสีเขียว จากความร่วมมือของเยาวชนจึง
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เป็นการเพิ่มพื้นท่ีความอุดมสมบูรณ์ให้กบัป่าชายเลน และเป็นท่ีพกัพิงของสัตวน์ ้ า อีกทั้งยงัส่งเสริม
เส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ท่ีผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมผ่านการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ท าใหชุ้มชนท่ีมีส่วนร่วมในพื้นท่ีมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มมากข้ึน และยงัท าให้ชุมชนเกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองอีกดว้ย 

5.3 ข้อจ ากดัและปัญหาในการจัดท าโครงงาน 

5.3.1 เน่ืองจากเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมและตอ้งเสริมเก่ียวกบัขอ้มูล CSR ซ่ึงยงัไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัหลกั CSR และความหมายของค า จึงท าให้ตอ้งใช้เวลาพอสมควรในหาขอ้มูลและท า
ความเขา้ใจเพื่อใหเ้ขา้ใจขอ้มูล 

5.3.2 ช่วงแรกของการปฏิบติังาน ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีการท่องเท่ียว  ท าให้ใช้เวลา
การเรียนรู้ค่อนขา้งนาน และอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

5.3.3  เกิดปัญหาเก่ียวกบัเพจเฟสบุ๊คเดิม “บา้นลุงสอนโฮมสเตย ์แหล่งท่องเท่ียวทางชายฝ่ัง
ทะเลบางขุนเทียน” ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยผูดู้แลหลกั เป็นร้านขายเส้ือผา้ จึงท าให้ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวได้ยกเลิกความสนใจเพจ และเพจได้ถูกปิดตวัลง ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีจะมาเข้าร่วม
โครงการส่วนหน่ึงไดห้ายไป 

5.3.4  เน่ืองจากทางบริษทัเป็นผูติ้ดต่อประสานกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมด และช่วงเวลาใน
การปฏิบติังานสหิจศึกษา เป็นช่วงเดียวกนักบัท่ีทางบริษทัมีการออกทวัร์นอกสถานท่ีบ่อย จึงท าให้การ
วางแผนงานและการลงพื้นท่ีเกิดความล่าชา้ 

5.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

5.4.1 คน้ควา้หาขอ้มูลใหม้ากท่ีสุดเพื่อรูปแบบโครงงานท่ีสมบูรณ์ 

5.4.2 ศึกษาและเรียนรู้ใหม้ากข้ึนเพื่อลดความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 

5.4.3 สร้างเพจเฟสบุ๊คข้ึนมาใหม่ โดยใช้ช่ือว่า “โฮมสเตยช์ายทะเลบางขุนเทียน”  ท าการ       
โปรโมทแก่นกัท่องเท่ียวท่ีใหค้วามสนใจ โดยเชิญผูค้นเขา้มาถูกใจและแชร์ลงในกลุ่มท่องเท่ียวต่างๆ 

5.4.4 ขอติดต่อประสานงานกบัแหล่งท่องเท่ียวทั้งหมดดว้ยตนเอง และลงมือท าเองโดยคณะ
ผูจ้ดัท า แต่อยูใ่นการควบคุมดูแลของบริษทั 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 ควรมีการประชาสัมพนัธ์และโปรโมทสถานท่ีท่องเท่ียวชุมชนแสนตอให้มากข้ึน ซ่ึงจะ
ท าใหเ้ยาวชนมีแรงกระตุน้หนัมาสนใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในจ านวนท่ีมากข้ึนกวา่เดิม 

5.5.2 เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลน บางขุนเทียน ไม่ค่อยมีผูค้นรู้จกักนัมากนกั พื้นฐาน
ชาวบา้นท่ีตอ้งการหารายไดเ้สริม จึงน าท่ีพกัของตนและจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกตามสมควร 
และเรียกเก็บเงินเป็นค่าตอบแทน ซ่ึงชาวบา้นกลุ่มน้ีไม่ค่อยความรู้ความสามารถในSocial Media  และ
ไม่มีแหล่งเงินทุนในการท่ีจะสามารถโฆษณา จึงเล็งเห็นว่ากรมการท่องเท่ียว สมควรท่ีจะหามาตรการ
ส่งเสริมช่วยเหลือ และสนบัสนุน ใหก้ารท่องเท่ียวป่าชายเลนเป็นทีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

5.6 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.6.1.ประโยชน์ทีอ่งค์กรหรือบริษัทได้รับ 

1. ไดรั้บช่ือเสียงจากการท ากิจกรรมในโครงการคร้ังน้ี 
2. เป็นการแนะน าบริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของชุมชน 
2. โปรแกรมท่ีถูกจดัท าข้ึนสามารถเป็นอีกทางเลือกใหบ้ริษทัน าไปเสนอแก่ลูกคา้ได ้
3. เพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมท่องเท่ียวของบริษทั ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 

5.6.2. ประโยชน์ทีชุ่มชนได้รับ 

1. สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนโดยชาวบา้นน าของในทอ้งถ่ินมาจดัจ าหน่าย 
2. มีความรักและภูมิใจในอาชีพ 
3. สภาพป่าชายเลน และสภาพแวดลอ้มในชุมชนมีการพฒันาในทางท่ีดี  
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ภาพกจิกรรม 

 
ท ำโปสเตอร์รถเช่ำ 

 
ช้ือของก่อนออกทวัร์ 
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งำนออกทวัร์ One day trip บริษทั วลิล่ำ คุณำลยั จ  ำกดั มหำชน 
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งำนออกทวัร์ 2วนั1คืน บริษทั TMT Land 
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งำนออกทวัร์ 3วนั2คืน บริษทั SKB Tech 

 
เซอร์เวยส์ถำนท่ีวดัหวักระบือ 

  
จดัเตรียมอุปกรณ์และเอกสำรก่อนออกทวัร์ในวนัท่ี 23-25 สิงหำคม 2562 
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งำนออกทวัร์ 3วนั2คืน ของ ททท. ในทริปกลุ่มนกัท่องเท่ียว  

“รับลูกคำ้ท่ีจุดนดัรับและท ำกิจกรรมบนบสั” 
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“ท ำกิจกรรมท่ีชุมชนต ำบลตะเคียนเต้ีย จ.ชลบุรี” 

      

  
“กิจกรรมปลูกป่ำและงมหอยปำกเป็ด จ.ตรำด” 
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เช็คของหลงัออกทวัร์และเตรียมของ อุปกรณ์ท ำกิจกรรมและเอกสำร 

 เพื่อออกทวัร์ในวท่ีั 28สิงหำคม - 1กนัยำยน 

     
กิจกรรมบำ้นลุงสอนโฮมสเตย ์
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งำนPresentโปรแกรมทวัร์ให้กบั บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั

 

อำจำรยศุ์ภตัรำ  ฮวบเจริญ เดินทำงมำนิเทศนกัศึกษำ ณ บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทรำเวล จ ำกกดั 
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ภาคผนวก ข 
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ภำพก่อนออกเดินทำง  

 

  

  

  

ไหวพ้ระ และใหอ้ำหำรโคกระบือ ณ วดัหวักระบือ 
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กิจกรรมบำ้นลุงสอนโฮมสเตย ์
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กจิกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “เยาวชนสานพลงั ฟ้ืนคืนพืน้ที่ป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บาง

ขุนเทียน” 

 
ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 

 

  
ภำพแนะน ำวธีิกำรปลูก 
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ภำพกิจกรรมป่ำชำยเลน บำงขนุเทียน 
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ผลงำนออกแบบภำพปกเพจรถเช่ำ 
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ผลงำนออกแบบ โปรโมทรถเช่ำ 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
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สคริป บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับมำกท่ีสุดเลย ท่ีทำงบริษทัเรำได้รับจำกน้องๆเขำเน่ียคือ ทำงเรำได้มี

กิจกรรมท่ีสำมำรถฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนนะครับ  ไดมี้กิจกรรมให้กบัชุมชนแสนตอนะครับ ไดเ้ป็นโครงกำร

อนุรักษ์ป่ำชำยเลน อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงธรรมชำตินะครับ  ไดน้ ำรำยไดใ้ห้กบัชุมชนนะครับ และก็ท่ี

ส ำคญัเรำก็ได้รำยได้เขำ้บริษทัด้วยในส่วนหน่ึง  แต่ส ำคญัท่ีสุดเลยคือ เรำได้สร้ำงประโยชน์ให้กับ

ชุมชนและสังคมนะครับ สร้ำงประโยชน์ให้กับป่ำชำยเลนของเมืองไทยเรำเองท่ีบำงขุนเทียน ท่ี

กรุงเทพมหำนครนะครับ หลักๆน้ีก็น้องๆท ำให้โปรเจคน้ีเกิดข้ึนมำ แล้วก็ประชำชนโดยทั่วไป

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนก็ไดเ้ขำ้มำส่งเสริมแลว้ก็มีกิจกรรมร่วมกนั อนัน้ีคือส่ิงท่ีบริษทัเรำไดรั้บนะ

ครับ 

 

 

                                                                                       นำยชุมพล  สิงห์เมืองพล 

ผูบ้ริหำรบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทรำเวล จ ำกดั 
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ภาคผนวก จ 
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เยาวชนสานพลงั ฟ้ืนคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน 
(Teenergy for mangrove rehabilitation at “Saentor” community, Bangkhunthian District) 

สุภาพร  ผาสุข  5804400154 
กนกรัตน์  ทองมอญ 5804400155 
อาจารย์ทีป่รึกษา ศุภัตรา ฮวบเจริญ 

38 ถนน เพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กทม. 10160 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

E-mail: aom08.21@hotmail.com 
E-mail: kanograt.ton@siam.edu 

 
บทคดัย่อ 

ศึกษำโครงงำนเร่ือง เยำวชนสำนพลงั ฟ้ืน
คืนป่ำชำยเลน ณ ชุมชนแสนตอ บำงขุนเทียน มี
วตัถุประสงค ์3 ประกำร 1) เพ่ือรวมพลงัเยำวชนฟ้ืน
คืนพ้ืนท่ีป่ำชำยเลน ชุมชนแสนตอ 2) เพ่ือต่อยอด
โครงกำร “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋ วิถีชุมชน” โดยมี
กำรน ำหลกั CSR ร่วมกำรอนุรักษป่์ำชำยเลน 3) เพื่อ
ท ำกำรโปรโมทเส้นทำงกำรท่องเท่ียวผ่ำน Facebook 
Page เพ่ือเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมให้กบันกัท่องเท่ียวได้
ตดัสินใจในกำรเดินทำงท่องเท่ียว คณะผูจ้ดัท ำไดจ้ดั
น ำเสนอเส้นทำงท่องเท่ียวโดยใช้หลัก CSR กำร
ท่องเท่ียวเพ่ือกำรอนุรักษพ้ื์นท่ีป่ำชำยเลน โดยมุ่งเนน้
ไปท่ีเยำวชน เพ่ือปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้เวลำในกำรเดินทำง
ระยะสั้นๆ  

ผลกำรด ำเ นินงำน เยำวชนได้รับควำม
สำมัคคีรวมถึงกำรปลูกจิตส ำนึกท่ีดีในกำรอนุรักษ์
พ้ืนท่ีป่ำชำยเลน ซ่ึงเป็นกำรร่วมมือกนัปลูกตน้โกงกำง
เพ่ือคืนพ้ืนท่ีป่ำชำยเลนขนำด 1 ไร่ (160 ตน้) ท ำให้
เพ่ิมพ้ืนท่ีควำมอุดมสมบูรณ์ใหก้บัป่ำชำยเลน และเป็น
ท่ีพกัพิงของสัตวน์ ้ ำ อีกทั้ งเป็นกำรส่งเสริมเส้นทำง

กำรท่องเท่ียวใหม่ท่ีผสำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มผ่ำนกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท ำให้
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีมีอำชีพและรำยไดเ้พ่ิมมำก
ข้ึน 
ค ำส ำคญั : เยำวชนสำนพลงั/ ฟ้ืนคืนป่ำชำยเลน/ชุมชน
แสนตอบำงขุนเทียน/ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ 
 
Abstract 

Teenergy for Mangrove Rehabilitation at 
“Saentor” Community, Bangkhunthian District 
project had 3 abjectives: 1) Teenergy Rehabilitation 
of Mangrove Community at Saentor; 2) continue 
from the Amazing Thai The Way of Life by applying 
CSR, join the conservation; 3) Promote tourism 
routes through the Facebook Page to add “How to 
decide” to visitors. We created the presentation of 
the route using CSR to travel to the conservation of 
mangrove areas with a focus on the youth, to educate 
the new generation of consciousness in the 

mailto:aom08.21@hotmail.com
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preservation of the environment in the short time it 
takes to travel. 

The youth received the Unity and the 
growth awareness in the conservation of the 
mangrove forest area, which is a collaboration to 
restore the mangrove area number of 1 rai (160 
trees), add a wealth to the mangrove forest, marine 
life, and to promote the new attractions that combine 
the responsibility of society and the environment 
through conservation. The result would be more  
community involvement in the area and income 
would increase. 
Keyword : Teenergy, Rehabilitation, Community at 
Saen Tor, CSR 

 
บทน า 

จำกโครงงำนเร่ือง เยำวชนสำนพลงั ฟ้ืนคืน
ป่ำชำยเลน ณ ชุมชนแสนตอ บำงขุนเทียน จำกช่ือ
โครงงำนเป็นกำรรวมพลงัเยำวชนเพื่อให้เยำวชนไดมี้
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษป่์ำชำยเลน ท ำให้ป่ำชำยเลนมี
ควำมอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน และเป็นกำรโปรโมทแหล่ง
ท่องเท่ียววิถีชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท่ี
สนใจเก่ียวกับกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยกำร
มุ่งเนน้ไปท่ีเยำวชน เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้มีจิตส ำนึก
ในกำรอนุรักษพ้ื์นป่ำใหย้ ัง่ยนืต่อไป  

หลกักำรและเหตุผล ปัจจุบันอุตสำหกรรม
กำรท่องเท่ียวมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงรำยได้เข้ำ
ประเทศอย่ำงมำกและมีกำรกระจำยไปในหลำยภำค
ส่วนธุรกิจ กำรท่องเท่ียวจึงมีควำมส ำคญัท่ีก่อให้เกิด
รำยได ้โดยปัจจุบนักำรท่องเท่ียวมีหลำยรูปแบบ ทั้ ง
กำรท่อง เ ท่ียวทำงธรรมชำติ  กำรท่อง เ ท่ียง เ ชิง
ประวติัศำสตร์ กำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และกำร

ท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ ในปัจจุบนัน้ีสภำพแวดลอ้ม
ทรัพยำกรธรรมชำติได้มีกำรเปล่ียนแปลง ท ำให้
เกิดผลกระทบกับประชำกรทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์ เช่น  
ป่ำชำยเลน  เน่ืองจำกประเทศไทยเคยเกิดสึนำมิ ท ำให้
แนวชำยฝ่ังทะเลและท่ีอยู่อำศยัของสัตวน์ ้ ำเกิดควำม
เสียหำยเป็นอยำ่งมำก สตัวน์ ้ ำไร้ท่ีอยูอ่ำศยัและเกิดกำร
กดัเซำะของแนวชำยฝ่ังทะเล จึงตอ้งช่วยกนัฟ้ืนฟูและ
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติของป่ำชำยเลน ให้กลบัมำมี
สภำพท่ีสมบูรณ์เพ่ิมมำกข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน  
1.เพ่ือรวมพลงัเยำวชนฟ้ืนคืนพ้ืนท่ีป่ำชำยเลน ชุมชน
แสนตอ  
2.เพ่ือต่อยอดโครงกำร “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋”  วิถี
ชุมชนแสนตอ บำงขุนเทียน โดยมีกำรน ำหลกั CSR 
ร่วมกำรอนุรักษป่์ำชำยเลน   
3.เพื่อท ำกำรโปรโมทเส้นทำงกำรท่องเท่ียวผ่ำน 
facebook page เพ่ือให้เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมให้กบั
นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจในกำรเดินทำงท่องเท่ียว 
ขอบเขตของโครงงาน  
ในกำรศึกษำโครงงำนสหกิจศึกษำคร้ังน้ี  มีขอบเขต
ของกำรศึกษำแบ่งออกเป็น3ส่วนดงัน้ี  
ขอบเขตด้านพืน้ที่  
ชุมชนแสนตอ บำงขนุเทียน  
ขอบเขตด้านระยะเวลา  
วนัท่ี 17 กนัยำยน 2562  
ขอบเขตด้านประชากร  
ผู ้ เ ข้ ำ ร่ วมโคร งก ำรจ ำนวน  8  คน  (นัก ศึ กษ ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 
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ขอบเขตด้านข้อมูล  
ขอค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ เพ่ือนๆจำกกลุ่ม
โครงกำร Amazing ไทยเท่เก๋ไก๋ วิถีชุมชน และ
สอบถำมขอ้มูลต่ำงๆจำกพนักงำนท่ีปรึกษำ รวมทั้ ง
บุคลำกรของทำง บริษทั สวสัดี ไทยแลนด์ ทรำเวล 
จ ำกัด ศึกษำขอ้มูลกำรเดินทำงจำกอินเตอร์เน็ตและ
หนงัสือเดินทำง 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. เยำวชนไดรั้บควำมสำมคัคีรวมถึงกำรมีจิตส ำนึกท่ีดี
ในกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ี
ไดรั้บมำปฏิบติัจริงในชุมชน  
2. ไดรั้บคืนพ้ืนป่ำชำยเลนขนำด 1 ไร่ (160 ตน้)  
3.  ได้ เส้นทำงกำรท่องเ ท่ียวใหม่ ท่ีผสำนควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มผำ่นกำรท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์  
4. ชุมชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมก ำหนดวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญำ รวมทั้งสร้ำงอำชีพและรำยไดแ้ก่ชุมชน 
 
ขั้นตอนการท าโครงงาน 
1.  ศึกษำหำข้อ มูลท่ี เ ก่ียวข้องกับโครงงำนทำง
อินเตอร์เน็ต 
2. ปรึกษำกำรจดัท ำเสน้ทำงกำรท่องเท่ียวกบัพนกังำน
พ่ีเล้ียง 
3. ติดต่อกบัสถำนท่ีเพ่ือของลงส ำรวจพ้ืนจริง 
4. ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
กำรท ำเล่มโครงงำน (จดบนัทึก ถ่ำยรูป) 
5. จัดท ำAds.โฆษณำโปรแกรมท่องเท่ียว One Day 
Trip  
6. โปรโมทผำ่นช่องทำง Facebook page ของบริษทั 
7. รวบรวมนกัท่องเท่ียวและน ำนักท่องเท่ียวลงพ้ืนท่ี
ตำมโปรแกรมทวัร์ 
8. สรุปโครงงำนและจดัท ำเล่มโครงงำน 

ตวัอย่างโปรแกรมทวัร์ 

 
 
สรุปผลของโครงงาน 

กำรจดัท ำโครงกำร เยำวชนสำนพลงั ฟ้ืนคืน
ป่ำชำยเลน ณ ชุมชนแสนตอ บำงขุนเทียน เป็นกำร
รวมพลงัเยำวชนเพ่ือให้เกิดควำมสำมคัคีร่วมใจกนัท ำ
จิตอำสำ น ำไปสู่กำรฟ้ืนคืนป่ำชำยเลนสู่ธรรมชำติและ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน เพ่ือส่งเสริม
แหล่ง ท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ งระบบนิ เวศน์ ท่ีส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประกำร       
1) เพ่ือรวมพลงัเยำวชนฟ้ืนคืนพ้ืนท่ีป่ำชำยเลน ชุมชน
แสนตอ 2) เพ่ือต่อยอดโครงกำร “Amazing ไทยเท่ เก๋
ไก๋ วถีิชุมชน” โดยมีกำรน ำหลกั CSR ร่วมกำรอนุรักษ์
ป่ำชำยเลน 3)  เพื่อท ำกำรโปรโมทเส้นทำงกำร
ท่องเท่ียวผ่ำน Facebook Page เพื่อเป็นอีกหน่ึง
โปรแกรมให้กับนักท่องเท่ียวได้ตัดสินใจในกำร
เดินทำงท่องเท่ียว เพ่ือเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ท่ีวำง
ไวจึ้งจดัท ำโครงกำรข้ึนโดย บริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์
ท ร ำ เ ว ล  จ ำ กั ด  ซ่ึ ง ท ำ งบ ริ ษัท มี  เ พ จ เ ฟส บุ๊ ค 



67 
 

 

“SAWASDEETHAILANDTRAVEL” และ “โฮม 
สเตย์ชำยทะเลบำงขุนเทียน” ท่ี เ ป็นช่องทำง
ประชำสัมพนัธ์กำรขำยและบริกำรทำงกำรท่องเท่ียว 
ดงันั้นเพ่ือเป็นกำรต่อยอดจำกโครงกำรเดิม ทำงคณะ
ผูจ้ ัดท ำได้จดัน ำเสนอเส้นทำงท่องเท่ียวโดยใช้หลกั 
CSR  กำรท่องเท่ียวเพ่ือกำรอนุรักษป่์ำชำยเลน มุ่งเนน้
ไปท่ีเยำวชน โดยโพสผ่ำน Facebook Page1 “โฮม 
สเตย์ชำยทะเลบำงขุนเทียน” Facebook Page2 
“SAWASDEETHAILANDTRAVEL” และเฟสบุ๊ค 
ส่วนตวั ใชเ้วลำในกำรเดินทำงวนัท่ี 17 กนัยำยน 2562 
มีผู ้เข้ำ ร่วมจ ำนวน 8  คน โดยเป็นนักศึกษำจำก
มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 
19-21 ปี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำกำรปลูกตน้
โกงกำงจ ำนวนคนละ 20 ตน้ รวมเป็น 160 ตน้ เป็น
กำรรวมพลงัเยำวชน เพ่ือเพ่ิมควำมสมบูรณ์ให้กบัป่ำ
ชำยเลน และเป็นกำรโปรโมทเสน้ทำงท่องเท่ียวใหม่ๆ
ให้กบันักท่องเท่ียวท่ีสนใจเก่ียวกบักำรท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์
กติตกิรรมประกาศ 

กำรศึกษำคน้ควำ้โครงงำนเล่มน้ี สำมำรถ
ส ำเร็จลุร่วงได้ดว้ยควำมอนุเครำะห์และควำมกรุณำ
อยำ่งสูงจำก บริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทรำเวล จ ำกดั ท่ี
ไดใ้ห้โอกำสไดฝึ้กประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงแทจ้ริง 
ได้เ รียนรู้วิ ธีกำรแก้ไขปัญหำในงำนต่ำงๆ และ
อำจำรยศุ์ภตัรำ ฮวบเจริญ ซ่ึงเป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำใน
เร่ืองของโครงงำน ท่ีไดต้รวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่ำงๆ อนัเป็นประโยชน์เพ่ือกำรศึกษำโครงงำนในคร้ัง
น้ีให้มีควำมสมบูรณ์      จึงขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง
มำ ณ โอกำสน้ี 

ขอขอบคุณเจำ้ของเอกสำร บทควำมจำกส่ือ
ออนไลน์ต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรสืบคน้ขอ้มูลท่ีไม่ไดก้ล่ำว
นำมไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณมหำวิทยำลยัท่ีไดใ้ห้ควำมรู้จำก
ในห้อง เ รี ยนและได้ เ ปิดโอกำสให้ออกไปฝึก
ปฏิบติังำนจริงโดยใหก้ำรเลือกสถำนประกอบกำรเอง
ตำมควำมตอ้งกำร 

ขอขอบคุณผูท่ี้ให้ควำมช่วยเหลือมำตลอด
ระยะเวลำในกำรท ำโครงงำนสหกิจ ท่ีไม่ไดก้ล่ำวนำม
ไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณน้องๆจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม ทั้ง 8 ท่ำน ท่ีไดม้ำเขำ้ร่วมโครงกำรในคร้ังน้ี 
ท ำใหโ้ครงกำรส ำเร็จลุร่วงไปไดด้ว้ยดี 
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                                 เยาวชนสานพลงั ฟ้ืนคนืป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทยีน 

Teenergy for Mangrove Rehabilitation at “Saentor” Community, Bangkhunthian District  

พนักงานทีป่รึกษา นำย ชุมพล สิงห์เมืองพล อาจารย์ทีป่รึกษา อำจำรย ์ศุภตัรำ ฮวบเจริญ 

สถานประกอบการ บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทรำเวล 

ความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวมีควำมส ำคัญต่อกำร
สร้ำงรำยไดเ้ขำ้ประเทศอยำ่งมำกและมีกำรกระจำยไปในหลำยภำคส่วน
ธุรกิจ กำรท่องเท่ียวจึงมีควำมส ำคญัท่ีก่อให้เกิดรำยได ้โดยปัจจุบนักำร
ท่องเท่ียวมีหลำยรูปแบบ ทั้งกำรท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ กำรท่องเท่ียง
เชิงประวติัศำสตร์ กำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และกำรท่องเท่ียวเชิง
ระบบนิเวศ ในปัจจุบันน้ีสภำพแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติได้มีกำร
เปล่ียนแปลง ท ำให้เกิดผลกระทบกบัประชำกรทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์ เช่น  
ป่ำชำยเลน  เน่ืองจำกประเทศไทยเคยเกิดสึนำมิ ท ำให้แนวชำยฝ่ังทะเล
และท่ีอยูอ่ำศยัของสตัวน์ ้ ำเกิดควำมเสียหำยเป็นอยำ่งมำก สัตวน์ ้ ำไร้ท่ีอยู่
อำศยัและเกิดกำรกดัเซำะของแนวชำยฝ่ังทะเล จึงตอ้งช่วยกนัฟ้ืนฟูและ
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติของป่ำชำยเลน ให้กลบัมำมีสภำพท่ีสมบูรณ์
เพิ่มมำกข้ึน 

เยำวชน หมำยถึง คนวยัหนุ่มสำว เป็นผูท่ี้มีอำยุระหว่ำง 15-
25 ปี เป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อระหวำ่งกำรเป็นเด็กและผูใ้หญ่ จึงสนบัสนุน
ให้คนรุ่นใหม่หันมำสนใจเก่ียวกบักำรอนุรักษพ์ื้นท่ีป่ำชำยเลน เป็นกำร
ส่งเสริมและพฒันำให้เยำวชนเกิดกำรเรียนรู้แลกเปล่ียนควำมคิดกบัคน
ในชุมชน และควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนแสนตอ อีกทั้ ง เพื่อ
เสริมสร้ำงและกระตุน้ให้เยำวชนเกิดควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของ
พื้นท่ีป่ำชำยเลนใหม้ำกข้ึน 

วตัถุประสงค์โครงงาน 

1.เพ่ือรวมพลงัเยำวชนฟ้ืนคืนพ้ืนท่ีป่ำชำยเลน ชุมชนแสนตอ 

2.เพ่ือต่อยอดโครงกำร “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋”  วิถีชุมชนแสนตอ 
บำงขนุเทียน โดยมีกำรน ำหลกั CSR ร่วมกำรอนุรักษป่์ำชำยเลน  
3.เพ่ือท ำกำรโปรโมทเส้นทำงกำรท่องเท่ียวผ่ำน facebook page 

เพ่ือให้เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมให้กบันักท่องเท่ียวได้ตดัสินใจใน
กำรเดินทำงท่องเท่ียว 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.หำหวัขอ้โครงงำน 14-28 พ.ค. 62 
2. ศึกษำขอ้มูลกำรท ำโครงกำร 1-25 มิ.ย. 62 
3. วำงแผนด ำเนินงำน 26 มิ.ย.62 - 15 ก.ค. 62 
4. เกบ็รวบรวมขอ้มูล 16 ก.ค. 62 – 15 ส.ค. 62 
5. โปรโมทและรวบรวมนกัท่องเท่ียว 15 ส.ค. 62 – 15 ก.ย. 62 
6. ลงพื้นท่ีด ำเนินกำร 17 ก.ย. 62 
7. สรุปโครงงำน 18-20 ก.ย. 62 

 

สรุปโครงงาน 

กำรจดัท ำโครงกำร เยำวชนสำนพลงั ฟ้ืนคืนป่ำชำยเลน ณ 
ชุมชนแสนตอ บำงขุนเทียน เป็นกำรรวมพลงัเยำวชนเพื่อให้เกิดควำม
สำมคัคีร่วมใจกนัท ำจิตอำสำ น ำไปสู่กำรฟ้ืนคืนป่ำชำยเลนสู่ธรรมชำติ
และอนุรักษพ์ื้นท่ีป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ระบบนิเวศน์ท่ีส ำคัญของกรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 
ประกำร 1) เพื่อรวมพลงัเยำวชนฟ้ืนคืนพื้นท่ีป่ำชำยเลน ชุมชนแสนตอ 
2) เพื่อต่อยอดโครงกำร “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋ วิถีชุมชน” โดยมีกำรน ำ
หลกั CSR ร่วมกำรอนุรักษป่์ำชำยเลน 3) เพื่อท ำกำรโปรโมทเส้นทำงกำร
ท่องเท่ียวผ่ำน Facebook Page เพื่อเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมให้กับ
นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจในกำรเดินทำงท่องเท่ียว  
ผลกำรด ำเนินงำน จำกกำรรวบรวมนกัท่องเท่ียวใชเ้วลำในกำรเดินทำง
วนัท่ี 17 กนัยำยน 2562 มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน 8 คน โดยเป็นนักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 19-21 ปี คณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำกำรปลูกตน้โกงกำงจ ำนวนคนละ 20 ตน้ รวม
เป็น 160 ตน้ เป็นกำรรวมพลงัเยำวชน เพื่อเพิ่มควำมสมบูรณ์ให้กบัป่ำ
ชำย เลน และเป็นกำรโปรโมทเส้นทำงท่อง เ ท่ียวใหม่ๆให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเก่ียวกบักำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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