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บทคดัย่อ 
 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าโครงงานการออกบูธ “อนุรักษว์ิถี ชุมชนคนเล้ียง
ชา้ง” และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ิถีชีวิตความเป็นอยูร่่วมกนัของคนกบัชา้ง กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่ม
บุคคลทัว่ไปในทอ้งถ่ิน กลุ่มวยัท างานและกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีจริงผูจ้ดัท าได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของชา้งไทย ในการช่วยกระตุน้และส่งเสริมภาคการท่องเท่ียว ดว้ยการเนน้
เชิงอนุรักษ์วิถีการใช้ชีวิตของคนในหมู่บา้น จึงตอ้งการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดมา
อย่างยาวนานให้คงอยู่สืบต่อไป และยงัคงวฒันธรรมประเพณีท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะในพื้นท่ี
หมู่บา้นช้างเพื่อคงสภาพความเป็นอยู่ท่ีสมบูรณ์ ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้
ความสนใจ ใส่ใจในการอนุรักษช์้างและความย ัง่ยืนของประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่
โบราณอยา่งจริงจงั โดยผา่นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษช์า้ง 
  นอกจากนั้นกองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะโครงงาน “อนุรักษ์วิถี ชุมชน
คนเล้ียงช้าง” ว่าสามารถน ามาใช้ให้เกิดข้ึนได้จริง และควรเพิ่มกิจกรรมท่ีสามารถส่ือให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ถึงการอนุรักษว์ถีิชุมชนคนเล้ียงชา้งมากกวา่น้ี โดยการให้นกัท่องเท่ียวไดล้งไป
สัมผสัและคลุกคลีกบัชา้ง  และควรปรับปรุงแบบโครงการให้ไดป้ระโยชน์ทั้งการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและคนในทอ้งถ่ิน 
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Abstract 

  The objective of this study is to create a booth project "Conservation of the elephant 
community" and promote ecotourism, way of life, and living together with elephant.  The sample 
group used in this study was both international and Thai tourists, family group, local general 
public, workers and students. From the actual site visit, the author realized the importance of Thai 
elephants. In helping to stimulate and promote the tourism sector by focusing on the conservation 
of the way of life of the people in the village. Therefore, the community wants to preserve 
traditions that have been passed down for a long time. In this regard, both international and Thai 
tourists are interested about elephant conservation and the sustainability of traditions and culture 
through tourists’ groups.  
 In addition, the promoting division of the Tourism Authority of Thailand has paid 
much attention.  Along with providing additional project suggestions, it can actually be used. But 
should add some more activities that can convey the tourists to conserve of the elephant way of 
life.  By allowing tourists to interact with elephants and should improve the project model to 
benefit both the Tourism Authority of Thailand and local people. 
 
Keyword: A booth project / Conservative Way Elephant community  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันวฒันธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้แตกต่างกันออกไป เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มการแต่งกาย วิถีชีวิตตั้งแต่โบราณ “โครงงานอนุรักษว์ิถี ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” ซ่ึงเป็น
โครงงานท่ีตอ้งการใหค้วามส าคญัของคนกบัชา้งในการอาศยัอยูร่่วมกนั 

โครงงานน้ีจึงจดัท าข้ึนเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลและการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ท่ีมีแนวคิด “Amazing Thailand Go Local เท่ียวทอ้งถ่ีนไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทย
เติบโต” โครงงานน้ีเพื่ออนุรักษว์ิถีชุมชนคนเล้ียงชา้ง ศึกษาความป็นอยูข่องชา้งกบัคน เรียนรู้ความ
เป็นอยูข่องชาวกวย หรือ ส่วย ประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัชา้งเพื่อศึกษาพฒันาปรับปรุงจะท าให้
เกิดจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวมาในจงัหวดัสุรินทร์เพิ่มมากข้ึนและเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับท้องถ่ินอีกทั้ งจังหวดัสุรินทร์มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม มีโบราณสถาน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ยาวนานและมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมาย จึงท าให้โครงงาน
อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเล้ียงช้าง เป็นโครงงานท่ีเปิดแนวทางการจดักิกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยประจ าปี 2561 “ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง” ซ่ึง
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบวิถีท้องถ่ิน อนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชน สืบสาน
วฒันธรรมให้กลุ่มนกัท่องเท่ียวไดห้นัมาให้ความสนใจและเรียนรู้ถึงความเป็นอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน
อีกดว้ย อีกทั้งทางการท่องเท่ียวแห่งประเทสไทย (ททท.) ตอ้งการท่ีจะจดัการออกบูธเก่ียวกบัวิถี
ชุมชน โดยผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่การจดับูธกิจกรรมของคนกบัชา้งไม่ค่อยไดน้ ามาเสนอ ดงันั้นจึงได้
ศึกษาความเป็นมาพฤติกรรมของชา้งและคนในการอาศยัอยูร่่วมกนั มีวิธีการเล้ียงชา้ง ร่วมทั้งยงัจะ
ไดเ้รียนรู้ถึงความฉลาดของชา้ง จึงท าใหเ้กิดความแปลกใหม่ในโครงการน้ี  
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2561: online ) 

ทางผูจ้ดัจึงเล็งเห็นความส าคญัในการจดับูธเก่ียวกบัการอนุรักษว์ิถี ชุมชนคนเล้ียงชา้ง ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีไม่ไดมี้การน าเสนอมากนกัและเป็นโครงการท่ีน่าสนใจทางผูจ้ดัท าจึงไดเ้สนอน า
โครงงานน้ีข้ึนมาเป็นโครงงานท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมใหม่ให้กบัสถานประกอบการ เป็นการจดัท า
กิจกรรมข้ึนมาใหม่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการท่องเท่ียวของประเทศไทยโดยกิจกรรมท่ีจะจดัข้ึน
ค านึงถึงการอนุรักษ์และความย ัง่ยืนวิถีชีวิตของคนกับช้าง เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับ
ประเทศ ซ่ึงฝ่ายกิจกรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยงัไม่เคยมีการน าเสนอกิจกรรม
การออกบูธท่ีเก่ียวขอ้งของคนกบัชา้งข้ึน ทางผูจ้ดัจึงอยากน าเสนอเพื่อเจาะลึกถึงการด ารงชีวิตและ
ความเป็นอยูร่วมกนัของคนและชา้งอยา่งลึกซ้ึง 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1  เพื่อจดัท าโครงงานกิจกรรมและการออกบูธ “อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” 
1.2.2  เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมวถีิความเป็นอยูข่องคนในชุมชนคนเล้ียงชา้ง 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1  ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 

 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่ม
บุคคลทัว่ไปในทอ้งถ่ิน กลุ่มวยัท างานและกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 

 สถานท่ีในการด าเนินการศูนย์คชศึกษา หมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ 
อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

1.3.2  ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
 ศึกษาสถานท่ีจัดท าโครงการและข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดและการ

ออกบูธ 
 ศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและหลากหลายทั้งกิจกรรม

หลกัและกิจกรรมรองเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1  ผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมโครงงานทุกภาคส่วนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงงานฯ 

1.4.2  เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยเกิดจากกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาจบัจ่ายใชส้อยในชุมชน 

1.4.3  เกิดการพฒันากิจกรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคโ์ครงงานการออกบูธวิถีชุมชน
คนเล้ียงชา้งในปีต่อๆไป 
 

\ 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการน าเสนอโครงการกิจกรรม “ อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเล้ียงช้าง ” เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ ผูจ้ดัท าได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ประวตัิและหน้าทีค่วามรับผดิชอบขององค์กรการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว เกิดข้ึนโดยพระราชด าริของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระก าแพง
เพรชอคัรโยธิน คร้ังทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ไดมี้การส่งเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองไทยไป
เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ.2467 ได้มีการจดัตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึนท าหน้าท่ี
รับรองและให้ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่
ประเทศไทย ให้เป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างประเทศ มีส านกังานตั้งอยู่ท่ีกรมรถไฟเชิงสะพานนพวงศ ์
ต่อมาไดย้า้ยมาตั้งท่ีสถานีรถไฟหัวล าโพง เม่ือพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน 
ทรงยา้ยไปด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย ์และคมนาคม งานดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้
ยา้ยไปอยูท่ี่กระทรวงพาณิชย ์และคมนาคมดว้ย แต่ยงัคงท างานร่วมกบักรมรถไฟ มีส านกังานตั้งอยู่
ท่ีถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณียก์ลาง การส่งเสริมการท่องเท่ียวไดเ้ร่ิมข้ึนอย่าชดัเจน ใน พ.ศ.2479 
เม่ือกระทรวงเศรษการ เสนอโครงการบ ารุง อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศสยามต่อ
คณะรัฐมนตรี 
โดยเสนอแผนและวตัถุประสงคข์องการอุตสากรรมท่องเท่ียว 3 ประการ คือ 

1.  งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเท่ียว 
2.  งานรับรองนกัท่องเท่ียว 
3.  งานบ ารุงสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั 

ในการเสนอโครงการน้ี กระทรวงการเศรษฐ์ได้เสนอให้จดัเป็นรูปของสมาคมการท่องเท่ียว
คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลกัการของการบ ารุงอุตสา
กรรมท่องเท่ียว แต่ไม่รับหลกัการในการจดัตั้งให้เป็นรูปสมาคม ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน
คณะหน่ึง ด าเนินงานโดยให้กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเศรษฐการไดม้อบงานน้ีให้กรมพาณิชย ์
เป็นผูจ้ดัท าเพราะกรมพาณิชยมี์แผนกส่งเสริมพาณิชย ์และท่องเท่ียวอยู่กระทรวงเศรษฐการได้
ด าเนินการเร่ืองน้ีต่อมาจนเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน และส านกังานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไป
ชัว่คราว 

เม่ือ พ.ศ.2492 กรมโฆษณาการไดท้  าความตกลงกบักระทรวงเศรษฐการ ซ่ึงในสมยันั้นมีช่ือ
วา่ กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเท่ียว จากกระทรวงพาณิชยแ์ละ
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คมนาคมมาอยูก่บักรมโฆษณาการ ส านกันายกรัฐมนตรี และเรียกส่วนงานน้ีวา่ “ส านกังานส่งเสริม
การท่องเท่ียว” ต่อมากรมโฆษณาการไดพ้ิจารณาเห็นวา่กิจการส่งเสริมการท่องเท่ียวก าลงัต่ืนตวัใน
ประเทศไทยมาก จึงได้จดัตั้ งส านักงานส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า “ 
ส านกังานท่องเท่ียว ” โดยพระราชกฤษฎีการจดัวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2493 

ปี พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงประกาศพระราช
กฤษฎีกาจดัแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพนัธ์ พ.ศ. 2502 โดยตดัส านกังานท่องเท่ียวออกแลว้
จดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2502 มีนายถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียว ปี 2503 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ได้
แต่งตั้งให้ พลโท เฉลิมชยั จารุวสัตร์ (ยศขณะนั้น) เป็นผูอ้  านวยการองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2503 สถานท่ีท างานขององคก์าร
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ในระยะแรกนั้นไดอ้าศยัอาคารของกรมประชาสัมพนัธ์เป็นส านกังาน ต่อมา
เห็นวา่กิจการท่องเท่ียวมีขอบข่ายงานกวา้งขวางมาก จะตอ้งติดต่อกบัชาวต่างประเทศ จึงยา้ยมาเปิด
ด าเนินการ ณ ส านกังานถนนศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2503 และได้ประกอบพิธีเปิด
องค์กรการส่งเสริมการท่องเท่ียวขยายตวัออกไปมากข้ึน จึงมีการเปิดส านกังาน ณ อาคาร 2 ถนน
ราชด าเนินกลางข้ึนอีกแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2505 ปี พ.ศ. 2506 พระราชกฤษฎีกา
จดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 ก าหนดให ้อ.ส.ท. มีตราเป็นรูปพระปราค์
วดัอรุณราชวรารามเบ้ืองบนมีรูปเคร่ืองบินบินผ่านพระปราค์ เบ้ืองล่างมีรูปเรือพระท่ีนัง่สุวรรณ
หงส์ ทั้ง 3 รูปน้ีอยถุายใตว้งกลม ในขอบวงกลมดา้นบนวา่ อ.ส.ท. ท่ีขอบวงกลมดา้นล่างมีอกัษรวา่ 
Tourism Organization of Thailand และเติมค าวา่แห่งประเทศไทย ต่อทา้ยวา่องคก์ารส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทุกแห่ง ในปี พ.ศ. 2510 ยา้ยท่ีท าการส่วนหน่ึงจากถนนศีอยุธยาอยู่ ณ อาคาร สปอ. เดิม 
ขา้งสนามมวยราชด าเนิน ถนนราชด าเนิน 

จนกระทัง่ปี พ.ศ.2510 เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไปพกัรักษาตวัอยู่ ณ โรงพยาบาลวอล
เตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ไดศึ้กษากิจการท่องเท่ียวดว้ยความสนใจ และไดด้ าริท่ีจะส่งเสริมอุตสหา
หกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยอย่างจริงจัง ในปีต่อมาเม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตรี ไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพนัธ์ พ.ศ.2502 
โดยตดั “ ส านกังานท่องเท่ียว ” ออกแลว้จดัตั้งข้ึนเป็นองคก์ารอิสระเรียกวา่ “ องคก์ารส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ” มีช่ือยอ่วา่ “ อ.ส.ท. ” โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์รการส่งเสริม
ท่องเท่ียว พ.ศ.2502 

องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแต่เดิมนั้นมีหนา้ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดข้ยายตวัอย่างกวา้งขวางรวดเร็วจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีของ อ.
ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฎิบติังานกวา้งขวางยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นการพฒันา อนุรักษท์รัพยากรทางการ
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ท่องเท่ียวและการส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการน าเสนอร่างพระราชบญัญติั การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเก่ียวกับอุสหากรรมท่องเท่ียว เพื่อให้
หน่วยงานการท่องเท่ียวของรัฐ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพฒันาส่งเสริมเผยแพร่
และด าเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเร่ิมให้มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนคุม้ครองให้ความ
ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย สภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงท าหน้าท่ีรัฐสภาในการประชุมคร้ังท่ี 41 
วนัศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่าง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เก่ียวกับอุสาหกรรมท่องเท่ียวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วน
พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดผ้่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2522 จดัตั้ง “ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ” 
ข้ึนมีช่ือยอ่วา่ “ ททท. ” และใหใ้ชช่ื้อภาษาองักฤษวา่ Tourism Authority of Thailand เรียกโดยยอ่วา่ 
TAT มีวตัถุประสงคแ์ละหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
  1.)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตลอดจนการประกอบอาชีพของคน
ไทยในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  2.)  เผยแพร่ประเทศในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประวติัศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม การกีฬา และวฒันาการของเทคโนโลยีตลอดจนกิจการ
อยา่งอ่ืนจะเป็นการชกัจูงใหมี้การเดินทางท่องเท่ียว 
  3.)  อ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 
  4.)  ส่งเสริมความเข้าใจอนัดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่าง
ประเทศโดยอาศยัการท่องเท่ียว  

5.)  ริเร่ิมให้มีการพฒันาการท่องเท่ียวและพฒันาปัจจยัพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

2.2 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เป็นแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี และยงัมีการใช้

ค  าภาษาองักฤษอ่ืนๆท่ีให้ความหมายเช่นเดียวกนัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ Nature Tourism , Bio tourism , 
Green Tourism เป็นตน้ ซ่ึงจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนนาดาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ
ของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน่วา่ “การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและ
ผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้อและสงวงรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลงัดว้ย 
การท่องเท่ียวน้ีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ
สังคม และความงามททางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบ
นิเวศดว้ย” โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นการท่องเท่ียว ท่ีด าเนินการภายใตขี้ดจ ากดัความสามารถ
ของธรรมชาติ ตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว



6 
 

 

นั้นๆ (สถานบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย, 2539) ส าหรับความหมายของ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไดมี้บุคคลหรือองคก์รต่างๆให้ความหมายและค าจ ากดัความไวม้ากมาย 
เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่ึงและไดรั้กการอา้งอิงถึงเสมอ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 Ceballos Lascurain (1991) อาจจะเป็นคนแรกท่ีได้ให้ค  าจ  ากดัความของการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า “เป็นการท่องเท่ียว รูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางไปยงัแหล่ง
ธรรมชาติ โดยไม่ใหเ้กิดการรบกวนหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่ืนชม 
ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทาง
วฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น” 

  Elizabeth Boo (1991) ใหค้  าก าจดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์า่ “การท่องเท่ียว
แบบอิงธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนส าหรับการปกป้อง
ดูแลรักษาพื้นท่ี มีการสร้างงานให้กบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม” 

 The Ecotourism Society (1991) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์่า 
“การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ว ัฒนธรรม และ
ประวติัศาสตร์ดว้ยความระมดัระวงั ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศ
และในขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนทอ้งถ่ิน”  

 Western (1993) ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ The 
Ecotourism Society ให้สั้ นและกะทดัรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์ข้ึนคือ “การเดินทางท่องเท่ียวท่ี
รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ชอง
ประชาชนทอ้งถ่ินดีข้ึน” 

 The Commonwealt Deparment of Tourism (1994) ไดใ้ห้ค  าก าจดัความการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์คือ การท่องเท่ียว ธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเขา้ใจ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ย ัง่ยืน ค าวา่ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มยงั
ครอบคุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินด้วย ส่วนค าว่าการรักษาระบบนิเวศให้ย ัง่ยืนนั้น
หมายถึง การปันประโยชน์ต่างๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ินและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 เสรี เวชบุษกร (2538) ได้ให้ค  าก าจัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า “การ
ท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติและต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึง
หมายรวมถึงวฒัธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน
ดว้ย” 
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2.3  การออกบูธ 
การออกบูธแสดงสินคา้หรือบริการถือเป็นโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้และการบริการท่ี

ได้ดีมากท่ีสุดวิธีหน่ึง เพราะองค์ประกอบท่ีจะท าให้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือ
สาระส าคญัของสารตอ้งถูกส่งผา่นไปยงัผูรั้บสารเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการไปออกบูธแสดงสินคา้หรือ
บริการตามนิทรรศการหรืองานเทศกาลต่างๆ สามาถตอบโจทยข์อ้น้ีไดเ้ป็นอย่างดีเพราะสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมาเดินภายในงานไดเ้ป็นจ านวนมากและรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีมาเดินตาม
งานต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบการไปออกบูธแสดงสินคา้ก็มกัสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีจดัแสดงอยู่
แลว้ ท าใหส้ามารถส่ือสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ซ่ึงประโยชน์ขอ้น้ีคือจุดเด่นท่ีสุดของการ
ไปออกบูธแสดงสินคา้และบริการ (ชาลี บุญสม, 2558: online) 

 พธีิกร 
การออกบูธจะประสบความส าเร็จจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาความสามารถของพิธีกร หรือ ผู ้มา

รับหนา้ท่ีเป็น MC ค่อนขา้งมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งคดัเลือกและวา่จา้งผูท่ี้มีลกัษณะในเร่ือง
น้ีมาเป็นผูรั้บหนา้ท่ีแนะน าสินคา้และบริการภายในบูธให้ ซ่ึงคดัเลือกนั้นจะดูท่ีบุคลลิกภาพรวมถึง
ทกัษะในการพดูส่ือสารและมนุษยส์ัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นส าคญั 

 จัดกจิกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวลั 
เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีสามารถสร้างความสนใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ท่ีมาเดินภายในงานได้เป็น

อยา่งดี เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานและสามารถเรียกรอยยิม้พร้อมเสียงหวัเราะใหเ้กิดกบัผูร่้วมสนุกจึง
เป็นวธีีท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นพิเศษ 

 ของแจกภายในบูธ 
การแจกสินคา้ฟรีภายในบูธเป็นเทคนิควิธีการเรียกความสนใจจากลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงวิธีน้ี

ถึงแมจ้ะไดผ้ลดีและรวดเร็วแต่มีความเส่ียงท่ีสูงมากกวา่เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของผูป้ระกอบการ 

2.4  ความหมายของวถิีชีวติชุมชน 
              เป็นแนวทางการด าเนินชีวติของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน ท่ีพิจารณาไดจ้าก 
 บทบาท ท่ีสมาชิกแสงออก ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 

สถาบนั องคก์รและชุมชน โดยท่ีแต่ละปัจเจกอาจมีหลายบทบาทเม่ือท าหน้าท่ีอยู่ต่างสถานท่ีและ
เวลา หรือแมน้แต่เวลาและสถานท่ีเดียวกนั เปรียบเสมือน ครูใหญ่ท าหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีลูกชาย
ของตนเรียนอยู ่และมีคุณแม่เป็นครูในสังกดัโรงเรียนน้ีดว้ย 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของสมาชิก ท่ีย่อมเป็นไปตามความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก และ

ระหว่างสถาบนั องค์กร และชุมชน ท่ีจะมีเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่เม่ือชุมชนใดมี
ผลประโยชน์เหล่ือมซอ้นกนัในเชิงไดเ้ปรียบเทียบกนั สถานบนัยอ่มเปล่ียนแปลงไปในทางลบไดถ้า้
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ปราศจากการประนีประนอมกนัและอาจส่งผลกระทบต่อการท าลาย โครงสร้างและหนา้ท่ีของอีก
ชุมชนหน่ึงท่ีไม่สามารถปกป้องตนเองได ้
 การก าหนดเง่ือนไขของความสัมพนัธ์ ในลกัษณะเครือญาติ เพื่อ เครือข่าย คู่คา้ขาย ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียในผลประโยชน์รวมกนั หรือคู่แข่งขนักนั 
 การก าหนดข้อตกลง กฏเกณฑ์ทางสังคมท่ีอาจพฒันาข้ึนเป็นระเบียบ บรรทดัฐานทาง

สังคม ประเพณี และกฎหมายท่ีมีบทบงัคบั 
 มีการสร้างกลไกลทางสังคม เป็น Law enforcement ท่ีมีพลงัและอ านาจบงัคบัใช้เกณฑ ์

ดงักล่าว ในรูปแบบของความเช่ือ พิธีกรรม กลไกลทางสังคมท่ีมีอ านาจและเป็นพลงัของตวัแทน
ของ สมาชิก สถาบนั องคก์ร และชุมชน ทั้งประเภท Law enforcement ท่ีมีขอบเขตการบงัคบัใชท่ี้มี
วงกวา้งแตกต่างกนั ตามอ านาจท่ีหนุนหลงักลไกลนั้นๆ ทั้งอ านาจท่ีน่าเช่ือถืออยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
หรืออ านาจท่ีนอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ (ศ.ดร.อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์, 2553: online ) 

2.5 ประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้านช้าง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 450 

กิโลเมตร มีพื้นท่ีติดกบัจงัหวดับุรีรัมย ์ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัศรีสะเกษและ
จงัหวดัอุดรมีชยั ราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม - โอร์เสม็ด เป็นเส้นทาง
หลกัในการเดินทางท่องเท่ียว ติดต่อคา้ขายกบัประเทศเพื่อนบา้น 

จงัหวดัสุรินทร์ไดรั้บการสันนิษฐานจากนกัประวติัศาสตร์วา่ พื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งเมืองสุรินทร์
ในปัจจุบนัน้ี เดิมเคยมีชุมชนอาศยัอยู่ประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแลว้ ในสมยัท่ีพวกขอมเรืองอ านาจ 
เม่ือขอมเส่ือมอ านาจลง พื้นท่ีแห่งน้ีไดถู้กทิ้งร้างไวจ้นกลายเป็นป่าดงอยูน่าน จนกระทัง่ในสมยักรุง
ศรีอยธุยาตอนปลาย พ.ศ. 2260 ชาวพื้นเมืองกลุ่มหน่ึง ท่ีเรียกตงัเองวา่ กวย หรือ กูย ซ่ึงอาศยัอยูแ่ถบ
เมืองอตัปือแสนแป แควน้จ าปาศกัด์ิ ซ่ึงขณะนั้นเป็นดินแดนของไทย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถใน
การจบัชา้งป่ามาเล้ียงไวใ้ชง้านเป็นอยา่งมาก ไดพ้ากนัอพยพขา้มล าน ้าโขงมาสู่ฝ่ังขวาของแม่น ้ าโขง 
โดยไดแ้ยกยา้ยกนัไปตั้งชุมชนอยูท่ี่บา้นเมืองลีง (อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์) โดยแต่ละบา้นจะ
มีหัวหน้าควบคุมอยู ่จนกระทั้งประมาณ ปี พ.ศ. 2300 บรรพบุรุษของชาวสุรินทร์ คือ เชียงปุมกบั
พวก ได้ใช้ภูมิปัญญาวิชาคชศาสตร์จบัช้างเผือกแตกโรงจากกรุงศรีอยุธยา น าน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายคืนสมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 พระท่ีนั่งสุริยามรินทร์ จึงได้รับบ าเหน็จความชอบ
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหเ้ป็นหลวงสุรินทรภกัดี 

ในปี พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทร์ภกัดี หรือ เชียงปุม หวัหนา้หมู่บา้นเมืองที ไดข้อให้เจา้เมืองพิ
มายกราบบงัคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม จากสมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 พระท่ีนัง่
สุริยามรินทร์ยา้ยหมู่บา้นจากเมืองที มาตั้งอยู่ท่ีบริเวณบา้นคูประทาย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งเมืองสุรินทร์ใน
ปัจจุบนัน้ี เน่ืองจากเห็นว่าเป็นบริเวณท่ีมีชยัภูมิเหมาะสม มีก าแพงค่ายคูลอ้มรอบ 2 ชั้น มีน ้ าอุดม
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สมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศยั ต่อมาหลวงสุรินทร์ภกัดี ได้กระท าความดี
ความชอบเป็นท่ีโปรดปราน สมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 พระท่ีนั่งสุริยามรินทร์ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกบา้นคูประทายเป็นเมืองประทายสมนัต์ และเล่ือนบรรดาศกัด์ิ
หลวงสุรินทร์ภกัดีเป็นพระยาสุรินทรภกัดีศรีณรงคจ์างวาง ให้เป็นเจา้เมืองปกครอง ในปี พ.ศ. 2329 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้เปล่ือนเป็นช่ือเมืองประทายสมนัตื เป็น เมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศกัด์ิเจ้าเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์มีความภาคภูมิใจในการเป็นดินแดนท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาม่ียาวนาน เป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงอารยธรรมขอมโบราณ และเป็นท่ีมาของวฒันธรรมการทอผา้ไหมท่ี
ถ่ายทอดสือบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากกมัพูชา และผา้ไหมสุรินทร์ท่ีก าลงัมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีสนใจอยู่ในขณะน้ี คือ ผา้ไหมยกทองโบราญ บา้นท่าสว่าง อ าเภอเมืองสุรินทร์ ท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผา้ไหมท่ีใชต้ดัเส้ือให้ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค นอกจากน้ี จงัหวดัสุรินทรื
ยงัเป็นดินแดนท่ีมีการปลูกขา้วหอมมะลิท่ีดีท่ีสุดในประเทศและของโลก จนคณะรัฐมนตรีมีมติให้
จงัหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดัน าร่องในเร่ืองการเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2544 และ
ความภาคภูมิใจท่ีส าคญัท่ีสุด คือ “ ชา้ง ” (พีรกานต ์ส ารวมสุข, 2559: online) 

2.6 ศูนย์คชศึกษา(หมู่บ้านช้าง)  
ศูนยค์ชศึกษา หรือ หมู่บา้นชา้ง บา้นตากลาง เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมวิถี

ความเป็นอยู ่ความผกูพนัของคนในชุมชนและชา้ง รวมทั้งประเพณีและวฒันธรรมท่ีน่าช่ืนชมอยา่ง
ใกลชิ้ด ชาวบา้นตากลาง แต่ละครัวเรือนจะมีชา้งท่ีเล้ียงไวอ้าศยัอยูร่วมกนั จนชา้งท่ีพวกตนเล้ียงไว้
เปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวของตนก่อใหเ้กิดสายใยความผกูพนัท่ีแน่นเฟ้นข้ึนระหวา่ง
คนกบัชา้ง ณ บา้นตากลาง จ.สุรินทร์ ไดช่ื้อวา่เป็น “ หมู่บา้นเล้ียงชา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ” 

ชาวบา้นตากลาง ดั้งเดิมเป็น ชาวส่วย (กูย) หรือ กวย ท่ีมีความช านาญในการคลอ้งชา้งป่า 
ฝึกหัดช้างและเล้ียงช้าง ส่วนมากตอ้งเดินทางไปคลอ้งช้างบริเวณชายแดนต่อเขตประเทศกมัพูชา
ประชาธิปไตย ปัจจุบนัสภาวะการเม่ืองระหวา่งประเทศท าให้ชาวบา้นตากลาง ไม่สามารถไปคลอ้ง
ชา้งเหมือนเช่นแต่ก่อนได ้แต่ชาวบา้นตากลางยงัคงเล้ียงชา้งและฝึกชา้งเพื่อไปร่วมแสดงในงานชา้ง
ของจงัหวดัทุกปี ลกัษณะการเล้ียงช้างของชาวบา้นตากลางเหมือนการเล้ียงช้างไวเ้ป็นเพื่อนนอน
ร่วมชายคาเดียวกบัตน ดงันั้นถา้นกัท่องเท่ียวไดไ้ปท่ีบา้นตากลาง นอกจากจะไดเ้ห็นสภาพโรงชา้ง
ดงักล่าวแลว้ ยงัจะไดส้ัมผสัการด ารงชีวิตของชาวส่วย พร้อมทั้งจะไดพ้บปะพูดคุยกบัหมอชา้งท่ีมี
ประสบการณ์ในการคล้องช้างมาแล้วหลายคร้ังได้ตลอดเวลา รวมทั้งยงัสามารถเดินทางชมจุด
บริเวณท่ีแม่น ้าชีและแม่น ้ ามูลไหลมารวมกนั ซ่ึงห่างออกไปเพียง 3 กิโลเมตร มีทศันียภาพท่ีงดงาม
น่าพกัผอ่นหยอ่นใจและชวนใหศึ้ษาในเชิงของธรรมชาติอีกดว้ย 
( พิทยา หอมไกรลาศ, 2543: online ) 
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2.7  ลกัษณะสังคมของชุมชนตากลาง 

บา้นตากลางแมจ้ะเป็นหมู่บา้นท่ีมีโครงสร้างมาจากสังคมคนเล้ียงช้าง ผูสื้บทอดวิชาคช
ศาสตร์ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีลึกลบัแต่ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่าสมาชิกในหมู่บา้นนั้น ยงัคงมี
ลกัษณะของสังคมช่วยเหลือ ท่ีสามชิกจะเก้ือกูลกนัเช่นสังคมไทยทัว่ไป โดยสมาชิกในครัวเรือนจะ
ประกอบดว้ยคนหลายวยั ผูมี้อาวุโสกว่าจะเป็นผูท่ี้อ่อนกว่า โดยต่างถอ้ยทีถ้อยอาศยักนั สตรีชาว
กวยจะมีหนา้ท่ีดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบา้นช่อง และดูแลเร่ืองนุ่มห่มของตนในครอบครัวซ่ึง
สตรีชาวกวยจะได้รับการฝึกหัดให้รู้จกัการปลูกหม่อน การเล้ียงไหมและทอผา้ในทุกขั้นตอนมา
ตั้งแต่เล็กๆ ส่วนผูช้ายกจ้ะท างานท่ีใชแ้รงงานเช่นป้ันแต่งคนันา ล่าสัตวห์าอาหาร ขุดบ่อน ้ าจกัสาน
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน หรือศึกษาเก่ียวกบัการดูแลชา้งแต่ในยามจ าเป็นไม่วา่เด็กชายเด็กหญิงคนหนุ่ม
คนสาวหรือคนแก่ก็จะลงแรงช่วยเหลือกนั เช่น ไถ่นา ด านา หรือเก่ียวขา้ว เพราะเป็นงานท่ีตอ้งท า
แข่งกบัเวลา ซ่ึงลกัษณะสังคมแบบน้ีท าให้ชาวบา้นตากลางท่ีเป็นกลุ่มเครือญาติมกัจะปลูกบา้นอยู่
ในระแวกเดียวกนัและท่ีน่าสนใจคือคนในหมู่บา้นตากลางจะมีนามสกุลซ ้ าๆกนั โดยมีนามสกุล 
“ศาลางาม” และนามสกุล “จงใจงาม” เป็นนามสกุลใหญ่ของหมู่บา้น  
( พิทยา หอมไกรลาศ, 2543: online ) 

2.8  ความเป็นอยู่ของคนกบัช้าง 
ชา้งกบัคนไทยนั้นมีความสัมพนัธ์กนัมายาวนาน คนในอดีตใชช้า้งช่วยงาน ประกอบความ

เป็นจกัรพรรด์ิของกษตัร์ิ เป็นเคร่ืองบรรณาการ เป็นผูช่้วยท าศึก เป็นพาหนะ เป็นของแลกเปล่ียน 
หรือแมแ้ต่เป็นช่ือบา้นนามเมือง เช่น บ้านตากลาง บา้นท่าช้าง เป็นตน้ ผูใ้ดท่ีจบัช้างได้ในสมยั
โบราณถือเป็นคนมีอ านาจในสังคมเพราะชา้งถือเป็นขา้ช่วงใชข้องกษตัริยค์นสมยัก่อนจึงนิยมยกลุก
สาวให้หมอช้างเพราะเช่ือว่าลูกตนนั้นจะมีชีวิตอย่างสบาย สัตวใ์หญ่ส่ีเทา้น้ีถือว่ามีส่วนส าคญัใน
การสร้างชาติ สร้างสังคมมนุษยแ์ละสร้างคุณประโยนช์นานบัประการต่อผืนแผน่ดินไทยในฐานะ 
“ชา้งศึก” ท่ีกร าศึกสงคราม ปกป้องประเทศและกอบกูเ้อกราชมาตั้งแต่อดีต จนไดรั้บเกียรติยกยอ่ง
ใหเ้ป็นสัตวคู์่บุญบารมีของพระหมากษริัยไ์ทยมาโดยตลอด 

หมู่บา้นตากลาง แห่งน้ีมีวถีิชีวติท่ีผกูผนักบัส่ิงมีชีวติท่ีไม่ใช่คนมาหลายช่วงอายคุน พวกเขา
ไม่เคยมองวา่ส่ิงมีชีวติส่ีขานั้นคือสัตวเ์ดรัจฉานท่ีตอ้ยต ่ากวา่ แต่ยกยอ่งและให้ความเคารพเทียบเท่า
กับการเคารพศาลปะก าประจ าหมู่บ้าน หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือบรรพบุรุษนั้นเอง ท าให้
วฒันธรรมและใชชี้วิตของคนและชา้งท่ีหมู่บา้นน้ีเป็นเสมือนครอบครัว เป็นเพื่อน มีความรักความ
ผกูพนัประหน่ึงเป็นคน จนไดรั้บขนานนามวา่เป็นหมู่บา้นชา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ  

ในทุกๆวนั พวกเขาจะคอยดูแลให้อาหารชา้ง ไปเดินเล่นในป่า พาไปอาบน ้ าขดัสีฉวีวรรณ
ท่ีวงัทะลุในยามเยน็ ท าอะไรต่อมิอะไรดว้ยกนัประดุจเพื่อนคนหน่ึง ไม่ใช่สัตวเ์ล้ียง ไม่ใช่สัตวใ์ช้
แรงงาน แต่คือมิตรร่วมชายคาท่ีคอยช่วยเหลือเก้ือกูล ท ามาหากิน ร่วมทุกข์ร่วมสุข จนถึงปัจจุบนั 
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นอกจากน้ีชาวบา้นจะฝึกชา้งเพื่อไปร่วมงานแสดงในงานชา้งของจงัหวดัมุกปีท่ีศูนยแ์สดงชา้ง “ศุนย์
คชศึกษา” บา้นตากลางซ่ึงเป็นศุนยร์วมสมาชิกชา้งทั้งในบา้นกระโพตากลางและจากหมู่บา้นอ่ืนๆ 
ในจงัหวดัสุรินทร์มากกวา่ 200 เชือก เดินเลยไปดา้นหลงัเราจะพบกบัหมู่บา้นท่ีเห็นโรงชา้งและบา้น
แทบทุกท่ี ซ่ึงช้างแต่ละเชือกแสนรู้และไม่ดุร้าย เขา้กับคนได้ง่ายเน่ืองจากผ่านการเล้ียงดูแบบ
ครอบครัวนั้นเอง ( ชาลินี ถิระศุภะ, 2560: online ) 

 
รูปท่ี 2.1 การอาศยัอยูร่่วมกนัของคนกบัชา้ง 

ท่ีมา : หนงัสือวิจยัศูนยค์ชศึกษาบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
2.9  ชาวส่วย หรือ กุย คือใคร 

เช่ือกนัวา่ ชาวส่วยในจงัหวดัสุรินทร์อพยพมาจากเมืองอตัปือแสนแป (แสนปาง) ในแควน้
จ าปาศกัด์ิ เขา้มาอยูใ่นบริเวณอีสานล่าง ประมาณปี 2260 ในบริเวณท่ีเรียกกนัวา่ “เขมรป่าดง” คือ 
สุรินทร์ ศรีษะเกษ ขุขนัธ์ ในอีสานนั้นประกอบไปดว้ยชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าแต่เฉพาะในบริเวณ 
“เขมรป่าดง” นั้น มีชนกลุ่มส าคญัอยู ่3 กลุ่มคือ เขมร ลาว และ กุย หรือ ส่วย ( อารีย ์2535: 104 และ 
Paitoon 1984 ) 

ชาวกุยนั้นเช่นเดียวกบัชาวชนบททัว่ไปมีอาชีพหลกัคือ การท านา ท าไร่ และเก็บของป่า ล่า
สัตว ์แต่ความสามารถพิเศษส่วนหน่ึงคือความสามารถในการคลอ้งชา้ง ซ่ึงสืบทอดกนัมาแต่บรรพ
บุรุษ และถ่ายทอดกนัมาแก่คนรุ่นหลงัโดยผ่านพิธีกรรมท่ีเรียกว่า “การปะชิหมอช้าง” ซ่ึงเป็น
พิธีกรรมท่ียอมรับคนรุ่นหลงัข้ึนมาสู่ต าแหน่งหมอชา้ง (หลงัจากผา่นการช่วยเหลือในระบวนการ
เล้ียงชา้ง คลอ้งชา้ง ฝึกชา้ง มาพอสมควร) บุคคลท่ีไดรั้บการ “ปะชิ” ถือวา่ ไดรั้บการการยอมรับจาก
ชุมชนถึงความสามรถพิเศษในการคลอ้งชา้งของเขา การคลอ้งช้างนั้น นอกจากจะเล้ียงไวเ้ป็นชา้ง
ต่อและพาหนะแลว้ ยงัเป็นการเล้ียงเพื่อขาย โดยเฉพาะในตอนตน้คริสตศวรรษท่ี 20 ในสมยัราช
กาลท่ี 5 มีการขายชา้งไปยงัจงัหวดัท่ีใชช้า้งเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมป่าไม ้ความสามารถในการ
คล้องช้างนั้ นเป็นหัวใจส าคัญในการจัดสถานภาพของชาวกุย เพราะหนุ่มๆต้องเร่ิมฝึกหัด
ความคุน้เคยกบัชา้งตั้งแต่เด็กๆและเม่ือมีอายุ 14-15 ปี จึงจะสามารถติดตามไปช่วยคลอ้งชา้งในป่า 
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ในการไปคลอ้งชา้งซ่ึงมกัไปกนัเป็นทีม ก็มีการก าหนดต าแหน่งและหนา้ท่ีปฎิบติัของแต่ละคนไว้
อยา่งชดัเจน ( ดู สมหมาย, 2539 ) 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งของหมู่บา้นอยูติ่ดกบัล าน ้ามูล ในฤดูน ้ าหลากบางคร้ังก็ได้
ท่วมไร่นาราษฎรท าให้ผลผลิตเสียหาย และถึงแม้จะตั้ งอยู่ติดแม่น ้ าแต่เน่ืองจากขาดระบบ
ชลประทาน คลองส่งน ้า (เพราะพื้นท่ีเพาะปลูกอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ า) ชาวบา้นส่วนใหญ่ตอ้งพึ่งน ้ าพึ่ง
ฝนเพื่อใช้ในการเกษตร และชาวบ้านก็บ่นว่าฝนมักจะแล้งอยู่เนืองๆ ท าให้ไม่สามารถท าการ
เพาะปลูกไดเ้ตม็พื้นท่ีนา จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุบางรายพบวา่ ชาวบา้นหลายคนท่ีผลิตไดไ้ม่พอ
บริโภคไดอ้พยพออกจากหมู่บา้นไปท ามาหากินท่ีอ่ืน ส่วนพวกท่ียงัอยู่ไดส่้วนหน่ึงก็อาศยัรายได้
จากการรับจา้งบา้ง จากการขายชา้งบา้ง เพื่อซ้ือขา้วมาพอบริโภค ( ดู สมหมาย, 2539: 100 ) 
2.10  การแต่งกายของคนในชุมชน 
                  หมุ่บา้นตากลางเป้นหมุ่บา้นท่ีมีวฒันธรรมการแต่งกายท่ีสวยงาม โดยผูช้ายชาวกวยนิยม
นุ่งสโสร่ง ส่วนผูห้ญิงนิยมนุ่มผา่ซ่ินและท่ีส าคญัโสร่งกบัผา้ซ่ินของชาวตากลางน้ีจะทอข้ึนจากไหม
ท่ีเล้ียงในครัวเรือน แตทุกวนัน้ีชาวตากลางโดนเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีการแต่งกายตามนิยม
คลา้ยๆกบัการแต่งตวัของชาวไทยทัว่ไป ดงันั้นการแต่งกายท่ีเป็นแบบดั้งเดิมจึงพบเห็นไดใ้นกลุ่ม
คนสูงอายุหรือช่วงท่ีหมู่บา้นมีงานบุญ งานประเพณี หรืองานพิธีท่ีส าคญัๆ โดยผา้พื้นเมืองท่ีชาวตา
กลางนิยมใชพ้อจะแบ่งได ้3 ประเภทตามลกัษณะการน าไปใชไ้ดแ้ก่ 

- ประเภทผ้านุ่ง โดยผา้นุ่งของผูห้ญิงมกัจะทอหม่ีขั้นเป็นแถบยาวในแนวด่ิงโดยใชไ้หม
ควบพื้นสีน ้าตาลอมด า ส่วนผา้นุ่งของผูช้ายจะมีสีเดียวแต่หนาและสีจะออกเคลือบมนั  

- ประเภทผ้าสไบ  ผูห้ญิงกวยจะใชผ้า้สไบพาดบ่าโดยท าเป็นผา้ยกดอก ส่วนผูช้ายมกัจะ
ใชผ้า้ขาวมา้ 

- ประเภทหัวซ่ิน ตีนซ่ิน (ซ่ินคือผ้าถุง)  ผา้หัวซ่ินผูห้ญิงคือผา้ส่วนท่ีต่อข้ึนมาจากตวั
ผา้ถุงเพื่อเวลานุ่งจะได้ปล่อยให้พบัลงมาเป็นท่ีเก็บเงินหรือของมีค่ามกัจะทอเป้น
ลายขิดคลา้ยของชาวไทยลาว ส่วนตีนซ่ินคือส่วนล่างสุดของผา้ถุงมีขนาดประมาน 3 
น้ิวนิยมท าเป็นสีด าทอดว้ยฝ้ายลายมดัหม่ี  ( พิทยา หอมไกรลาศ, 2543: 26 ) 

 
รูปท่ี 2.2 การแต่งกาย 

ท่ีมา : หนงัสือวิจยัศูนยค์ชศึกษาบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
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2.11  แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
 สนามแสดงช้างแสนรู้  จะมีการแสดงความสามารถอนัเฉลียวฉลาดและน่ารักของ

ช้างในศูนยค์ช อาทิ ช้างเตน้ร า ช้างวาดรูป ช้างปาลูกโป่ง ช้างเตะฟุตบอล ฯลฯ 
โดยจะเปิดการแสดงทุกวนั วนัละ 2 รอบ คือ 10 :30 น. และ 14.30 น. ไม่เวน้
วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 อาคารพพิธิภัณฑ์  เป็นสถานท่ีแสดงเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวกบัชา้ง อาทิ วิวฒันาการ
ของช้า ช้างในยุคต่างๆ โครงกระดูกช้าง โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้าง เคร่ืองมือในการ
คลงัชา้ง ภาพวิธีการจบัชา้งในรูปแบบต่างๆ ลกัษณะส าคญัของชา้ง อาหารและยา
สมุนไพรช้าง วิถีความผูกพนัระหว่างคนกบัช้าง พิธีการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้าง 
ขั้นตอนวิธีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กบัช้างท่ีเสียชีวิต วฒันธรรมการแต่งการ
ของชาวกวยหรือกยู เป็นตน้ 

 ศาลปะก า  ท่ีเปรียบเสมือนเทวาลยัสิงสถิตของวญิญาณบรรพบุรุษและผีปะก า ตาม
ความเช่ือของชาวกวย หรือ กูย นิยมปลูกสร้างไวใ้นชุมชนคุม้บา้น นกัท่องเท่ียว
สามารถไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากศาลปะก ากนัได้ ซ่ึงเช่ือกนัว่าขอส่ิงใดไดส้ม
ปรารถนาดัง่ท่ีตั้งใจไว ้

 วังทะลุ  ห่างจากหมู่บา้นช้างเพียง 3 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นบริเวณท่ีแม่น ้ ามูลไหลและ
ล าน ้ าชีมาบรรจบกนัก่อนไหลลงสู่แม่น ้ าโขงท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี “ วงัทะลุ ” 
เป็นสายน ้ าท่ีแวดล้อมไปด้วยป่าท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลก่อให้เกิดเป็นทศันียภายท่ี
งดงามซ่ึงหาชมไดย้าก ยงัมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกทั้งยงัเป็นท่ีอาบน ้าของชา้งในหมู่บา้นยามเยน็ 

2.12  วฒันธรรมและประเพณ ี
2.12.1  ประเพณีบุญวันสารท (แซนโฎนตา)  ประเพณีโฎนตาเป็นประเพณีหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัท่ีปฎิบติัทอดกนัมาอยา่งชา้นานของชนเผา่เขมรเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูต่อผูมี้
พระคุณ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรักความกตญัญูของสมาชิกในครอบครัว 

2.12.2  งานประเพณีบวชนาคแห่ช้าง  ประเพณีบวชชา้ง จดัข้ึนในวนัข้ึน 13-15 ค ่า เดือน 6 
(ราวกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ณ วดัแจง้สวา่งบา้นตากลาง อ.ท่าตูมจะมีการแห่แหนบรรดา
นาคดว้ยขบวนชา้งกวา่ 50 เชือก ขา้มล าน ้ามูลกนัอยา่งเอิกเกริก , พิธีโกนผมนาค 

2.12.3  ประเพณีโกนจุก  ชาวสุรินทร์ในอดีตนิยมไวผ้มให้กบัเด็กๆ เน่ืองจากความเช่ือว่า 
ผม จุกตรงกระหม่อมช่วยกนัไม่ให้กระหม่อมท่ีบางโดนน ้ าคา้งซ่ึงอาจท าให้เด็กเป็นหวดัได ้พออายุ
ประมาณ 9,11,13 ขวบ ซ่ึงโตแลว้ตอ้งท าพิธีตดัจุกออกเสียพิธีโกนจุกจึงมีข้ึน 
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รูปท่ี 2.3 งานประเพณีบวชนาคแห่ชา้ง 

ท่ีมา : หนงัสือวิจยัศูนยค์ชศึกษาบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
2.13  อาหารพืน้บ้านของชาวสุรินทร์ 

ซัลอเจก หรือ แกงกล้วย  เม่ือก่อนการคมนาคมขนส่งต่างๆยงัไม่สะดวก อาหารการกิน
ต่างๆลว้นหาไดจ้ากสวน ไร่นา และรอบๆ บริเวณบา้น จึงมกัจะท าแกงกลว้ยเป็นอาหารหลกัเพราะ
เกือบทุกหลังนิยมปลูกตน้กล้วย เพราะต้นกล้วยสามรถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เป็นอาหาร
พื้นบา้น รับประทานเป็นกบัขา้วและนิยมใชเ้ป็นอาหารเล้ียงแขกท่ีร่วมงานศพ เพราะเช่ือวา่เป็นการ
ตดัสายสัมพนัธ์ระหวา่งผูต้ายกบัญาติมิตรท่ียงัมีชีวติอยู ่(พีรกานต ์ส ารวมสุข, 2559: online) 

 
รูปท่ี 2.4 อาหารพื้นบา้น 

ท่ีมา : www.remawadee.com 
2.14  ระยะทางการเดินทาง 

การเดินทางทางยงั ศูนยค์ชศึกษา หรือหมู่บา้นช้างบา้นตากลาง จากกรุงเทพใช้เส้นทาง 
กรุงเทพ-สระบุรี-นครราชสีมา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพแลว้แยกเล้ียวขวา
เขา้ทางหมายเลข 206 เส้นทางไปอ าเภอพิมายแยกซ้ายเขา้ทางหมายเลข 2175 ไปชุมพวงผา่นอ าเภอ
แคนดง-สตึก-ชุมพลบุรี จากชุมพลบุรี ตรงไปยงั อ าเภอท่าตูม ทางหมายเลข 2018 ประมาณ 12 
กิโลเมตร จะมีทางเล้ียวขวาลดัไปยงัหมู่บา้นชา้งบริเวณบา้นกระสัง ไปบา้นยางบภิรมยแ์ลว้ตรงไป
อีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บา้นช้างบา้นตากลาง เส้นทางสะดวกเป็นถนนทางลาดยาง
ตลอดสายและยงัมีป้ายบอกทางตลอดการเดินทาง (พีรกานต ์ส ารวมสุข, 2559: online) 
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รูปท่ี 2.5 แผนท่ีศูนยค์ชศึกษา บา้นตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

ท่ีมา : https://hravel.mthai.com 

 รอบการแสดงช้าง 

 การแสดงช้างที ่ศูนยค์ชศึกษา หรือ หมู่บา้นชา้งบา้นตากลาง จงัหวดัสุรินทร์ มีทุกวนั วนัละ 2 รอบ 
รอบเชา้ เวลา 10:00 น.รอบบ่าย เวลา  14:00 น. 
ค่าเข้าชม ผูใ้หญ่ คนละ 50 บาทเด็กโต คนละ 20 บาทเด็กเล็ก คนละ 10 บาทชาวต่างชาติ คนละ 100 
บาท 

2.15  ติดต่อสอบถามเพิม่เติม 
สามารถจองการแสดงล่างหน้า ศูนยค์ชศึกษา หรือ หมู่บา้นช้างบา้นตากลาง จ. สุรินทร์ 

โทร 044-517461 , 044-145050 และททท. ส านกังานสุรินทร์ โทร 044-514447-8 , 044-518529 

 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1  ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(Tourism Authority of Thailand) 

สถานประกอบการ :  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

ท่ีอยู ่   :  1600 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  แขวงมกักะสัน  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์  :  02 250 5500 

โทรสาร   :  02 250 5511 

อีเมล ์   :  center@tat.or.th 

เวบ็ไซค ์  :  www.thai.tourismthailand.org 

เวลาท าการ  :  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. (ปิดท าการวนัหยดุราชการ) 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

mailto:center@tat.or.th
http://www.thai.tourismthailand.org/
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3.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 วสิัยทศัน์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 
   “ททท. เป็นผูน้ าในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม 
(Preferred Destination) อยา่งย ัง่ยนื” 
          วสิัยทศัน์สะทอ้นถึงความมุ่งหมายของ ททท. ในการเป็นผูน้ าท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศไทย มุ่ง
สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทั้งนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนักท่องเท่ียวชาวไทยนึกถึง และเลือกมา
ท่องเท่ียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก และผลกัดนัการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยนืภายในปี 2564 

 พนัธกิจ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
1.  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์เพื่อเนน้คุณค่าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
2.  ขบัเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อสร้างความพึง

พอใจแก่นกัท่องเท่ียว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
3.  พฒันาขอ้มูลเชิงลึกดา้นความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียว 
4.  พฒันาให้ ททท. เป็นองคก์รสมรรถสูง (High Performance Organization) ดา้นตลาด

การท่องเท่ียวของประเทศไทย 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

แผนผงัองค์กร 

 

 

 
นายยทุธศกัด์ิ สุภสร 

ผูว้า่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย                                 
         
 
   
 

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ                                                  นายสนัติ ชุดินธรา                                      นางศรีสุดา วนภิญโญศกัด์ิ 
 รองผูว้า่การดา้นสินคา้                                                รองผูว้า่การดา้นตลาดเอเซีย                        รองผูว้า่การดา้นตลาดยโุรป   
และธุรกิจท่องเท่ียว                                                                และแปซิฟิกใต ้                               แอฟริกา ตะวนัออกกลางและเอริกา 
                                                                                                                
         
 
 
  
        นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ                                 นายฉทัทนัต ์กญุชร ณ อยธุยา                             นายนพดล ภาคพรต 
รองผูว้า่การดา้นส่ือสารการตลาด                      รองผูว้า่การดา้นนโยบายและแผน              รองผูว้า่การดา้นตลาดในประเทศ                                                                    
                               
 
          
 
 
                                   นายจรัญ อน้มี  (รองผูว้า่การดา้นบริหาร)                      นายศิริปกรณ์ เช่ียวสมุทร  (ท่ีปรึกษา) 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัองคก์ร 
ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
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3.4  ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

        3.4.1.  ต าแหน่ง 

 นางสาวเบญจวรรณ กล้าแข็ง   แผนก/ส่วนงานแผนปฎิบติัการงานขอ้มูลกิจกรรม กอง
ส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม 

        3.4.2.  ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 จดัพิมพเ์อกสาร 
 ถ่ายเอกสาร 
 กรอกขอ้มูลกิจกรรมงานประเพณีต่างๆลงในเวป็ไซคห์ลกั 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
 จดัท า PowerPoint น าเสนองานขอ้มูล 
 จดัเตรียมอุปกรณ์และเกมส์ภายในบูธ 
 เดินทางไปออกบูธจดักิจกรรมต่างๆนอกสถานท่ี 

3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึษา 

 นางกาญจน์นภทัร จิรไกรพงศ ์ ต าแหน่ง :  เลขานุการ 6 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

3.7  ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

3.7.1  คิดหัวข้อโครงงานและศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัโครงงาน 
โดยคิดหวัขอ้โครงงานจากส่ิงใกลต้วัท่ีไดรั้บมอบหมายและน ามาประยกุตใ์ชใ้นโครงงาน 

สหกิจ พร้อมกบัศึกษาหาขอ้มูลของโครงงานท่ีตอ้งการจะท า 
3.7.2  ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษาเกีย่วข้องกบัหัวข้อโครงงานและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ติดต่อประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน และรับค าแนะน าจากอาจารย์

พร้อมกบัด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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3.7.3  รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการ 
รวบรวมข้อมูลจากการน าเสนอโครงงาน โดยมีแบบประเมินจากพนักงานท่ีปรึกษาและ

พนกังานในกลุ่มงาน พร้อมน ามาวเิคราะห์ผล 
3.7.4  เรียบเรียงเอกสาร 
น าเอกสารท่ีรวบรวมของโครงการมาเรียบเรียง เช่น เอกสารขอ้มูลของโครงการท่ีน าเสนอ 

แบบประเมินผลจากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานในกลุ่มงาน 
3.7.5  จัดท าเอกสารรายงานและงานการน าเสนอ 
จดัท าเอกสารรายงานโดยการพิมพเ์อกสารตามล าดบัทั้ง 5 บท พร้อมจดัท าแบบการน าเสนอ

งาน Power Point  

     ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค 61 มิ.ย 61 ก.ค 61 ส.ค 61 

1. คิดหวัขอ้โครงงาน     

2. ปรึกษาหวัขอ้โครงการกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

    

3. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล     

4. เรียบเรียงเอกสาร     

5. จดัท าเอกสารรายงานน าเสนอ     
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3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ภายในส านักงาน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 เคร่ืองโทรสาร 
 โทรศพัทส์ านกังาน 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม Microsoft Office Word 
 โปรแกรม Microsoft Office Excel 
 โปรแกรม Microsoft Office Power point 

 

 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติโครงการ 

 
ในการน าเสนอโครงการ “ อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง ” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์

ผูจ้ดัท าไดผ้ลจากการน าเสนอและค าช้ีแนะจากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่านอ่ืนๆ 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการน าเสนอโครงการ อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเล้ียงช้าง ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 

2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7 สถานประกอบการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยมี
รายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นางกาญจน์นภทัร  จิรไกรพงศ ์ เลขานุการ 6 
2.  นางสาวปุณยานุช  กลา้รอญ พนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 6 
3.  นายสุพจน์  ภทัรเสรี ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 
4.  นายธีรศกัด์ิ  เจริญใหญ่ ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 
5.  นายประณิธิ  จารุตามระ ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 
6.  นางสาวจุฬามาศ  ระรวยทรง ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือพนกังานเขา้ร่วมการน าเสนอโครงการ 
4.1 การน าเสนอโครงการ 

 หัวข้อการให้คะแนนมีดังนี้ 
1.  เสนอรูปแบบโครงงานเหมาะสมกบังานมหศัจรรยง์านชา้งสุรินทร์ ( 20 คะแนน ) 
2.  การน าเสนอโครงการ 

2.1  เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2  ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอโครงการ (10 คะแนน) 
2.3  การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการเสนอโครงการ (10 คะแนน) 

3.  การน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง (40 คะแนน) 
4.  โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (10 คะแนน)                รวมทั้งหมด100 คะแนน 
 
โดย 100 คะแนน มีหลกัการพิจารณาดงัน้ี 

 ขอ้มูลท่ีน าเสนอมีความสมบูรณ์ สามารถน าเสนอแหล่งท่ีมีอา้งอิงได ้
 เล่มโครงการท่ีสมบูรณ์ จ  านวนอยา่งนอ้ย 5 เล่ม 
 เรียงล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนไม่ซ ้ าซอ้น 
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 อุปกรณ์ท่ีใช้น าเสนอโครงงานมีความเหมาะสมและท าให้คณะกรรมการเขา้ใจ
เน้ือหาไดง่้าย 

 ตวัอยา่งประกอบหรือน าวดีีโอจริงมาประกอบใหเ้ขา้กบัการน าเสนอ 

4.2 วธีิการท าโครงการ 
4.2.1  การเลอืกหัวข้อโครงงาน 
ตามท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดมี้การสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลท่ีมี

แนวคิด “ Amazing Thailand Go Local เท่ียวทอ้งถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ” ซ่ึงใน
ปัจจุบนัวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในชุมชนไดแ้ตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มการ
แต่งกาย วิถีชีวิตตั้งแต่โบราณผูจ้ดัท าจึงแลง้เห็นความส าคญัความเป็นอยู่ของคนกบัช้างท่ีอาศยัอยู่
ร่วมกนัว่าควรมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชุมชนคนเล้ียงช้างให้คงอยู่ยาวนานและเพื่อศึกษาความ
เป็นอยู่ของช้างกับคน เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวกวย หรือ ส่วย ประเพณีวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชา้งเพื่อพฒันาปรับปรุงจะท าให้เกิดจ านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวมาในจงัหวดั
สุรินทร์เพิ่มมากข้ึนและเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ิน สุรินทร์ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม มีโบราณสถานประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ยาวนานและมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมาย
จึงเล็งเห็นให้โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีเปิดแนวทางการจดักิจกรรมใหม่ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐท่ีวา่ เท่ียวทอ้งถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบวิถี
ทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชน สืบสานวฒันธรรมให้กลุ่มนักท่องเท่ียวได้หันให้ความ
สนใจเรียนรู้ถึงความเป็นอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงใชโ้ครงงานน้ีข้ึนมาเป็นโครงงานท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมใหม่ให้กบัสถาน
ประกอบการ เป็นการจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยโดยค านึงถึง
การอนุรักษแ์ละความย ัง่ยนืวถีิชีวติของคนกบัชา้งและส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัประเทศ ทางผูจ้ดัจึง
อยากน าเสนอเพื่อเจาะลึกถึงการด ารงชีวติและความเป็นอยูร่วมกนัของคนและชา้งอยา่งลึกซ้ึง 

4.2.2  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัโครงงาน 
 รายงานสรุปผลเบือ้งต้นงานประเพณบีวชนาคช้าง ประจ าปี 2561 

ผูจ้ดัท าได้ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซค์ต่างๆ ส่ือและนิตยสาร อสท. สรุปผลเบ้ืองต้นงาน
ประเพณีบวชนาคชา้ง ประจ าปี 2561 แลว้พบวา่ในงานยงัมีขอ้เสนอแนะจากนกัท่องเท่ียวดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบเคร่ืองเสียงยงัไม่มีประสิทธิภาพ บางคร้ังดงัเกินไป บางคร้ังเสียงสะทอ้น 
2. การประชาสัมพนัธ์เป็นภาษาต่างประเทศมีไม่มาก 
3. การบริหารสถานท่ียงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพเท่าท่ีควร เช่น สถานท่ีเล็กไปจึงตอ้งใชถ้นนใน 
การจดังานท าใหร้ถติดไม่สามารถเคล่ือนตวัไดม้ากนกั  
4. ส่ิงอ านวยความสะดวกยงัมีไม่เพียงพอตอ้งความตอ้งการ  
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5. การดูแลรักษาความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ียงัคงไม่ทัว่ถึง  
6. การจดัระเบียงในการเขา้งาน  

  7. การจดัการท่ีจอดรถไม่เพียงพอ  
8. หอ้งน ้าไม่พอส าหรับนกัท่องเท่ียว  
9. ถงัขยะมีจ านวนนอ้ย 

 สถานทีใ่นการด าเนินงาน 
ผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยืนประเภท

การท่องเท่ียวทางชุมชนท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ มีกิจกรรมท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างชาติใหค้วามสนใจ มีความแปลกใหม่ โดยมีการคน้ควา้หาขอ้มูลจากนิตยสารท่องเท่ียว 
อสท. และคน้ควา้หาขอ้มูลจากหน่วยงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยคดัสถานท่ีน่าสนใจ
และนกัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวจ านวนมากในช่วง High Season จึงไดน้ างานประเพณี
บวชนาคช้าง ประจ าปี 2561 จงัหวดัสุรินทร์ มาเป็นโครงงานน้ี ซ่ึงจงัหวดัสุรินทร์ร่วมกบัการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านกังานสุรินทร์ไดจ้ดัข้ึน 15 ค ่าเดือน 6  ของทุกปี เป็นการอนุรักษ์
ความเป็นอยูข่องคนกบัชา้งและวถีิชีวติคนโบราญของจงัหวดัสุรินทร์ จึงไดส้ถานท่ีจดังานในชุมชน
คือ ศูนยค์ชศึกษา(บา้นตากลาง) ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เม่ือถา้พูดถึงเร่ืองช้าง 
สุรินทร์เป็นจงัหวดัแรกๆท่ีนึกถึงและมีชา้งเป็นจ านวนมาก  

 กจิกรรมภายในงาน 
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในบูธ “อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” 
1. มีกิจกรรมไกด์ออนทวัร์วิถีชุมชนหมู่บา้นช้าง ภายในบูธจะมีไกด์ประจ าศูนยค์ชศึกษามา

เป็นผูพ้าไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนความเป็นอยูร่่วมกนัของคนกบัชา้ง 1. วงัทะลุ 2. หมู่บา้นท า
รองเทา้สานจากผกัตบชวา  โดยมีไกดเ์ป็นผูแ้นะน านกัท่องเท่ียว 

2. ให้นักท่องเท่ียวถ่ายรูปคู่กบัช้างหรือวิถีชีวิตประเพณีของหมู่บา้นอย่างน้อย 3 รูปข้ึนไป 
น ามาแลกเป็นคูปองเพื่อน าไปจบัของรางวลัเส้ือยดืและท่ีวางโทรศพัท ์

3. ภายในบูธมีพิธีกรคอยให้ความรู้เก่ียวกับความส าคญัของช้าง วิถีชุมชน และประเพณี
วฒันธรรมของชาว กวย หรือ ส่วย ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความส าคญัการ
อนุรักษว์ถีิชีวติตั้งแต่คนโบราณท่ีอาศยัอยูร่่วมกนักบัชา้ง มีการเล่นเกมส์ตอบค าถามเพื่อลุน้
รับรางวลัเส้ือยดืน่ารักๆ 

4. มีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festival ซ่ึงเป็นเพจท่ีลงข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆในประเทศไทย รวมถึงใช้ในการถ่ายทดสด
กิจกรรมท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัข้ึนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เพจจะ
ไดรั้บเส้ือยดืน่ารักๆเส้ือยดืน่ารักๆและท่ีวางโทรศพัทเ์ก๋ๆเป็นของท่ีระลึก 
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4.3  ข้อมูลโครงงานทีน่ าเสนอ 
โครงงานอนุรักษ์วถิี ชุมชนคนเลีย้งช้าง 

   Preservation of the elephant community 

หลกัการและเหตุผล 
ตามท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดมี้แนวคิด “Amazing Thailand Go Local เท่ียว

ทอ้งถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” ต้องการกระตุ้นการเดินทางไปท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทยแบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ให้มีการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดส่้งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนคนเล้ียงช้าง
ของจงัหวดัสุรินทร์ เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ดงันั้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ส านกังานสุรินทร์)ไดร่้วมมือกบัส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัสุรินทร์ ไดก้ าหนด
จดังานประจ าปี     “ประเพณีบวชนาคชา้ง”  ข้ึนในระหวา่งข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 ของทุกปี ซ่ึงเสนอ
กิจกรรมในรูปแบบการจดัขบวนแห่นาคช้างไปยงัวงัทะลุ มีความหลากหลายวฒันธรรมประเพณี 
การแต่งกาย ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนุนสนานและความผกูพนัของคนกบัชา้ง 

ในปัจจุบนั “งานประเพณีบวชนาคชา้ง” มีกิจกรรมในงานดงัต่อน้ี 
1.การตั้งขบวนชา้งกวา่ 60 เชือก  
2. การตั้งขบวนของชาวบา้นท่ีแต่งกายผา้ไหมเดินน าหนา้ชา้ง  
3. มีขบวนรถแห่ทุกหมู่บา้นมาตั้งขบวนแห่  
4. จ าหน่ายอาหารในรูปแบบเมนูอาหารทอ้งถ่ิน  
5. มีเตน็จ าหน่ายพลุและบงัไฟ  
6. มีบา้นลมใหเ้ด็กเล่น  
7. มีเวทีหมอล า  
8. มีกิจกรรมใหร่้วมสนุกมากมาย เช่น บิงโก ปาลูกโป่ง โยนห่วง ยงิตุก๊ตา อ่ืนๆ  

ทางผูจ้ดัท าจึงเห็นควรให้มีบูธการอนุรักษ์ช้างและอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพิ่ม 
เพื่อให้เกิดการตระหนกัถึงความส าคญัของช้างไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศให้ย ัง่ยืน กระตุน้
และส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวดว้ยการเน้นเชิงอนุรักษ์วิถีการใช้ชีวิตของคนในหมู่บา้นจึงตอ้งการ
อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบต่อไป และยงัเป็นวฒันธรรม
ประเพณีท่ีมีความโดนเด่นเฉพาะในพื้นท่ีหมู่บ้านช้างเพื่อคงสภาพความเป็นอยู่ท่ีสมบูรณ์ ทาง
ผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูลจากการคน้ควา้จากวารสารและเวบ็ไซด์ต่างๆแลว้พบว่า งานประเพณีบวช
นาคชา้งยงัไม่เคยมีบูธการอนุรักษช์้างมาก่อน เพื่อให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้
ศึกษาและคงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย ผูจ้ดัท าโครงการจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของช้าง
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ความผกูพนัระหว่างชา้งกบัคนในชุมชน ประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน จึงเกิด
เป็นโครงการอนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง ภายในบูธมีกิจกรรมใหร่้วมสนุกตลอดทั้งวนั  
         โดยโครงงานดงักล่าว หลงัจากเสร็จส้ินโครงงานฯ ผูจ้ดัท างานจะน าเสนอโครงการ “อนุรักษ์
วถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง”  ให้กบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านกังานใหญ่เพื่อไปเสนอโครงการ
น้ีให้กบัส านักงานสุรินทร์ ซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการจดังานประเพณีบวชนาคช้างได้ใช้
โครงการดงักล่าวขา้งตน้ไวเ้ป็นอีกหน่ึงขอ้มูลในการจดักิจกรรมในปีหนา้ต่อไป 

 
รูปท่ี 4.1 ตราสัญลกัษณ์กิจกรรมอนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 

งานประเพณบีวชนาคช้าง 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ จดังานประเพณีบวชนาค

ชา้ง จากการคาดการมีนกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมงานมากกวา่ 4 พนัคน และมีเงินสะพดัมากกวา่ 3 แสน
บาทตลอด 3 วนัของการจดังานเน่ืองจากงานจดัในพื้นท่ีชุมชน โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย ขบวน
ชา้งมากกว่า 60 เชือก ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์เมืองช้าง จดัข้ึน ณ ศูนยค์ชศึกษา(บา้นตากลาง) 
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ งานประเพณีบวชนาคช้าง เป็นงานท่ีมีความน่าสนใจ 
เหมาะสมกับการอนุรักษ์ช้าง ประเพณีของคนในชุมชนและกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวชาวไทย
ชาวต่างชาติมาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน คาดวา่งานน้ีสามารถสร้างแรงจูงใจและเร่งการตดัสินใจให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาในการจดังานเป็นช่วงเวลา High Season ท าให้เกิดรายไดก้บัคนในทอ้งถ่ิน 
และยงัสามารถขยายวนัในการพกัผ่อนของนกัท่องเท่ียวให้เพิ่มมากข้ึนอีกด้วย ในงานมีกิจกรรม
ดงัต่อไปน้ี 

1. การตั้งขบวนแสดงชา้งมากกวา่ 60 เชือก เดินขบวนไปยงัวงัทะลุ 
2. การตั้งขบวนรถแห่ทุกหมู่บา้น 
3. การตั้งขบวนของชาวบา้น แต่งกายชุดผา้ไหม ถือผา้ขาวมา้ท่ีเป็นเอกลกัษณะ

ของชาว กวย หรือ ส่วย 
4.  มีเวทีแสดงหมอล า 
5.  การจ าหน่ายสินคา้และอาหาร OTOP จากชุมชนแท้ๆ  มาใหชิ้มและช็อป 
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6.   ฟังเพลงสบายๆ สไตลเ์มืองชา้ง ตลอดทั้งงาน 
7.   มีหน่วยปฐมพยาบาล 
8.   มีเคร่ืองเล่นมากมาย อาทิ ปาลูกโป่ง ยงิตุก๊ตา ชิงชา้สวรรค ์ 
9.   พิธีปลงผมนาค 
10.   พิธีท าขวญันาคหมู่ 
11.   พิธีเซ่นศาลปะก า 
12.    นิทรรศการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัตน้ก าเนิดของประเพณีบวชนาคชา้ง 

               ดงันั้น ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการเพิ่มบูธ อนุรักษว์ิถี ชุมชนคนเล้ียงชา้ง เพื่อ
เน้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขององค์กรเขา้ไปเป็นกิจกรรมเสริมให้กบังานประเพณีบวชนาคช้าง 
โครงงานน้ีท าให้การอนุรักษ์ชา้งและส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวแบบชุมชนในงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสร้างการตระหนกัรับรู้ให้กบันกัท่องเท่ียวไดค้  านึงความส าคญัของชา้งไทย
และวถีิชีวติของคนโบราณ ตามแนวทางโครงงาน “อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง”  

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อจดัท าโครงงานกิจกรรมและการออกบูธ “อนุรักษว์ิถี ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” 
2.  เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมวิถีความเป็นอยูข่องคนในชุมชนคนเล้ียงชา้ง 

ตัวช้ีวดั 
1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานประเพณีบวชนาคชา้งมากกวา่ 4,000 คน 
2. การรับรู้ถึงการอนุรักษช์า้งอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมร่วมถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน 
3. ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนจากการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
4. ยอดการกดไลคเ์ฟสบุค๊เพจ Thailand Festival 

กลุ่มเป้าหมาย 
            นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนักท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่มบุคคลทัว่ไปใน
ทอ้งถ่ิน  กลุ่มวยัท างานและกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมภายในบูธไม่นอ้ยกวา่  2,000 คน 
2. ไดโ้ครงการ อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง ภายใตง้านประจ าปีประเพณีบวชนาคชา้ง 
3. นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ถึงความเป็นอยูข่องคนในชุมชน 
4. ปลูกผงัใหค้นรุ่นใหม่หนัมาส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมของไทย 
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ก าหนดจัดงาน 
วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน ถึง วนัเสาร์ท่ี 28 เมษายน 2561 

พืน้ทีใ่นการด าเนินงาน 
ศูนยค์ชศึกษา บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

 
รูปท่ี 4.2 แผนท่ีพื้นท่ีการจดังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 
1. ทางเขา้งาน                                                                    8.  ตลาดสินคา้ OTOP 
2. เคร่ืองเล่น อาทิ ปาลูกโป่ง ยงิตุก๊ตา ชิงชา้สวรรค ์                 9.  จุดนัง่พกัรับประทานอาหาร 
3. บูธ อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง ททท.                           10.  ขบวนแห่ชา้ง 
4. จุดปฐมพยาบาล                                                                   11.  ขบวนแห่ของชุมชน 
5. นิทรรศการเล่าเร่ืองตน้ก าเนิดของการประเพณีบวชนาคชา้ง        12.  ขบวนรถแห่ 
6. เวที                                                                                     13.  หอ้งน ้าจุดท่ี 1 
7. ร้านคา้อาหารพื้นบา้น                                                            14.  หอ้งน ้าจุดท่ี 2 

รายละเอยีดการจัดบูธ 
ภายในบูธจะมีพิธีกรคอยในความรู้ค าแนะน าเก่ียวกบัความส าคญัของชา้งและจะมีไกด์คอย

น าพานกัท่องเท่ียวไดไ้ปสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัของคน
และช้างด้วยตวัเอง จะมีไกด์จากศูนยค์ชศึกษาเป็นผูน้ าพานักท่องเท่ียวไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ
ภายในหมู่บา้นตากลาง โดยใชร้ถไถ่เป็นยานพาหนะน าพานกัท่องเท่ียวชมรอบหมู่บา้นตากลางหน่ึง
รอบ และไกดจ์ะเป็นผูใ้ห้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว  และนกัท่องเท่ียวจะน าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัมาร่วม
สนุกตอบค าถามกบัเราภายในบูธรับของรางวลั  
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รูปท่ี 4.3 ภาพรวมบูธ อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 

 การเดินทาง 
ศูนย์คชศึกษา(หมู่บ้านช้าง) สถานท่ีจดังานประเพณีบวชนาคช้าง ตั้ งอยู่ท่ีบ้านตากลาง 

ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
รถยนต ์: จากตวัเมืองสุรินทร์ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที  
รถโดยสาร : สามารถข้ึนรถไดท่ี้ บขส. สุรินทร์ โดยรถจะออกเดินทางทุกๆคร่ึงชัว่โมง เร่ิม

ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 17:00 น. 

  

รูปท่ี : 4.4 รถบริการรับ-ส่ง 
ท่ีมา : https://wichaipy9738.wordpress.com 

โครงการออกบูธ อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลีย้งช้าง ภายในงานประเพณีบวชนาคช้าง ณ ศูนย์คชศึกษา
(หมู่บ้านช้าง) บ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์ 
การจดังาน 3 วนั ณ ศูนยค์ชศึกษา(หมู่บา้นชา้ง) อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
กิจกรรมในบูธ “อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” 

 มีกิจกรรมไกดอ์อนทวัร์หมู่บา้นชา้ง 
 กิจกรรมถ่ายรูปลุน้รับแลกของรางวลั 
 กิจกรรมพิธีกรคอยใหค้วามรู้และเล่นเกมส์ตอบค าถาม 
 มีกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุค๊เพจ Thailand Festival 
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ก าหนดการวนัที ่26 เมษายน 2561 
11:00 น.     เร่ิมบูธกิจกรรม อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 
                 (นกัท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมภายในบูธไดต้ลอดทั้งวนั) 
11:30 น.     ลงทะเบียนในจุดท่ีเตรียมไวใ้หห้นา้บูธ (รอบท่ี 1) 
12:00 น.     เร่ิมกิจกรรมไกดอ์อนทวัร์หมู่บา้นชา้ง (รอบท่ี 1) 
13:00 น.     กิจกรรมตอบค าถาม โดยมี Mc ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษ ์
      ชา้งและประเพณีวฒันธรรมของชาวกยู หรือ ส่วย (รอบท่ี 1) 
14:00 น.     เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุค๊เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 1) 
14:30 น.     ลงทะเบียนในจุดท่ีเตรียมไวใ้หห้นา้บูธ (รอบท่ี 2) 
15:00 น.     เร่ิมกิจกรรมไกดอ์อนทวัร์หมู่บา้นชา้ง (รอบท่ี 2) 
16:00 น.     กิจกรรมตอบค าถาม โดยมี Mc ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษ ์

     ชา้งและประเพณีวฒันธรรมของชาวกยู หรือ ส่วย (รอบท่ี 2) 
17:00 น.     เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุค๊เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 2) 
18:00 น.     ปิดกิจกรรมในบูธ อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 

ก าหนดการวนัที ่27 เมษายน 2561 
11:00 น.     เร่ิมบูธกิจกรรม อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 
                  (นกัท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมภายในบูธไดต้ลอดทั้งวนั) 
11:30 น.     ลงทะเบียนในจุดท่ีเตรียมไวใ้ห้หนา้บูธ (รอบท่ี 1) 
12:00 น.     เร่ิมกิจกรรมไกด์ออนทวัร์หมู่บา้นชา้ง (รอบท่ี 1) 
13:00 น.     กิจกรรมตอบค าถาม โดยมี Mc ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษ ์

     ชา้งและประเพณีวฒันธรรมของชาวกยู หรือ ส่วย (รอบท่ี 1) 
14:00 น.     เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุค๊เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 1) 
14:30 น.     ลงทะเบียนในจุดท่ีเตรียมไวใ้ห้หนา้บูธ (รอบท่ี 2) 
15:00 น.     เร่ิมกิจกรรมไกด์ออนทวัร์หมู่บา้นชา้ง (รอบท่ี 2) 
16:00 น.     กิจกรรมตอบค าถาม โดยมี Mc ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษ ์

     ชา้งและประเพณีวฒันธรรมของชาวกยู หรือ ส่วย (รอบท่ี 2) 
17:00 น.     เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุค๊เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 2) 
18:00 น.     ปิดกิจกรรมในบูธ อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 

ก าหนดการวนัที ่28 เมษายน 2561 
11:00 น.     เร่ิมบูธกิจกรรม อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 
                  (นกัท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมภายในบูธไดต้ลอดทั้งวนั) 
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11:30 น.     ลงทะเบียนในจุดท่ีเตรียมไวใ้ห้หนา้บูธ (รอบท่ี 1) 
12:00 น.     เร่ิมกิจกรรมไกด์ออนทวัร์หมู่บา้นชา้ง (รอบท่ี 1) 
13:00 น.     กิจกรรมตอบค าถาม โดยมี Mc ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษ ์

     ชา้งและประเพณีวฒันธรรมของชาวกยู หรือ ส่วย (รอบท่ี 1) 
14:00 น.     เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุค๊เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 1) 
14:30 น.     ลงทะเบียนในจุดท่ีเตรียมไวใ้ห้หนา้บูธ (รอบท่ี 2) 
15:00 น.     เร่ิมกิจกรรมไกด์ออนทวัร์หมู่บา้นชา้ง (รอบท่ี 2) 
16:00 น.     กิจกรรมตอบค าถาม โดยมี Mc ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษ ์

     ชา้งและประเพณีวฒันธรรมของชาวกยู หรือ ส่วย (รอบท่ี 2) 
17:00 น.     เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุค๊เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 2) 
18:00 น.     ปิดกิจกรรมในบูธ อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 

กจิกรรมภายในบูธ “อนุรักษ์วถิี ชุมชนคนเลีย้งช้าง” 
1. กจิกรรมไกด์ออนทวัร์หมู่บ้านช้าง 

มีไกด์คอยน าพานกัท่องเท่ียวไดไ้ปสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชนท่ีอาศยั
อยูร่่วมกนัของคนและชา้งดว้ยตวัเอง จะมีไกด์จากศูนยค์ชศึกษาเป็นผูน้ าพานกัท่องเท่ียวไปเยี่ยมชม
สถานท่ีต่างๆภายในหมู่บา้นตากลาง โดยใชร้ถไถ่เป็นยานพาหนะน าพานกัท่องเท่ียวชม 1.วงัทะลุ 2. 
หมู่บา้นท ารองเทา้สานจากผกัตบชวา และไกดจ์ะเป็นผูใ้หค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

 
รูปท่ี : 4.5 ชมวถีิชีวติความเป็นอยูร่่วมกนัของคนกบัชา้ง 

ท่ีมา : https://www matemnews.com 

 
รูปท่ี : 4.6 วงัทะลุ นกัท่องเท่ียวสามารถลงไปสัมผสักบัชา้งได ้

ท่ีมา : https://www.bloggang.com 

https://www.bloggang.com/
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รูปท่ี : 4.7 หมู่บา้นท ารองเทา้สานจากผกัตบชวา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
2. กจิกรรมถ่ายรูปคู่กบัช้าง 

ให้นักท่องเท่ียวถ่ายรูปคู่กบัช้างหรือวิถีชีวิตประเพณีของหมู่บา้นอย่างน้อย 3 รูปข้ึนไป 
น ามาแลกเป็นคูปองเพื่อน าไปจบัของรางวลัในตูล้มจบัรางวลั ลุน้รับรางวลัเส้ือยืดลายชา้งททท. 
และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งกดไลคเ์ฟสบุค๊เพจ Thailand Festival 

 
รูปท่ี : 4.8 กิจกรรมถ่ายรูปคู่กบัชา้งน ามาแลกของรางวลั 

ท่ีมา : https://www pr.prd.go.th/surin/ewt_news. 
3.  กิจกรรมให้ความรู้และตอบค าถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์วิถีผูกพันของคนกับช้างที่อาศัยอยู่

ร่วมกนั โดยมีพธีิกรประจ าบูธ(Mc) 
ภายในบูธมีพิธีกรคอยให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของชา้งวิถีชุมชนท่ีมีความผกูพนั

ระหวา่งชา้งกบัคน และประเพณีวฒันธรรมของชาว กวย หรือ ส่วย ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้
ตระหนกัถึงความส าคญัการอนุรักษ์วิถีชีวิตตั้งแต่คนโบราณ ไดก้ารเล่นเกมส์ตอบค าถาม
เพื่อลุน้รับรางวลัเส้ือยดืลายชา้ง หรือ ท่ีวางโทรศพัทล์ายชา้ง 

 
รูปท่ี : 4.9 พิธีกรในบูธกิจกรรม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 
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4.  กดไลค์กดแชร์เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festival 
มีกิจกรรมกดไลน์กดแชร์เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festival ซ่ึงเป็นเพจท่ีลงข้อมูล

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆในประเทศไทย รวมถึงใช้ในการถ่ายทดสด
กิจกรรมท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัข้ึนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เพจจะ
ไดรั้บเส้ือยดืรูปชา้งเป็นของท่ีระลึก 

 
รูปท่ี : 4.10 นกัท่องเท่ียวร่วมกิจกกรมภายในบูธ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 

รายละเอยีดงบประมาณ 
1. ค่าอุปกรณ์การออกบูธ                                                                                         36,500 บาท 
2. ค่าไกดน์ าทวัร์ชุมชน                         3,000 × 3 คน = 9,000 × 3 วนั                   27,000 บาท 
3. ค่ารถไถ่น าทวัร์                                    600 × 3 วนั                                               1,800 บาท 
4. ค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเสียง                  1,000 × 3 วนั                                               3,000 บาท 
5. ค่าพิธีกรประจ าบูธ                             2,500 × 3 วนั                                              7,500 บาท 
6. ค่าเจา้หนา้ท่ีประจ าบูธ 4 คน                 500 × 4 คน = 2,000 × 3 วนั                     6,000 บาท 
7. ค่าท่ีพกั 2 หอ้ง                                     500 × 2 หอ้ง = 1,000 × 3 วนั                    3,000 บาท 
8. ค่าเชา้รถตู ้1 คนั                                 2,500 × 3 วนั                                              7,500 บาท 
9. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง                                                                                                  6,000 บาท 
10. ค่าของรางวลัเส้ือยดื                          1,000 ตวั × 100 บาท                               100,000 บาท 
11. ค่าของรางวลัท่ีวางโทรศพัท ์             1,000 ช้ิน × 20 บาท                                  20,000 บาท 
12. ค่าท าป้ายประชาสัมพนัธ์                                                                                       5,000 บาท 
13. ค่าหญา้เทียมส าหรับปูพื้น                         140 × 18 ตรม.                                     2,750 บาท 

              รวม                                                                                                     226,050 บาท 
ผู้สนับสนุนโครงการ 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ส านกังานสุรินทร์) ไดร่้วมมือกบัส านกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัสุรินทร์จดักิจกรรมงานประเพณีบวชนาคชา้งข้ึน 
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รูปท่ี : 4.11 ผูส้นบัสนุนโครงการ 

ท่ีมา : www.dla.go.th/servlet/TemplateServlet?province=srn 
การประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์บูธ “อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเล้ียงช้าง” เน่ืองจากฝ่ายกิจกรรม การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดมี้เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festivals ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ต่าง ๆท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัข้ึนโดยเพจดงักล่าวมียอดติดตามมากกว่า 78,500 คน 
ผูจ้ดัท าโครงงานเห็นวา่เป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทัว่ไปไดรั้บ
ทราบถึงบูธ “อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” และมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน 

 
รูปท่ี : 4.12 ส่ือประชาสัมพนัธ์ เพจ Thailand Festivals 
ท่ีมา : https://www.facebook.com/ Thailand Festivals 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 
รูปท่ี : 4.13 ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 

http://www.dla.go.th/servlet/TemplateServlet?province=srn
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ของรางวลั 

 เส้ือยดืททท. 1,000 ตวั 

 
รูปท่ี : 4.14 เส้ือยดื 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงงาน 
 ท่ีวางโทรศพัทท์ทท. 1,000 ช้ิน 

              
    รูปท่ี : 4.15 ท่ีวางโทรศพัท ์

             ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงงาน 
2.4  สรุปผลโครงงาน 

2.4.1   ผลการน าเสนอโครงงาน 
คะแนนจาก นางกาญจน์นภัทร  จิรไกรพงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการ 6 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาควชิาการ
ท่องเท่ียว 

20 18 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ (10 คะแนน) 

30  
10 
10 
10 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 30 
4.โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 10 8 

คะแนนรวม 100 86 
ตารางท่ี 4.2 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 
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คะแนนจาก นางสาวปุณยานุช  กล้ารอญ  ต าแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาควชิาการ
ท่องเท่ียว 

20 19 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ (10 คะแนน) 

30  
9 
9 
9 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 35 
4.โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 10 9 

คะแนนรวม 100 90 
ตารางท่ี 4.3 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 

คะแนนจาก นายสุพจน์  ภัทรเสรี  ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาควชิาการ
ท่องเท่ียว 

20 18 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ (10 คะแนน) 

30  
7 
8 
7 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 35 
4.โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 10 7 

คะแนนรวม 100 82 
ตารางท่ี 4.4 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 
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คะแนนจาก  นายธีรศักดิ์  เจริญใหญ่  ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาควชิาการ
ท่องเท่ียว 

20 15 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
(10 คะแนน) 

30 25 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 30 
4.โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 10 10 

คะแนนรวม 100 80 
ตารางท่ี 4.5 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 

คะแนนจาก  นายประณธิิ  จารุตามระ  ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาควชิาการ
ท่องเท่ียว 

20 12 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ (10 คะแนน) 

30 20 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 30 
4.โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 10 7 

คะแนนรวม 100 69 
ตารางท่ี 4.6 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 
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คะแนนจาก  นางสาวจุฬามาศ  ระรวยทรง  ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาควชิาการ
ท่องเท่ียว 

20 15 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ (10 คะแนน) 

30  
7 
6 
7 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 35 
4.โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 10 8 

คะแนนรวม 100 78 
ตารางท่ี 4.7 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 

2.4.2 สรุปผลการน าเสนอจากตารางการให้คะแนน 
ผลการน าเสนอโครงการ “ อนุรักษว์ิถี ชุมชนคนเล้ียงชา้ง ” เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์อย่างย ัง่ยืนเพิ่มรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชนและยงัเป็นการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
และระบบนิเวศ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อ
ขบวนการท่องเท่ียว และยงัเป็นการส่งเสริมการอนุรักษช์า้งไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศให้คง
อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ดงัเดิม และเป็นการสร้างความตระหนกัรับรู้ในแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นถึง
ความส าคญัของวิถีชุมชนท่ีอยู่ร่วมอาศยักบัช้าง ภายในโครงการดงักล่าวมีการจดับูธของการการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใตช่ื้อวา่ “อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” มีกิจกรรมหลกัในบูธ  

1.) กิจกรรมไกดอ์อนทวัร์หมู่บา้นชา้ง ภายในบูธจะมีไกดป์ระจ าศูนยค์ชศึกษามาเป็นผูพ้า 
ไปเยีย่มชม วงัทะลุและหมู่บา้นท ารองเทา้สานจากผกัตบชวา  

2.) ใหน้กัท่องเท่ียวถ่ายรูปคู่กบัชา้งหรือวถีิชีวติประเพณีของหมู่บา้นอยา่งนอ้ย 3 รูปข้ึนไป 
 น ามาแลกเป็นคูปองเพื่อน าไปจบัของรางวลัเส้ือยดืและท่ีวางโทรศพัท ์  

3.) กิจกรรมใหค้วามรู้และตอบค าถามเก่ียวกบัการอนุรักษว์ถีิผกูพนัของคนกบัชา้งท่ีอาศยั 
อยูร่่วมกนั และไดร่้วมสนุกเล่นเกมส์ตอบค าถามเพื่อลุน้รับรางวลั  

4.) มีกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festival กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่มบุคคลทัว่ไปในทอ้งถ่ิน กลุ่ม
วยัท างานและกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในงานประจ าปีประเพณีบวชนาคช้าง 
สถานท่ีจดังาน ศูนยค์ชศึกษา บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์  
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โครงการมีรูปแบบเหมาะสมกบังานประจ าปีประเพณีบวชนาคชา้งเฉล่ียอยูร่ะดบั 90.1 การ
น าเสนอโครงการมีเอกสารคือ เล่มโครงการและรูปแบบของการจดัโครงการ มีล าดบัขั้นตอนในการ
น าเสนอโครงการตามล าดบั ช้ีแจง้รายละเอียดต่างๆอย่างชดัเจน มีการค านวณค่าใช้จ่ายในการท า
โครงการ การออกบูธแบบสามมิติ ท าใหเ้ขา้ใจในการเขา้ใจไดง่้ายเห็นภาพโครงการค่อนขา้งชดัเจน 
และมีความน่าสนใจในการน าเสนอ นอกจากน้ีมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และห้องประชุม 
ผูจ้ดัท าไดรั้บค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากพนักงานท่ีเขา้ร่วมรับฟังการน าเสนอว่าโครงการน้ี
สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 
2.4.3 ข้อเสนอแนะจากการน าเสนอโครงงาน 

1. กิจกรรมของโครงการควรเพิ่มรายละเอียดใหม้ากข้ึน เช่น 
 ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีสามารถส่ือให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ถึงการอนุรักษ์วิถีชุมชนคน

เล้ียงชา้งมากกวา่น้ี โดยการใหน้กัท่องเท่ียวไดล้งไปสัมผสัและคลุกคลีกบัชา้ง 
 ส่ือประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆท่ีช่วยใหค้นในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 เพิ่มกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชน  
 ปรับปรุงแบบโครงงานให้ไดป้ระโยชน์ทั้งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและคน

ในทอ้งถ่ิน 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงการโดยเปรียบเทยีบกบัวตัถุประสงค์และขอบเขตทีต่ั้งไว้ 
จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ส านักงานใหญ่ ผูจ้ ัดท าได้มีการคิดโครงการกิจกรรมการออกบูธเพื่อเสนอให้กับองค์กร โดย
โครงการท่ีน าเสนอนั้นมีช่ือวา่โครงการ “อนุรักษว์ิถี ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษว์ิถีชีวิตความเป็นอยูร่่วมกนัของคนกบัชา้ง จากการท่ีไดท้  าการน าเสนอโครงการไปนั้น 
ทางองคก์รไดรั้บทราบเก่ียวกบัขอ้มูลโครงการกิจกรรมและวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการวา่
ท าเพื่ออะไร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วิถีชุมคนเล้ียงช้างไม่ให้หายไป ตระหนกัและรับรู้ถึง
ความส าคญัของช้างไทยท่ีอยู่ร่วมกนักบัคนในชุมชน เพื่อให้อยู่สืบต่อไป และยงัสามารถท าให้
ชุมชนมีรายได้ท่ีเกิดจากการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวชมในชุมชนหมู่บ้านช้าง 
นกัท่องเท่ียวยงัสามารถสัมผสักบัช้างและข้ึนค่ีช้างได ้หมู่บา้นช้างยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
มากมายใหน้กัท่องเท่ียวไดไ้ปเยีย่มชมอีกดว้ย 

โดยจากการท่ีผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอโครงการท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไปนั้น ทางกอง
ส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม ไดใ้ห้ความสนใจเป็นอยา่งมาก พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมและ
ขอ้เสนอแนะโครงงานกิจกรรมการออกบูธ “อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเล้ียงชา้ง” สามารถน ามาใช้ให้
เกิดข้ึนไดจ้ริง เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัประเทศ สร้างความรับรู้ของชุมชนหมู่บา้นช้างและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของชา้งใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
ได้เกิดการท่องเท่ียวอย่างรู้คุณค่า อยากท่ีจะอนุรักษ์และส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวรวมไปถึง 
วฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ให้ย ัง่ยืนต่อไป โดยเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ ตาม
บทบาทของหนา้ท่ีองคก์รอยา่งแทจ้ริง 

5.2 สรุปผลการปฎบิัติสหกจิศึกษา 
5.2.1  การปฎบิัติสหกจิศึกษา 
ได้เรียนรู้ระบบการปฎิบัติงานจริงขององค์กรและสามารถน าไปใช้การท างานจริงใน

อนาคตได ้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ปฏิบติังานจริง และไดฝึ้กการปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน
ได้ ทั้งในองค์กรและนอกสถานท่ีเน่ืองจากได้มีการลงพื้นท่ีจริงในกิจกรรมบางคร้ัง อีกทั้งยงัได้
ท างานร่วมกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนั ฝึกระเบียบวินยั เช่น ความตรงต่อเวลา การับผิดชอบในหนา้ท่ี
การท างานของตนเอง ฝึกความอดทนในการท างานกบัผูค้นจ านวนมากในสภาพอากาศท่ีร้อน 
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5.2.2  การจัดท าโครงงาน 
ผูจ้ดัท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากการท าโครงงานน้ี เพื่อให้เกิดการตระหนักถึง

ความส าคัญของช้างไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศให้ย ัง่ยืน กระตุ้นและส่งเสริมภาคการ
ท่องเท่ียวดว้ยการเน้นเชิงอนุรักษ์วิถีการใช้ชีวิตของคนในหมู่บา้นจึงตอ้งการอนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนานให้คงอยูสื่บต่อไป และยงัเป็นวฒันธรรมประเพณีท่ีมีความโดน
เด่นเฉพาะในพื้นท่ีหมู่บา้นช้างเพื่อคงสภาพความเป็นอยู่ท่ีสมบูรณ์ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเชิญชวนให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจ ใส่ใจในการอนุรักษ์ชา้งและความย ัง่ยืนของ
ประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่โบราญอยา่งจริงจงั โดยผา่นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจใน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ช้างยงัสามารถใช้เทคโนโลยีบอกเล่าประสบการณ์ดีๆผ่านทางโซเซียล
มีเดียอีกดว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัผูค้นส่วนมากไดใ้ห้ความสนใจกบัโลกโซเซียลมีเดีย จึงท าให้มีผู ้
พบเห็นมากมายไดท้ัว่โลกนัน่เอง 

5.2.3  ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 
การพิมพเ์อกสารแลว้ไม่ไดต้รวจทานจึงท าให้ขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนเพราะตอ้งท าตามระบบ

ขององค์กร การส่งเอกสารบางคร้ังไม่มีผูเ้ซ็นรับท าให้หน่วยงานท่ีเซ็นรับบอกวา่ไม่ไดรั้บเอกสาร 
การส่งแฟรกไปทุกส านกังานต่างจงัหวดัเป็นจ านวนมากๆท าให้บา้งส านกังานไม่ไดรั้บสาร การลง
ขอ้มูลในเวบ็ไซค ์thai.tourismthailand.org บา้งคร้ังไม่ไดอ้พัเดทขอ้มูลท าใหล้งขอ้มูลไดย้าก การลืม
ติดบตัรนกัศึกษาฝึกงานท าใหไ้ม่สามารถผา่นประตูเขา้ไปได ้และปัญหาการใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Office ท่ียงัไม่ช านาญเพียงพอ อยา่งเช่น การใชสู้ตรในโปรแกรม Excel 
          5.2.4  ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงตอ้งท าความเขา้ใจระเบียบต่างๆ เพื่อให้ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง การ
พิมพเ์อกสารหรือบนัทึกขอ้ความตอ้งมีการตรวจทานหลายคร้ัง เพื่อให้ขอ้มูลหรือขอ้ความท่ีพิมพล์
ไปในนั้นถูกตอ้งหรอแม่นย  า การส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตอ้งมีการลงลายมือช่ือ
และวนัรับเอกสารทุกคร้ัง การลงข้อมุลกิจกรรมการจัดงานหรือประเพณีต่างๆในเว็บไซค ์
thai.tourismthailand.org เม่ือลงขอ้เบ้ืองตน้แลว้ยงัไม่ทราบวนัท่ีจดังานท่ีแน่นอนหรือยงัไม่ทราบ
ก าหนดการท่ีแน่นอน ควรมีการอพัเดทขอ้มูลเม่ือไดข้อ้ท่ีครบถว้นแลว้ การติดบตัรนกัศึกษาฝึกงาน
ตอ้งติดตลอดเวลาเพราะเวลาไปส่งเอกสารจ าเป็นตอ้งใชบ้ตัรนกัศึกษาฝึกงานในการประทบับตัรท่ี
ประตูทุกคร้ัง และนกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความสามารถในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 
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ภาคผนวก  ค 

เอกสารแนบ 

 ใบเสนอความคดิเห็นโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงานนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร 

มีประโยชน์ทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ เกิดการพฒันากิจกรรมและความคิดสร้างสรรคใ์น

การออกบูธวถีิชุมชนคนเล้ียงชา้งในปีต่อๆไป สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง 

 

ภาพการเขียนบทความของพนกังานท่ีปรึกษา 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

      รหสันกัศึกษา :  5704400007 
      ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวเบญจวรรณ  กลา้แขง็ 
      คณะ  :  ศิลปศาสตร์ 
      สาขาวชิา  :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
      ท่ีอยู ่                :  281/299 บางกะปิคอนโดทาวน์ 

     อาคารบี  ซอยนวมินทร์1  ถนนนวมินทร์  
     แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ   
     กรุงเทพฯ 10240 

                                                      ผลงาน         :  อนุรักษว์ถีิ ชุมชนคนเล้ียงชา้ง 
                                                                                    Preservation of the elephant community 
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