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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บ ัน วัฒ นธรรมความเป็ นอยู่ ข องคนในชุ ม ชนได้แ ตกต่ า งกัน ออกไป เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อมการแต่งกาย วิถีชีวิตตั้งแต่โบราณ “โครงงานอนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” ซึ่ งเป็ น
โครงงานที่ตอ้ งการให้ความสาคัญของคนกับช้างในการอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
โครงงานนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทย (ททท.) ที่มีแนวคิด “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถี่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทย
เติบโต” โครงงานนี้ เพื่ออนุ รักษ์วิถีชุมชนคนเลี้ยงช้าง ศึกษาความป็ นอยูข่ องช้างกับคน เรี ยนรู้ความ
เป็ นอยูข่ องชาวกวย หรื อ ส่ วย ประเพณี วฒั นธรรมที่เกี่ยวกับช้างเพื่อศึกษาพัฒนาปรับปรุ งจะทาให้
เกิ ดจานวนนัก ท่องเที่ ยวเดิ นทางท่ องเที่ ยวมาในจังหวัดสุ รินทร์ เพิ่ม มากขึ้นและเป็ นการกระตุ ้น
เศรษฐกิ จ ในระดับ ท้อ งถิ่ น อี ก ทั้ง จัง หวัด สุ ริ น ทร์ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงาม มี โ บราณสถาน
ประวัติศ าสตร์ ที่ เ ก่ า แก่ ย าวนานและมี ส ถานที่ ท่องเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมาย จึ งท าให้ โ ครงงาน
อนุ รักษ์วิถี ชุ ม ชนคนเลี้ ย งช้า ง เป็ นโครงงานที่เปิ ดแนวทางการจัดกิ ก รรมใหม่ใ ห้ส อดคล้องกับ
นโยบายของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยประจาปี 2561 “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ ง” ซึ่ ง
เป็ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบวิถี ท ้อ งถิ่ น อนุ รัก ษ์ค วามเป็ นอยู่ข องชุ ม ชน สื บ สาน
วัฒนธรรมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้หนั มาให้ความสนใจและเรี ยนรู้ถึงความเป็ นอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่น
อีกด้วย อี กทั้งทางการท่องเที่ยวแห่ งประเทสไทย (ททท.) ต้องการที่จะจัดการออกบูธเกี่ ยวกับวิถี
ชุมชน โดยผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นว่าการจัดบูธกิจกรรมของคนกับช้างไม่ค่อยได้นามาเสนอ ดังนั้นจึงได้
ศึกษาความเป็ นมาพฤติกรรมของช้างและคนในการอาศัยอยูร่ ่ วมกัน มีวิธีการเลี้ยงช้าง ร่ วมทั้งยังจะ
ได้เรี ยนรู ้ถึงความฉลาดของช้าง จึงทาให้เกิดความแปลกใหม่ในโครงการนี้
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: online )
ทางผูจ้ ดั จึงเล็งเห็ นความสาคัญในการจัดบูธเกี่ ยวกับการอนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง ซึ่ ง
เป็ นโครงการที่ไม่ได้มีการนาเสนอมากนักและเป็ นโครงการที่น่าสนใจทางผูจ้ ดั ทาจึงได้เสนอนา
โครงงานนี้ข้ ึนมาเป็ นโครงงานที่สร้างสรรค์วฒั นธรรมใหม่ให้กบั สถานประกอบการ เป็ นการจัดทา
กิจกรรมขึ้นมาใหม่เพื่อส่ งเสริ มกิ จกรรมในการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยกิ จกรรมที่จะจัดขึ้น
ค านึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์แ ละความยัง่ ยืนวิถี ชี วิต ของคนกับ ช้า ง เป็ นการส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ใ ห้ก ับ
ประเทศ ซึ่ งฝ่ ายกิ จกรรม การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ยังไม่เคยมีการนาเสนอกิ จกรรม
การออกบูธที่เกี่ยวข้องของคนกับช้างขึ้น ทางผูจ้ ดั จึงอยากนาเสนอเพื่อเจาะลึกถึงการดารงชีวิตและ
ความเป็ นอยูร่ วมกันของคนและช้างอย่างลึกซึ้ง
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อจัดทาโครงงานกิจกรรมและการออกบูธ “อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง”
1.2.2 เพื่ออนุรักษ์และส่ งเสริ มวิถีความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนคนเลี้ยงช้าง
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตของพื้นที่จดั ทาโครงการ
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่ ม
บุคคลทัว่ ไปในท้องถิ่น กลุ่มวัยทางานและกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา
 สถานที่ ใ นการดาเนิ นการศูนย์คชศึ กษา หมู่ บา้ นตากลาง ตาบลกระโพ
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
 ศึ ก ษาสถานที่ จ ัด ท าโครงการและข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดและการ
ออกบูธ
 ศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและหลากหลายทั้งกิจกรรม
หลักและกิจกรรมรองเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมโครงงานทุกภาคส่ วนได้รับความรู้ความเข้าใจในการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงงานฯ
1.4.2 เกิ ดการสร้ า งงานและรายได้ใ ห้แก่ ค นในชุ มชน โดยเกิ ดจากกลุ่ ม นัก ท่ องเที่ ย วที่
เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในชุมชน
1.4.3 เกิดการพัฒนากิจกรรมและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์โครงงานการออกบูธวิถีชุมชน
คนเลี้ยงช้างในปี ต่อๆไป
\

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการนาเสนอโครงการกิ จกรรม “ อนุ รักษ์วิถี ชุ มชนคนเลี้ยงช้าง ” เพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวในรู ป แบบเชิ งอนุ รัก ษ์ ผูจ้ ดั ท าได้ศึ กษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง
ดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบขององค์ กรการท่องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย (ททท.)
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยพระราชดาริ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกาแพง
เพรชอัครโยธิ น ครั้งทรงดารงตาแหน่งผูบ้ ญั ชาการรถไฟ ได้มีการส่ งเรื่ องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไป
เผยแพร่ ในสหรั ฐอเมริ กา ใน พ.ศ.2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้ นทาหน้าที่
รับรองและให้ความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่
ประเทศไทย ให้เป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างประเทศ มีสานักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟเชิ งสะพานนพวงศ์
ต่อมาได้ยา้ ยมาตั้งที่สถานี รถไฟหัวลาโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น
ทรงย้ายไปดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิ ชย์ และคมนาคม งานด้านส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ได้
ย้ายไปอยูท่ ี่กระทรวงพาณิ ชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยงั คงทางานร่ วมกับกรมรถไฟ มีสานักงานตั้งอยู่
ที่ถนนเจริ ญกรุ ง หน้าไปรษณี ยก์ ลาง การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวได้เริ่ มขึ้นอย่าชัดเจน ใน พ.ศ.2479
เมื่ อ กระทรวงเศรษการ เสนอโครงการบ ารุ งอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในประเทศสยามต่ อ
คณะรัฐมนตรี
โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการอุตสากรรมท่องเที่ยว 3 ประการ คือ
1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว
2. งานรับรองนักท่องเที่ยว
3. งานบารุ งสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั
ในการเสนอโครงการนี้ กระทรวงการเศรษฐ์ ไ ด้เสนอให้จดั เป็ นรู ป ของสมาคมการท่ อ งเที่ ย ว
คณะรัฐมนตรี ประชุ มปรึ กษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลักการของการบารุ งอุตสา
กรรมท่องเที่ยว แต่ไม่รับหลักการในการจัดตั้งให้เป็ นรู ปสมาคม ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง ดาเนินงานโดยให้กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนี้ ให้กรมพาณิ ชย์
เป็ นผูจ้ ดั ทาเพราะกรมพาณิ ชย์มีแผนกส่ งเสริ มพาณิ ชย์ และท่องเที่ยวอยู่กระทรวงเศรษฐการได้
ดาเนินการเรื่ องนี้ต่อมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และสานักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไป
ชัว่ คราว
เมื่อ พ.ศ.2492 กรมโฆษณาการได้ทาความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่ งในสมัยนั้นมีชื่อ
ว่า กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิ ชย์และ
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คมนาคมมาอยูก่ บั กรมโฆษณาการ สานักนายกรัฐมนตรี และเรี ยกส่ วนงานนี้ วา่ “สานักงานส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว” ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวกาลังตื่นตัวใน
ประเทศไทยมาก จึ งได้จดั ตั้งสานักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ย วให้มีฐานะเทีย บเท่า กอง เรี ยกว่า “
สานักงานท่องเที่ ยว ” โดยพระราชกฤษฎี การจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2493
ปี พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์ ดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี จึงประกาศพระราช
กฤษฎี กาจัดแบ่งส่ วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัดสานักงานท่องเที่ยวออกแล้ว
จัดตั้งองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 มีนายถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็ นประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ปี 2503 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้
แต่งตั้งให้ พลโท เฉลิมชัย จารุ วสั ตร์ (ยศขณะนั้น) เป็ นผูอ้ านวยการองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2503 สถานที่ทางานขององค์การ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ในระยะแรกนั้นได้อาศัยอาคารของกรมประชาสัมพันธ์เป็ นสานักงาน ต่อมา
เห็นว่ากิจการท่องเที่ยวมีขอบข่ายงานกว้างขวางมาก จะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ จึงย้ายมาเปิ ด
ดาเนิ นการ ณ สานักงานถนนศรี อยุธยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2503 และได้ประกอบพิธีเปิ ด
องค์กรการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวขยายตัวออกไปมากขึ้น จึงมีการเปิ ดสานักงาน ณ อาคาร 2 ถนน
ราชดาเนิ นกลางขึ้นอีกแห่ งหนึ่ ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2505 ปี พ.ศ. 2506 พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 กาหนดให้ อ.ส.ท. มีตราเป็ นรู ปพระปราค์
วัดอรุ ณราชวรารามเบื้ องบนมีรูปเครื่ องบินบินผ่านพระปราค์ เบื้องล่ างมีรูปเรื อพระที่นง่ั สุ วรรณ
หงส์ ทั้ง 3 รู ปนี้อยุถายใต้วงกลม ในขอบวงกลมด้านบนว่า อ.ส.ท. ที่ขอบวงกลมด้านล่างมีอกั ษรว่า
Tourism Organization of Thailand และเติมคาว่าแห่ งประเทศไทย ต่อท้ายว่าองค์การส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวทุกแห่ ง ในปี พ.ศ. 2510 ย้ายที่ทาการส่ วนหนึ่ งจากถนนศีอยุธยาอยู่ ณ อาคาร สปอ. เดิม
ข้างสนามมวยราชดาเนิน ถนนราชดาเนิน
จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2510 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอล
เตอร์ รีด สหรัฐอเมริ กา ได้ศึกษากิ จการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดาริ ที่จะส่ งเสริ มอุตสหา
หกรรมท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยอย่ า งจริ ง จัง ในปี ต่ อ มาเมื่ อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ เป็ น
นายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่ วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2502
โดยตัด “ สานักงานท่องเที่ยว ” ออกแล้วจัดตั้งขึ้นเป็ นองค์การอิสระเรี ยกว่า “ องค์การส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ” มีชื่อย่อว่า “ อ.ส.ท. ” โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กรการส่ งเสริ ม
ท่องเที่ยว พ.ศ.2502
องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้นมีหน้าที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นส่ วนใหญ่ ต่อมา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ วจาเป็ นต้องปรับปรุ งอานาจหน้าที่ของ อ.
ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฎิ บตั ิงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา อนุ รักษ์ทรัพยากรทางการ
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ท่ องเที่ ย วและการส่ ง เสริ ม เผยแพร่ จึ ง ได้มี ก ารน าเสนอร่ า งพระราชบัญ ญัติ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทยและร่ า งพระราชบัญ ญัติ จ ัด ระเบี ย บธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ อุ ส หากรรมท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้
หน่ วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาส่ งเสริ มเผยแพร่
และดาเนิ นกิ จการ เพื่อเป็ นการริ เริ่ มให้มี การพัฒนาแหล่ ง ท่องเที่ ยว ตลอดจนคุ ม้ ครองให้ความ
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวด้วย สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติซ่ ึ งทาหน้าที่รัฐสภาในการประชุ มครั้งที่ 41
วัน ศุ ก ร์ ที่ 20 เมษายน 2522 ได้พิ จ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติ ท้ ัง 2 ฉบับ แล้ว ปรากฏว่ า ร่ า ง
พระราชบัญ ญัติ จ ัด ระเบี ย บธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ อุ ส าหกรรมท่ อ งเที่ ย วไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณา ส่ ว น
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง “ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ”
ขึ้นมีชื่อย่อว่า “ ททท. ” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Tourism Authority of Thailand เรี ยกโดยย่อว่า
TAT มีวตั ถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.) ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดจนการประกอบอาชีพของคน
ไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.) เผยแพร่ ประเทศในด้ า นความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ
ประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวัฒนาการของเทคโนโลยีตลอดจนกิจการ
อย่างอื่นจะเป็ นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
3.) อานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว
4.) ส่ ง เสริ ม ความเข้า ใจอัน ดี และความเป็ นมิ ตรไมตรี ระหว่า งประชาชนและระหว่า ง
ประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว
5.) ริ เริ่ มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาปั จจัยพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวก
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว
2.2 ความหมายของการท่ องเทีย่ วเชิ งอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ เป็ นแนวความคิดที่พ่ ึงปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และยังมีการใช้
คาภาษาอังกฤษอื่นๆที่ให้ความหมายเช่นเดียวกันที่สาคัญ ได้แก่ Nature Tourism , Bio tourism ,
Green Tourism เป็ นต้น ซึ่ งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนนาดาได้ให้คาจากัดความ
ของการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน่ ว่า “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของท้องถิ่นในปั จจุบนั โดยมีการปกป้ อและสงวงรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่ นหลังด้วย
การท่องเที่ ยวนี้ ความหมายรวมถึ งการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จ
สังคม และความงามททางสุ นทรี ยภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบ
นิเวศด้วย” โดยมีลกั ษณะที่สาคัญคือ เป็ นการท่องเที่ยว ที่ดาเนินการภายใต้ขีดจากัดความสามารถ
ของธรรมชาติ ต้องชี้ นาภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
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นั้นๆ (สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย, 2539) สาหรับความหมายของ
การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ได้มีบุคคลหรื อองค์กรต่างๆให้ความหมายและคาจากัดความไว้มากมาย
เป็ นที่ยอมรับในระดับหนึ่งและได้รักการอ้างอิงถึงเสมอ ที่สาคัญดังนี้
 Ceballos Lascurain (1991) อาจจะเป็ นคนแรกที่ได้ให้คาจากัดความของการ
ท่องเที่ ยวเชิ ง อนุ รัก ษ์ว่า “เป็ นการท่องเที่ย ว รู ปแบบหนึ่ งที่ เกี่ ย วข้องกับการเดิ นทางไปยังแหล่ ง
ธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรื อทาความเสี ยหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวตั ถุประสงค์เพื่อชื่นชม
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ และเพลิ ด เพลิ น ไปกับ ทัศ นี ย ภาพ พื ช พรรณ และสั ต ว์ป่ า ตลอดจนลัก ษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น”
 Elizabeth Boo (1991) ให้คากาจัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วา่ “การท่องเที่ยว
แบบอิ งธรรมชาติที่เอื้ อประโยชน์ต่อการอนุ รักษ์ อันเนื่ องมาจากการมีเงินทุนสาหรับการปกป้ อง
ดูแลรักษาพื้นที่ มีการสร้ างงานให้กบั ชุมชนหรื อท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตสานึ ก
ด้านสิ่ งแวดล้อม”
 The Ecotourism Society (1991) ได้ให้คาจากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า
“การเดิ น ทางไปเยื อ นแหล่ ง ธรรมชาติ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การเรี ยนรู้ ว ัฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ ดว้ ยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อทาลายคุณค่าของระบบนิ เวศ
และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น”
 Western (1993) ได้ป รั บ ปรุ ง ค าจ ากัด ความท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ข อง The
Ecotourism Society ให้ส้ ันและกะทัดรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์ข้ ึนคือ “การเดินทางท่องเที่ยวที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ แหล่ ง ธรรมชาติ ซ่ ึ งมี ก ารอนุ รั ก ษ์ส่ิ ง แวดล้อ ม และท าให้ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ช อง
ประชาชนท้องถิ่นดีข้ ึน”
 The Commonwealt Deparment of Tourism (1994) ได้ให้คากาจัดความการ
ท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์คื อ การท่องเที่ย ว ธรรมชาติที่ครอบคลุ มถึ งสาระด้านการศึ กษา การเข้าใจ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ยงั่ ยืน คาว่า ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมยัง
ครอบคุ ม ถึ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท ้องถิ่ นด้ว ย ส่ วนค าว่า การรั ก ษาระบบนิ เวศให้ย ง่ั ยืนนั้น
หมายถึง การปั นประโยชน์ต่างๆ กลับสู่ ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 เสรี เวชบุ ษ กร (2538) ได้ใ ห้ค าก าจัด ความการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ว่า “การ
ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติและต่อสิ่ งแวดล้อมทางสังคม ซึ่ ง
หมายรวมถึ งวัฒธรรมของชุ มชนในท้องถิ่ น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่ น
ด้วย”
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2.3 การออกบูธ
การออกบูธแสดงสิ นค้าหรื อบริ การถือเป็ นโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและการบริ การที่
ได้ดี ม ากที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง เพราะองค์ ป ระกอบที่ จ ะท าให้ โ ฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้ผ ลคื อ
สาระสาคัญของสารต้องถูกส่ งผ่านไปยังผูร้ ับสารเป็ นจานวนมาก ซึ่งการไปออกบูธแสดงสิ นค้าหรื อ
บริ การตามนิ ทรรศการหรื องานเทศกาลต่างๆ สามาถตอบโจทย์ขอ้ นี้ ได้เป็ นอย่างดีเพราะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงานได้เป็ นจานวนมากและรวดเร็ ว ซึ่ งส่ วนใหญ่ลูกค้าที่มาเดินตาม
งานต่างๆ ที่ผปู ้ ระกอบการไปออกบูธแสดงสิ นค้าก็มกั สนใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานที่จดั แสดงอยู่
แล้ว ทาให้สามารถสื่ อสารได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด ซึ่ งประโยชน์ขอ้ นี้คือจุดเด่นที่สุดของการ
ไปออกบูธแสดงสิ นค้าและบริ การ (ชาลี บุญสม, 2558: online)
 พิธีกร
การออกบูธจะประสบความสาเร็ จจาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาความสามารถของพิธีกร หรื อ ผู้ มา
รับหน้าที่เป็ น MC ค่อนข้างมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องคัดเลือกและว่าจ้างผูท้ ี่มีลกั ษณะในเรื่ อง
นี้มาเป็ นผูร้ ับหน้าที่แนะนาสิ นค้าและบริ การภายในบูธให้ ซึ่ งคัดเลือกนั้นจะดูที่บุคลลิกภาพรวมถึง
ทักษะในการพูดสื่ อสารและมนุษย์สัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นสาคัญ
 จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล
เป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่สามารถสร้ างความสนใจให้เกิ ดขึ้นกับลูกค้าที่มาเดิ นภายในงานได้เป็ น
อย่างดี เป็ นกิจกรรมที่สนุกสนานและสามารถเรี ยกรอยยิม้ พร้อมเสี ยงหัวเราะให้เกิดกับผูร้ ่ วมสนุกจึง
เป็ นวีธีที่ได้รับความนิยมมากเป็ นพิเศษ
 ของแจกภายในบูธ
การแจกสิ นค้าฟรี ภายในบูธเป็ นเทคนิควิธีการเรี ยกความสนใจจากลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่ งวิธีน้ ี
ถึงแม้จะได้ผลดีและรวดเร็ วแต่มีความเสี่ ยงที่สูงมากกว่าเป้ าหมายที่แท้จริ งของผูป้ ระกอบการ
2.4 ความหมายของวิถีชีวติ ชุ มชน
เป็ นแนวทางการดาเนินชีวติ ของสมาชิกส่ วนใหญ่ในแต่ละชุมชน ที่พิจารณาได้จาก
 บทบาท ที่ ส มาชิ ก แสงออก ตามหน้า ที่ และความรั บ ผิด ชอบ ทั้ง ในระดับ ปั จเจกบุ ค คล
สถาบัน องค์กรและชุ มชน โดยที่แต่ละปั จเจกอาจมีหลายบทบาทเมื่อทาหน้าที่อยู่ต่างสถานที่และ
เวลา หรื อแม้นแต่เวลาและสถานที่เดียวกัน เปรี ยบเสมือน ครู ใหญ่ทาหน้าที่ในโรงเรี ยนที่มีลูกชาย
ของตนเรี ยนอยู่ และมีคุณแม่เป็ นครู ในสังกัดโรงเรี ยนนี้ดว้ ย
 โครงสร้ างและหน้าที่ ของสมาชิ ก ที่ย่อมเป็ นไปตามความสัมพันธ์ระหว่า งสมาชิ ก และ
ระหว่างสถาบัน องค์ก ร และชุ มชน ที่จะมีเป้ าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่เมื่อชุ มชนใดมี
ผลประโยชน์เหลื่อมซ้อนกันในเชิงได้เปรี ยบเทียบกัน สถานบันย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลบได้ถา้
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ปราศจากการประนี ประนอมกันและอาจส่ งผลกระทบต่อการทาลาย โครงสร้างและหน้าที่ของอีก
ชุมชนหนึ่งที่ไม่สามารถปกป้ องตนเองได้
 การกาหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์ ในลักษณะเครื อญาติ เพื่อ เครื อข่าย คู่คา้ ขาย ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในผลประโยชน์รวมกัน หรื อคู่แข่งขันกัน
 การกาหนดข้อตกลง กฏเกณฑ์ท างสัง คมที่ อาจพัฒนาขึ้ นเป็ นระเบีย บ บรรทัดฐานทาง
สังคม ประเพณี และกฎหมายที่มีบทบังคับ
 มีการสร้างกลไกลทางสังคม เป็ น Law enforcement ที่มีพลังและอานาจบังคับใช้เกณฑ์
ดังกล่าว ในรู ปแบบของความเชื่ อ พิธีกรรม กลไกลทางสังคมที่มีอานาจและเป็ นพลังของตัวแทน
ของ สมาชิก สถาบัน องค์กร และชุมชน ทั้งประเภท Law enforcement ที่มีขอบเขตการบังคับใช้ที่มี
วงกว้างแตกต่างกัน ตามอานาจที่หนุนหลังกลไกลนั้นๆ ทั้งอานาจที่น่าเชื่ อถืออย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
หรื ออานาจที่นอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ (ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวฒั น์, 2553: online )
2.5 ประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้านช้ าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
จังหวัดสุ รินทร์ ต้ งั อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร 450
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรี สะเกษและ
จังหวัดอุ ดรมีชยั ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีจุดผ่านแดนถาวรช่ องจอม - โอร์ เสม็ด เป็ นเส้นทาง
หลักในการเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดสุ รินทร์ ได้รับการสันนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์วา่ พื้นที่อนั เป็ นที่ต้ งั เมืองสุ รินทร์
ในปั จจุบนั นี้ เดิมเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ประมาณ 2,000 ปี ล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมเรื องอานาจ
เมื่อขอมเสื่ อมอานาจลง พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างไว้จนกลายเป็ นป่ าดงอยูน่ าน จนกระทัง่ ในสมัยกรุ ง
ศรี อยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2260 ชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่เรี ยกตังเองว่า กวย หรื อ กูย ซึ่ งอาศัยอยูแ่ ถบ
เมืองอัตปื อแสนแป แคว้นจาปาศักดิ์ ซึ่ งขณะนั้นเป็ นดินแดนของไทย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถใน
การจับช้างป่ ามาเลี้ยงไว้ใช้งานเป็ นอย่างมาก ได้พากันอพยพข้ามลาน้ าโขงมาสู่ ฝ่ังขวาของแม่น้ าโขง
โดยได้แยกย้ายกันไปตั้งชุมชนอยูท่ ี่บา้ นเมืองลีง (อาเภอจอมพระ จังหวัดสุ รินทร์ ) โดยแต่ละบ้านจะ
มีหัวหน้าควบคุมอยู่ จนกระทั้งประมาณ ปี พ.ศ. 2300 บรรพบุรุษของชาวสุ รินทร์ คือ เชี ยงปุมกับ
พวก ได้ใ ช้ภู มิ ปั ญ ญาวิช าคชศาสตร์ จบั ช้า งเผือ กแตกโรงจากกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา นาน้อมเกล้า น้อ ม
กระหม่อมถวายคื นสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระที่นง่ั สุ ริยามริ นทร์ จึงได้รับบาเหน็จความชอบ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็ นหลวงสุ รินทรภักดี
ในปี พ.ศ. 2306 หลวงสุ รินทร์ภกั ดี หรื อ เชียงปุม หัวหน้าหมู่บา้ นเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิ
มายกราบบังคมทูลขอพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระที่นง่ั
สุ ริยามริ นทร์ ยา้ ยหมู่บา้ นจากเมืองที มาตั้งอยู่ที่บริ เวณบ้านคูประทาย ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั เมืองสุ รินทร์ ใน
ปั จจุบนั นี้ เนื่ องจากเห็ นว่าเป็ นบริ เวณที่มีชยั ภูมิเหมาะสม มีกาแพงค่ายคูลอ้ มรอบ 2 ชั้น มีน้ าอุดม
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สมบู รณ์ เ หมาะแก่ ก ารประกอบอาชี พ และอยู่อาศัย ต่ อ มาหลวงสุ ริ นทร์ ภกั ดี ได้ก ระท าความดี
ความชอบเป็ นที่ โปรดปราน สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระที่น่งั สุ ริยามริ นทร์ จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกบ้านคูประทายเป็ นเมืองประทายสมันต์ และเลื่ อนบรรดาศักดิ์
หลวงสุ รินทร์ภกั ดีเป็ นพระยาสุ รินทรภักดีศรี ณรงค์จางวาง ให้เป็ นเจ้าเมืองปกครอง ในปี พ.ศ. 2329
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้เปลื่ อนเป็ นชื่ อเมื องประทายสมันตื เป็ น เมืองสุ รินทร์ ตามสร้ อยบรรดาศักดิ์ เจ้าเมืองสุ รินทร์
จังหวัดสุ รินทร์ มีความภาคภูมิใจในการเป็ นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมามี่ยาวนาน เป็ น
ศู น ย์ก ลางการเชื่ อ มโยงอารยธรรมขอมโบราณ และเป็ นที่ ม าของวัฒ นธรรมการทอผ้า ไหมที่
ถ่ายทอดสื อบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากกัมพูชา และผ้าไหมสุ รินทร์ ที่กาลังมี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ สนใจอยู่ในขณะนี้ คือ ผ้าไหมยกทองโบราญ บ้านท่าสว่าง อาเภอเมืองสุ รินทร์ ที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผ้าไหมที่ใช้ตดั เสื้ อให้ผนู้ าเขตเศรษฐกิ จเอเปค นอกจากนี้ จังหวัดสุ รินทรื
ยังเป็ นดินแดนที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศและของโลก จนคณะรัฐมนตรี มีมติให้
จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นจังหวัดนาร่ องในเรื่ องการเกษตรอินทรี ยข์ องประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544 และ
ความภาคภูมิใจที่สาคัญที่สุด คือ “ ช้าง ” (พีรกานต์ สารวมสุ ข, 2559: online)
2.6 ศูนย์ คชศึกษา(หมู่บ้านช้ าง)
ศูนย์คชศึกษา หรื อ หมู่บา้ นช้าง บ้านตากลาง เป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถี
ความเป็ นอยู่ ความผูกพันของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่าง
ใกล้ชิด ชาวบ้านตากลาง แต่ละครัวเรื อนจะมีชา้ งที่เลี้ยงไว้อาศัยอยูร่ วมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้
เปรี ยบเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่งในครอบครัวของตนก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้ นขึ้นระหว่าง
คนกับช้าง ณ บ้านตากลาง จ.สุ รินทร์ ได้ชื่อว่าเป็ น “ หมู่บา้ นเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ”
ชาวบ้านตากลาง ดั้งเดิมเป็ น ชาวส่ วย (กูย) หรื อ กวย ที่มีความชานาญในการคล้องช้างป่ า
ฝึ กหัดช้างและเลี้ยงช้าง ส่ วนมากต้องเดินทางไปคล้องช้างบริ เวณชายแดนต่อเขตประเทศกัมพูชา
ประชาธิ ปไตย ปั จจุบนั สภาวะการเมื่องระหว่างประเทศทาให้ชาวบ้านตากลาง ไม่สามารถไปคล้อง
ช้างเหมือนเช่นแต่ก่อนได้ แต่ชาวบ้านตากลางยังคงเลี้ยงช้างและฝึ กช้างเพื่อไปร่ วมแสดงในงานช้าง
ของจังหวัดทุกปี ลักษณะการเลี้ ยงช้างของชาวบ้านตากลางเหมือนการเลี้ยงช้างไว้เป็ นเพื่อนนอน
ร่ วมชายคาเดียวกับตน ดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวได้ไปที่บา้ นตากลาง นอกจากจะได้เห็นสภาพโรงช้าง
ดังกล่าวแล้ว ยังจะได้สัมผัสการดารงชี วิตของชาวส่ วย พร้อมทั้งจะได้พบปะพูดคุยกับหมอช้างที่มี
ประสบการณ์ ในการคล้องช้า งมาแล้วหลายครั้ ง ได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังสามารถเดิ นทางชมจุ ด
บริ เวณที่แม่น้ าชีและแม่น้ ามูลไหลมารวมกัน ซึ่ งห่ างออกไปเพียง 3 กิโลเมตร มีทศั นียภาพที่งดงาม
น่าพักผ่อนหย่อนใจและชวนให้ศึษาในเชิงของธรรมชาติอีกด้วย
( พิทยา หอมไกรลาศ, 2543: online )
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2.7 ลักษณะสั งคมของชุ มชนตากลาง
บ้านตากลางแม้จะเป็ นหมู่บา้ นที่มีโครงสร้ างมาจากสังคมคนเลี้ ยงช้าง ผูส้ ื บทอดวิชาคช
ศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นศาสตร์ ที่ลึกลับแต่ในส่ วนของความสัมพันธ์ระหว่าสมาชิ กในหมู่บา้ นนั้น ยังคงมี
ลักษณะของสังคมช่วยเหลือ ที่สามชิกจะเกื้อกูลกันเช่นสังคมไทยทัว่ ไป โดยสมาชิกในครัวเรื อนจะ
ประกอบด้วยคนหลายวัย ผูม้ ี อาวุโสกว่าจะเป็ นผูท้ ี่อ่อนกว่า โดยต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน สตรี ชาว
กวยจะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรี ยบร้อยของบ้านช่อง และดูแลเรื่ องนุ่มห่ มของตนในครอบครัวซึ่ ง
สตรี ชาวกวยจะได้รับการฝึ กหัดให้รู้จกั การปลูกหม่อน การเลี้ ยงไหมและทอผ้าในทุกขั้นตอนมา
ตั้งแต่เล็กๆ ส่ วนผูช้ ายก้จะทางานที่ใช้แรงงานเช่นปั้ นแต่งคันนา ล่าสัตว์หาอาหาร ขุดบ่อน้ าจักสาน
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน หรื อศึกษาเกี่ยวกับการดูแลช้างแต่ในยามจาเป็ นไม่วา่ เด็กชายเด็กหญิงคนหนุ่ม
คนสาวหรื อคนแก่ก็จะลงแรงช่วยเหลือกัน เช่น ไถ่นา ดานา หรื อเกี่ ยวข้าว เพราะเป็ นงานที่ตอ้ งทา
แข่งกับเวลา ซึ่ งลักษณะสังคมแบบนี้ ทาให้ชาวบ้านตากลางที่เป็ นกลุ่มเครื อญาติมกั จะปลูกบ้านอยู่
ในระแวกเดี ยวกันและที่น่าสนใจคือคนในหมู่บา้ นตากลางจะมีนามสกุลซ้ าๆกัน โดยมีนามสกุล
“ศาลางาม” และนามสกุล “จงใจงาม” เป็ นนามสกุลใหญ่ของหมู่บา้ น
( พิทยา หอมไกรลาศ, 2543: online )
2.8 ความเป็ นอยู่ของคนกับช้ าง
ช้างกับคนไทยนั้นมีความสัมพันธ์กนั มายาวนาน คนในอดีตใช้ชา้ งช่วยงาน ประกอบความ
เป็ นจักรพรรดิ์ของกษัตริ์ เป็ นเครื่ องบรรณาการ เป็ นผูช้ ่วยทาศึก เป็ นพาหนะ เป็ นของแลกเปลี่ยน
หรื อแม้แต่เป็ นชื่ อบ้านนามเมื อง เช่ น บ้านตากลาง บ้านท่าช้า ง เป็ นต้น ผูใ้ ดที่ จบั ช้า งได้ใ นสมัย
โบราณถือเป็ นคนมีอานาจในสังคมเพราะช้างถือเป็ นข้าช่วงใช้ของกษัตริ ยค์ นสมัยก่อนจึงนิยมยกลุก
สาวให้หมอช้างเพราะเชื่ อว่าลูกตนนั้นจะมีชีวิตอย่างสบาย สัตว์ใหญ่สี่เท้านี้ ถือว่ามีส่วนสาคัญใน
การสร้างชาติ สร้างสังคมมนุ ษย์และสร้างคุณประโยนช์นานับประการต่อผืนแผ่นดินไทยในฐานะ
“ช้างศึก” ที่กราศึกสงคราม ปกป้ องประเทศและกอบกูเ้ อกราชมาตั้งแต่อดีต จนได้รับเกียรติยกย่อง
ให้เป็ นสัตว์คู่บุญบารมีของพระหมากษัริยไ์ ทยมาโดยตลอด
หมู่บา้ นตากลาง แห่งนี้มีวถิ ีชีวติ ที่ผกู ผันกับสิ่ งมีชีวติ ที่ไม่ใช่คนมาหลายช่วงอายุคน พวกเขา
ไม่เคยมองว่าสิ่ งมีชีวติ สี่ ขานั้นคือสัตว์เดรัจฉานที่ตอ้ ยต่ากว่า แต่ยกย่องและให้ความเคารพเทียบเท่า
กับ การเคารพศาลปะก าประจ าหมู่ บ ้า น หรื อ พู ด ให้ เ ข้า ใจง่ า ยๆก็ คื อ บรรพบุ รุ ษ นั้น เอง ท าให้
วัฒนธรรมและใช้ชีวิตของคนและช้างที่หมู่บา้ นนี้ เป็ นเสมือนครอบครัว เป็ นเพื่อน มีความรักความ
ผูกพันประหนึ่งเป็ นคน จนได้รับขนานนามว่าเป็ นหมู่บา้ นช้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ในทุกๆวัน พวกเขาจะคอยดูแลให้อาหารช้าง ไปเดินเล่นในป่ า พาไปอาบน้ าขัดสี ฉวีวรรณ
ที่วงั ทะลุ ในยามเย็น ทาอะไรต่อมิอะไรด้วยกันประดุจเพื่อนคนหนึ่ ง ไม่ใช่ สัตว์เลี้ยง ไม่ใช่ สัตว์ใช้
แรงงาน แต่คือมิตรร่ วมชายคาที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ทามาหากิน ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข จนถึงปั จจุบนั

11

นอกจากนี้ชาวบ้านจะฝึ กช้างเพื่อไปร่ วมงานแสดงในงานช้างของจังหวัดมุกปี ที่ศูนย์แสดงช้าง “ศุนย์
คชศึกษา” บ้านตากลางซึ่ งเป็ นศุนย์รวมสมาชิกช้างทั้งในบ้านกระโพตากลางและจากหมู่บา้ นอื่นๆ
ในจังหวัดสุ รินทร์ มากกว่า 200 เชือก เดินเลยไปด้านหลังเราจะพบกับหมู่บา้ นที่เห็นโรงช้างและบ้าน
แทบทุ ก ที่ ซึ่ ง ช้างแต่ ล ะเชื อกแสนรู้ และไม่ ดุร้า ย เข้า กับ คนได้ง่ า ยเนื่ องจากผ่า นการเลี้ ย งดู แบบ
ครอบครัวนั้นเอง ( ชาลินี ถิระศุภะ, 2560: online )

รู ปที่ 2.1 การอาศัยอยูร่ ่ วมกันของคนกับช้าง
ที่มา : หนังสื อวิจยั ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
2.9 ชาวส่ วย หรือ กุย คือใคร
เชื่อกันว่า ชาวส่ วยในจังหวัดสุ รินทร์ อพยพมาจากเมืองอัตปื อแสนแป (แสนปาง) ในแคว้น
จาปาศักดิ์ เข้ามาอยูใ่ นบริ เวณอีสานล่าง ประมาณปี 2260 ในบริ เวณที่เรี ยกกันว่า “เขมรป่ าดง” คือ
สุ รินทร์ ศรี ษะเกษ ขุขนั ธ์ ในอี สานนั้นประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าแต่เฉพาะในบริ เวณ
“เขมรป่ าดง” นั้น มีชนกลุ่มสาคัญอยู่ 3 กลุ่มคือ เขมร ลาว และ กุย หรื อ ส่ วย ( อารี ย ์ 2535: 104 และ
Paitoon 1984 )
ชาวกุยนั้นเช่นเดียวกับชาวชนบททัว่ ไปมีอาชีพหลักคือ การทานา ทาไร่ และเก็บของป่ า ล่า
สัตว์ แต่ความสามารถพิเศษส่ วนหนึ่ งคือความสามารถในการคล้องช้าง ซึ่ งสื บทอดกันมาแต่บรรพ
บุรุษ และถ่ ายทอดกันมาแก่ คนรุ่ นหลังโดยผ่านพิธีกรรมที่เรี ยกว่า “การปะชิ หมอช้าง” ซึ่ งเป็ น
พิธีกรรมที่ยอมรับคนรุ่ นหลังขึ้นมาสู่ ตาแหน่ งหมอช้าง (หลังจากผ่านการช่ วยเหลือในระบวนการ
เลี้ยงช้าง คล้องช้าง ฝึ กช้าง มาพอสมควร) บุคคลที่ได้รับการ “ปะชิ” ถือว่า ได้รับการการยอมรับจาก
ชุ มชนถึ งความสามรถพิเศษในการคล้องช้างของเขา การคล้องช้างนั้น นอกจากจะเลี้ ยงไว้เป็ นช้าง
ต่อและพาหนะแล้ว ยังเป็ นการเลี้ ยงเพื่อขาย โดยเฉพาะในตอนต้นคริ สตศวรรษที่ 20 ในสมัยราช
กาลที่ 5 มีการขายช้างไปยังจังหวัดที่ใช้ชา้ งเป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมป่ าไม้ ความสามารถในการ
คล้อ งช้ า งนั้น เป็ นหั ว ใจส าคัญ ในการจัด สถานภาพของชาวกุ ย เพราะหนุ่ ม ๆต้อ งเริ่ มฝึ กหั ด
ความคุ น้ เคยกับช้างตั้งแต่เด็กๆและเมื่อมีอายุ 14-15 ปี จึงจะสามารถติดตามไปช่วยคล้องช้างในป่ า
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ในการไปคล้องช้างซึ่ งมักไปกันเป็ นทีม ก็มีการกาหนดตาแหน่งและหน้าที่ปฎิบตั ิของแต่ละคนไว้
อย่างชัดเจน ( ดู สมหมาย, 2539 )
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทาเลที่ต้ งั ของหมู่บา้ นอยูต่ ิดกับลาน้ ามูล ในฤดูน้ าหลากบางครั้งก็ได้
ท่ ว มไร่ น าราษฎรท าให้ ผ ลผลิ ต เสี ย หาย และถึ ง แม้จ ะตั้ง อยู่ ติ ด แม่ น้ า แต่ เ นื่ อ งจากขาดระบบ
ชลประทาน คลองส่ งน้ า (เพราะพื้นที่เพาะปลูกอยูส่ ู งกว่าระดับน้ า) ชาวบ้านส่ วนใหญ่ตอ้ งพึ่งน้ าพึ่ง
ฝนเพื่ อ ใช้ใ นการเกษตร และชาวบ้า นก็ บ่ น ว่า ฝนมัก จะแล้ง อยู่เ นื องๆ ท าให้ไ ม่ ส ามารถท าการ
เพาะปลูกได้เต็มพื้นที่นา จากการสัมภาษณ์ผสู้ ู งอายุบางรายพบว่า ชาวบ้านหลายคนที่ผลิตได้ไม่พอ
บริ โภคได้อพยพออกจากหมู่บา้ นไปทามาหากิ นที่อื่น ส่ วนพวกที่ยงั อยู่ได้ส่วนหนึ่ งก็อาศัยรายได้
จากการรับจ้างบ้าง จากการขายช้างบ้าง เพื่อซื้ อข้าวมาพอบริ โภค ( ดู สมหมาย, 2539: 100 )
2.10 การแต่ งกายของคนในชุ มชน
หมุ่บา้ นตากลางเป้ นหมุ่บา้ นที่มีวฒั นธรรมการแต่งกายที่สวยงาม โดยผูช้ ายชาวกวยนิยม
นุ่งสโสร่ ง ส่ วนผูห้ ญิงนิยมนุ่มผ่าซิ่นและที่สาคัญโสร่ งกับผ้าซิ่นของชาวตากลางนี้จะทอขึ้นจากไหม
ที่เลี้ ยงในครัวเรื อน แตทุกวันนี้ ชาวตากลางโดนเฉพาะคนหนุ่ มสาวรุ่ นใหม่มีการแต่งกายตามนิ ยม
คล้ายๆกับการแต่งตัวของชาวไทยทัว่ ไป ดังนั้นการแต่งกายที่เป็ นแบบดั้งเดิมจึงพบเห็นได้ในกลุ่ม
คนสู งอายุหรื อช่วงที่หมู่บา้ นมีงานบุญ งานประเพณี หรื องานพิธีที่สาคัญๆ โดยผ้าพื้นเมืองที่ชาวตา
กลางนิยมใช้พอจะแบ่งได้ 3 ประเภทตามลักษณะการนาไปใช้ได้แก่
- ประเภทผ้ านุ่ง โดยผ้านุ่งของผูห้ ญิงมักจะทอหมี่ข้ นั เป็ นแถบยาวในแนวดิ่งโดยใช้ไหม
ควบพื้นสี น้ าตาลอมดา ส่ วนผ้านุ่งของผูช้ ายจะมีสีเดียวแต่หนาและสี จะออกเคลือบมัน
- ประเภทผ้าสไบ ผูห้ ญิงกวยจะใช้ผา้ สไบพาดบ่าโดยทาเป็ นผ้ายกดอก ส่ วนผูช้ ายมักจะ
ใช้ผา้ ขาวม้า
- ประเภทหัวซิ่ น ตีนซิ่ น (ซิ่ นคือผ้ าถุ ง) ผ้าหัวซิ่ นผูห้ ญิงคือผ้าส่ วนที่ต่อขึ้นมาจากตัว
ผ้า ถุ ง เพื่อเวลานุ่ งจะได้ปล่ อยให้พ บั ลงมาเป็ นที่ เก็ บเงิ นหรื อของมีค่า มัก จะทอเป้ น
ลายขิดคล้ายของชาวไทยลาว ส่ วนตีนซิ่ นคือส่ วนล่างสุ ดของผ้าถุงมีขนาดประมาน 3
นิ้วนิยมทาเป็ นสี ดาทอด้วยฝ้ ายลายมัดหมี่ ( พิทยา หอมไกรลาศ, 2543: 26 )

รู ปที่ 2.2 การแต่งกาย
ที่มา : หนังสื อวิจยั ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
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2.11 แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ
 สนามแสดงช้ างแสนรู้ จะมีการแสดงความสามารถอันเฉลียวฉลาดและน่ารักของ
ช้างในศูนย์คช อาทิ ช้างเต้นรา ช้างวาดรู ป ช้างปาลูกโป่ ง ช้างเตะฟุตบอล ฯลฯ
โดยจะเปิ ดการแสดงทุ ก วัน วันละ 2 รอบ คื อ 10:30 น. และ 14.30 น. ไม่ เว้น
วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์
 อาคารพิพธิ ภัณฑ์ เป็ นสถานที่แสดงเรื่ องราวต่างๆที่เกี่ยวกับช้าง อาทิ วิวฒั นาการ
ของช้า ช้างในยุคต่างๆ โครงกระดูกช้าง โรคที่เกี่ ยวข้องกับช้าง เครื่ องมือในการ
คลังช้าง ภาพวิธีการจับช้างในรู ปแบบต่างๆ ลักษณะสาคัญของช้าง อาหารและยา
สมุนไพรช้าง วิถีความผูกพันระหว่างคนกับช้าง พิธีการต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับช้าง
ขั้นตอนวิธีการทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้กบั ช้างที่เสี ยชี วิต วัฒนธรรมการแต่งการ
ของชาวกวยหรื อกูย เป็ นต้น
 ศาลปะกา ที่เปรี ยบเสมือนเทวาลัยสิ งสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษและผีปะกา ตาม
ความเชื่ อของชาวกวย หรื อ กูย นิ ยมปลูกสร้างไว้ในชุ มชนคุ ม้ บ้าน นักท่องเที่ยว
สามารถไหว้ขอพรสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ จากศาลปะกากันได้ ซึ่ งเชื่ อกันว่าขอสิ่ งใดได้สม
ปรารถนาดัง่ ที่ต้ งั ใจไว้
 วังทะลุ ห่ างจากหมู่บา้ นช้างเพียง 3 กิ โลเมตร ที่นี่เป็ นบริ เวณที่แม่น้ ามูลไหลและ
ลาน้ าชี มาบรรจบกันก่ อนไหลลงสู่ แม่น้ าโขงที่จงั หวัดอุบลราชธานี “ วังทะลุ ”
เป็ นสายน้ า ที่ แวดล้อมไปด้วยป่ าที่ ก ว้า งใหญ่ ไ พศาลก่ อให้เกิ ดเป็ นทัศ นี ยภายที่
งดงามซึ่งหาชมได้ยาก ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็ นที่อาบน้ าของช้างในหมู่บา้ นยามเย็น
2.12 วัฒนธรรมและประเพณี
2.12.1 ประเพณี บุ ญ วั น สารท (แซนโฎนตา) ประเพณี โ ฎนตาเป็ นประเพณี ห นึ่ งที่ มี
ความสาคัญที่ปฎิบตั ิทอดกันมาอย่างช้านานของชนเผ่าเขมรเป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผูม้ ี
พระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรักความกตัญญูของสมาชิกในครอบครัว
2.12.2 งานประเพณีบวชนาคแห่ ช้าง ประเพณี บวชช้าง จัดขึ้นในวันขึ้น 13-15 ค่า เดือน 6
(ราวกลางเดื อนพฤษภาคมของทุกปี ) ณ วัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง อ.ท่าตูมจะมีการแห่ แหนบรรดา
นาคด้วยขบวนช้างกว่า 50 เชือก ข้ามลาน้ ามูลกันอย่างเอิกเกริ ก , พิธีโกนผมนาค
2.12.3 ประเพณีโกนจุก ชาวสุ รินทร์ ในอดีตนิ ยมไว้ผมให้กบั เด็กๆ เนื่ องจากความเชื่ อว่า
ผม จุกตรงกระหม่อมช่วยกันไม่ให้กระหม่อมที่บางโดนน้ าค้างซึ่ งอาจทาให้เด็กเป็ นหวัดได้ พออายุ
ประมาณ 9,11,13 ขวบ ซึ่ งโตแล้วต้องทาพิธีตดั จุกออกเสี ยพิธีโกนจุกจึงมีข้ ึน
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รู ปที่ 2.3 งานประเพณี บวชนาคแห่ชา้ ง
ที่มา : หนังสื อวิจยั ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
2.13 อาหารพืน้ บ้ านของชาวสุ รินทร์
ซั ลอเจก หรื อ แกงกล้ วย เมื่อก่ อนการคมนาคมขนส่ งต่างๆยังไม่สะดวก อาหารการกิ น
ต่างๆล้วนหาได้จากสวน ไร่ นา และรอบๆ บริ เวณบ้าน จึงมักจะทาแกงกล้วยเป็ นอาหารหลักเพราะ
เกื อบทุ ก หลังนิ ย มปลู ก ต้นกล้วย เพราะต้นกล้วยสามรถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่า ง เป็ นอาหาร
พื้นบ้าน รับประทานเป็ นกับข้าวและนิยมใช้เป็ นอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมงานศพ เพราะเชื่อว่าเป็ นการ
ตัดสายสัมพันธ์ระหว่างผูต้ ายกับญาติมิตรที่ยงั มีชีวติ อยู่ (พีรกานต์ สารวมสุ ข, 2559: online)

รู ปที่ 2.4 อาหารพื้นบ้าน
ที่มา : www.remawadee.com
2.14 ระยะทางการเดินทาง
การเดิ นทางทางยัง ศูนย์คชศึกษา หรื อหมู่บา้ นช้างบ้านตากลาง จากกรุ งเทพใช้เส้นทาง
กรุ งเทพ-สระบุรี-นครราชสี มา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 2 หรื อถนนมิตรภาพแล้วแยกเลี้ยวขวา
เข้าทางหมายเลข 206 เส้นทางไปอาเภอพิมายแยกซ้ายเข้าทางหมายเลข 2175 ไปชุมพวงผ่านอาเภอ
แคนดง-สตึก-ชุ ม พลบุ รี จากชุ ม พลบุรี ตรงไปยัง อาเภอท่ าตูม ทางหมายเลข 2018 ประมาณ 12
กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาลัดไปยังหมู่บา้ นช้างบริ เวณบ้านกระสัง ไปบ้านยางบภิรมย์แล้วตรงไป
อีกประมาณ 10 กิ โลเมตร ก็จะถึ งหมู่บา้ นช้างบ้านตากลาง เส้นทางสะดวกเป็ นถนนทางลาดยาง
ตลอดสายและยังมีป้ายบอกทางตลอดการเดินทาง (พีรกานต์ สารวมสุ ข, 2559: online)
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รู ปที่ 2.5 แผนที่ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุ รินทร์
ที่มา : https://hravel.mthai.com
 รอบการแสดงช้ าง
การแสดงช้ างที่ ศูนย์คชศึกษา หรื อ หมู่บา้ นช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุ รินทร์ มีทุกวัน วันละ 2 รอบ
รอบเช้า เวลา 10:00 น.รอบบ่าย เวลา 14:00 น.
ค่ าเข้ าชม ผูใ้ หญ่ คนละ 50 บาทเด็กโต คนละ 20 บาทเด็กเล็ก คนละ 10 บาทชาวต่างชาติ คนละ 100
บาท
2.15 ติดต่ อสอบถามเพิม่ เติม
สามารถจองการแสดงล่ างหน้า ศูนย์คชศึกษา หรื อ หมู่บา้ นช้างบ้านตากลาง จ. สุ รินทร์
โทร 044-517461 , 044-145050 และททท. สานักงานสุ รินทร์ โทร 044-514447-8 , 044-518529

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(Tourism Authority of Thailand)
สถานประกอบการ

: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่

ที่อยู่

: 1600 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

โทรศัพท์

: 02 250 5500

โทรสาร

: 02 250 5511

อีเมล์

: center@tat.or.th

เว็บไซค์

: www.thai.tourismthailand.org

เวลาทาการ

: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ปิ ดทาการวันหยุดราชการ)

รู ปที่ 3.2 แผนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
 วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
“ททท. เป็ นผูน้ าในการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวให้ประเทศไทยเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวยอดนิ ยม
(Preferred Destination) อย่างยัง่ ยืน”
วิสัยทัศน์สะท้อนถึงความมุ่งหมายของ ททท. ในการเป็ นผูน้ าที่จะส่ งเสริ มให้ประเทศไทย มุ่ง
สู่ การเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวที่ ท้ งั นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ ยวชาวไทยนึ กถึ ง และเลื อกมา
ท่องเที่ยวเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก และผลักดันการท่องเที่ยวสู่ ความยัง่ ยืนภายในปี 2564
 พันธกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1. ส่ งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นคุณค่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. ขับเคลื่ อนห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้ างความพึง
พอใจแก่นกั ท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้อย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนาข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
4. พัฒนาให้ ททท. เป็ นองค์กรสมรรถสู ง (High Performance Organization) ด้านตลาด
การท่องเที่ยวของประเทศไทย
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
แผนผังองค์ กร

นายยุทธศักดิ์ สุ ภสร
ผูว้ า่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสุจิตรา จงชาณสิ ทโธ
รองผูว้ า่ การด้านสิ นค้า
และธุรกิจท่องเที่ยว

นายสันติ ชุดินธรา
รองผูว้ า่ การด้านตลาดเอเซีย
และแปซิฟิกใต้

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ
รองผูว้ า่ การด้านสื่ อสารการตลาด

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา
รองผูว้ า่ การด้านนโยบายและแผน

นายจรัญ อ้นมี (รองผูว้ า่ การด้านบริ หาร)

นางศรี สุดา วนภิญโญศักดิ์
รองผูว้ า่ การด้านตลาดยุโรป
แอฟริ กา ตะวันออกกลางและเอริ กา

นายนพดล ภาคพรต
รองผูว้ า่ การด้านตลาดในประเทศ

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร (ที่ปรึ กษา)

รู ปที่ 3.3 แผนผังองค์กร
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1. ตาแหน่ ง
 นางสาวเบญจวรรณ กล้าแข็ง แผนก/ส่ วนงานแผนปฎิ บตั ิ การงานข้อมูลกิ จกรรม กอง
ส่ งเสริ มกิจกรรม ฝ่ ายกิจกรรม
3.4.2. ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย








จัดพิมพ์เอกสาร
ถ่ายเอกสาร
กรอกข้อมูลกิจกรรมงานประเพณี ต่างๆลงในเว็ปไซค์หลัก
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
จัดทา PowerPoint นาเสนองานข้อมูล
จัดเตรี ยมอุปกรณ์และเกมส์ภายในบูธ
เดินทางไปออกบูธจัดกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึษา
 นางกาญจน์นภัทร จิรไกรพงศ์ ตาแหน่ง : เลขานุการ 6
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
 ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.7.1 คิดหัวข้ อโครงงานและศึกษาข้ อมูลเกีย่ วกับโครงงาน
โดยคิดหัวข้อโครงงานจากสิ่ งใกล้ตวั ที่ได้รับมอบหมายและนามาประยุกต์ใช้ในโครงงาน
สหกิจ พร้อมกับศึกษาหาข้อมูลของโครงงานที่ตอ้ งการจะทา
3.7.2 ปรึกษาอาจารย์ ทปี่ รึกษาเกีย่ วข้ องกับหัวข้ อโครงงานและดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน และรับคาแนะนาจากอาจารย์
พร้อมกับดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
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3.7.3 รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับโครงการ
รวบรวมข้อ มู ล จากการน าเสนอโครงงาน โดยมี แ บบประเมิ น จากพนัก งานที่ ป รึ ก ษาและ
พนักงานในกลุ่มงาน พร้อมนามาวิเคราะห์ผล
3.7.4 เรียบเรียงเอกสาร
นาเอกสารที่รวบรวมของโครงการมาเรี ยบเรี ยง เช่ น เอกสารข้อมูลของโครงการที่ นาเสนอ
แบบประเมินผลจากพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานในกลุ่มงาน
3.7.5 จัดทาเอกสารรายงานและงานการนาเสนอ
จัดทาเอกสารรายงานโดยการพิมพ์เอกสารตามลาดับทั้ง 5 บท พร้อมจัดทาแบบการนาเสนอ
งาน Power Point
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1. คิดหัวข้อโครงงาน
2. ปรึ กษาหัวข้อโครงการกับอาจารย์ที่
ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
3. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. เรี ยบเรี ยงเอกสาร
5. จัดทาเอกสารรายงานนาเสนอ

พ.ค 61

มิ.ย 61

ก.ค 61

ส.ค 61
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ภายในสานักงาน
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 เครื่ องโทรสาร
 โทรศัพท์สานักงาน
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Office Word
 โปรแกรม Microsoft Office Excel
 โปรแกรม Microsoft Office Power point

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติโครงการ
ในการนาเสนอโครงการ “ อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง ” เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์
ผูจ้ ดั ทาได้ผลจากการนาเสนอและคาชี้แนะจากพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานท่านอื่นๆ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการนาเสนอโครงการ อนุ รักษ์วิถี ชุ มชนคนเลี้ยงช้าง ในวันที่ 22 สิ งหาคม
2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุ มใหญ่ช้ นั 7 สถานประกอบการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย โดยมี
รายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นางกาญจน์นภัทร จิรไกรพงศ์
เลขานุการ 6
2. นางสาวปุณยานุช กล้ารอญ
พนักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 6
3. นายสุ พจน์ ภัทรเสรี
ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกิจกรรม
4. นายธี รศักดิ์ เจริ ญใหญ่
ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกิจกรรม
5. นายประณิ ธิ จารุ ตามระ
ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกิจกรรม
6. นางสาวจุฬามาศ ระรวยทรง
ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกิจกรรม
ตารางที่ 4.1 รายชื่อพนักงานเข้าร่ วมการนาเสนอโครงการ
4.1 การนาเสนอโครงการ
 หัวข้ อการให้ คะแนนมีดังนี้
1. เสนอรู ปแบบโครงงานเหมาะสมกับงานมหัศจรรย์งานช้างสุ รินทร์ ( 20 คะแนน )
2. การนาเสนอโครงการ
2.1 เอกสารประกอบการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอโครงการ (10 คะแนน)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมอุปกรณ์ในการเสนอโครงการ (10 คะแนน)
3. การนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง (40 คะแนน)
4. โครงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
รวมทั้งหมด100 คะแนน
โดย 100 คะแนน มีหลักการพิจารณาดังนี้
 ข้อมูลที่นาเสนอมีความสมบูรณ์ สามารถนาเสนอแหล่งที่มีอา้ งอิงได้
 เล่มโครงการที่สมบูรณ์ จานวนอย่างน้อย 5 เล่ม
 เรี ยงลาดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน
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 อุปกรณ์ ที่ใช้นาเสนอโครงงานมีความเหมาะสมและทาให้คณะกรรมการเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย
 ตัวอย่างประกอบหรื อนาวีดีโอจริ งมาประกอบให้เข้ากับการนาเสนอ
4.2 วิธีการทาโครงการ
4.2.1 การเลือกหัวข้ อโครงงาน
ตามที่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มี
แนวคิด “ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ” ซึ่ งใน
ปัจจุบนั วัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนได้แตกต่างกันออกไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมการ
แต่งกาย วิถีชีวิตตั้งแต่โบราณผูจ้ ดั ทาจึงแล้งเห็นความสาคัญความเป็ นอยู่ของคนกับช้างที่อาศัยอยู่
ร่ วมกันว่าควรมี กิจกรรมเพื่ ออนุ รักษ์วิถีชุ มชนคนเลี้ ยงช้างให้คงอยู่ย าวนานและเพื่อศึกษาความ
เป็ นอยู่ข องช้า งกับ คน เรี ย นรู ้ ค วามเป็ นอยู่ข องชุ ม ชนชาวกวย หรื อ ส่ วย ประเพณี วฒั นธรรมที่
เกี่ยวข้องกับช้างเพื่อพัฒนาปรับปรุ งจะทาให้เกิดจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมาในจังหวัด
สุ รินทร์ เพิ่มมากขึ้นและเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิ จในระดับท้องถิ่ น สุ รินทร์ ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม มีโบราณสถานประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ยาวนานและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากมาย
จึงเล็งเห็ นให้โครงงานนี้ เป็ นโครงงานที่เปิ ดแนวทางการจัดกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐที่วา่ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุ มชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในรู ปแบบวิถี
ท้องถิ่ น อนุ รักษ์ความเป็ นอยู่ของชุ มชน สื บสานวัฒนธรรมให้กลุ่ มนักท่องเที่ยวได้หันให้ความ
สนใจเรี ยนรู ้ถึงความเป็ นอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงใช้โครงงานนี้ข้ ึนมาเป็ นโครงงานที่สร้างสรรค์วฒั นธรรมใหม่ให้กบั สถาน
ประกอบการ เป็ นการจัดทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมในการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยโดยคานึงถึง
การอนุรักษ์และความยัง่ ยืนวิถีชีวติ ของคนกับช้างและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั ประเทศ ทางผูจ้ ดั จึง
อยากนาเสนอเพื่อเจาะลึกถึงการดารงชีวติ และความเป็ นอยูร่ วมกันของคนและช้างอย่างลึกซึ้ ง
4.2.2 การรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับโครงงาน
 รายงานสรุ ปผลเบือ้ งต้ นงานประเพณีบวชนาคช้ าง ประจาปี 2561
ผูจ้ ดั ท าได้ศึ ก ษาข้อมู ล จากเว็ปไซค์ ต่ า งๆ สื่ อและนิ ตยสาร อสท. สรุ ป ผลเบื้ อ งต้น งาน
ประเพณี บวชนาคช้าง ประจาปี 2561 แล้วพบว่าในงานยังมีขอ้ เสนอแนะจากนักท่องเที่ยวดังต่อไปนี้
1. ระบบเครื่ องเสี ยงยังไม่มีประสิ ทธิภาพ บางครั้งดังเกินไป บางครั้งเสี ยงสะท้อน
2. การประชาสัมพันธ์เป็ นภาษาต่างประเทศมีไม่มาก
3. การบริ หารสถานที่ยงั ไม่ได้ประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร เช่น สถานที่เล็กไปจึงต้องใช้ถนนใน
การจัดงานทาให้รถติดไม่สามารถเคลื่อนตัวได้มากนัก
4. สิ่ งอานวยความสะดวกยังมีไม่เพียงพอต้องความต้องการ
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5. การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ยงั คงไม่ทว่ั ถึง
6. การจัดระเบียงในการเข้างาน
7. การจัดการที่จอดรถไม่เพียงพอ
8. ห้องน้ าไม่พอสาหรับนักท่องเที่ยว
9. ถังขยะมีจานวนน้อย
 สถานทีใ่ นการดาเนินงาน
ผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืนประเภท
การท่องเที่ยวทางชุมชนที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ มีกิจกรรมที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติให้ความสนใจ มีความแปลกใหม่ โดยมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากนิตยสารท่องเที่ยว
อสท. และค้นคว้าหาข้อมูลจากหน่ วยงานการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย โดยคัดสถานที่น่าสนใจ
และนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวจานวนมากในช่วง High Season จึงได้นางานประเพณี
บวชนาคช้าง ประจาปี 2561 จังหวัดสุ รินทร์ มาเป็ นโครงงานนี้ ซึ่ งจังหวัดสุ รินทร์ ร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยสานักงานสุ รินทร์ ได้จดั ขึ้น 15 ค่าเดือน 6 ของทุกปี เป็ นการอนุ รักษ์
ความเป็ นอยูข่ องคนกับช้างและวิถีชีวติ คนโบราญของจังหวัดสุ รินทร์ จึงได้สถานที่จดั งานในชุมชน
คือ ศูนย์คชศึกษา(บ้านตากลาง) ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ เมื่อถ้าพูดถึงเรื่ องช้าง
สุ รินทร์เป็ นจังหวัดแรกๆที่นึกถึงและมีชา้ งเป็ นจานวนมาก
 กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมที่จดั ขึ้นในบูธ “อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง”
1. มีกิจกรรมไกด์ออนทัวร์ วิถีชุมชนหมู่บา้ นช้าง ภายในบูธจะมีไกด์ประจาศูนย์คชศึกษามา
เป็ นผูพ้ าไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนความเป็ นอยูร่ ่ วมกันของคนกับช้าง 1. วังทะลุ 2. หมู่บา้ นทา
รองเท้าสานจากผักตบชวา โดยมีไกด์เป็ นผูแ้ นะนานักท่องเที่ยว
2. ให้นักท่องเที่ ยวถ่ ายรู ปคู่กบั ช้างหรื อวิถีชีวิตประเพณี ของหมู่บา้ นอย่างน้อย 3 รู ปขึ้นไป
นามาแลกเป็ นคูปองเพื่อนาไปจับของรางวัลเสื้ อยืดและที่วางโทรศัพท์
3. ภายในบู ธ มี พิ ธี ก รคอยให้ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ความส าคัญของช้าง วิถี ชุ มชน และประเพณี
วัฒนธรรมของชาว กวย หรื อ ส่ วย ให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมได้ตระหนักถึ งความสาคัญการ
อนุรักษ์วถิ ีชีวติ ตั้งแต่คนโบราณที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันกับช้าง มีการเล่นเกมส์ตอบคาถามเพื่อลุน้
รับรางวัลเสื้ อยืดน่ารักๆ
4. มี กิ จ กรรมกดไลค์ ก ดแชร์ เ ฟสบุ๊ ค เพจ Thailand Festival ซึ่ งเป็ นเพจที่ ล งข้อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย รวมถึงใช้ในการถ่ ายทดสด
กิ จกรรมที่ การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยจัดขึ้ นผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมกดไลค์กดแชร์ เพจจะ
ได้รับเสื้ อยืดน่ารักๆเสื้ อยืดน่ารักๆและที่วางโทรศัพท์เก๋ ๆเป็ นของที่ระลึก
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4.3 ข้ อมูลโครงงานทีน่ าเสนอ
โครงงานอนุรักษ์ วถิ ี ชุ มชนคนเลีย้ งช้ าง
Preservation of the elephant community
หลักการและเหตุผล
ตามที่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ได้มีแนวคิด “Amazing Thailand Go Local เที่ยว
ท้องถิ่ นไทย ชุ ม ชนเติ บ ใหญ่ เมื องไทยเติบโต” ต้องการกระตุ ้นการเดิ นทางไปท่องเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบครอบครัว หรื อกลุ่มเพื่อน ให้มีการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้ส่งเสริ มการอนุ รักษ์วิถีชีวิตชุมชนคนเลี้ยงช้าง
ของจังหวัดสุ รินทร์ เพื่อเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจในท้องถิ่น ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(สานักงานสุ รินทร์ )ได้ร่วมมือกับสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุ รินทร์ ได้กาหนด
จัดงานประจาปี “ประเพณี บวชนาคช้าง” ขึ้นในระหว่างขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ของทุกปี ซึ่ งเสนอ
กิจกรรมในรู ปแบบการจัดขบวนแห่ นาคช้างไปยังวังทะลุ มีความหลากหลายวัฒนธรรมประเพณี
การแต่งกาย ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่สร้างความสนุนสนานและความผูกพันของคนกับช้าง
ในปัจจุบนั “งานประเพณี บวชนาคช้าง” มีกิจกรรมในงานดังต่อนี้
1.การตั้งขบวนช้างกว่า 60 เชือก
2. การตั้งขบวนของชาวบ้านที่แต่งกายผ้าไหมเดินนาหน้าช้าง
3. มีขบวนรถแห่ทุกหมู่บา้ นมาตั้งขบวนแห่
4. จาหน่ายอาหารในรู ปแบบเมนูอาหารท้องถิ่น
5. มีเต็นจาหน่ายพลุและบังไฟ
6. มีบา้ นลมให้เด็กเล่น
7. มีเวทีหมอลา
8. มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น บิงโก ปาลูกโป่ ง โยนห่วง ยิงตุก๊ ตา อื่นๆ
ทางผูจ้ ดั ทาจึงเห็ นควรให้มีบูธ การอนุ รักษ์ช้างและอนุ รักษ์วิถี ค วามเป็ นอยู่ของคนในชุ มชนเพิ่ม
เพื่อให้เกิ ดการตระหนักถึงความสาคัญของช้างไทยที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศให้ยง่ั ยืน กระตุน้
และส่ งเสริ มภาคการท่องเที่ยวด้วยการเน้นเชิงอนุรักษ์วิถีการใช้ชีวิตของคนในหมู่บา้ นจึงต้องการ
อนุ รักษ์วฒั นธรรมประเพณี ที่สืบ ทอดมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบต่อไป และยังเป็ นวัฒนธรรม
ประเพณี ที่มี ค วามโดนเด่ นเฉพาะในพื้นที่ หมู่บ ้านช้างเพื่อคงสภาพความเป็ นอยู่ที่ ส มบูรณ์ ทาง
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลจากการค้นคว้าจากวารสารและเว็บไซด์ต่างๆแล้วพบว่า งานประเพณี บวช
นาคช้างยังไม่เคยมีบูธการอนุ รักษ์ช้างมาก่อน เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้
ศึกษาและคงความเป็ นเอกลักษณ์ ของไทย ผูจ้ ดั ทาโครงการจึงได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของช้าง
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ความผูกพันระหว่างช้างกับคนในชุ มชน ประเพณี วฒั นธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จึงเกิ ด
เป็ นโครงการอนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง ภายในบูธมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน
โดยโครงงานดังกล่าว หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงงานฯ ผูจ้ ดั ทางานจะนาเสนอโครงการ “อนุรักษ์
วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” ให้กบั การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยสานักงานใหญ่เพื่อไปเสนอโครงการ
นี้ ให้กบั สานักงานสุ รินทร์ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานประเพณี บวชนาคช้างได้ใช้
โครงการดังกล่าวข้างต้นไว้เป็ นอีกหนึ่งข้อมูลในการจัดกิจกรรมในปี หน้าต่อไป

รู ปที่ 4.1 ตราสัญลักษณ์กิจกรรมอนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงการ
งานประเพณีบวชนาคช้ าง
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย กระตุน้ การท่องเที่ยวในประเทศ จัดงานประเพณี บวชนาค
ช้าง จากการคาดการมีนกั ท่องเที่ยวเข้าร่ วมงานมากกว่า 4 พันคน และมีเงินสะพัดมากกว่า 3 แสน
บาทตลอด 3 วันของการจัดงานเนื่องจากงานจัดในพื้นที่ชุมชน โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย ขบวน
ช้างมากกว่า 60 เชือก ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์เมืองช้าง จัดขึ้น ณ ศูนย์คชศึกษา(บ้านตากลาง)
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ งานประเพณี บวชนาคช้าง เป็ นงานที่มีความน่ าสนใจ
เหมาะสมกับ การอนุ รั ก ษ์ช้า ง ประเพณี ของคนในชุ ม ชนและกระตุ ้น ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น คาดว่างานนี้ สามารถสร้างแรงจูงใจและเร่ งการตัดสิ นใจให้กบั
กลุ่มเป้ าหมาย ช่วงเวลาในการจัดงานเป็ นช่วงเวลา High Season ทาให้เกิดรายได้กบั คนในท้องถิ่น
และยังสามารถขยายวันในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ในงานมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1. การตั้งขบวนแสดงช้างมากกว่า 60 เชือก เดินขบวนไปยังวังทะลุ
2. การตั้งขบวนรถแห่ทุกหมู่บา้ น
3. การตั้งขบวนของชาวบ้าน แต่งกายชุดผ้าไหม ถือผ้าขาวม้าที่เป็ นเอกลักษณะ
ของชาว กวย หรื อ ส่ วย
4. มีเวทีแสดงหมอลา
5. การจาหน่ายสิ นค้าและอาหาร OTOP จากชุมชนแท้ๆ มาให้ชิมและช็อป
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฟังเพลงสบายๆ สไตล์เมืองช้าง ตลอดทั้งงาน
มีหน่วยปฐมพยาบาล
มีเครื่ องเล่นมากมาย อาทิ ปาลูกโป่ ง ยิงตุก๊ ตา ชิงช้าสวรรค์
พิธีปลงผมนาค
พิธีทาขวัญนาคหมู่
พิธีเซ่นศาลปะกา
นิทรรศการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับต้นกาเนิดของประเพณี บวชนาคช้าง

ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเพิ่มบูธ อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง เพื่อ
เน้นการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ขององค์กรเข้าไปเป็ นกิ จกรรมเสริ มให้กบั งานประเพณี บวชนาคช้าง
โครงงานนี้ ทาให้การอนุ รักษ์ชา้ งและส่ งเสริ มภาคการท่องเที่ยวแบบชุ มชนในงานมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างการตระหนักรับรู้ให้กบั นักท่องเที่ยวได้คานึงความสาคัญของช้างไทย
และวิถีชีวติ ของคนโบราณ ตามแนวทางโครงงาน “อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาโครงงานกิจกรรมและการออกบูธ “อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง”
2. เพื่ออนุรักษ์และส่ งเสริ มวิถีความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนคนเลี้ยงช้าง
ตัวชี้วดั
1. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานประเพณี บวชนาคช้างมากกว่า 4,000 คน
2. การรับรู้ ถึงการอนุ รักษ์ชา้ งอนุรักษ์ประเพณี วฒั นธรรมร่ วมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
4. ยอดการกดไลค์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival
กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่ มครอบครัว กลุ่ มบุคคลทัว่ ไปใน
ท้องถิ่น กลุ่มวัยทางานและกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. มีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมภายในบูธไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
2. ได้โครงการ อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง ภายใต้งานประจาปี ประเพณี บวชนาคช้าง
3. นักท่องเที่ยวได้รับรู ้ถึงความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
4. ปลูกผังให้คนรุ่ นใหม่หนั มาส่ งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมของไทย
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กาหนดจัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน ถึง วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
พืน้ ทีใ่ นการดาเนินงาน
ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รู ปที่ 4.2 แผนที่พ้ืนที่การจัดงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงการ
ทางเข้างาน
8. ตลาดสิ นค้า OTOP
เครื่ องเล่น อาทิ ปาลูกโป่ ง ยิงตุก๊ ตา ชิงช้าสวรรค์
9. จุดนัง่ พักรับประทานอาหาร
บูธ อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง ททท.
10. ขบวนแห่ชา้ ง
จุดปฐมพยาบาล
11. ขบวนแห่ของชุมชน
นิทรรศการเล่าเรื่ องต้นกาเนิดของการประเพณี บวชนาคช้าง 12. ขบวนรถแห่
เวที
13. ห้องน้ าจุดที่ 1
ร้านค้าอาหารพื้นบ้าน
14. ห้องน้ าจุดที่ 2

รายละเอียดการจัดบูธ
ภายในบูธจะมีพิธีกรคอยในความรู้คาแนะนาเกี่ยวกับความสาคัญของช้างและจะมีไกด์คอย
นาพานักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในชุ มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันของคน
และช้างด้วยตัวเอง จะมีไกด์จากศูนย์คชศึกษาเป็ นผูน้ าพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ภายในหมู่บา้ นตากลาง โดยใช้รถไถ่เป็ นยานพาหนะนาพานักท่องเที่ยวชมรอบหมู่บา้ นตากลางหนึ่ง
รอบ และไกด์จะเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจะนาความรู้ที่ได้รับกลับมาร่ วม
สนุกตอบคาถามกับเราภายในบูธรับของรางวัล
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รู ปที่ 4.3 ภาพรวมบูธ อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงการ
การเดินทาง
ศูนย์ค ชศึ ก ษา(หมู่บ ้า นช้า ง) สถานที่จดั งานประเพณี บ วชนาคช้า ง ตั้ง อยู่ที่ บ ้า นตากลาง
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
รถยนต์ : จากตัวเมืองสุ รินทร์ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
รถโดยสาร : สามารถขึ้นรถได้ที่ บขส. สุ รินทร์ โดยรถจะออกเดินทางทุกๆครึ่ งชัว่ โมง เริ่ ม
ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 17:00 น.

รู ปที่ : 4.4 รถบริ การรับ-ส่ ง
ที่มา : https://wichaipy9738.wordpress.com
โครงการออกบูธ อนุรักษ์ วิถี ชุ มชนคนเลีย้ งช้ าง ภายในงานประเพณีบวชนาคช้ าง ณ ศู นย์ คชศึกษา
(หมู่บ้านช้ าง) บ้ านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
การจัดงาน 3 วัน ณ ศูนย์คชศึกษา(หมู่บา้ นช้าง) อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
กิจกรรมในบูธ “อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง”





มีกิจกรรมไกด์ออนทัวร์ หมู่บา้ นช้าง
กิจกรรมถ่ายรู ปลุน้ รับแลกของรางวัล
กิจกรรมพิธีกรคอยให้ความรู้และเล่นเกมส์ตอบคาถาม
มีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival
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กาหนดการวันที่ 26 เมษายน 2561
11:00 น. เริ่ มบูธกิจกรรม อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
(นักท่องเที่ยวสามารถร่ วมกิจกรรมภายในบูธได้ตลอดทั้งวัน)
11:30 น. ลงทะเบียนในจุดที่เตรี ยมไว้ให้หน้าบูธ (รอบที่ 1)
12:00 น. เริ่ มกิจกรรมไกด์ออนทัวร์หมู่บา้ นช้าง (รอบที่ 1)
13:00 น. กิจกรรมตอบคาถาม โดยมี Mc ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์
ช้างและประเพณี วฒั นธรรมของชาวกูย หรื อ ส่ วย (รอบที่ 1)
14:00 น. เริ่ มกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival (รอบที่ 1)
14:30 น. ลงทะเบียนในจุดที่เตรี ยมไว้ให้หน้าบูธ (รอบที่ 2)
15:00 น. เริ่ มกิจกรรมไกด์ออนทัวร์หมู่บา้ นช้าง (รอบที่ 2)
16:00 น. กิจกรรมตอบคาถาม โดยมี Mc ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์
ช้างและประเพณี วฒั นธรรมของชาวกูย หรื อ ส่ วย (รอบที่ 2)
17:00 น. เริ่ มกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival (รอบที่ 2)
18:00 น. ปิ ดกิจกรรมในบูธ อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
กาหนดการวันที่ 27 เมษายน 2561
11:00 น. เริ่ มบูธกิจกรรม อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
(นักท่องเที่ยวสามารถร่ วมกิจกรรมภายในบูธได้ตลอดทั้งวัน)
11:30 น. ลงทะเบียนในจุดที่เตรี ยมไว้ให้หน้าบูธ (รอบที่ 1)
12:00 น. เริ่ มกิจกรรมไกด์ออนทัวร์ หมู่บา้ นช้าง (รอบที่ 1)
13:00 น. กิจกรรมตอบคาถาม โดยมี Mc ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์
ช้างและประเพณี วฒั นธรรมของชาวกูย หรื อ ส่ วย (รอบที่ 1)
14:00 น. เริ่ มกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival (รอบที่ 1)
14:30 น. ลงทะเบียนในจุดที่เตรี ยมไว้ให้หน้าบูธ (รอบที่ 2)
15:00 น. เริ่ มกิจกรรมไกด์ออนทัวร์ หมู่บา้ นช้าง (รอบที่ 2)
16:00 น. กิจกรรมตอบคาถาม โดยมี Mc ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์
ช้างและประเพณี วฒั นธรรมของชาวกูย หรื อ ส่ วย (รอบที่ 2)
17:00 น. เริ่ มกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival (รอบที่ 2)
18:00 น. ปิ ดกิจกรรมในบูธ อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
กาหนดการวันที่ 28 เมษายน 2561
11:00 น. เริ่ มบูธกิจกรรม อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
(นักท่องเที่ยวสามารถร่ วมกิจกรรมภายในบูธได้ตลอดทั้งวัน)
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11:30 น. ลงทะเบียนในจุดที่เตรี ยมไว้ให้หน้าบูธ (รอบที่ 1)
12:00 น. เริ่ มกิจกรรมไกด์ออนทัวร์ หมู่บา้ นช้าง (รอบที่ 1)
13:00 น. กิจกรรมตอบคาถาม โดยมี Mc ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์
ช้างและประเพณี วฒั นธรรมของชาวกูย หรื อ ส่ วย (รอบที่ 1)
14:00 น. เริ่ มกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival (รอบที่ 1)
14:30 น. ลงทะเบียนในจุดที่เตรี ยมไว้ให้หน้าบูธ (รอบที่ 2)
15:00 น. เริ่ มกิจกรรมไกด์ออนทัวร์ หมู่บา้ นช้าง (รอบที่ 2)
16:00 น. กิจกรรมตอบคาถาม โดยมี Mc ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์
ช้างและประเพณี วฒั นธรรมของชาวกูย หรื อ ส่ วย (รอบที่ 2)
17:00 น. เริ่ มกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival (รอบที่ 2)
18:00 น. ปิ ดกิจกรรมในบูธ อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
กิจกรรมภายในบูธ “อนุรักษ์ วถิ ี ชุ มชนคนเลีย้ งช้ าง”
1. กิจกรรมไกด์ ออนทัวร์ หมู่บ้านช้ าง
มีไกด์คอยนาพานักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุ มชนที่อาศัย
อยูร่ ่ วมกันของคนและช้างด้วยตัวเอง จะมีไกด์จากศูนย์คชศึกษาเป็ นผูน้ าพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
สถานที่ต่างๆภายในหมู่บา้ นตากลาง โดยใช้รถไถ่เป็ นยานพาหนะนาพานักท่องเที่ยวชม 1.วังทะลุ 2.
หมู่บา้ นทารองเท้าสานจากผักตบชวา และไกด์จะเป็ นผูใ้ ห้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยว

รู ปที่ : 4.5 ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูร่ ่ วมกันของคนกับช้าง
ที่มา : https://www matemnews.com

รู ปที่ : 4.6 วังทะลุ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปสัมผัสกับช้างได้
ที่มา : https://www.bloggang.com
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รู ปที่ : 4.7 หมู่บา้ นทารองเท้าสานจากผักตบชวา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
2. กิจกรรมถ่ ายรู ปคู่กบั ช้ าง
ให้นักท่องเที่ ยวถ่ ายรู ปคู่กบั ช้างหรื อวิถีชีวิตประเพณี ของหมู่บา้ นอย่างน้อย 3 รู ปขึ้นไป
นามาแลกเป็ นคูปองเพื่อนาไปจับของรางวัลในตูล้ มจับรางวัล ลุน้ รับรางวัลเสื้ อยืดลายช้างททท.
และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต้องกดไลค์เฟสบุค๊ เพจ Thailand Festival

รู ปที่ : 4.8 กิจกรรมถ่ายรู ปคู่กบั ช้างนามาแลกของรางวัล
ที่มา : https://www pr.prd.go.th/surin/ewt_news.
3. กิจกรรมให้ ความรู้ และตอบคาถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์ วิถีผูกพันของคนกับช้ างที่อาศัยอยู่
ร่ วมกัน โดยมีพธิ ีกรประจาบูธ(Mc)
ภายในบูธมีพิธีกรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของช้างวิถีชุมชนที่มีความผูกพัน
ระหว่างช้างกับคน และประเพณี วฒั นธรรมของชาว กวย หรื อ ส่ วย ให้ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้
ตระหนักถึ งความสาคัญการอนุรักษ์วิถีชีวิตตั้งแต่คนโบราณ ได้การเล่นเกมส์ ตอบคาถาม
เพื่อลุน้ รับรางวัลเสื้ อยืดลายช้าง หรื อ ที่วางโทรศัพท์ลายช้าง

รู ปที่ : 4.9 พิธีกรในบูธกิจกรรม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงการ
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4. กดไลค์ กดแชร์ เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festival
มี กิ จกรรมกดไลน์ ก ดแชร์ เฟสบุ๊ค เพจ Thailand Festival ซึ่ ง เป็ นเพจที่ ล งข้อมู ล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆในประเทศไทย รวมถึงใช้ในการถ่ายทดสด
กิ จกรรมที่ การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยจัดขึ้ นผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมกดไลค์กดแชร์ เพจจะ
ได้รับเสื้ อยืดรู ปช้างเป็ นของที่ระลึก

รู ปที่ : 4.10 นักท่องเที่ยวร่ วมกิจกกรมภายในบูธ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงการ
รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอุปกรณ์การออกบูธ
36,500 บาท
2. ค่าไกด์นาทัวร์ ชุมชน
3,000 × 3 คน = 9,000 × 3 วัน
27,000 บาท
3. ค่ารถไถ่นาทัวร์
600 × 3 วัน
1,800 บาท
4. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่ องเสี ยง
1,000 × 3 วัน
3,000 บาท
7,500 บาท
5. ค่าพิธีกรประจาบูธ
2,500 × 3 วัน
6. ค่าเจ้าหน้าที่ประจาบูธ 4 คน
500 × 4 คน = 2,000 × 3 วัน
6,000 บาท
7. ค่าที่พกั 2 ห้อง
500 × 2 ห้อง = 1,000 × 3 วัน
3,000 บาท
8. ค่าเช้ารถตู ้ 1 คัน
2,500 × 3 วัน
7,500 บาท
9. ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
6,000 บาท
100,000 บาท
10. ค่าของรางวัลเสื้ อยืด
1,000 ตัว × 100 บาท
11. ค่าของรางวัลที่วางโทรศัพท์
1,000 ชิ้น × 20 บาท
20,000 บาท
12. ค่าทาป้ ายประชาสัมพันธ์
5,000 บาท
13. ค่าหญ้าเทียมสาหรับปูพ้นื
140 × 18 ตรม.
2,750 บาท
รวม
226,050 บาท
ผู้สนับสนุนโครงการ
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สานักงานสุ รินทร์ ) ได้ร่วมมือกับสานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุ รินทร์จดั กิจกรรมงานประเพณี บวชนาคช้างขึ้น

34

รู ปที่ : 4.11 ผูส้ นับสนุนโครงการ
ที่มา : www.dla.go.th/servlet/TemplateServlet?province=srn
การประชาสั มพันธ์
การประชาสัม พันธ์ บู ธ “อนุ รัก ษ์วิถี ชุ ม ชนคนเลี้ ย งช้า ง” เนื่ องจากฝ่ ายกิ จ กรรม การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้มีเฟสบุ๊คเพจ Thailand Festivals ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆที่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจัดขึ้นโดยเพจดังกล่าวมียอดติดตามมากกว่า 78,500 คน
ผูจ้ ดั ทาโครงงานเห็นว่าเป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปได้รับ
ทราบถึงบูธ “อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” และมาร่ วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

รู ปที่ : 4.12 สื่ อประชาสัมพันธ์ เพจ Thailand Festivals
ที่มา : https://www.facebook.com/ Thailand Festivals
ป้ายประชาสั มพันธ์

รู ปที่ : 4.13 ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงการ
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ของรางวัล
 เสื้ อยืดททท. 1,000 ตัว

รู ปที่ : 4.14 เสื้ อยืด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
 ที่วางโทรศัพท์ททท. 1,000 ชิ้น

รู ปที่ : 4.15 ที่วางโทรศัพท์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
2.4 สรุ ปผลโครงงาน
2.4.1 ผลการนาเสนอโครงงาน
คะแนนจาก นางกาญจน์ นภัทร จิรไกรพงศ์ ตาแหน่ ง เลขานุการ 6
หัวข้ อการให้ คะแนน
คะแนนรวม
1. เสนอรู ปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภาควิชาการ
20
ท่องเที่ยว
2.การนาเสนอโครงการ
30
2.1 เอกสารประกอบการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ (10 คะแนน)
3.การนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
4.โครงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

40
10
คะแนนรวม
100
ตารางที่ 4.2 ผลการให้คะแนนจากการนาเสนอโครงงาน

คะแนนทีไ่ ด้
18

10
10
10
30
8
86
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คะแนนจาก นางสาวปุณยานุช กล้ ารอญ ตาแหน่ ง พนักงานส่ งเสริมการท่องเที่ยว 6
หัวข้ อการให้ คะแนน
คะแนนรวม
1. เสนอรู ปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภาควิชาการ
20
ท่องเที่ยว
2.การนาเสนอโครงการ
30
2.1 เอกสารประกอบการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ (10 คะแนน)
3.การนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
4.โครงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

40
10
คะแนนรวม
100
ตารางที่ 4.3 ผลการให้คะแนนจากการนาเสนอโครงงาน

คะแนนทีไ่ ด้
19

9
9
9
35
9
90

คะแนนจาก นายสุ พจน์ ภัทรเสรี ตาแหน่ ง ลูกจ้ างโครงการงานข้ อมูลกิจกรรม
หัวข้ อการให้ คะแนน
คะแนนรวม
1. เสนอรู ปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภาควิชาการ
20
ท่องเที่ยว
2.การนาเสนอโครงการ
30
2.1 เอกสารประกอบการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ (10 คะแนน)
3.การนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
4.โครงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
คะแนนรวม
ตารางที่ 4.4 ผลการให้คะแนนจากการนาเสนอโครงงาน

40
10
100

คะแนนทีไ่ ด้
18

7
8
7
35
7
82
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คะแนนจาก นายธีรศักดิ์ เจริญใหญ่ ตาแหน่ ง ลูกจ้ างโครงการงานข้ อมูลกิจกรรม
หัวข้ อการให้ คะแนน
คะแนนรวม
1. เสนอรู ปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภาควิชาการ
20
ท่องเที่ยว
2.การนาเสนอโครงการ
30
2.1 เอกสารประกอบการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ
(10 คะแนน)
3.การนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
40
4.โครงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
10
คะแนนรวม
100
ตารางที่ 4.5 ผลการให้คะแนนจากการนาเสนอโครงงาน

คะแนนทีไ่ ด้
15
25

30
10
80

คะแนนจาก นายประณิธิ จารุ ตามระ ตาแหน่ ง ลูกจ้ างโครงการงานข้ อมูลกิจกรรม
หัวข้ อการให้ คะแนน
คะแนนรวม
1. เสนอรู ปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภาควิชาการ
20
ท่องเที่ยว
2.การนาเสนอโครงการ
30
2.1 เอกสารประกอบการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ (10 คะแนน)
3.การนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
40
4.โครงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
10
คะแนนรวม
100
ตารางที่ 4.6 ผลการให้คะแนนจากการนาเสนอโครงงาน

คะแนนทีไ่ ด้
12
20

30
7
69

38

คะแนนจาก นางสาวจุฬามาศ ระรวยทรง ตาแหน่ ง ลูกจ้ างโครงการงานข้ อมูลกิจกรรม
หัวข้ อการให้ คะแนน
คะแนนรวม
1. เสนอรู ปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภาควิชาการ
20
ท่องเที่ยว
2.การนาเสนอโครงการ
30
2.1 เอกสารประกอบการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ (10 คะแนน)
2.3 การเตรี ยมความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ (10 คะแนน)
3.การนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
4.โครงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
คะแนนรวม
ตารางที่ 4.7 ผลการให้คะแนนจากการนาเสนอโครงงาน

40
10
100

คะแนนทีไ่ ด้
15

7
6
7
35
8
78

2.4.2 สรุ ปผลการนาเสนอจากตารางการให้ คะแนน
ผลการนาเสนอโครงการ “ อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง ” เป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงอนุ รักษ์อย่างยัง่ ยืนเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนและยังเป็ นการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และระบบนิ เวศ ตระหนักถึ งการมี ส่วนร่ วมของคนในชุ มชน ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่มี ต่อ
ขบวนการท่องเที่ยว และยังเป็ นการส่ งเสริ มการอนุรักษ์ชา้ งไทยที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศให้คง
อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ดงั เดิม และเป็ นการสร้างความตระหนักรับรู้ในแก่ผเู้ ข้าร่ วมโครงการเห็นถึง
ความสาคัญของวิถีชุมชนที่ อยู่ร่วมอาศัยกับช้าง ภายในโครงการดังกล่าวมีการจัดบูธของการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใต้ชื่อว่า “อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” มีกิจกรรมหลักในบูธ
1.) กิจกรรมไกด์ออนทัวร์ หมู่บา้ นช้าง ภายในบูธจะมีไกด์ประจาศูนย์คชศึกษามาเป็ นผูพ้ า
ไปเยีย่ มชม วังทะลุและหมู่บา้ นทารองเท้าสานจากผักตบชวา
2.) ให้นกั ท่องเที่ยวถ่ายรู ปคู่กบั ช้างหรื อวิถีชีวติ ประเพณี ของหมู่บา้ นอย่างน้อย 3 รู ปขึ้นไป
นามาแลกเป็ นคูปองเพื่อนาไปจับของรางวัลเสื้ อยืดและที่วางโทรศัพท์
3.) กิจกรรมให้ความรู ้และตอบคาถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์วถิ ีผกู พันของคนกับช้างที่อาศัย
อยูร่ ่ วมกัน และได้ร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคาถามเพื่อลุน้ รับรางวัล
4.) มีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festival กลุ่มเป้ าหมายของโครงการคือ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในท้องถิ่น กลุ่ม
วัยทางานและกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในงานประจาปี ประเพณี บวชนาคช้าง
สถานที่จดั งาน ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
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โครงการมีรูปแบบเหมาะสมกับงานประจาปี ประเพณี บวชนาคช้างเฉลี่ยอยูร่ ะดับ 90.1 การ
นาเสนอโครงการมีเอกสารคือ เล่มโครงการและรู ปแบบของการจัดโครงการ มีลาดับขั้นตอนในการ
นาเสนอโครงการตามลาดับ ชี้ แจ้งรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจน มีการคานวณค่าใช้จ่ายในการทา
โครงการ การออกบูธแบบสามมิติ ทาให้เข้าใจในการเข้าใจได้ง่ายเห็นภาพโครงการค่อนข้างชัดเจน
และมีความน่าสนใจในการนาเสนอ นอกจากนี้มีการเตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์และห้องประชุม
ผูจ้ ดั ทาได้รับคาแนะนาและข้อเสนอแนะจากพนักงานที่เข้าร่ วมรับฟั งการนาเสนอว่าโครงการนี้
สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
2.4.3 ข้ อเสนอแนะจากการนาเสนอโครงงาน
1. กิจกรรมของโครงการควรเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้น เช่น
 ควรเพิ่มกิ จกรรมที่สามารถสื่ อให้นกั ท่องเที่ยวได้รับรู้ ถึงการอนุ รักษ์วิถีชุมชนคน
เลี้ยงช้างมากกว่านี้ โดยการให้นกั ท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสและคลุกคลีกบั ช้าง
 สื่ อประชาสัมพันธ์อื่นๆที่ช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 เพิ่มกิจกรรมที่ทาให้เกิดการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
 ปรับปรุ งแบบโครงงานให้ได้ประโยชน์ท้ งั การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและคน
ในท้องถิ่น

บทที่ 5
สรุปผลข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงการโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตทีต่ ้งั ไว้
จากการที่ ผูจ้ ัดท าได้ ป ฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
ส านัก งานใหญ่ ผูจ้ ัดท าได้มี ก ารคิ ดโครงการกิ จกรรมการออกบู ธ เพื่อ เสนอให้ก ับ องค์ก ร โดย
โครงการที่นาเสนอนั้นมีชื่อว่าโครงการ “อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิ งอนุ รักษ์วิถีชีวิตความเป็ นอยูร่ ่ วมกันของคนกับช้าง จากการที่ได้ทาการนาเสนอโครงการไปนั้น
ทางองค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลโครงการกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการว่า
ทาเพื่ออะไร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุ รักษ์วิถีชุมคนเลี้ยงช้างไม่ให้หายไป ตระหนักและรับรู้ถึง
ความสาคัญของช้างไทยที่ อยู่ร่วมกันกับคนในชุ มชน เพื่อให้อยู่สืบต่อไป และยังสามารถทาให้
ชุ ม ชนมี ร ายได้ ที่ เ กิ ด จากการเดิ น ทางของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า มาเที่ ย วชมในชุ ม ชนหมู่ บ ้า นช้า ง
นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสกับช้างและขึ้นคี่ช้างได้ หมู่บา้ นช้างยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมายให้นกั ท่องเที่ยวได้ไปเยีย่ มชมอีกด้วย
โดยจากการที่ผจู ้ ดั ทาได้นาเสนอโครงการที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยไปนั้น ทางกอง
ส่ งเสริ มกิจกรรม ฝ่ ายกิ จกรรม ได้ให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก พร้อมทั้งให้คาแนะนาเพิ่มเติมและ
ข้อเสนอแนะโครงงานกิ จกรรมการออกบูธ “อนุ รักษ์วิถี ชุ มชนคนเลี้ยงช้าง” สามารถนามาใช้ให้
เกิ ดขึ้นได้จริ ง เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ประเทศ สร้างความรับรู้ของชุ มชนหมู่บา้ นช้างและ
ตระหนักถึงความสาคัญของช้างให้แก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
ได้เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่า งรู ้ คุ ณ ค่ า อยากที่ จ ะอนุ รั ก ษ์แ ละส่ ง เสริ ม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วรวมไปถึ ง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ให้ยงั่ ยืนต่อไป โดยเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในประเทศ ตาม
บทบาทของหน้าที่องค์กรอย่างแท้จริ ง
5.2 สรุ ปผลการปฎิบัติสหกิจศึกษา
5.2.1 การปฎิบัติสหกิจศึกษา
ได้เรี ย นรู้ ระบบการปฎิ บ ัติงานจริ งขององค์ก รและสามารถนาไปใช้ก ารท างานจริ งใน
อนาคตได้ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบตั ิงานจริ ง และได้ฝึกการปรับตัวเข้ากับผูร้ ่ วมงาน
ได้ ทั้งในองค์กรและนอกสถานที่ เนื่ องจากได้มีการลงพื้นที่จริ งในกิ จกรรมบางครั้ ง อีกทั้งยังได้
ทางานร่ วมกันเพื่อเป้ าหมายเดียวกัน ฝึ กระเบียบวินยั เช่น ความตรงต่อเวลา การับผิดชอบในหน้าที่
การทางานของตนเอง ฝึ กความอดทนในการทางานกับผูค้ นจานวนมากในสภาพอากาศที่ร้อน
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5.2.2 การจัดทาโครงงาน
ผูจ้ ดั ท าได้มีความคิ ดริ เริ่ มสร้ า งสรรค์จากการทาโครงงานนี้ เพื่อให้เกิ ดการตระหนักถึ ง
ความส าคัญ ของช้า งไทยที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องประเทศให้ย งั่ ยืน กระตุ ้น และส่ ง เสริ ม ภาคการ
ท่องเที่ ยวด้วยการเน้นเชิ งอนุ รักษ์วิถีการใช้ชีวิตของคนในหมู่บา้ นจึงต้องการอนุ รักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานให้คงอยูส่ ื บต่อไป และยังเป็ นวัฒนธรรมประเพณี ที่มีความโดน
เด่นเฉพาะในพื้นที่หมู่บา้ นช้างเพื่อคงสภาพความเป็ นอยู่ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเชิ ญชวนให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจ ใส่ ใจในการอนุ รักษ์ชา้ งและความยัง่ ยืนของ
ประเพณี วฒั นธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราญอย่างจริ งจัง โดยผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจใน
การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ช้างยังสามารถใช้เทคโนโลยีบอกเล่าประสบการณ์ ดีๆผ่านทางโซเซี ยล
มีเดียอีกด้วย เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนมากได้ให้ความสนใจกับโลกโซเซี ยลมีเดีย จึงทาให้มีผู้
พบเห็นมากมายได้ทวั่ โลกนัน่ เอง
5.2.3 ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
การพิมพ์เอกสารแล้วไม่ได้ตรวจทานจึงทาให้ขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะต้องทาตามระบบ
ขององค์กร การส่ งเอกสารบางครั้งไม่มีผเู้ ซ็นรับทาให้หน่วยงานที่เซ็นรับบอกว่าไม่ได้รับเอกสาร
การส่ งแฟรกไปทุกสานักงานต่างจังหวัดเป็ นจานวนมากๆทาให้บา้ งสานักงานไม่ได้รับสาร การลง
ข้อมูลในเว็บไซค์ thai.tourismthailand.org บ้างครั้งไม่ได้อพั เดทข้อมูลทาให้ลงข้อมูลได้ยาก การลืม
ติดบัตรนักศึกษาฝึ กงานทาให้ไม่สามารถผ่านประตูเข้าไปได้ และปัญหาการใช้โปรแกรม Microsoft
Office ที่ยงั ไม่ชานาญเพียงพอ อย่างเช่น การใช้สูตรในโปรแกรม Excel
5.2.4 ข้ อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) เป็ น
หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ จึงต้องทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง การ
พิมพ์เอกสารหรื อบันทึกข้อความต้องมีการตรวจทานหลายครั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อข้อความที่พิมพ์ล
ไปในนั้นถูกต้องหรอแม่นยา การส่ งเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต้องมีการลงลายมือชื่ อ
และวัน รั บ เอกสารทุ ก ครั้ ง การลงข้อ มุ ล กิ จ กรรมการจัด งานหรื อ ประเพณี ต่ า งๆในเว็บ ไซค์
thai.tourismthailand.org เมื่อลงข้อเบื้องต้นแล้วยังไม่ทราบวันที่จดั งานที่แน่ นอนหรื อยังไม่ทราบ
กาหนดการที่แน่นอน ควรมีการอัพเดทข้อมูลเมื่อได้ขอ้ ที่ครบถ้วนแล้ว การติดบัตรนักศึกษาฝึ กงาน
ต้องติดตลอดเวลาเพราะเวลาไปส่ งเอกสารจาเป็ นต้องใช้บตั รนักศึกษาฝึ กงานในการประทับบัตรที่
ประตูทุกครั้ง และนักศึกษาต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
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ภาพป้ ายประชาสัมพันธ์ภายในงาน

งานแถลงข่ าว วิง่ ‘เลย’ มัย๊ Chiang Khan Super Half Marathon 2018

ภาพปฏิบตั ิงานจดบันทึกและเก็บข้อมูลรายละเอียดไปลงในเว็บไซค์

งานแถลงข่ าว THAILAND CULTURAL MUSIC FESTIVAL 2018

ภาพปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลงานแถลงข่าว

งานแถลงข่ าว สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย ครั้งที่ 13

ภาพปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลงานแถลงข่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโส

งานแถลงข่ าว เทศกาลท่ องเทีย่ วเมืองรอง 2018

ภาพปฏิบตั ิงานจดบันทึกและเก็บข้อมูลงานแถลงข่าว

ภาพนาเสนอโครงงานกับพีๆ่ ทีก่ ารท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย

ภาพขณะนาเสนอโครงงาน

ภาพอาจารย์ ทปี่ รึกษาสหกิจ ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจ

ภาคผนวก ข
เอกสารแนบ
 แบบประเมินการนาเสนอโครงการ

ภาคผนวก ค
เอกสารแนบ
 ใบเสนอความคิดเห็นโครงการ

โครงงานนีม้ ีประโยชน์ ต่อสถานประกอบการอย่างไร
มีประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เกิดการพัฒนากิจกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกบูธวิถีชุมชนคนเลี้ยงช้างในปี ต่อๆไป สามารถนามาใช้ได้จริ ง

ภาพการเขียนบทความของพนักงานที่ปรึ กษา

ประวัติผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

ผลงาน

: 5704400007
: นางสาวเบญจวรรณ กล้าแข็ง
: ศิลปศาสตร์
: การโรงแรมและการท่องเที่ยว
: 281/299 บางกะปิ คอนโดทาวน์
อาคารบี ซอยนวมินทร์ 1 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
: อนุรักษ์วถิ ี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
Preservation of the elephant community

