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บทคัดย่อ 

 
  ปัจจุบนันั้นธุรกิจท่องเท่ียวถือไดว้า่มีความส าคญัต่อประเทศเป็นอยา่งมากเน่ืองจากการ

ท่องเท่ียวน ารายไดสู่้ประเทศเป็นจ านวนมหาศาลแต่การท่องเท่ียวก็น ามาซ่ึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ย

เช่นเดียวกนัดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้วธีิการท่องเท่ียวสีเขียวหรือการท่องเท่ียวแบบเนน้อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

การศึกษาโครงงานในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวสีเขียวผา่นกิจกรรมเพื่อสังคม

ท าฝายหว้ยชะลอน ้า  2.จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย ์ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บน้ี

เพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บับริษทั ยิม้ละไม ทวัร์ เพิ่มประสบการณ์การท่องเท่ียวใหม่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว กระจาย

รายไดคื้นสู่คนในชุมชนทั้งน้ียงัไดท้  ากิจกรรมเพื่อสังคมอีกดว้ยทางผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโปรแกรมน าเท่ียวการ

ท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย ์

 ผลจากการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้จากผลการประเมินในปีท่ีผา่นมาจึงทราบวา่ความตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีทางบริษทัตอ้งการคือการท่องเท่ียวสีเขียวและการท ากิจกรรมเพื่อสังคมการน าเสนอเส้นทางใหม่

เพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บับริษทัทั้งน้ีขณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้จึงไดแ้กไ้ขปัญหาและ

ท าใหป้ระทบัใจและสามารถกระตุน้ใหลู้กคา้สนใจและมัน่ใจในบริษทั ยิม้ละไม ทวัร์มากข้ึน 
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ABSTRACT 
 At present, the tourism business is considered very crucial to the country due to the fact it can 
generate a large amount of income to the country. However, tourism has also led to the emergence of 
many environmental problems as well. Therefore, the idea of green tourism or environmentally friendly 
tourism was launched. This study has the following objectives: 1. To study the forms of green tourism 
through corporate social responsibility activities (CSR activities) by building a dam in the community; 2. 
To organize a green tourism program in Tambon Rawai Community. The expected benefits were to 
increase sales volume to Yimlamai Tour Company, to enhance new tourism experience to tourists, to 
distribute income to people in the community, and to hold CSR activities as well. Therefore, the 
researchers had organized a green tourism program in Tambon Rawai Community.  

The results found that in the recent years there are increasing needs of our customers required by 

the company. They were green tourism, CSR activities, and offering new routes to boost sales volume to 

the company. At any rate, the researchers were aware of the needs of customers so that we has solved the 

problem, impress customers and could encourage customers to be interested and trust in Yimlamai Tour 

Company. 

Keywords: Green tourism / corporate social responsibility activities (CSR activities) / Tambon Rawai 
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บทน า 

บทที ่1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนันั้นธุรกิจท่องเท่ียวถือไดว้า่มีความส าคญัต่อประเทศเป็นอยา่งมากเน่ืองจากการท่องเท่ียวนั้น

น ามาซ่ึงรายไดเ้ขา้สู่ประเทศอยา่งมหาศาลเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจดา้นต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดีจึงถือไดว้า่ธุรกิจ

การท่องเท่ียวนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อประเทศเราเป็นอยา่งมากแต่การท่องเท่ียวก็น ามาซ่ึงเร่ืองของ

ปัญหาส่ิงแวดล้อม ขยะ มลพิษต่างๆดว้ยเช่นเดียวกนัจึงไดมี้การคิดคน้วิธีการท่องเท่ียวสีเขียวหรือเน้นท่ี

ส่ิงแวดลอ้มกนัข้ึนธุรกิจการท่องเท่ียวสีเขียวนั้นเพิ่งจะเร่ิมบูมข้ึนมาแต่ก็พอจะมองเห็นสัญญาณท่ีดีต่างๆ เช่น 

รัฐเองก็สนบัสนุนเร่ืองของสินคา้ทอ้งถ่ิน หัตถกรรมท่ีเน้นวสัดุธรรมชาติ หรือในหลายๆ ชุมชนก็หนัมาให้

ความสนใจการท าธุรกิจท่ีใชว้สัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

(ท่ีมา:http://www.atomic-oil.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี10กนัยายน2561) 

 ปัจจุบนับริษทั ยิม้ละไมทวัร์ เป็นธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ(Domestic Tour)ทางบริษทัไดห้ันมาท า

การตลาดธุรกิจน าเท่ียวสีเขียว (Green Tourism)โดยเปิดเส้นทางน าเท่ียวใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ

ผลก าไรมากข้ึน ทางผูจ้ดัท าจึงไดด้ าเนินการจดัท าโปรแกรมน าเท่ียว ชุมชนต าบลราไวย ์เกาะโหลน จงัหวดั

ภูเก็ตเสน่ห์อนังดงามของเกาะโหลนคือความบริสุทธ์ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือกนัอยา่งเขม้แข็งของชาวเกาะ

โหลนท่ีตอ้งการจะรักษาแผ่นดินเกิดของพวกเขาให้ยงัคงสวยงามต่อไปความตั้งใจจริงของพวกเขาสะทอ้น

ออกมาอย่างชดัเจนในธรรมชาติและวิถีชีวิตพวกเขาพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นเพื่อให้คุณไดส้ัมผสั

นอกจากน้ียงัมีเอกลกัษณ์ในสัญชาติวถีิชีวติประมงพื้นบา้นของชาวอูรักลาโวย้วฒันธรรมประเพณีการแสดง

พื้นบา้น ระบ ารองเง็ง เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม Work Shop คนเหล่าน้ีเป็น

กลุ่มชาติพนัธ์เล็กๆ ท่ีเรียกกนัวา่ “อูรักลาโวย้” ซ่ึงมีรากศพัทม์ากจากภาษามลาย ูแปลวา่ “ชาวทะเล” หรือท่ี

ภาษาราชการเรียกว่า “ชาวไทยใหม่” พวกเขาอาศยัอยู่ท่ีเกาะโหลนมานับร้อยปีและยงัคงเดินตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช( รัชกาลท่ี9 ) ท่ีนัน่นกัท่องเท่ียวจะ

ได้สัมผ ัสกับบรรยากาศและวิถีชีวิตอีกรูปแบบหน่ึงท่ีแตกต่างไปจากฝ่ังภู เก็ตอย่างส้ินเชิง(ท่ีมา : 

https://satitfc.wordpress.comสืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

https://satitfc.wordpress.comสืบค้น/


 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียวสีเขียวผา่นกิจกรรมเพื่อสังคมท าฝายหว้ยชะลอน ้า 

1.2.2 เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย ์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

 การท าโครงงานคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมและศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งชุมชนวิสาหกิจ

ชุมชนต าบลราไวย ์เพื่อน ามาประกอบเป็นขอ้มูลในโครงงาน  

 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 

 ในการท าโครงงานคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลศึกษาจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นเวลา 3 เดือน ระหวา่ง

การปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 จากกรุงเทพมหานครไปยงัชุมชนต าบลราไวย ์เกาะโหลน จงัหวดัภูเก็ต 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ท าใหท้างบริษทัยิม้ละไมทวัร์ไดน้ าโปรแกรมน าเท่ียวชุมชนต าบลราไวยไ์ปเพิ่มยอดขายให้กบั

บริษทั 

 1.4.2นักท่องเท่ียวได้สัมผสัวิถีชีวิตประเพณีของชาวอูรักลาโวย้และได้เปิดประสบการณ์ใหม่

ส าหรับการท่องเท่ียว 

 1.4.3 ไดคื้นรายไดก้ระจายสู่คนในชุมชนและท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

 

 



 

 

1.5 นิยามค าศัพท์ 

 1.5.1 การท่องเท่ียวภายในประเทศ(Domestic Tour) คือ บุคคลท่ีเดินทางท่องเท่ียวอยูภ่ายในประเทศ

ของตนเส้นทางในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กรุงเทพมหานคร-ภูเก็ต 

 1.5.2 การท่องเท่ียวสีเขียว(Green Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

การปลูกป่า การป่ันจกัรยานทอ่งเท่ียว การท่องเท่ียวแบบคืนประโยชน์สู่สังคมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ 

 1.5.3 กิจกรรม Work Shop คือ กิจกรรมสร้างความกระชบัมิตรลดความเครียด เช่น การท าผา้บาติก 

การท าขนมโค การแทงหมึกโวยวาย 

1.5.4 ชุมชนต าบลราไวย ์เป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยูท่ี่เกาะโหลนมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่เดิมนั้นไม่

มีผูค้นอาศยัอยู่เป็นเกาะท่ีเต็มไปดว้ยป่าอุดมสมบูรณ์ จนเม่ือ 100 กว่าปีก่อน ไดมี้ชาวสตูลท่ีนบัถือศาสนา

อิสลาม ได้เดินทางมาถึงเกาะน้ีจึงตั้ งบ้านเรือนอาศัยอยู่ จนในท่ีสุดก็เป็นชุมชนชาวมุสลิมเล็ก ๆ ข้ึน 

เอกลกัษณ์ของท่ีน่ีก็คงหนีไม่พน้ความเป็นอยูท่ี่เรียบง่ายตามวิถีชีวิตชาวประมง(อูรักลาโวย้)ท่ีผกูพนักบัทอ้ง

ทะเล และอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นของดีคือผา้บาติกหรือผา้ปาเต๊ะท่ีมีการเพน้ท์ออกมาอย่างสวยงาม เป็นอีกหน่ึง

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งติดไมติ้ดมือกลบับา้นไปเป็นของฝาก ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของชุมชน

ต าบลราไวย ์

1.5.5 กิจกรรมเพื่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) หมายถึง กิจกรรมท่ีสร้างความ

รับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร โดยรับผดิชอบสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์รเพื่อน าไปสู่

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การจดัท าโครงงานเร่ืองการท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย์ผูจ้ดัท าศึกษาจากเอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 แนวคิดการท่องเทีย่ว Green Tourism 

 แนวคิดการท่องเท่ียวสีเขียวเป็นแนวคิดส าหรับการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น

การท่องเท่ียวท่ีท าลายธรรมชาตินอ้ยท่ีสุด 

            2.1.1 เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ (nature-based) รวมถึงแหล่งวฒันธรรม 

และประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะถ่ิน และทรงคุณค่าในพื้นท่ีนั้นๆ  

            2.1.2 เป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ (responsibly travel) และมีการจดัการอยา่ง

ย ัง่ยืน (sustainable management) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งต ่า (no 

or low impact) และช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของแหล่งท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืตลอดไป  

            2.1.3 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ (learning) และการให้การศึกษา (education) 

เก่ียวกบัระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้มของ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ความประทบัใจ 

(appreciation) และประสบการณ์ (experience) ท่ีมีคุณค่า ซ่ึงจะสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง

ทางดา้นการอนุรักษ ์ทั้งต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน ตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

           2.1.4 เป็นการท่องเท่ียวท่ีน าไปสู่การกระจายรายได ้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 

โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (involvement of local community or people participation) ใน

ภาคบริการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน (local benefit) มากกวา่การท่องเท่ียวท่ีเคยส่งเสริม

กนัมาตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีเรียกวา่ conventional tourism ซ่ึงมกัจะเป็น การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ

ใหญ่ๆ (mass tourism) ท่ีผลประโยชน์ส่วนใหญ่มกัจะตกอยู่กบัผูป้ระกอบการ หรือบริษทัน าเท่ียวเท่านั้น

(ท่ีมา : http://neung.kaengkhoi.ac.th/kks52/webm.3521/page2.html สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561)



 

 

 

2.2นโยบายของการท่องเทีย่วสีเขียว (หัวใจ 7 Greens) 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2561) มองเห็นความส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน

โดยเฉพาะการรักษาส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวต่าง ๆ ผา่นโครงการ “หวัใจ 7 Green”  

2.2.1. Green Heart : หวัใจสีเขียว 

คุณตอ้งมีหวัใจท่ีเคารพในวถีิแห่งธรรมชาติ ตระหนกัและศรัทธาในพลงัอนัยิง่ใหญ่ ไม่ใช่แค่ใครคน

ใดคนหน่ึงนะคะ แต่หมายถึงทุกคนท่ีอยูใ่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทั้งระบบ ตอ้งสร้างทศันคติ 

ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม และภยัคุกคามจากภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อ

การท่องเท่ียว ท่ีส าคญักวา่นั้นคือ ตอ้งลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั เพื่อป้องกนัรักษาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มควบคู่

ไปกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดว้ยความรู้ความเขา้ใจและวธีิการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

ในการจดัโปรแกรมการเดินทางคร้ังน้ีไดใ้ช้แนวคิด Green Heart : หวัใจสีเขียว โดยเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรม คือ กิจกรรมทุกกิจกรรมในโปรแกรมการเดินทางคร้ังน้ีลว้นตอ้งใชค้วามรักและเขา้ใจในธรรมชาติ

เพราะทุกกิจกรรมนั้นตอ้งท าร่วมกบัคนในชุมชนซ่ึงจะท าให้คุณไดรั้บรู้ถึงความส าคญัของธรรมชาติ เช่น 

การออกวางอวนปู การแทงหมึกโวยวาย มาเป็นอาหารท าไมท่ีเกาะของพวกเขาจึงยงัอุดมสมบูรณ์เพราะพวก

เขารู้รักในส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง 

2.2.2. Green Logistics : รูปแบบการเดินทางสีเขียว 

วธีิการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหมายถึงวิธีการเดินทางและรูปแบบ

การให้บริการในระบบการคมนาคม หรือการขนส่งทางการท่องเท่ียวจากแหล่งท่ีพกัอาศยัไปยงัแหล่ง

ท่องเท่ียว โดยเนน้การประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วย

รักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ใชร้ถ หรือ เรือพลงังานแสงอาทิตย ์ใชร้ะบบขนส่งมวลชนอยา่งคุม้ค่า ข่ีจกัรยานเพื่อ

ชมทิวทศัน์รอบเมืองแทนการขบัรถ ฯลฯ 

2.2.3. Green Attraction : แหล่งท่องเท่ียวสีเขียว 

แหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีการบริหารจดัการตามกรอบนโยบาย และการด าเนินงานในทิศทางของการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เพื่อคงสภาพดั้งเดิมของแหล่งท่องเท่ียวไวใ้หไ้ด ้ภายใตก้ารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

 

2.2.4. Green Community : ชุมชนสีเขียว 

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ตอ้งมีความรู้ท่ีจะบริหารจดัการการท่องเท่ียวในทิศทาง

ท่ีย ัง่ยืน พร้อมท่ีจะด าเนินงานการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท่ีส าคญั ตอ้งคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม และวิถีชีวิตอนั

เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน ส่ิงน้ีส าคญัมากนะคะ เพราะคนในชุมชนตอ้งมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และรู้สึก

เป็นหน่ึงเดียวกบัชุมชน เห็นแก่ส่วนรวม อีกทั้งตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่ ชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง ทั้งในเร่ือง

ท่องเท่ียว และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จะท าใหก้ารท่องเท่ียวของชุมชนยัง่ยนืไปไดต้ลอด 

2.2.5. Green Activity : กิจกรรมสีเขียว 

กิจกรรมท่ีคุณสามารถท าไดเ้พื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะ

เป็นข่ีจกัรยาน ปีนเขา ด าน ้า ฯลฯ 

2.2.6. Green Service : การบริการสีเขียว 

รูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวด้วย

มาตรฐานคุณภาพท่ีดี เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงการจดัระบบบ าบดัของเสีย 

ขยะ ส่ิงปฏิกลูท่ีเกิดจากนกัท่องเท่ียวดว้ย 

2.2.7. Green Plus : ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่ว่าคุณจะเป็นแค่นักท่องเท่ียวธรรมดา หรือเป็นเจา้ของกิจการธุรกิจการท่องเท่ียว คุณก็ตอ้งมี

กิจกรรม หรือการท าประโยชน์คืนกลบัแก่โลกใบน้ีดว้ย ดว้ยความเต็มใจ และมุ่งหวงัให้สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี

(ท่ีมา : http://thaifest.tourismthailand.org/index.php?page=content&id=855  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 

กรกฎาคม 2561) 

สรุปง่ายๆก็คือนโยบาย 7 Greens หรือ ท่องเท่ียวสีเขียว 7 แบบน้ี เป็นเสมือน “แนวทาง” ในการ

ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวทั้งระบบ ส่ิงส าคญัอยู่ท่ีจะต้องรณรงค์ให้ผูค้นทัว่ไปได้เข้าใจถึง

ความส าคญัของการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัโลก ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และช่วยลดโลกร้อนค่ะ 

 

 

http://thaifest.tourismthailand.org/index.php?page=content&id=855


 

 

2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัเกาะโหลน  

 2.3.1 ขอ้มูลดา้นสถานท่ี 

ชุมชนต าบลราไวยต์ั้งอยู่ท่ีเกาะโหลนนบัวา่เป็นอีกเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เเต่กลบัไม่ไดรั้บความสนใจ

ในวงการท่องเท่ียวในช่วงเวลาท่ีผา่นมามากนกัทั้งๆท่ีมีระยะทางไม่ไกลจากเกาะหลกัอยา่งภูเก็ตเท่าใดนกัท า

ให้ยงัคงเป็นอีกเกาะท่ีมีธรรมชาติสมบูรณ์เเละสวยงามอย่างมากอีกทั้งชีวิตของผูค้นบนเกาะก็ยงัไม่ได้

เปล่ียนไปมากนกัท าใหเ้ป็นมนตเ์สน่ห์อีกอยา่งท่ีอาจจะหาไดย้ากเเลว้ส าหรับเมืองท่องเท่ียวใหญ่อยา่งภูเก็ตท่ี

มีเเต่ความทนัสมยัอย่างมากมายจนธรรมชาติท่ีนกัท่องเท่ียวหลายคนตอ้งการนั้นเเทบจะไม่เหลือจึงท าให้

เกาะเเห่งน้ีเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีตอ้งการมาสัมผสักบัธรรมชาติอยา่งเเทจ้ริงส่ิงท่ีข้ึนช่ือของ 

เกาะโหลนก็คือการท่ีมีชายหาดท่ีสวยงามด้วยความละเอียดของเม็ดทราบประกอบกับไม่มีส่ิงอะไรมา

รบกวนจึงท าใหเ้ป็นมนตเ์สน่ห์ท่ีใครไดม้าสัมผสัเเลว้ตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอนเละดว้ยความสงบอยา่งหา

ท่ีไหนไม่ไดบ้นเกาะใหญ่อยา่งภูเก็ตก็ท าให้มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยเเละต่างชาติมกัจะเเอบมาหามุมสงบๆ 

ท่ีเกาะเเห่งน้ีกนัอยา่งคึกคกัจึงท าใหใ้นปัจจุบนันั้นเกาะเเห่งน้ีเร่ิมมีส่ิงก่อสร้างของความสะดวกสบายเพื่อคอย

ให้บริการนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนเเลว้ (ท่ีมา : http://www.thaihrhub.com/phuket/beach-phuket  สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561) 

2.3.2 ดา้นท่ีตั้งและอาณาเขต 

หมู่ 4 ต าบลราไวย ์อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

2.3.3 ขอ้มูลดา้นอาชีพหลกัของคนในชุมชน 

-เกษตรกร 

-การประมง 

-วิง่เรือ 

2.3.4 ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมประเพณี / เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ชุมชน 

-ชาติพนัธ์ุไทยมุสลิม 

 

http://www.thaihrhub.com/phuket/beach-phuket


 

 

คนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยแต่นบัถือศาสนาอิสลามหากเป็นบุรุษจะเรียกวา่ มุสลิม หรือเป็นสตรี

จะเรียกวา่ มุสลิมะฮ ์หรือเรียกโดยรวมวา่ อิสลามิกชน ค าวา่ "มุสลิม" เป็นค าท่ียืมมาจากภาษาอาหรับแปลวา่

ผูศิ้โรราบผูภ้กัดีมนุษยทุ์กคนสามารถเป็นมุสลิมไดโ้ดยการปฏิญาณตนมุสลิมนั้นไม่จ  ากดัเผา่พนัธ์ุ อายุ เพศ 

และวรรณะ ผูท่ี้เป็นมุสลิมจะตอ้งปฏิบติัตามศาสนวินยัต่าง ๆ ของอิสลาม(ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki  

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561)   

 

รูปท่ี 2.1 การแต่งกายแบบชาวมุสลิมผา้ปาเตะ๊ 

(ท่ีมา : http://www.77jowo.com/contents/72806 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561) 

จากรูปท่ี 2.1 ผุห้ญิงมุสลิมเม่ืออกจากบา้นจะแต่งกายแบบมิดชิดใชเ้ส้ือแขนยาวและมีผา้คลุมศรีษะ

(กายกบูง) ผูช้ายเม่ืออกจากบา้นจะนุ่งผา้โสร่ง สวมเส้ือแขนยาวและจะมีผา้โพกศรีษะ(ผา้ตรือแบ หรือซือแบ) 

หากไม่ใชผ้า้โพกศรีษะก็จะใชห้มวกท่ีเรียกวา่ กาปีเยาะ หรือซอเก๊าะ 

ผูห้ญิงมุสลิม นิยมนุ่งผา้ปาเต๊ะ สวมเส้ือบานง หรือบายอ หรือกุรง หรือเส้ือประเภทท่อนท่ีตดัเยบ็

แบบสากลหรือเส้ือยดืถา้อยูก่บับา้นจะไม่ใชผ้า้คลุมศรีษะเม่ืออกจากบา้นจึงจะคลุมศรีษะทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฐานะ 

วยั และการศึกษาของแต่ละบุคคล ส่วนผูช้ายนิยมสวมเส้ือตือโละบางอ ลกัษณะมีลกัษณะเป็นเส้ือคอกลม

อาจมีคอตั้งแบบคอจีน ผา่หนา้คร่ึงหน่ึง ติดกระดุมโลหะ ๓ เม็ด แขนเส้ือทรงกระบอกกวา้งยาวจดขอ้มือแต่

พบัชายข้ึนมาเล็กนอ้ย สวมกางเกงยาวแบบสากล สวมหมวกซอเก๊าะท่ีท าดว้ยก ามะหยี่สีต่างๆ หรืออาจสวม

หมวกกะปิเยาะซ่ึงเป็นทรงกลม ในวนันกัขตัฤกษ ์หรือวนัส าคญัทางทางศาสนาอิสลามชายมุสลิมในทอ้งถ่ิน 

  

 

http://www.77jowo.com/contents/72806


 

 

น้ีอาจจะแต่งกายท่ีเรียก ว่า สลีแน ลักษณะเหมือนชุดประจ าชาติมาเลเซีย (ชุดเกอบงัซาอนั) ชุดสลีแน

ประกอบดว้ยเส้ือตือโละบลางอมีลกัษณะเป็นเส้ือคอกลมอาจมีคอตั้งแบบคอจีนผ่าหน้าคร่ึงหน่ึงติดกระดุม

โลหะ ๓ เม็ด แขนเส้ือทรงกระบอกกวา้ง ยาวจดขอ้มือ แต่พบัชายข้ึนมาเล็กน้อยนุ่งกบักางเกงจีน มีผา้ซอ

แก๊ะขนาดสั้นกว่าใช้เป็นผา้นุ่งของผูห้ญิงนุ่งทบักางเกงให้ยาวเหนือ เข่า อาจเหน็บกริชท่ีเอว และใชส้ตาแง

โพกศรีษะ (เป็นผา้โพกศรีษะท่ีพบัเป็นรูปต่างๆ) เส้ือบานง (ภาษามลายกูลางเรียกวา่ บนัดง) เป็นเส้ือคอวีผา่

หน้าตลอด กลดัด้วยเข็มขดั ตวัเส้ือเน้นรูปทรง แขนยาวรัดรูปจรดขอ้มือ ชายเส้ือตรงหรือแหลมเล็กน้อย 

ต่อมาประยุกต์เป็นอีกแบบหน่ึงคือ เส้ือคอวีลึกปิดทบัดว้ยล้ินผา้สามเหล่ียม (เส้ือแบบน้ีเรียก บานงแมแด) 

เป็นเส้ือท่ีไดรั้บอิทธิพลจากอินโดนีเซีย นิยมใชผ้า้ลูกไม ้ผา้ก ามะหยี่ ผา้ต่วน หรือผา้ชีฟองตดัเส้ือ ใชนุ่้งกบั

ผา้ถุงธรรมดา หรือผา้ซอแกะ (ท่ีมา : https://sites.google.com/site/padungpolplam/kar-taeng-kay สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

-ประเพณชีาวมุสลมิ 

 

รูปท่ี 2.2 มาแกปูโล๊ะงานแต่งงาน 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/final56021234/wathnthrrm-laea-prapheni/ma-kae-pu-loa-ngan-
taengngan สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

 
     “มาแกปูโละ” เป็นภาษาทอ้งถ่ิน แปลวา่ “กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียวของชาวไทยท่ีนบัถือศาสนา
อิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเขา้สุหนัต ค าว่า  “กินเหนียว” ไม่ใช่ว่าเจา้ของจะบริการ
อาหารเฉพาะขา้วเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเล้ียงอาหารธรรมดาทัว่ไปนัน่เอง  
(ท่ีมา  : https://sites.google.com/site/final56021234/wathnthrrm-laea-prapheni/ma-kae-pu-loa-ngan-
taengngan สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

 

 

https://sites.google.com/site/padungpolplam/kar-taeng-kay
https://sites.google.com/site/final56021234/wathnthrrm-laea-prapheni/ma-kae-pu-loa-ngan-taengngan%20สืบ
https://sites.google.com/site/final56021234/wathnthrrm-laea-prapheni/ma-kae-pu-loa-ngan-taengngan%20สืบ
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg?attredirects=0


 

 

 
 

 รูปท่ี 2.3 มาโซะยาวกีารขลิบอวยัวะเพศ 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ) 

จากรูปท่ี 2.3 เป็นหลกัการของศาสนาอิสลามอนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองความสะอาดคือการขลิบผิวหนงั
หุม้ส่วนปลายอวยัวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาทอ้งถ่ินวา่ “มาโซะยาวี” ซ่ึงจะท าแก่เด็กชายท่ีมีอายุระหวา่ง 
๒-๑๐ ปีส่วนการจดัเล้ียงอาหารในวนัเขา้สุหนตัถือวา่เป็นประเพณีอยา่งหน่ึง  

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ) 

วนัฮารีรายอ มีอยู่ ๒ วนัคือ  

 

รูปท่ี 2.4 วนัฮารีรายอ 
(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงคมคม 2561) 

1. วันอิฏิลฟิตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอปอซอ เป็นวนัเฉลิมฉลองเน่ืองจากการส้ินสุดการถือศีล
อดในเดือนรอมฎอน เป็นการกลบัเขา้สู่สภาพเดิมคือ สภาพท่ีไม่ตอ้งอดอาหาร ไม่ตอ้งอดน ้ า ฯลฯ อีกต่อไป 
ซ่ึงตรงกับวนัท่ีหน่ึงของเดือนเซาวาล เป็นเดือนท่ี ๑๐ ทางจันทรคติ และทางราชการก าหนดให้เป็น
วนัหยดุราชการใน ๔ จงัหวดัชายแดนภาคใต(้ยกเวน้สงขลา) ๑ วนั 

 

 

 
 

https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam%20สืบค้น
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam%20สืบค้น
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam%20สืบค้น
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam%20สืบค้น
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD1.jpg?attredirects=0


 

 

 

รูปท่ี 2.5 วนัอิฏิลฟิตรี 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงคมคม 2561) 

2. วันอิฎิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึงวนัเฉลิมฉลองเน่ืองในวนัเชือดสัตวเ์ป็น
ทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทัว่ไปตรงกบัวนัท่ี ๑๐ ของเดือนซุลอิจญะเป็นเวลาเดียวกบั
การประกอบพิธีหจัญ ์ณ นครเมกกะของมุสลิมทัว่โลก ดงันั้นชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวนัตรุษน้ีวา่ วนัอีด
ใหญ่หรือวนัรายอหจัญี และทางราชการก าหนดใหเ้ป็นวนัหยุดราชการใน ๔ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยกเวน้
สงขลา) ๑ วนั(ที่มา : https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-
sasna-xislam สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงคมคม 2561) 

 

รูปท่ี 2.6 ประเพณีลอยเรือชาวอูรักลาโวย้ 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/kittisakdihmunthiysngkh/phakh-ti/prapheni-lxy-reux    สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 )  

 

 

https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam/raya2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam/raya2.jpg?attredirects=0


 

 

จากรูปที ่2.6 ประเพณลีอยเรือชาวอูรักลาโว้ยมีพธีิกรรมดังนี้ 

ในวนัข้ึน ๑๓ ค ่า ช่วงเชา้ ชาวเลจะเดินทางไปบริเวณท่ีจะท าพิธี ผูห้ญิงจะท าขนม ผูช้ายจะสร้างและ

ซ่อมแซมท่ีพกัชัว่คราว ช่วงเยน็ ทั้งหญิงและชายจะไปรวมกนัท่ีศาลบรรพบุรุษเพื่อน าอาหารเคร่ืองเซ่นไป

เซ่นไหวบ้รรพบุรุษเป็นการบอกกล่าวใหม้าร่วมพิธีลอยเรือ 

เช้าของวนัข้ึน ๑๔ ค ่า ผูช้ายส่วนหน่ึงเดินทางไปตดัไมเ้พื่อน าไมม้าท าเรือผูห้ญิงจะร้องร าท าเพลง 

ในขณะท่ีรอรับไม้บริเวณชายฝ่ังแล้วขบวนแห่จะแห่ไม้ไปวนรอบศาลบรรพบุรุษเพื่อน ากลับมาท าเรือ 

"ปลาจัก๊" คืนวนัข้ึน ๑๔ ค ่า มีพิธีฉลองเรือโดยมีการร ารอบเรือเพื่อถวายวญิญาณบรรพบุรุษโดยใช้ดนตรีและ

เพลงร ามะนาประกอบวงหน่ึงและอีกวงจะเป็นการร าวงแบบสมยัใหม่มีดนตรีชาโดวป์ระกอบการร้องร า 

โต๊ะหมอจะท าพิธีในช่วงเร่ิมฉลองเรือและมีพิธีสาดน ้ าตอนเท่ียงคืน(เลฮฺบาเลฮฺ)และท าพิธีอีกคร้ังในช่วง

เชา้ตรู่วนัข้ึน ๑๕ ค ่า ก่อนน าเรือไปลอยในทิศทางลมซ่ึงแน่ใจวา่เรือจะไม่ลอยกลบัเขา้ฝ่ังหลงัจากนั้นแยกยา้ย

กนันอนพกัผอ่น 

บ่ายวนัข้ึน ๑๕ ค ่า ผูช้ายส่วนหน่ึงแยกยา้ยไปตดัไมแ้ละหาใบกะพร้อเพื่อท าไมก้นัผีส าหรับท าพิธี

ฉลองในเวลากลางคืนโดยมีพิธีกรรมเหมือนกบัพิธีฉลองเรือทุกประการจนกระทัง่ใกลจ้ะสวา่งโต๊ะหมอจะ

ท าพิธีเสกน ้ ามนตท์ านายโชคชะตาและสะเดาะเคราะห์ให้สมาชิกท่ีเขา้ร่วมพิธีก่อนจะอาบน ้ ามนตแ์ละแยก

ยา้ยกนักลบับา้นโดยน าไมก้นัผไีปปักบริเวณรอบหมู่บา้นดว้ย 

ความส าคัญของพธีิกรรมประเพณลีอยเรือชาวอูรักลาโว้ย 

ประเพณีลอยเรือเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษอนัเก่ียวเน่ืองกบัต านานความเช่ือ

ความเป็นมาและวิถีชีวิตทุกอย่างของชาวเลอูรักลาโวย้การจดัพิธีฉลองเรือก็เพื่อการสะเดาะเคราะห์ส่ง

วิญญาณกลบัสู่บา้นเมืองเดิม และการส่งสัตวไ์ปไถ่บาปมีพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองตามวฒันธรรมท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีส าคญั เช่ือกนัวา่พิธีลอยเรือน้ีเป็นพิธีท่ีช่วยขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายออกจากหมู่เกาะ

ใหเ้รือน าเอาความชัว่ร้ายอปัมงคลออกไปและน าความสุขคืนกลบัมา 

เรือปลาจัก๊ท่ีท าข้ึนในพิธีลอยเรือท าจากไมตี้นเป็ดและไมร้ะก าเป็นสัญลกัษณ์ของ "ยาน" ท่ีจะน า

วญิญาณของคนและสัตวไ์ปสู่อีกภพหน่ึงมีช้ินไมร้ะก าท่ีสลกัเสลาอยา่งสวยงามเป็นรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ประดบั

ประดาอยูใ่นเรือรูปนกเกาะหวัเรือ หมายถึง "โตะ๊บุหรง" บรรพบุรุษผูซ่ึ้งสามารถหา้มลมหา้มฝนลายฟันปลา  

 



 

 

หมายถึง "โต๊ะบิกง" บรรพบุรุษท่ีเป็นฉลาม ลายงูหมายถึง "โต๊ะอาโฆะเบอราไตย" บรรพบุรุษท่ีเป็นงู ฯลฯ 

ในเรือยงัมีตุ๊กตาไมร้ะก าท าหน้าท่ีน าเคราะห์โศกโรคภยัของสมาชิกในแต่ละครอบครัวเดินทางไปกบัเรือ

และเคร่ืองเซ่นต่าง ๆ ท่ีจะใหว้ญิญาณบรรพบุรุษน าติดตวัไปยงัถ่ินฐานเดิมท่ีเรียกวา่ "ฆูนุงฌึไร" 

การร่ายร าแบบดั้งเดิมผสมผสานกบับทเพลงเก่าแก่และดนตรีร ามะนาเป็นส่วนประกอบท่ีเร้าใจและ

เป็นการร าถวายต่อบรรพบุรุษทุกคนท่ีร าเช่ือวา่จะไดบุ้ญ 

โต๊ะหมอผูน้ าทั้งทางโลกและทางธรรมเช่ือวา่เป็นผูท่ี้สามารถส่ือสารกบัพระผูเ้ป็นเจา้และวิญญาณ

บรรพบุรุษได้ผูท่ี้ผ่านพิธีลอยเรือถือว่าจะเป็นผูท่ี้ผ่านทุกข์โศกโรคภยัไปหมดแล้วชีวิตต่อไปขา้งหน้าจะ

ประสบแต่ความสุขและโชคดีในการท ามาหากิน (ท่ีมา : http://www.prapayneethai.com/ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 

สิงหาคม 2561) 

วถิีชาวประมงอูรักลาโว้ย  

มีวถีิชีวติผกูพนัอยูก่บัทอ้งทะเลไม่ต่างจากบรรพบุรุษในอดีตการหาปลาเป็นอาชีพหลกัของชาวอุรัก

ลาโวย้ใช้ชีวิตครอบครัวแบบผวัเดียวเมียเดียวโดยฝ่ายชายจะเขา้อยู่กบัครัวเรือนฝ่ายหญิงชัว่คราวก่อนแยก

เป็นครอบครัวเด่ียวเม่ือถึงเวลาสมควรชาวอุรักลาโวย้นั้นนับถือผีบรรพบุรุษและส่ิงเหนือธรรมชาติว่ามี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวเลจะมีภาษาและศาสนาเป็นของตัวเองเป็นลัทธิและความเช่ือว่ามีวิญญาณใน

ธรรมชาติและจกัรวาลต านานไดก้ล่าวไวว้า่พวกเขาน าคนท่ีตายแลว้ไปยงัเกาะท่ีเรียกว่าเกาะแห่งความตาย 

เพื่อให้วิญญาณคงอยู่ตลอดไป(ท่ีมา:https://live.phuketindex.com/th/rawai-orang-laut-phuket-5182.html

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

2.3.5 ขอ้มูลผลิตภณัฑข์องชุมชน 

-ผา้บาติก 

-ของทะเลสด 

-ของทะเลแปรรูป 

-น ้ามนัมะพร้าวสกดัร้อน 

 

http://www.prapayneethai.com/
https://live.phuketindex.com/th/rawai-orang-laut-phuket-5182.htmlสืบค้น
https://live.phuketindex.com/th/rawai-orang-laut-phuket-5182.htmlสืบค้น


 

 

-น ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ 

-ไมก้วาดทางมะพร้าว 

-ผกัเหนียง 

2.3.6 ขอ้มูลดา้นกิจกรรม 

 

รูปท่ี 2.7 กิจกรรมท าผา้บาติก 

(ท่ีมา : http://sharehappiness.tourismthailand.org สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ) 

จากรูปท่ี 2.7 ผา้บาติกหรือผา้ปาเต๊ะเป็นค าท่ีใชเ้รียกผา้ชนิดหน่ึงท่ีมีวิธีการท าโดยใชเ้ทียนปิดส่วนท่ี

ไม่ตอ้งการใหติ้ดสีและใชว้ธีิการแตม้ ระบาย หรือยอ้มในส่วนท่ีตอ้งการให้ติดสี ผา้บาติกบางช้ินอาจจะผา่น

ขั้นตอนการปิดเทียน แตม้สี ระบายสีและยอ้มสีนบัเป็นสิบ ๆ คร้ัง ส่วนผา้บาติกอยา่งง่ายอาจท าโดยการเขียน

เทียนหรือพิมพเ์ทียนแลว้จึงน าไปยอ้มสีท่ีตอ้งการ 

ค าวา่บาติก {Batik} หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นค าในภาษาชวาใชเ้รียกผา้ท่ีมีลวดลายท่ีเป็นจุด ค าวา่ “ ติก ” 

มีความหมายวา่ เล็กนอ้ย หรือจุดเล็กๆมีความหมายเช่นเดียวกบัค าวา่ตริติก หรือ ตาริติก ดงันั้นค าวา่ บาติกจึง

มีความหมายวา่เป็นผา้ท่ีมีลวดลายเป็นจุดๆ ด่างๆ 

วิธีการท าผา้บาติกในสมยัดั้งเดิมใชว้ิธีการเขียนดว้ยเทียน { wax- writing} ดงันั้นผา้บาติกจึงเป็น

ลกัษณะผา้ท่ีมีวธีิการผลิตโดยใชเ้ทียนปิดในส่วนท่ีไม่ตอ้งการใหติ้ด สี แมว้า่วิธีการท าผา้บาติกในปัจจุบนัจะ

กา้วหนา้ไปมากแลว้ก็ตาม แต่ลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของผา้บาติกก็คือจะตอ้งมีวิธีการผลิตโดยใชเ้ทียน

ปิดส่วนท่ีไม่ตอ้งการใหติ้ดสีหรือปิดส่วนท่ีไม่ตอ้งการให้ติดสีซ ้ าอีก 

 



 

 

แหล่งก าเนิดของผา้บาติกมาจากไหนยงัไม่เป็นท่ียุตินกัวิชาการชาวยุโรปหลายคนเช่ือวา่มีในอินเดีย

ก่อนแลว้จึงแพร่หลายเขา้ไปในอินโดนีเซียอีกหลายคนวา่มาจากอียิปตห์รือเปอร์เซียแมว้า่จะไดมี้การคน้พบ

ผา้บาติกท่ีมีอายเุก่าแก่ในประเทศอ่ืน ทั้งอียปิต ์อินเดีย และญ่ีปุ่นแต่บางคนก็ยงัเช่ือวา่ผา้บาติกเป็นของดั้งเดิม

ของอินโดนีเซียและยืนยนัว่าศัพท์เฉพาะท่ีเรียกวิธีการและขั้นตอนในการท าผา้บาติกเป็นศัพท์ภาษา

อินโดนีเซียสีท่ีใชย้อ้มก็มาจากพืชท่ีมีในอินโดนีเซียแท่งข้ีผึ้งชนิดท่ีใชเ้ขียนลายก็เป็นของอินโดนีเซียไม่เคยมี

ในอินเดียเลยเทคนิคท่ีใชใ้นอินโดนีเซียสูงกวา่ท่ีท ากนัในอินเดีย และจากการศึกษาคน้ควา้ของ N.J.Kron นกั

ประวติัศาสตร์ชาวดัตช์ก็สรุปไวว้่าการท าโสร่งบาติกหรือโสร่งปาเต๊ะเป็นวฒันธรรมดั้ งเดิมของเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตก่้อนติดต่อกบัอินเดีย 

จากการศึกษาของบุคคลต่างๆอาจกล่าวไดว้า่แมว้า่จะมีการคน้พบลกัษณะผา้บาติกในดินแดนอ่ืนๆ 

นอกจากอินโดนีเซียแต่ก็คงเป็นลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ินวิธีการปลีกย่อยจะแตกต่างกนัตามวิธีการท าผา้ของ

ชาติต่าง ๆ ท่ีจะให้มีลวดลายสีสัน ผา้บาติกของอินโดนีเซียเอง คงไม่ไดรั้บการถ่ายทอดจากชาติอ่ืน ในทาง

กลบักนัในระยะต่อมาการท าผา้บาติกของอินโดนีเซียไดรั้บการเผยแพร่ไปยงั ชาติอ่ืน ๆ ส่วนการท าผา้โสร่ง

บาติกนั้น คงมีก าเนิดจากอินโดนีเซียค่อนขา้งแน่นอน (ท่ีมา : https://krabibatik.wordpress.com/ สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

 

รูปท่ี 2.8 กิจกรรมการวางอวนปู 

(ท่ีมา:http://www1.fisheries.go.th/itstat/yearbook/gear/Crab%20gill%20nets.htmสืบคน้

เม่ือวนัท่ี7 สิงหาคม 2561) 

 

 

https://krabibatik.wordpress.com/%20สืบค้น
http://www1.fisheries.go.th/itstat/yearbook/gear/Crab%20gill%20nets.htmสืบค้น
http://www1.fisheries.go.th/itstat/yearbook/gear/Crab%20gill%20nets.htmสืบค้น


 

 

จากรูปท่ี 2.8 อวนจมปู (Crab gill nets) 

  เคร่ืองมืออวนท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ อวนจม หรืออวนลอยปูมา้ อวนจมปูทะเลหรืออวนร่อง 

โดยเฉพาะอวนจมปูมา้ จดัวา่เป็นเคร่ืองมือประมงพื้นบา้นท่ีพบมากท่ีสุดเกือบทุกหมู่บา้น บางรายใชต้ลอดปี 

แต่ส่วนใหญ่จะเปล่ียนไปใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ ในช่วงท่ีเคร่ืองมืออ่ืนท ารายไดใ้หม้ากกวา่การใช ้ อวนจมปูมา้ 

ส่วนอวนจมปูทะเลมีการใชก้นันอ้ยมาก และมีความยาวอวนสั้นกวา่ อวนจมปูมา้ ส่วนใหญ่ใชท้  าการประมง

ในบริเวณร่องแม่น ้า คลองน ้ าเคม็ท่ีมีปูทะเลชุกชุม จ านวนคน 1 - 4 คน ข้ึนอยูก่บัชนิด เคร่ืองมือ ความยาว

อวน และขนาดเรือ 

จงัหวดัท่ีพบมากท่ีใช้อวนจมปูม้า ได้แก่ จงัหวดัชายทะเลเกือบทุกจงัหวดั ส่วน อวนจมปูทะเล 

ไดแ้ก่ จงัหวดัตราด จนัทบุรี ระยอง สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช เป็นตน้ 

เรือและอุปกรณ์ 

เรือประมงขนาด 4 - 14 เมตร เคร่ืองยนต ์5 - 150 แรงมา้ เรือขนาดเล็กในบางจงัหวดัมีการติดตั้งวิทยุ

ส่ือสาร 

เคร่ืองมืออวน 

อวนจมปูมา้ 

มีความยาว ตั้งแต่ 350 ถึง 1,500 เมตร ข้ึนอยู่กบัว่าจะน าอวนแต่ละชุดมาต่อกนัมากน้อยเพียงใด 

อวนชุดหน่ึง หรือห่อหน่ึงจะมีความยาวประมาณ 300 ถึง 500 เมตร เน้ืออวนมี 2 ชนิด ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด

คือ อวนเอ็น อีกชนิดหน่ึงพบน้อยเป็น เน้ืออวนไนล่อนสีเขียวหรือขาว อวนชนิดท่ีนิยมใช้กนัมากเป็นทุ่น 

พลาสติก ทุ่นอีกชนิดหน่ึงเป็นทุ่นโฟมน่ิม ตดัเป็นแท่งส่ีเหล่ียมในเขต อ าเภอเมือง และ อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช มีการใชอ้วนปูอีกแบบหน่ึง ใชทุ้่นพยุงอวนแบบอวนลอยปลาอินทรี และอยูบ่นผิว

น ้ า แต่ความลึกมากกว่าอวนจมปูม้าทัว่ไป เน้ืออวนท่ีใช้เป็นอวน ไนล่อนสีเขียว ทุ่นพยุงอวนใช้ทุ่นรูป

กระบอกเหมือน อวนลอยปลาอินทรี แต่ขนาดเล็ก ทุ่นแต่ละลูกจะมีเชือกสายทุ่นผกูดา้นล่างของทุ่น อวนปู

มา้แบบน้ีใช้จบัปูมา้ขนาดกลางบริเวณน ้ าต้ืน และหากผืนอวนดา้นล่างขาดมากจะกลบัเอาเน้ืออวนดา้นล่าง

ข้ึนบนเพื่อใชต่้อไป  

 

 



 

 

อวนจมปูทะเล  

เป็นอวนจมปูประเภทหน่ึง ลกัษณะเหมือนกบัอวนจมปูมา้ แต่ความยาวอวนนอ้ยกวา่ เพราะวางในท่ี

จ ากดั ความยาวอวน 200 - 300 เมตร ทุ่นพยงุอวนเป็นทุ่นพลาสติกบางรายใชทุ้่นโฟมน่ิมตดัเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้หากน ้าไหลแรงจะเพิ่มน ้าหนกัถ่วงคร่าวล่างดว้ยคอนกรีตหรือหินผกูห่างกนั 10 เมตรส่วน

ปลายสุดผนือวนยดึให้อยูก่บัท่ีดว้ยกอ้นหินหรือคอนกรีต  

 

อุปกรณ์อื่นๆ 

ไดแ้ก่ทุ่นธงบอกต าแหน่งแนวอวนจ านวนอย่างน้อย 2 ทุ่น/ชุดและถา้ใช้ในเวลากลางคืนจะแขวน

ตะเกียงท่ีทุ่นดว้ยหากใชจ้บัปูทะเล หรือ ปูมา้ บริเวณใกลฝ่ั้งอาจใชทุ้่นแบบง่ายๆ ไม่มีธง 

วธีิท าการประมง  

เคร่ืองมือน้ีใชไ้ดท้ั้งกลางวนัและกลางคืนในบริเวณน ้ าลึกตั้งแต่ 2 เมตร ข้ึนไป จนถึง 40 เมตร บาง

รายท าการประมงไกลฝ่ังมากจะคา้งคืนในทะเล และปล่อยอวนทิ้งไวน้านประมาณ 2 - 3 วนั แต่ส่วนใหญ่จะ

ปล่อยอวนทิ้งไว ้12 - 24 ชัว่โมง การวางอวนจะปล่อยอวนเป็นแนวตรงตามแนวชายฝ่ังจ านวน 1 - 3 แถว มี

ทุ่นบอกแนวอวนท่ีปลายสุดผืนอวนทั้งสองขา้งถา้ใชอ้วนยาวมากส่วนใหญ่จะเสริมทุ่นธงบริเวณช่วงกลาง

ดว้ย 1 - 2 ทุ่น เม่ือกูอ้วนแลว้จะน าอวนท่ีติดปูมาปลดท่ีฝ่ัง แลว้จดัเตรียมอวนใหเ้รียบร้อย อวนจมปูทะเลส่วน

ใหญ่กูอ้วนกลบัไปกลบัมา และเก็บอวนข้ึนเรือต่อเม่ือกลบัเขา้ฝ่ัง  

สัตว์น า้ทีจั่บได้  

 ไดแ้ก่ ปูมา้ ปูลาย ปูดาว ปูตายาว ปูทะเล และสัตวน์ ้าชนิดท่ีอาศยัท่ีพื้นทะเล อยา่งเช่น ปลากระเบน 

หอยขนาดใหญ่ชนิดต่างๆเป็นตน้

(ท่ีมา:http://www1.fisheries.go.th/itstat/yearbook/gear/Crab%20gill%20nets.htmสืบคน้เม่ือวนัท่ี7 สิงหาคม 

2561) 

 

 

 

 

http://www1.fisheries.go.th/itstat/yearbook/gear/Crab%20gill%20nets.htmสืบค้น


 

 

 

รูปท่ี 2.9 กิจกรรมแทงหมึกโวยวาย 

(ท่ีมา : https://www.phuketemagazine.com/ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ) 

จากรูปท่ี2.9“โวยวาย”ก็คือปลาหมึกชนิดหน่ึงซ่ึงพอช่วงน ้ าทะเลลดชาวอูรักลาโวย้ก็ไปจบัมาขาย

หรือมาท าเป็นอาหารส่วนการแทงโวยวายตามแบบดั้งเดิมนั้นชาวอูรักลาโวย้จะเลือกเวลาท่ีน ้ าทะเลลงต ่าสุด

โดยจะเหลากา้นมะพร้าวท าเป็นท่ีร้อยปูจากนั้นน าปูท่ีร้อยแหยล่งไปในรูของโวยวายพอมนัจบัเหยื่อก็จะใช้

เหล็กแทงข้ึนมา งานน้ีตอ้งอาศยัความช านาญแยกแยะระหวา่งรูปูกบัรูปลาหมึก 

ปัจจุบนัโวยวายกลายเป็นอาหารยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในหมู่บา้นท าให้ราคาพุ่งข้ึนไป

ถึงกิโลกรัมละ 200 บาท ท าให้ชาวอุรักลาโวย้หันมาท าอาชีพแทงโวยวายมากข้ึนเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิต

ดั้งเดิม และสร้างรายได้ให้กบัชุมชน (ท่ีมา : https://news.mthai.com/economy-news/477034.html สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phuketemagazine.com/%20สืบค้น
https://news.mthai.com/economy-news/477034.html


 

 

 

รูปท่ี 2.10 การท าลูกประคบสมุนไพร 

( ท่ีมา : http://www.yesspathailand.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

ลูกประคบสมุนไพรคือผา้ท่ีใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกันน ามาน่ึงให้ร้อนเป็นวิธีการ

บ าบดัรักษาของการแพทยแ์ผนโบราณแลว้ประคบบริเวณท่ีเจ็บปวดเคล็ดขดัยอกโดยอาศยัความร้อนและ

คุณสมบติัสมุนไพรท าใหอ้าการดีข้ึนคนไทยนิยมใชลู้กประคบสมุนไพรรักษากนัมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั 

โดยมกัใช้รักษาควบคู่กบัการนวดแผนไทยคือหลงัจากนวดเสร็จแลว้จึงประคบนาบไปตามร่างกายผลของ

ความร้อนท่ีไดจ้ากการประคบท าใหห้ลอดเลือดฝอยขยายตวัและตวัยาสมุนไพรร้อนๆซึมผา่นชั้นผิวหนงัเขา้

สู่ร่างกายและยงัช่วยท าให้เน้ือเยื่อพงัผืดยืดตวัออกลดการติดขดัของขอ้ต่อลดการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือลด

ปวด ช่วยลดการบวมท่ีเกิดจาการอกัเสบของกลา้มเน้ือ เอ็น และขอ้ต่อ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต 

( ท่ีมา : http://www.yesspathailand.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 2.11 การท าขนมโค 

( ท่ีมา : https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingmae&month=11-03-

2013&group=20&gblog=25 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ) 

ขนมโคขนมพื้นบา้นชาวปักษ์ใตค้ลา้ยขนมตม้ขาวของคนภาคกลางเช่ือว่าเป็นขนมโบราณท่ียงัคง

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นขนมโคยงัมีความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์กบัพื้นท่ีภาคใตม้าอยา่งยาวนานจากความ

เช่ือของคนพื้นถ่ินท่ีวา่ ขนมโค เป็นขนมมงคล ใชบ้นบานศาลกล่าวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนบัถือทั้งผี-พราหมณ์-

พุทธ เช่น หลวงพ่อทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด  พระพิฆเณศ  เป็นตน้และคงไม่แปลกอะไร ท่ีชาวบา้นจึงไดน้ า

วสัดุทอ้งถ่ินมาท าเป็นขนมเพื่อบูชา แทนการใช้ขนมลาดูท่ีชาวอินเดียบูชาองค์พิฆเณศ ซ่ึงทางปักษ์ใตเ้อง

ไดรั้บความนิยมสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนัมากกวา่ ท าให้ความรับรู้นั้นคล่ีคลาย และลืมเลือนไปอย่างไรก็ตาม

ความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ของขนมโคกบัพื้นถ่ินใตน้ั้นน่าจะสืบเน่ืองมาจาก บริเวณคาบสมุทรภาคใต ้ 

ในอดีตเป็นสะพานเช่ือมโยงการคา้ระหว่างโลกตะวนัออก(จีนเป็นหลกั)-ตะวนัตก(อินเดีย อาหรับ โรมนั)

เกิดเป็นชุมชนสถานีการคา้เมืองท่าทั้งฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั บรรดาพ่อคา้จากอินเดียและจีนเดินเรือ

เลียบชายฝ่ังมาแลกเปล่ียนส่ิงของ ตั้งถ่ินฐาน เช่นเมืองตะโกลา (Takola) หรือตะกัว่ป่า เมืองไชยา แหลมโพธ์ิ 

สุราษฎร์ธานี ตามพรลิงค ์นครศรีธรรมราช  ซิงก่อร่า สงขลา(บริเวณคาบสมุทรสท้ิงพระ)ในการเขา้มาของ

พ่อคา้นกั บวช(พราหมณ์-พุทธ)จากอินเดียนั้น ไดน้ าลทัธิ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ เขา้มาเผยแพร่ 

เกิดการผสมผสานกบัความเช่ือพื้นถ่ิน(ผี) ความเช่ือเหล่าน้ีได้ฝังหย ัง่รากลึกลงบนผืนดินแห่งคาบสมุทร 

กลายเป็นวฒันธรรมความเช่ือ การเคารพบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนถึงรูปแบบพิธีกรรมเฉพาะถ่ินใตข้ึ้นเช่น 

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingmae&month=11-03-2013&group=20&gblog=25
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingmae&month=11-03-2013&group=20&gblog=25


 

 

การบนบานองค์พิฆเณศดว้ยขนมโคเป็นตน้(ท่ีมา:http://kanomco.blogspot.com/2013/02/blog-post_28.html 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

 

รูปท่ี 2.12 กิจกรรมเพื่อสังคมท าฝายหว้ยชะลอน ้า 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/maneechaymu/home/withi-kar-tha-fay-chalx-na สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 

กนัยายน 2561 ) 

จากรูปท่ี 2.12 เป็นฝายวสัดุธรรมชาติผสมปูนเพื่อกกัเก็บและชะลอน ้าในหว้ยภายในชุมชนช่วงฤดู

ฝนน ้าหลากท าฝายหว้ย 

1. แนวทางการก่อสร้างฝายตน้น ้าล าธาร/ฝายชะลอน ้า 

1.1 การเลือกสถานท่ีก่อสร้าง  

    ในการเลือกจุดท่ีก่อสร้างฝายตน้น ้ าล าธารปัจจยัส าคญัท่ีควรค านึงถึงคือ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากฝาย ไม่

วา่จะเป็น ดา้นการอนุรักษต์น้น ้า ดา้นนิเวศวทิยาป่าไม ้ดา้นเกษตรกรรม ตลอด จนดา้นชุมชน นอกจากน้ีการ

ก าหนดพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้าง ยงัตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นท่ีความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ประกอบอีก

ดว้ย  

  1.2 การเลือกวสัดุส าหรับก่อสร้าง  

รูปแบบของฝายตน้น ้ าล าธาร สามารถแบ่งแยกออกตามวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็น2 แบบดว้ยกนั 

คือ วสัดุท่ีหาไดจ้ากธรรมชาติ เช่น เศษไม ้ปลายไม ้และเศษวชัพืช หินขนาดต่าง ๆ ท่ีหาไดใ้นพื้นท่ี และวสัดุ 

 

https://sites.google.com/site/maneechaymu/home/withi-kar-tha-fay-chalx-na%20สืบค้น


 

 

ท่ีจะตอ้งจดัซ้ือ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น กรวด ทราย การเลือกวสัดุแต่ละชนิดข้ึนอยู่กบัชนิด ขนาดและ

วตัถุประสงค ์รวมทั้งสภาพพื้นท่ี ปริมาณน ้า และปัจจยัต่างๆ ในแต่ละจุด      

1.3 การก าหนดขนาดของฝาย 

ขนาดของฝายไม่มีการก าหนดขนาดตายตวั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

        3.1 พื้นท่ีรับน ้าของแต่ละล าหว้ย  

        3.2 ความลาดชนัของพื้นท่ี  

        3.3 สภาพของดินและการชะลา้งพงัทลายของดิน  

        3.4  ความกวา้ง-ลึกของล าหว้ย          

        3.5 ปริมาณน ้าฝน  

        3.6 วตัถุประสงคข์องการก่อสร้าง 

1.4 วธีิการก่อสร้าง  

  การก่อสร้างฝายแต่ละฝายข้ึนอยู่กบัชนิดและวสัดุท่ีใช ้ถา้เป็นฝายผสมผสาน เช่น ฝายเศษไม ้และ

ฝายกระสอบทราย เป็นเพียงการน าวสัดุดงักล่าวมาวางกองรวมกนัเพื่อขวางร่องห้วย โดยใชห้ลกัเสาไม ้หรือ

เสาคอนกรีตปักยึดให้ลึกพอสมควรก็เพียงพอ เน่ืองจากฝายดงักล่าวส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัตน้ ๆ ของล า

หว้ย ซ่ึงมีปริมาณน ้าและความรุนแรงของการไหลไม่มาก จึงไม่จ  าเป็นตอ้งการความแขง็แรงนกั ประกอบกบั

ฝายดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อกรองตะกอนไวเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ไม่มีการเก็บกกัน ้ า จึงสามารถ

สร้างไดท้ัว่ ๆ ไปไม่มีขอ้ก าหนดมากนกั  

ส่วนฝายก่ึงถาวร และฝายถาวร เช่น ฝายหินเรียงและฝายคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ในการก่อสร้าง

ควรเน้นเร่ืองความแข็งแรงเป็นหลกั ควรมีการวางฐานรากท่ีแข็งแรงให้เพียงพอ โดยการเจาะลึกลงไปใน

พื้นท่ีร่องห้วยให้ถึงดินแข็งหรือชั้นหินประมาณ 1 เมตร และมีสันฝายลึกเขา้ไปในผนงัร่องห้วยทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัสภาพของดินในแต่ละหว้ยดว้ย หรืออาจใชว้ธีิการอยา่งอ่ืนเพื่อเสริมความแข็งแรงของตวัฝายให้มากข้ึนก็

ได ้ในการก่อสร้างฝายแต่ละชนิด ถา้เป็นฝายก่ึงถาวรหรือฝายถาวรท่ีมีการเก็บกกัน ้า ควรค านึงถึงทางระบาย 

 



 

 

น ้ าหรือทางน ้ าลน้ให้เพียงพอกนักบัปริมาณน ้ าท่ีไหลผา่น ไม่เช่นนั้นอาจจะกระทบกระเทือนกบัโครงสร้าง

ของฝายนั้น ๆ ได ้ (ท่ีมา : https://sites.google.com/site/maneechaymu/home/withi-kar-tha-fay-chalx-na สืบคน้เม่ือวนัท่ี 

18 กนัยายน 2561 ) 

 

https://sites.google.com/site/maneechaymu/home/withi-kar-tha-fay-chalx-na%20สืบค้น


 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั (สาขา สมุทรสาคร) 

 ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 2 ต  าบล น ้าริด อ าเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จงัหวดั อุตรดิตถ ์53000 

 E-mail  : Yimramaitour@outlook.co.th 

 โทรศพัท ์ : 034-450451 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทัยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั 

บริษทั ยิ้มละไมทวัร์ จ  ากดั  เป็นบริษทัน าเท่ียว ท่ีจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวกบักรมการท่องเท่ียว 

ประเภทในประเทศ ได้รับใบอนุญาตเลขท่ี 22/00521 เม่ือวนัท่ี 25/02/2016 โดยใช้ช่ือภาษาองักฤษ 

YIMRAMAI TOUR CO.,LTD มีการจดัการน าเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ การจดัประชุม สัมมนา งาน

สังสรรคป์ระจ าปีใหก้บัลูกคา้ 



 

 

3.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 

การจดัโปรแกรมท่องเท่ียว และการน าเท่ียวในรูปแบบต่างๆภายในประเทศ การจดัประชุม สัมมนา งาน

สังสรรคป์ระจ าปีใหก้บัลูกคา้ 

3.3 เอกสารที่เกีย่วข้องกบับริษัท  

   

 

รูปท่ี 3.2 ตราสัญลกัษณ์ประจ า บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั 

 

รูปท่ี 3.3 ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียว 



 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 ใบทะเบียนภาษี 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกษาฝึกงาน : ทวัร์ประสานงาน 

งานด้านการประสานงาน 

-ติดต่อลูกคา้ 

-ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 

งานด้านเอกสาร 

-เอกสารขอ้มูลลูกคา้ 

-เอกสารสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร  

-เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัน าเท่ียว 

งานบริการ 

-ผูช่้วย Staff Tour  

-ดูแลลูกคา้ 



 

 

งานด้านข้อมูล 

-คน้หาขอ้มูลเร่ืองแหล่งท่องเท่ียว 

-คน้หาขอ้มูลเร่ืองเส้นทาง 

-สอบถามขอ้มูลการเขา้พกักบัโรงแรมท่ีพกั 

-สอบถามขอ้มูลดา้นร้านอาหาร 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

นายธนกร เตาซิงห์  ต าแหน่งงาน : ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

25 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

3.7.2 วเิคราะห์ของมูลและปัญหาท่ีพบ 

3.7.3 ก าหนดเร่ืองโครงงาน 



 

 

3.7.3 ด าเนินการปฏิบติังาน  

3.7.4 สรุปผล 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
พ.ค.61 

( 25 – 31 พ.ค. 61) 
มิ.ย.61 

(1 – 30 มิ.ย. 61) 
ก.ค.61 

(1 – 31 ก.ค. 61) 
ส.ค.61 

(1 – 30 ส.ค. 61) 

1.รวบรวมขอ้มูลและศึกษา
ขอ้มูลของโครงงาน 

                 

2.วเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหา
ท่ีพบ 

                 

3.ก าหนดเร่ืองโครงงาน                  

4.ด าเนินงานการปฏิบติังาน                  

5.สรุปผล                  

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 สมุดคู่มือการท่องเท่ียว 

 3.8.2 แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว 

 3.8.3 บทความทางอินเตอร์เน็ต 

 



 

 

บทที ่4 

รายละเอยีดโปรแกรมการท่องเทีย่ว 

โครงงานการท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย ์เพื่อการท่องเท่ียวกรณีศึกษา : บริษทัยิม้ละไมทวัร์

จ ากดั โครงงานท่องเท่ียวท่ีศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวสีเขียววา่มีรูปแบบและลกัษณะอยา่งไรเพื่อน ามาปรับ

ใช้เสนอโปรแกรมการน าเท่ียวให้กบั บริษทั ยิ้มละไมทวัร์ จ ากดั เป็นโปรแกรมท่ีอยู่ในพื้นท่ีเกาะโหลน 

ชุมชนต าบลราไวย ์จงัหวดัภูเก็ต 

4.1 รายละเอียดโปรแกรม 

การท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย ์: กรุงเทพมหานคร-ภูเก็ต 2 วนั 1 คืน 

 4.1.1 ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว  

  1) เกาะโหลน ภูเก็ต สุดยอดเกาะสวยและสงบ 

 

รูปท่ี 4.1 เกาะโหลน 

(ท่ีมา : https://travel.kapook.com/view183303.html สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561) 

เกาะโหลน ตั้งอยู่ห่างจากตวัเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ในความดูแลของเทศบาล

ต าบลราไวย ์อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต เป็นอีกหน่ึงเกาะท่ีมีขนาดใหญ่แต่กลบัไม่ค่อยเป็นท่ีพูดถึงเท่าไรนกั 

และน่ีจึงอาจเป็นเหมือนขอ้ดีส าหรับเกาะโหลน ท่ียงัคงธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และสวยงามรวมถึงวถีิชีวติ 



 

 

ชาวบา้นท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมมากนกัส่ิงแรกท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัเม่ือเดินทางมาถึงเกาะโหลน 

นัน่คือความสวยงามของชายหาด และความเงียบสงบอยา่งยากท่ีจะหาไดจ้ากท่ีไหนง่าย ๆ รวมถึงเสน่ห์ของ

บา้นเรือนชาวบา้น ท่ียงัคงมีความเก่าเก่าและมีเอกลกัษณ์ โดยชาวบา้นส่วนใหญ่ของท่ีน่ี ยงัคงประกอบอาชีพ

ดั้งเดิม เช่น ประมง ท าสวนยางพารา และท าสวนมะพร้าว เป็นต้นเหล่าน้ีเป็นเหมือนมนตร์เสน่ห์ท่ีน่า

หลงใหล เหมือนเป็นอีกหน่ึงมุมสงบของภูเก็ต ท่ีความเจริญของโลกสมยัใหม่ยงัไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทมาก

นกั จึงท าใหเ้ป็นเกาะท่ีน่าสนใจส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีอยากเดินทางมาสัมผสัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงกิจกรรม

ภายในเกาะโหลน ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนโดยชุมชน และเน้นไปท่ีการใช้ทรัพยากร

ท่องเท่ียวภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประกอบดว้ยภูเขา ทะเล ชายหาด และศิลปหตัถกรรม

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จนเกิดเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น ด าน ้ าดูปะการัง, ล่องเรือ, ตกปลา, จบัหมึก

โวยวาย, เดินป่า, ชมศิลปวฒันธรรม, การเรียนรู้การท าอาหารพื้นบา้น, สปา และการท าผา้บาติก เป็นตน้ 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีนักท่องเท่ียวจะได้สัมผสัเม่ือมาเยือนเกาะโหลน และเป็นส่ิงท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตั้งใจจริงของชาวบา้นในชุมชน ท่ีตอ้งการจะรักษาแผน่ดินเกิดแห่งน้ีให้สวยงามและ

พ ร้อม ถ่ ายทอดความ รู้ สึก เห ล่ านั้ น คืนกลับมาให้นักท่ อง เ ท่ี ยวได้สั มผ ัสด้ว ย เ ช่นกัน (ท่ี ม า  : 

https://travel.kapook.com/view183303.html สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561) 

  2) ถนนถลางยา่นเมืองเก่าภูเก็ตหลงสเน่ห์ยา่นเมืองภูเก็ตสวยและคลาสสิคจนน่าไปเยอืน  

 

รูปท่ี 4.2 ถนนถลางยา่นเมืองเก่าภูเก็ต 

(ท่ีมา : https://www.sanook.com/travel/1403229/ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ) 

 

https://travel.kapook.com/view183303.html%20สืบค้นเมื่อวันที่%2018%20กันยายน%202561


 

 

เสน่ห์ของชิโนโปรตุกีสคือการคงไวซ่ึ้งสถาปัตยกรรมแบบดั้ งเดิมของชาวเมืองภูเก็ต ซ่ึงเป็น

สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปท่ีสวยงามและมีสีสันสดใสท าให้ยา่นน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและโด่งดงั

ของเมืองภูเก็ต นอกจากน้ียงัมีห้างร้านต่างๆท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่สมยัโบราณท าให้มีกล่ินอายของความ

คลาสสิคอยา่งมากในยา่นน้ีนอกจากน้ียงัมี Street art ศิลปะบนก าแพง หรือ กราฟฟีต้ีนัน่เอง โดยจะกระจาย

และซ่อนตวัอยูใ่นยา่นชิโนโปรตุกีสรอให้นกัท่องเท่ียวมาตามหาและถ่ายภาพดว้ยอีกหน่ึงไฮไลทข์องยา่นน้ี

คืออาหารการกินท่ีเรียกได้ว่า แต่ละร้านนั้นเป็นระดบัต านานของเมืองภูเก็ตเลยทีเดียว โดยเฉพาะอาหาร

พื้ น เ มื อ งข องภู เ ก็ ต  ทั้ ง ต่ิ มซ า  โ ร ตี ม ะ ตะบะห มี ฮก เ ก๊ี ยน  แล ะ  ขนมหว านโ อ๋ ว เ อ๋ ว (ท่ี ม า  : 

https://www.sanook.com/travel/1403229/ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ) 

  3) ร้านคุณแม่จูสุ้ดยอดของฝากจากภูเก็ต 

 

รูปท่ี4. 3 ร้านของฝากคุณแม่จู ้

(ท่ีมา : http://khunmaejuphuket.com/ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ) 

"สุดยอดของฝากจากภูเก็ต" ท่ีมีทั้งของท่ีระลึก หัตถกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นเมือง ท่ีมี

ช่ือเสียง จนเป็นสัญลกัษณ์ของชาวใต ้โดยเฉพาะชาวจงัหวดัภูเก็ต ร้านคุณแม่จูภู้เก็ต สืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษมายาวนาน กวา่ 70 ปี จากผลิตภณัฑ์แกงไตปลา และน ้ าพริกกุง้เสียบ กบัร้านเล็กๆ ของผูห้ญิงชาวบา้น

สะป าท่ีช่ือ คุณแม่หงวดจู ้สันติกุล จนถึงปัจจุบนั ไดมี้การคิดคน้พฒันาอาหารพื้นเมือง ท่ีมากดว้ยคุณค่าทาง

โภชนาการอย่างหลากหลาย อาทิ น ้ าพริกสูตรคุณแม่จูภู้เก็ต กว่า 50 ชนิด ขนมเตา้ส้อกว่า 10 รสชาติ บน

พื้นท่ีขนาด 300 ตารางเมตร(ท่ีมา : http://khunmaejuphuket.com/ สบืค้นเมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ) 

 

 

https://www.sanook.com/travel/1403229/%20สืบค้น
http://khunmaejuphuket.com/%20สืบค้น


 

 

4.1.2 ขอ้มูลดา้นโรงแรมท่ีพกั 

 

รูปท่ี 4.4 โฮมสเตยอ์นัวาคุม้บา้น 

( ท่ีมา : https://travel.kapook.com/view183303.html สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ) 

 จากรูปท่ี 4.4 โฮมสเตยอ์นัวาคุม้บา้นส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะสนุกกบักิจกรรมและด่ืมด ่าบรรยากาศ

ของเกาะโหลนได้อย่างเต็มท่ี( ท่ีมา : https://travel.kapook.com/view183303.html สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 

กนัยายน 2561 ) 

 

  

https://travel.kapook.com/view183303.html%20สืบค้น


 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปโปรแกรมทวัร์ 

 
 

  การท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย์ 
(กรุงเทพมหานคร-ภูเกต็) 

2 วนั 1 คืน 
บริษัท ยิม้ละไมทวัร์ จ ากดั 

 
 
 
 

 
 

วนัที ่1 

ช่วงเช้า : นดัเจอกนัท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยงัสนามบินภูเก็ตเดินทาง
ไปท่าเทียบเรืออ่าวฉลองดว้ยรถตู ้VIP  ข้ึนเรือหวัโทงต่อไปยงัเกาะโหลน 
ช่วงเทีย่ง : รับประทานอาหารทะเลท่ีเกาะโหลน 
ช่วงบ่าย : ท ากิจกรรมเพน้ทผ์า้บาติกต่อดว้ยกิจเพื่อสังคมท าฝายหว้ยชะลอน ้า
หลงัจากนั้นท ากิจกรรมวางอวนปู 
ช่วงเยน็ : พบปะงานเล้ียงสังสรรคแ์ต่งตวัดว้ยธีม “ฮาวายชาวเกาะ” รับชมการแสดง
รองเง็งดนตรีสดพร้อมดว้ยกิจกรรมสันทนาการอยา่งสนุกสนานหลงัจากเสร็จ
กิจกรรมกลบัเขา้ท่ีพกัพกัผอ่นตามอธัยาศยั.... 

 
 
 
 

วนัที ่2 

ช่วงเช้า : ต่ืนนอนเรียนรู้วถีิชาวประมงออกไปเก็บอวนปูหลงัจากท ากิจกรรมเสร็จ
รับประทานอาหาร ณ โฮมสเตยอ์นัวาคุม้บา้นท าธุระส่วนตวั Checkout ต่อดว้ย
กิจกรรม Workshop ท าขนมโค 
ช่วงเทีย่ง : รับประทานอาหาร ณ โฮมสเตยอ์นัวาคุม้บา้น อ าลาชุมชนร่วมกนัถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกและมุ่งหนา้ต่อไปยงัตวัเมืองภูเก็ต 
ช่วงบ่าย : เดินเล่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ถนนถลางยา่นเมืองเก่าภูเก็ต ชมความ
สวยงามตึกเก่าชิโนโปรตุกีสหลงัจากนั้นเดินทางต่อไปยงัร้านซ้ือของฝากคุณแม่จู ้
ช่วงเยน็ : เดินทางกลบักรุงเทพถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองขอใหทุ้กท่าน
เดินทางกลบับา้นอยา่งปลอดภยั.... 

 

  



 

 

ตารางท่ี 4.2 โปรแกรมทวัร์ 

 

 
การท่องเที่ยวสีเขยีวชุมชนต าบลราไวย์ 

(กรุงเทพมหานคร – ภูเกต็) 
2 วนั 1 คนื 

บริษทั ยิม้ละไมทัวร์ จ ากดั 
วนัแรกของการเดินทาง                                                                       กรุงเทพมหานคร – ภูเก็ต            

 
06.00 น. 

 
 นดัเจอกนัท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง… 
เจา้หนา้ท่ียิม้ละไมทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับ  
 

 
 

07.55 น. 

 
น าท่านออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต 
ดว้ยสายการบิน Airasia 
 

09.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เดินทางต่อไปยงั เกาะโหลน ต.ราไวย ์จ.
ภูเก็ต ดว้ยรถตูเ้ดินทางปรับอากาศ VIP 

 
11.00 น. 

 
เดินทางถึง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ข้ึนเรือเดินทางต่อไปยงัเกาะโหลน โดยเรือหวัโทง 
เรือประมงพื้นบา้น ใชเ้วลาเพียง 30 นาที พอใหไ้ดซึ้มซบับรรยากาศชมสีครามของ
ทะเลภูเก็ต 
 

 
11.30 น. 

 
เดินทางถึง ท่าเทียบเรือเกาะโหลน รับการตอ้นจากกลุ่มแม่บา้นและทีมงานยิม้ละไม



 

 

ทวัร์ในชุดบาติกพื้นเมืองรับพวงมาลยัร้อยจากดอกไม ้ซบัหนา้ดว้ยผา้เยน็อบกล่ิน
ตะไคร้ ด่ืมน ้ามะพร้าวสดจากสวน 

 
12.00 น. 

 
รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารทะเลสดๆ ม้ือแรกร่วมกนัท่ามกลางเสียงคล่ืน
กระทบฝ่ัง 
 

 
 

13.30 น. 

 
กิจกรรมบาติก Runway Industry Search 
ใชจิ้นตนาการลงสีบนผา้บาติก กลุ่มใดท าเสร็จเร็วท่ีสุดจะไดรั้บรางวลัเป็นคะแนน
พิเศษ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บังานเพน้ทผ์า้บาติกของตวัเอง 
งานท่ีดูเหมือนง่ายน้ีตอ้งใชส้มาธิ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ใชอ้ารมณ์
ความรู้สึก กิจกรรมน้ีเกิดจากความหวงัดีท่ีวา่ ไม่อยากใหช้าวต่างชาติแต่งกายไม่
สุภาพในชุมชนมุสลิม จึงใชก้ารออกแบบผา้บาติกเป็นกุศโลบาย 
กิจกรรมคิดแผนการตลาดให้ผลิตภณัฑใ์นชุมชน 
มาร่วมกนัระดมความคิด สร้างสรรคไ์อเดียคิดแผนการตลาด แผนการขายให ้
ผลิตภณัฑใ์นชุมชน ดว้ยการออกแบบ Packaging พร้อมทั้งท า Branding และ Story / 
กลยทุธ์การขายและการตลาดใหก้บัผลิตภณัฑข์องชุมชน 

 
14.30 น. 

 
เพราะรัก ตอ้งช่วย (กิจกรรมเพื่อสังคม) ร่วมกนัพฒันาเกาะโหลนผา่นกิจกรรม 
เพื่อใหเ้กาะโหลนคงความน่าอยูไ่วน้านๆ ผา่นกิจกรรมท าฝายหว้ยชะลอน ้า 
 

18.00 น. อาหารสด ทะเลใส ราไวย์ลาโว้ย 
พอกบังานเล้ียงสังสรรค ์รับประทานอาหารทะเลสดๆ เมนูจดัเตม็คดัสรรและปรุงรส
มาอยา่งดีจากนั้นชม “การแสดงรองเง็งดนตรีสด” ชวนกนัร า ชวนกนัเตน้ และปิด
ทา้ยดว้ยกิจกรรมสันทนาการสนุก ๆ  

20.00 น. กลบัเขา้ท่ีพกั 
วนัท่ีสองของการเดินทาง                                                                    เกาะโหลน – กรุงเทพมหานคร 
 

06.30 น. 
 
ตื่นเช้า เรียนรู้วถิีชีวติชาวประมงช่วยกนัเกบ็อวนปูอู้หูมาลุ้นกนั 
แยกตวัแทนออกเรือไปกบัชาวประมงเกาะโหลนเพื่อเก็บอวนปูท่ีตวัแทนอีกกลุ่มได้
วางอวนดกัไว ้ 

08.00 น. ท าธุระส่วนตวั รับประทานอาหาร ณ โฮมสเตยอ์นัวา คุม้บา้น 



 

 

 
10.00 น. 

 
กจิกรรม Workshop วถิีชุมชนริมเล 
เรียนรู้การท าขนมโค ร่วมกนัขดูมะพร้าว ป้ันขนมโคร่วมกนั แลว้โยนลงในน ้า
เดือดๆ 
 

11.00 น. กลบัไปยงั “โฮมสเตยอ์นัวา คุม้บา้น” ท าธุระส่วนตวั Check out  
 

12.00 น. 
 
รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัท่ี “โฮมสเตยอ์นัวาคุม้บา้น”  
  

13.30 น. อ าลาชุมชน ร่วมกนัถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกหนา้หาด เก็บภาพความประทบัใจร่วมกนั 
เดินทางออกจาเกาะโหลน และมุ่งหนา้ต่อไปเพื่อพกัผอ่นในตวัเมืองภูเก็ต 

 
15.00 น. 

 
เดินเล่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ “ถนนถลางยา่นเมืองเก่าภูเก็ต” ชมตึกเก่าอาคาร
สไตลชิ์โนโปรตุกีสท่ีตั้งตระหง่านอยูใ่นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมือง 
 

 
16.00 น. 

 
เดินทางไปเลือกซ้ือของฝาก ณ “ร้านคุณแม่จู”้ สุดยอดของฝากจากภูเก็ตท่ีมีทั้งของ
ระลึก หตัถกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นเมือง เปิดมานานกวา่ 70 ปี จน
เป็นสัญลกัษณ์ของชาวใต ้
ของฝากท่ีพลาดไม่ได ้เช่น น ้ าพริกกุง้เสียบ แกงไตปลา เป็นตน้ 
 

17.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
18.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ดว้ยสายการบิน  Airasia 
19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

 

หมายเหตุ : เวลาอาจคลาดเคล่ือนตามสภาพอากาศและความเหมาะสม 

  อตัราค่าบริการ      ท่านละ     6,350  บาท  ( กรณีลูกคา้ 23 ท่าน ) 

4.2 บริการท่ีจดัให้ 1. รถตู ้VIP  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน       



 

 

3. บริการห้องพกั 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 - 4 ท่าน)   

   4. อาหารจดัเล้ียง / พร้อมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและผลไม ้ 

   6. ทุนประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

   - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุท่านละ 500,000 บาท 

- เด็กอาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76 – 85 ปีความคุม้ครอง   

50 % ของจ านวนเงินเอาประกนั 

- ผูเ้อาประกนัภยัอายเุกิน 85 ปี ไม่คุม้ครอง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

   7. หนงัสือคู่มือการเดินทาง จากยิม้ละไมทวัร์ ท่านละ 1 เล่ม 

   8. มคัคุเทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แขง็จาก ยิม้ละไมทวัร์  

 อตัราน้ีไม่รวม 1. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

   2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร์,ค่าซกัรีด 

   3. หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

   4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

  



 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงคา่ใช้จ่าย 

 

 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน / จ านวน / ราคา / งบประมาณ จ่ายจริง

 มือ้,วัน หน่วย หน่วย   

1. ตัว๋เคร่ืองบนิ 1 26 1,200 31,200

รถตู้  Vip 1 3 800 2,400

เรือหวัโทงข้ามเกาะไป-กลบั 2 5 2,000 20,000

ห้องพกั(รวมอาหารเช้า) 1 23 350 8,050

อาหาร อาหารว่าง (น า้+ขนม) 1 23 50 1,150

อาหารกลางวัน (วันที่ 1) 1 23 350 8,050

อาหารเย็น(บฟุเฟ่ต์อาหารทะเล) 1 23 500 11,500

อาหารกลางวัน (วันที่ 2) 1 23 350 8,050

ไกด์ 1 1 1,500 1,500

สต๊าฟ 1 2 800

กิจกรรมบาติก(ผ้าเช็ดหน้า) 1 23 100 2,300

กิจกรรมวางอวนปู 1 3 1,500 4,500

กิจกรรมเก็บอวนปู 1 3 1,500 4,500

กิจกรรมท าขนมโค 1 1 1,500 1,500

คา่บ ารุงชมุชน 1 1 3,000 3,000

คา่วิทยากรชมุชน 1 1 500 500

คา่เจ้าหน้าที่ชมุชนจดัเตรียมงาน 1 5 350 1,750

พวงมาลยัต้อนรับ 1 23 50 1,150

คา่การแสดงรองเง็ง 1 1 8,000 8,000

คา่ประกัน 1 26 400 10,400

คา่ท ากิจกรรมCsrท าฝายชะลอน า้ 1 23 150 3,450

สมดุ+แทค 1 26 20 520

คา่ป้ายไวนิล 1 1 150 150

133,620

23.00 5,810

6,350

540

23.00 12,430

ใบคิดต้นทุน ส าหรับบญัชี

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

การท่องเที่ยว ชุมชนต าบลราไวย์ เกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต

คา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดยประมาณ

เฉลี่ยตอ่ทา่น

ราคาขาย

ก าไรเฉลี่ยทา่นละ

ก าไรตอ่คณะ



 

 

4.4 ขั้นตอนและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

 4.4.1 คน้หาขอ้มูลเส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 
 4.4.2 ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมพกั ร้านอาหาร 

4.4.3 เอกสารส าหรับจองโรงแรม ร้านอาหาร รถท่ีใชใ้นการเดินทาง 

 

 รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งภาพใบจองรถทวัร์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งใบจองร้านอาหาร 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งใบจองโรงแรมห้องพกั 

4.4.4 เอกสารส าคญัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกทวัร์ (ส าหรับบริษทั) 
 4.4.5 ท าโปรแกรมการท่องเท่ียว  
 4.4.6 สมุดคู่มือเพื่อการท่องเท่ียว 
 4.4.7 Tagติดกระเป๋า  
4.5 รายละเอยีดกจิกรรมเพือ่สังคม(CSR) 
 4.5.1 กิจกรรมท าฝายชะลอน า้ 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน  
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน  
  การปฏิบติัสหกิจศึกษาในบริษทั ยิ้มละไม ทวัร์  ฝ่ายประสานงานทวัร์ ท าให้ทราบถึงส่วน
งานต่างๆรวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานน าเท่ียวของบริษทัทวัร์ งานดา้นเอกสาร 
ติดต่อประสานงานโรงแรมท่ีพกัและร้านอาหาร เทคนิคการขายโปรแกรมน าเท่ียว การออกทวัร์ การดูแล
ลูกคา้ท่ีออกทวัร์ เม่ือไดเ้ขา้มาเรียนรู้และปฏิบติังานจริงแลว้พบวา่ การท่องเท่ียวเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นจ านวนมากมายมหาศาลรวมถึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั นกัท่องมีหลากหลายประเภทหลายช่วงวยั กลุ่ม คู่รัก ครอบครัว 
ปัจจุบนัองคก์รต่างๆยงัมีการน าโปรแกรมท่องเท่ียวประจ าปีมาเป็นสวสัดิการให้กบับุคลากรภายในองคก์ร 
ซ่ึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความตอ้งการใหโ้ปรแกรมน าเท่ียวมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความกระชบั
มิตรการท ากิจกรรมเพื่อตอบแทนต่อสังคม คนในองค์กรร่วมกนัท า จากการไดป้ฏิบติังานจริงนั้น ท าให้
ทราบว่าบริษทั ยิ้มละไม ทวัร์ นั้นมีความตอ้งการเส้นทางท่องเท่ียวและโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีความแปลก
ใหม่จากเดิมและมีกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีแปลกใหม่การไดเ้รียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีนั้นๆ ผูจ้ดัท าจึงเร่ิม
ศึกษาขอ้มูล เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวสีเขียว รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้เพื่อจดัท าโปรแกรม
น าเท่ียว และไดพ้บว่า ชุมชนต าบลราไวย ์เกาะโหลน จงัหวดัภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์วิถี
ชีวิตของชาวอูรักลาโวย้และการเป็นอยูท่ี่เรียบง่ายของชาวบา้นท่ีนบัถือทอ้งทะเลโครงงานเล่มน้ีจึงน าเสนอ
โปรแกรมน าเท่ียว “การท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวย”์ เป็นโปรแกรมน าเท่ียวนอกจากน้ียงัมีการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมอีกดว้ยคือการท ากิจกรรมเพื่อสังคมการท าฝายห้วยชะลอน ้ าท่ีจะท าให้ท่านไดส้ัมผสัถึง
วิถีชีวิตของชาวอูรักลาโวย้ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ การจดัท า
โปรแกรมด าเนินไปตามขั้นตอนและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้อีกทั้งยงัเป็นแนวทางให้กบั บริษทั ยิม้ละไม
ทวัร์ ในการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวในคร้ังต่อไปอีกดว้ย  
 5.1.2 ปัญหาของโครงงาน  
  1) การประสานงานและการติดต่อกบัสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร มีหลาย
ขั้นตอน บางคร้ังมีการผดิพลาดจากการติดต่อส่ือสารท าใหเ้กิดปัญหาตามมาและการด าเนินงานไม่อาจ
เป็นไปตามขั้นตอนได้



 

 

 
2) ผูจ้ดัท ายงัไม่มีประสบการณ์เพียงพอต่อการจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวมากนกั การค านวณ

เส้นทางจึงมีความคาดเคล่ือนกบัเวลาท่ีก าหนด     
3) ผดิพลาดในการด าเนินงานเอกสารส าคญั 

5.1.3 การแกไ้ขปัญหา 
  1) ศึกษาขั้นตอน หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง วางล าดบัวิธีการ การติดต่อประสานงานตอ้งเป็นไป
ตามขั้นตอน เพื่อระงบัขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน  
  2) สอบถามและปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงรวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ เพื่อ
ขอขอ้มูลท่ีนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ได ้
   3) เอกสารส าคญัหากผิดพลาดจะเกิดปัญหาตามมา ดงันั้นการจดัท าจ าเป็นท่ีจะตอ้งอยู่ใน
ความดูแลและผา่นการตรวจสอบจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งก่อน 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 การปฏิบติัสหกิจศึกษาระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่งฝ่ายประสานงานทวัร์ บริษทั ยิม้ละไมทวัร์  ได้
เรียนรู้ถึงระบบและขั้นตอนต่างๆ เอกสารส าคญัในสายงานของบริษทัท าเท่ียวท่ีเป็นประสบการณ์ใหม่
นอกเหนือจากบทเรียนในหอ้งเรียน ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงและการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในระยะเวลาท่ีมีขอบจ ากดั รวมถึงการออกปฏิบติังานจริงโดยการพาลูกคา้ท่องเท่ียวตามโปรแกรมน าเท่ียว
ท าใหไ้ดเ้รียนรู้กบัขั้นตอนบริการลูกคา้ การศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ และแนวทางในการป้องกนัความ
ผดิพลาด และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพื่อใหก้ารน าเท่ียวสามารถด าเนินไปตามขั้นตอนต่อไปได ้
 5.2.1 ปัญหาของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
  1) ความผดิพลาดในการเตรียมงานบริการลูกคา้ 
  2) ไม่สามารถให้ขอ้มูลแหล่องท่องเท่ียวเม่ือลูกคา้ตอ้งการทราบได ้หรือในบางคร้ังขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวก็ยงัไม่มากพอ 
  3) ค าท่ีใชเ้ฉพาะในสายงานน าเท่ียว เป็นค าศพัทท่ี์แปลกใหม่ ท าใหก้ารติดต่องานผดิพลาด 
 5.2.1 การแกไ้ขปัญหา 
  1) ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติัตามขั้นตอนเพื่อใหง้านบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
  2) ศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง 
   3) เรียนรู้ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสายงานบริษทัจดัน าเท่ียว 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 งานบริษทัน าเท่ียว การติดต่อประสานงานเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะ หากผิดพลาดจะ
ท าให้เกิดปัญหาตามมาได้ รวมถึงงานไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและ
ปฏิบติัไปตามขั้นตอนเพื่อลดขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนเสมอ อีกทั้งงาน 
 



 

 

บริการท าเท่ียวเป็นสายงานท่ีตอ้งการความอดทนสูงในเร่ืองการบริการ รวมถึงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวมี
ความจ าเป็นมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลก่อนเดินทางเสมอ 
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1) งานดา้นเอกสารของบริษทั 
เอกสารส าคญัของบริษทัคดัแบ่งตามแฟ้มงาน เรียนรู้เอกสารทั้งหมด ท าความเขา้ใจและสามารถ

แบ่งประเภทของเอกสารได้ โตยแต่ละแฟ้มจะถูกจ ากัดชนิดของเน้ืองานในเอกสาร และแบ่งแยกตาม
ความส าคญัและจ าพวกของเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ยานพาหนะ ใบก ากบัภาษี รายรับ 
– รายจ่าย ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ จดัเก็บเขา้แฟ้มงาน 

  
1.1 ตวัอยา่งรูปภาพการแยกเอกสารตามแฟ้ม 

2) งานดา้นการติดต่อประสานงาน 

 เม่ือไดโ้ปรแกรมน าเท่ียวท่ีวางแผนไวข้า้งตน้แลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ การติดต่อขอขอ้มูลกบัสถานท่ี

เท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร รถท่ีจะใช้ในการเดินทาง รวมถึงการติดต่อกับลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิด

ขอ้ผิดพลาดขั้นตอนน้ีจึงส าคญัมากและตอ้งปฏิบติัตามล าดบัเพื่อระงบัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดย

ขอ้มูลท่ีส่ือสารนั้นต้องถูกตอ้ง ทั้งในเร่ืองพยญัชนะ และตวัเลขและขอ้มูลส าคญัต่างๆตามท่ีอีกฝ่าย

ส่ือสารมา 

3) งานดา้นเอกสารการออกทวัร์ 

1.เม่ือได้ข้อมูลจากสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร และ รถท่ีจะใช้ในการ

เดินทางแล้วขั้นตอนต่อไปคือการท าเอกสารเพื่อจองท่ีพกั ร้านอาหาร รถ และใบขอเขา้สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีอาจตอ้งใช้ เอกสารชุดน้ีมีความส าคญัมากและจะผิดพลาดไม่ไดเ้น่ืองจากจะเกิดความ

เสียหายตามมา 

2.การเรียบเรียงโปรแกรมน าเท่ียว วนั เวลา และสถานท่ี ใหอ้อกมาเป็นก าหนดการเดินทาง 

3.การค านวนค่าใชจ้ากทั้งหมดเพื่อใหไ้ดร้าคาขายเสนอให้ลูกคา้



 

 

 

        
1.2 ตวัอยา่งรูปภาพ การท าเอกสาร โปรแกรม ก าหนดการ 

 

4.สมุดคู่มือการเดินทาง ภายในประกอบดว้ย รายช่ือสมาชิก เจา้หนา้ท่ี ก  าหนดการเดินทาง และ

ขอ้มูลส าคญัของสถานท่ีร้านอาหาร สาระน่ารู้ และการปฏิบติัตน รวมถึงขอ้แนะน าในการเดินทาง 

           

 

1.3 ตวัอยา่งรูปภาพ การท าสมุดคู่มือการเดินทาง



 

 

5.แทกติดกระเป๋า โดยแต่ละใบจะมีช่ือลูกคา้อยู ่  

    

1.4 ตวัอยา่งรูปภาพการจดัท าแทกติดกระเป๋า 

4) งานดา้นการบริการ 

 1.การตอ้นรับลูกคา้ ลงทะเบียน เก็บสัมภาระ และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนการเดินทาง และ ส่ง

ลูกคา้ภายหลงัจากการเดินทางเสร็จส้ินลง 

 

1.5 ตวัอยา่งรูปภาพ การน าสัมภาระข้ึนรถก่อนการเดินทาง



 

 

2.ด าเนินงานกิจกรรมมอบความสนุกสนานใหก้บัลูกคา้ และเป็นผูน้ าการท ากิจกรรม 

1) กิจกรรมสันทนาการ คือ กิจกรรมท่ีบริษทัจดัใหลู้กคา้ร่วมสนุกกนั เป็นกิจกรรมจดัท่ีลานกิจกรรม

หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีจดัในหอ้งประชุมของท่ีพกั 

 

2.1 ตวัอยา่งรูปภาพ กิจกรรมสันทนาการท่ีลานกิจกรรม 

2) กิจกรรมปาร์ต้ียามค ่าคืน คือ การร่วมรับประทานอาหารม้ือค ่า และมีกิจกรรมร้องร า และร่วมเล่น

เกม 

 

2.2 ตวัอยา่งรูปภาพ กิจกรรมยามค ่าคืน 

 

 



 

 

3) กิจกรรมความสนุกระหวา่งเดินทาง ร่วมเล่นเกมรับของรางวลั บนรถ รวมทั้งการบริการต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง การเสิร์ฟอาหารวา่ง น ้าผลไม ้ขนม 

  

3.1 ตวัอยา่งรูปภาพ กิจกรรมบนรถระหวา่งการเดินทาง 

4) การเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกเดินทาง 

   1. อุปกรณ์ท่ีใชบ้นรถ 

  2. อุปกรณ์ท่ีใชท้  ากิจกรรมสันทนาการ 

  3. อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ 

   

4.1 ตวัอยา่งรูปภาพ การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนข้ึนบสั



 

 

5) งานประชุมสัมมนา  

 1.รับลงทะเบียนหนา้งาน และน าลูกคา้เขา้สู่งาน    

 
5.1 ตวัอยา่งรูปภาพ การตอ้นรับลูกคา้เขา้สู่งาน 

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน 

 3. รับมอบหมายงานดูแลลูกคา้ในงาน และดูแลเร่ืองเคร่ืองด่ืมต่างๆ 

 
5.2 ตวัอยา่งรูปภาพ การดูแลเร่ืองเคร่ืองด่ืมต่างๆ 

  

 



 

 

6) กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่ง 

 6.1 บริษทั ทรงพลการบญัชี งานท่องเท่ียวประจ าปี 
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บทคดัย่อ 
ปั จ จุ บันนั้ น ธุ ร กิ จ ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ถื อ ได้ ว่ า มี

ความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากเน่ืองจากการ

ท่องเท่ียวน ารายไดสู่้ประเทศเป็นจ านวนมหาศาลแต่การ

ท่องเท่ียวก็น ามาซ่ึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นเดียวกัน

ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้วิธีการท่องเท่ียวสีเขียวหรือการ

ท่อง เ ท่ียวแบบเน้นอนุ รักษ์ ส่ิงแวดล้อมการศึกษา

โครงงานในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษารูปแบบ

การท่องเท่ียวสีเขียวผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคมท าฝายห้วย

ชะลอน ้ า  2.จัดโปรแกรมการท่องเท่ียวสีเขียวชุมชน

ต าบลราไวย์ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับน้ีเ พ่ือเพ่ิม

ยอดขายให้กับบริษทั ยิ้มละไม ทวัร์ เพ่ิมประสบการณ์

การท่องเท่ียวใหม่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว กระจายรายไดคื้นสู่

คนในชุมชนทั้งน้ียงัไดท้ ากิจกรรมเพ่ือสังคมอีกดว้ยทาง

ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโปรแกรมน าเท่ียวการท่องเท่ียวสีเขียว

ชุมชนต าบลราไวย ์

ผลจากการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้จาก

ผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาจึงทราบว่าความตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีทางบริษทัตอ้งการคือการท่องเท่ียวสีเขียว

และการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมการน าเสนอเส้นทางใหม่

เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับบริษัททั้ งน้ีขณะผู ้จัดท าจึงได้

เลง็เห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้จึงไดแ้กไ้ขปัญหาและ

ท าให้ประทบัใจและสามารถกระตุน้ให้ลูกคา้สนใจและ

มัน่ใจในบริษทั ยิม้ละไม ทวัร์มากข้ึน 

ABSTRACT 

At present, tourism business is considered 

very crucial to the country due to it can generate a large 

amount of income to the country. However, tourism has 

also led to the emergence of many environmental 

problems as well. Therefore, the idea of green tourism 

or environmentally friendly tourism was launched. This 

study has the following objectives: 1. To study the 

forms of green tourism through corporate social 

responsibility activities (CSR activities) by building a 

dam in the community. 2. To organize a green tourism 

program in Tambon Rawai Community. The expected 

benefits are to increase sales volume to Yimlamai Tour 

Company, to enhance new tourism experience to 

tourists, to distribute income to people in the 

community, and to hold CSR activities as well. 

Therefore, the researchers have organized a green 

tourism program in Tambon Rawai Community.  

As a result of the study of customer demands, 

the assessment results of the recent year indicate that 

the needs of our customers required by the company 



 

 

were green tourism, CSR activities, and 

offering new routes to boost sales volume to the 

company. At any rate, the researchers are aware of the 

needs of customers so that we has solved the problem, 

impressed customers and could encourage customers to 

be interested and trust in Yimlamai Tour Company 

increasingly. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เ พ่ือศึกษารูปแบบของการท่องเ ท่ียวสีเ ขียวผ่าน

กิจกรรมเพ่ือสงัคมท าฝายหว้ยชะลอน ้ า 

2. เพ่ือให้ไดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบล

ราไวย ์

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

การท าโครงงานคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมและศึกษาขอ้มูล

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งชุมชนวิสาหกิจชุมชนต าบลรา

ไวย ์เพื่อน ามาประกอบเป็นขอ้มูลในโครงงาน  

2. ขอบเขตดา้นเวลา 

ในการท าโครงงานคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลศึกษาจาก

ผู ้มี ส่วนเ ก่ียวข้อง  เ ป็นเวลา 3  เ ดือน ระหว่างการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2561 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

จากกรุงเทพมหานครไปยงัชุมชนต าบลราไวย์ เกาะ

โหลน จงัหวดัภูเก็ต 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้างบริษทัยิม้ละไมทวัร์ไดน้ าโปรแกรมน าเท่ียว

ชุมชนต าบลราไวยไ์ปเพ่ิมยอดขายใหก้บับริษทั 

2. นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัวิถีชีวิตประเพณีของชาวอูรักลา

โวย้และไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ส าหรับการท่องเท่ียว 

3. ได้คืนรายได้กระจายสู่คนในชุมชนและท ากิจกรรม

เพื่อสงัคม 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

2.วเิคราะห์ของมูลและปัญหาท่ีพบ 

3. ก าหนดเร่ืองโครงงาน 

4. ด าเนินการปฏิบติังาน 

5. สรุปผล 

สรุปผล 

เส้นทางท่องเท่ียวและโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมี

ความแปลกใหม่จากเดิมและมีกิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีแปลก

ใหม่การไดเ้รียนรู้ถึงวถีิชีวติของคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ผูจ้ดัท า

จึงเร่ิมศึกษาขอ้มูล เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวสี

เขียว รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้เพื่อจดัท า  

กติตกิรรมประกาศ 

 คณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจ

ศึกษาบริษทั ยิ้มละไมทวัร์ ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 คณะผูจ้ ัดท าได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับ

รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยดีจากความ

ร่วมมือและสนบัสนุ่นจากพ่ีๆบริษทัยิม้ละไมทวัร์ท่ีไดใ้ห้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท าโครงงานในคร้ังน้ี 

 คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาใน

การท าโครงงานน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล

และให้ความเขา้ใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึงคณะ

ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ง 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 



 

 

ความคดิเห็นของพนักงานทีป่รึกษา 

 

โครงงานของนกัศึกษาสหกิจในเร่ือง การท่องเท่ียวสีเขียมชุมชนต าบลราไวย ์

การท่ีนกัศึกษาเขา้มาช่วยในการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวสีเขียวชุมชนต าบลราไวยมี์ประโยชน์

ต่อทางบริษทัเป็นอย่างมากช่วยเพิ่มโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ให้กับบริษทัตอบโจทย์ความ

ตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและผลก าไรให้แก่บริษทั

มากยิง่ข้ึน 
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