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Abstract 
 

New Lucky Tour (Thailand) Co., Ltd. is a travel agency in Thailand that has operated its 
business for over 15 years. The Company has been trusted and satisfied many customers, 
especially young factory workers. The tour program focuses on providing reward to employees 
and to meet the needs of customers as well. Therefore, the author initiated the idea to develop a 
new route. The purpose of this study was to study the tourist attractions of Nakhon Nayok and Sa 
Kaeo provinces which are the secondary tourist cities in the Tourism Authority of Thailand 
project to promote tourism, distribute income to local community. This project also aimed to 
develop the 2 days 1 night tour program “Burapha Guide for Secondary Tourist Cities and 
Civilized Land Tour,”  for a price of 3,499 Baht. Customers will travel to tourist places of 
Nakhon Nayok and Sa Kaeo by air conditioned coach. This tour program will be sold through 
New Lucky Tour (Thailand) Co., Ltd. ‘s  distribution channels for customers who are interested. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทย มีรากฐานตั้งอยูใ่นทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีขนาดใหญ่ 
อยู่อนัดับท่ี 50 ของโลก และอยู่อนัดบัท่ี 12 ของทวีปเอเชีย ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่า และ  
สปป.ลาว จุดสูงสุดอยูท่ี่อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ทิศใต้ ติดกบัประเทศมาเลเซีย และทะเลอ่าว
ไทย จุดต ่าสุดอยูท่ี่ อ  าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ทิศตะวันออก ติดกบัประเทศกมัพูชาและ สปป.ลาวจุด
ตะวนัออกสุดอยู่ท่ี อ  าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดกบัประเทศพม่าและ
ทะเลอนัดามนั จุดตะวนัตกสุดอยูท่ี่ อ  าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 ประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท่ีสุดประเทศหน่ึง โดยมีทั้ง
จุดด าน ้ า หาดทราย เกาะนับร้อย สถานบนัเทิงท่ีหลากหลาย โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ หมู่บ้าน
ชาวเขา สวนดอกไมแ้ละจุดชมนกท่ียอดเยี่ยม พระราชวงั วดัขนาดใหญ่ และมรดกโลกจ านวนมาก 
การท่องเท่ียวนบัเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอยา่งมาก  กิจกรรม
เพื่อการพกัผ่อน และการท่องเท่ียวสามารถทารายได้ให้กับประเทศในล าดับต้นๆ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจด้าน
ยานพาหนะ ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก และการสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน การท่องเท่ียวยงั
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดไ้ปสู่ภูมิภาค ทาให้ประชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยมี
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเล็งเห็นความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีความหลากหลาย ตั้งแต่
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และอีก
หลากหลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าไปเยือน ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเสริมให้
ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทั้งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวไทยนึกถึง 
และเลือกมาท่องเท่ียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก  

จากขอ้มูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาปี (2560) พบวา่ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติสะสมในปี 2560 จ านวน 34,331,185 คน เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 8.51 สร้างรายไดก้วา่ 
1,764,957.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.04 ส่วนนกัท่องเท่ียวไทยมีจ านวน 152 ลา้นคน/คร้ัง (1 
คนเท่ียวไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง/ปี) เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.39 สร้างรายไดก้วา่ 9.3 แสนลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
5.93 (สถิติถึงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2560)โดยคาดการณ์วา่ในปี 2561 รายไดร้วมจากการท่องเท่ียวจะสูง
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ถึง 3 ล้านล้านบาท จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.44 และจาก
นกัท่องเท่ียวไทย 1 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.16 แต่ประเด็นหน่ึงท่ีมีการพูดถึงคือ การกระจุก
ตวัของนกัท่องเท่ียวในเมืองหลกั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเกิดแนวคิดพฒันาภาค
การท่องเท่ียวไทยใหก้ระจายตวัสู่เมืองรอง และเนน้การท่องเท่ียวโดยชุมชนใหม้ากข้ึนในปีน้ี  

ล่าสุดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จึงไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง 55 จงัหวดั เพื่อ
กระตุน้การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน ภายใตแ้คมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เท่ียวท้องถ่ิน
ไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” โดยมีเป้าหมายเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้สู่เมืองรองและ
ชุมชนไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นคน กระจายโอกาสในเชิงรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐาน
รากไม่ต ่ากว่า 10,000 ลา้นบาท ปรับสัดส่วนนกัท่องเท่ียวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นท่ีเมือง
หลกัต่อเมืองรอง จาก 70:30 เป็น 65:35 ในปี 2561 อีกทั้ง คาดวา่จะสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียวไป
ยงัเมืองรองและชุมชนไดอ้ยา่งคึกคกั กระตุน้ใหเ้กิดการเตรียมความพร้อมและพฒันาพื้นท่ีสู่การเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุลในทุกมิติ 

ซ่ึงจากโอกาสขา้งตน้ โดยทางบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีการยอมรับเป็น
อยา่งมากในกลุ่มลูกคา้หนุ่มสาวโรงงาน เน่ืองจากทางบริษทัมีบริการท่ีใส่ใจ ทั้งท่ีพกั อาหาร รถท่ี
ใช้เดินทาง และการบริการตลอดการเดินทาง ตลอดทั้งโปรแกรมการท่องเท่ียว และมีทีมงาน
คุณภาพมีความเป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส รวมไปถึงการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีตอบโจทยต่์อ
ความตอ้งการของลูกคา้ มาให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มโรงงานได้เป็นอย่างดี แต่
บริษทัมีการจดัโปรแกรมน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัในแถบภาคกลางและภาคตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่ 
ผูจ้ดัท า จึงไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัมาปรับใช้ และไดจ้ดัท าเส้นทางการ
ท่องเท่ียวภายใตแ้นวคิดของนโยบายน้ีมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัโครงงาน“บูรพาพาเพลิน เดินเท่ียวเมือง
รอง ท่องแดนอารยธรรม ท่ีจงัหวดั นครนายก – สระแกว้ กรณีศึกษาบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั”  เพื่อให้บริษทัสามารถน าโปรแกรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นเส้นทางใหม่ไปใชแ้ละเพิ่ม
รายไดใ้ห้กบัองค์กรต่อไป ท าให้กลุ่มลูกคา้ใหม่มาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน จึงเปรียบเสมือนเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ตามโครงการนโยบายของรัฐบาลดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองในเส้นทางจงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระแกว้ 

 1.2.2 เพื่อการสร้างโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวในเส้นทางจงัหวดันครนายกและจงัหวดั
สระแกว้ของบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตของพืน้ทีจั่ดท าโครงการ 

 - สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั  นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 1.3.2 ขอบเขตของระยะเวลา 

  - ตั้งแต่เดือน 8 มกราคม – เดือน 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 1.3.3 ขอบเขตด้านเนือ้หาและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

  - ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงท่ีพกั ค่ารถ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงการ จากฐานขอ้มูลของทางบริษทั 

  - ศึกษาวธีิในการจดัท าโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวจากพนกังาน บริษทั นิว ลคั
ก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั และอินเตอร์เน็ต 

  - ศึกษาการคิดตน้ทุนจากจ านวนนกัท่องเท่ียวของกลุ่มโรงงาน 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 สามารถสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนใหก้บัทางบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 1.4.2 สามารถเพิ่มเส้นทางการท่องเท่ียวเมืองรองของประเทศไทยทางภาคตะวนัออกให้กบั
นกัท่องเท่ียวไดมี้ทางเลือกท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 1.4.3 สามารถสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความตอ้งการไดต้รงตามวตัถุประสงค์
ของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
 1.4.4 สามารถเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวให้เดินทางไปท่องเท่ียวเมืองรองของทางภาค
ตะวนัออก 
 1.4.5 สามารถท าให้นักท่องเท่ียวได้รู้จกัและเข้าใจสถานท่ีท่องเท่ียวเมืองรองทางภาค
ตะวนัออกของจงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระแกว้ 
 1.4.6 สามารถเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน 
 1.4.7 สามารถท าให้ผูจ้ดัท า ได้มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าเส้นทาง และได้ศึกษาเก่ียวกบั
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆเพิ่มมากข้ึน 
 
 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการน าเสนอโครงการ “บูรพาพาเพลิน เดินเท่ียวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรม ท่ีจงัหวดั 

นครนายก – สระแกว้ กรณีศึกษาบริษทั นิว ลดัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั” ทางผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษา
ขอ้มูล แนวคิดทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

 2.1 แนวคิดและขอ้มูลพื้นฐานของการท่องเท่ียวเมืองรอง 
 2.2 จงัหวดันครนายก 
 2.3 จงัหวดัสระแกว้ 
 2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 2.5 การจดัโปรแกรมน าเท่ียว 
 2.6 การคิดราคาโปรแกรมน าเท่ียว 
 2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 แนวคิดและข้อมูลพืน้ฐานของการท่องเทีย่วเมืองรอง 
 2.1.1 ความเป็นมา 
  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาปี (2560) ระบุว่า ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียว
ต่างชาติสะสมในปี 2560 จ านวน 34,331,185 คน เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 8.51 สร้างรายไดก้วา่ 
1,764,957.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.04 ส่วนนกัท่องเท่ียวไทยมีจ านวน 152 ลา้นคน/คร้ัง (1 
คนเท่ียวไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง/ปี) เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.39 สร้างรายไดก้วา่ 9.3แสนลา้นบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ
5.93 (สถิติถึงวนัท่ี 23 ธนัวาคม2560) โดยคาดการณ์วา่ในปี 2561 รายไดร้วมจากการท่องเท่ียวจะสูง
ถึง 3 ล้านล้านบาท จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.44 และจาก
นกัท่องเท่ียวไทย 1 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.16 แต่ประเด็นหน่ึงท่ีมีการพูดถึงคือ การกระจุก
ตัวของนักท่องเท่ียวในเมืองหลัก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเกิดแนวคิดพฒันาภาค
การท่องเท่ียวไทยใหก้ระจายตวัสู่เมืองรอง และเนน้การท่องเท่ียวโดยชุมชนใหม้ากข้ึนในปีน้ี 
  ล่าสุดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองเพื่อ
กระตุน้การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน ภายใตแ้คมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เท่ียวท้องถ่ิน
ไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” โดยมีเป้าหมายเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้สู่เมืองรองและ
ชุมชนไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นคน กระจายโอกาสในเชิงรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐาน
รากไม่ต ่ากว่า 10,000 ลา้นบาท ปรับสัดส่วนนกัท่องเท่ียวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นท่ีเมือง
หลกัต่อเมืองรอง จาก 70:30 เป็น 65:35 ในปี 2561 อีกทั้ง และยงัคาดไวว้า่อาจจะสร้างบรรยากาศ
การท่องเท่ียวไปยงัเมืองรองและชุมชนได้อย่างคึกคกั กระตุน้ให้เกิดการเตรียมความพร้อมและ
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พฒันาพื้นท่ีสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุลในทุกมิติโดยมีทั้งหมด 55 จงัหวดั แบ่งตาม
ภูมิภาคของประเทศไดแ้ก่ 
  - ภาคเหนือ 16 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค ์
สุโขทยั ล าพนู อุตรดิตถล์ าปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน ก าแพงเพชร อุทยัธานี พะเยา 
  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 จงัหวดั ไดแ้ก่ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย 
มุกดาหาร บุรีรัมย ์ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ 
กาฬสินธ์ุ ยโสธร หนองบวัล าภู อ านาจเจริญ 
  - ภาคกลาง 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ชยันาท 
อ่างทอง สิงห์บุรี 
  - ภาคใต้ 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ พทัลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
  - ภาคตะวนัออก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สระแกว้ นครนายก ตราด จนัทบุรี ปราจีนบุรี 

2.1.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเทีย่วเมืองรอง 

  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2561) ไดน้ าเสนอ “Amazing Thailand Go Local - 
เท่ียวทอ้งถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
  1. Enjoy Local เท่ียวชุมชนไดลุ้น้ได้แตม้ ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ อาทิ Google 
Local Guide วางแผนการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการใชจ้่าย เช่น e-Coupon 
ส่วนลดสินคา้และบริการตลอดเส้นทางท่องเท่ียว และการสะสมแตม้ TAT Point ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยจะมีการบริหารจดัการ Big Data แบบ Real Time 
  2. SET in the Local กระตุน้การจดัประชุม สัมมนา และกิจกรรม CSR (MICE) 
ในเมืองรอง โดยเนน้การเดินทางในวนัธรรมดา 
  3.  Local Link รวบรวมและคดักรองชุมชนทัว่ประเทศท่ีมีศกัยภาพ รวมไปถึง
จดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเมืองรอง อาทิ เส้นทาง Green, เส้นทางจกัรยาน และการออกแบบเส้นทาง
ตามไลฟ์สไตล์ใหม่ เช่น เส้นทางงานฝีมือ เกษตรกรรม วิถีชีวิต และอาหาร เป็นตน้ โดยหวงัเพิ่ม
สัดส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางจงัหวดัท่องเท่ียวหลกัไปยงัจงัหวดัท่องเท่ียวรองท่ีสัดส่วน 65 : 35 
  4. Eat Local ประชาสัมพนัธ์อาหารถ่ิน อาหารอร่อย อาหารห้ามพลาด โดย
ส่งเสริมการน าเท่ียวประเภท Local Food Tours การเยี่ยมชมแหล่งผลิต แหล่งวตัถุดิบดา้นอาหาร
ทอ้งถ่ิน 
  5. Our Local สร้างสรรค์และสนบัสนุนการจดักิจกรรม Community Events 
กระจายทุกพื้นท่ีทุกสัปดาห์ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในเทศกาลงานประเพณีประจ าท้องถ่ิน 
  6. Local Heroes - Towards Global Sustainable Tourism Council และ B2D 
(Business to Digital) เป็นการสนับสนุนวิทยากร นักวิชาการ ศิลปิน ผูมี้ช่ือเสียงผลงานการ
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สร้างสรรคอ์อกแบบ และแนะน าแหล่งทุน เพื่อการพฒันาคน สร้างเสริมความเขม้แข็งให้ชุมชนจาก
องคค์วามรู้ต่าง ๆ เพื่อเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัในอนาคต 
  7. Local Strength พัฒนา Creative Tourism โดยสนบัสนุนผูป้ระกอบการรุ่นใหม่
ในธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว  
  ทั้งน้ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อยูร่ะหว่างจดัท าหนงัสือคู่มือแนะน าเส้นทาง
ท่องเท่ียว พร้อมกบัรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีพกั โรงแรม และโฮมสเตย์ ท่ีสามารถน าใบเสร็จมา
ลดหยอ่นภาษีได ้ซ่ึงคาดวา่จะสามารถน ามาแจกแก่ผูส้นใจไดภ้ายในเดือนกุมภาพนัธ์น้ี 
  ขณะเดียวกนั ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา มี
มติเห็นชอบเก่ียวกบัมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวและจดัอบรมสัมมนาในจงัหวดั
ท่องเท่ียวรอง 55 จงัหวดั โดยใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีใน 2 ส่วน  
  ส่วนแรก นักท่องเท่ียวไทยท่ีเป็นบุคคลธรรมดา สามารถน าค่าใช้จ่ายท่ีพกัใน
จังหวดัท่องเท่ียวรอง ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ค่าบริการน าเท่ียว โดยผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก์ส าหรับการเดินทาง น ามาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง แต่
รวมกนัไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าอาหาร โดยสามารถน าใบก ากบัภาษีเต็มรูปแบบหรือ
ใบเสร็จรับเงินมาใชเ้ป็นหลกัฐาน  
  ส่วนท่ี 2 ส าหรับบริษทัห้างร้าน (ส่วนนิติบุคคล) สามารถน ามาหักค่าใช้จ่าย
หอ้งสัมมนา หอ้งพกั ขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการอบรมสัมมนา รวมไปถึงค่าบริการน า
เท่ียว โดยผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์เพื่อการอบรม
สัมมนา มาใช้หักรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยมาตรการน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561   
 การเชิญชวนให้คนเดินทางไปท่องเท่ียวเมืองรองคร้ังน้ี นอกจากสร้างความคึกคกั และ
เสริมให้เม็ดเงินสะพดัไปสู่ชุมชนแลว้ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวก็จะกลบัสู่ชาติทั้งทางตรงทางออ้ม 
นบัเป็นการเสริมเข้ียวเล็บใหก้บัการท่องเท่ียวของประเทศไทย ในทางกลบักนันกัท่องเท่ียวยงัจะได้
เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมกบัเติมเต็มความสุขทั้งกบัคนเท่ียวและคนในทอ้งถ่ิน คืนรอยยิ้มให้
กลบัมาอีกคร้ัง 
2.2 จังหวดันครนายก 

2.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดันครนายก 
  2.2.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดันครนายก 
   2.2.1.1.1 ตราประจ าจังหวดันครนายก 
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รูป 2.1 ตราประจ าจงัหวดันครนายก 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=38 

  ส านกังานจงัหวดันครนายก (2561) กล่าววา่ ตราสัญลกัษณ์จงัหวดันครนายก เป็น
รูปช้างชูงวงเก่ียวรวงขา้ว ท่ีส่ือถึงว่าคร้ังหน่ึงนครนายกเคยเป็นเมืองท่ีมีช้างมาก โดยปัจจุบนัมี
สถานท่ีและช่ือวดัท่ีเก่ียวขอ้งอยู่หลายแห่ง อาทิ ต าบลท่าชา้ง วดัท่าช้าง และอ าเภอเมืองนครนายก
เคยเป็นท่าขา้มของโขลงชา้งมาก่อน ส่วนรวงข้าวและกองฟางนั้น หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพนัธ์ุธญัญาหาร รูปวงกลม คือ ความกลมเกลียวและความสามคัคีของคนจงัหวดันครนายก ช้างชู
รวงข้าว  คือ  จงัหวดันครนายกนั้นเป็นจงัหวดัท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์มีชา้งมาก โดยชา้งของจงัหวดั
นครนายก เป็นช้างท่ีมีความส าคัญในการคดัเลือกช้างเพื่อไปท าศึกสงครามในสมยักรุงศรีอยุธยา 
รวงข้าว คือ อาชีพหลักของชานครนายกท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพการท านาและได้ข้าวอุดมสมบูรณ์
ดี สามารถส่งไปยงัเมืองหลวงได ้

   2.2.1.1.2 ค าขวญัประจ าจังหวดันครนายก 

"นครนายก เมืองในฝันท่ีใกล้กรุง ภูเขางาม น า้ตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ" 

   2.2.1.1.3 ดอกไม้ประจ าจังหวดันครนายก 
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รูปท่ี 2.2  ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดันครนายก  (สุพรรณิการ์) 

ท่ีมาของรูป : https://th.wikipedia.org/media/File:Supannika01.jpg 

 เป็นไม้ผลดัใบท่ีมีถ่ินก าเนิดในแถบทุ่งหญา้เขตร้อนแซราดู ในทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณ
ประเทศบราซิล โบลิเวีย ปารากวยั) แต่ปัจจุบนัพบได้ทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เช่นกัน 
สุพรรณิการ์มีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ใกลเ้คียงกบัฝ้ายค ามาก ขอ้แตกต่างท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ 
ฝ้ายค าจะออกดอกเพียงชั้นเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะท่ีสุพรรณิการ์จะมีทั้งชนิดท่ี
ออกดอกชั้นเดียวและชนิดท่ีออกดอกซอ้นกนัเป็นกระจุกแน่น โดยบานพร้อม ๆ กนั 

  2.2.1.2 ประวตัิจังหวดันครนายก 

  ส านกังานจงัหวดันครนายก (2561) กล่าวว่า นครนายกเป็นจงัหวดัหน่ึงในกลุ่ม
จงัหวดัภาคกลางตอนกลาง พื้นท่ีของนครนายกปรากฏหลกัฐานวา่เคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย์
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ โดยมีการขุดพบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของมนุษยใ์นยุคนั้น เช่น ขวานหินทั้ง
ชนิดมีบ่าและไม่มีบ่า ลูกปัดหินและลูกปัดแกว้ หินดุ แท่นหินเขียว ดินเผา ขวานส าริด สันนิษฐาน
วา่นครนายกเคยเป็นเมืองโบราณท่ีมีอายุสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั โดยปรากฏหลกัฐานการอยูอ่าศยัใน
สมยัทราวดี จากแหล่งโบราณ “บา้นดงละคร” ซ่ึงอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้
ระยะทาง 8 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นเนินดินสูงคลา้ยเกาะ เน้ือท่ีประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีคนัดิน
สูงลอ้มรอบเป็นวงรี ดา้นนอกคนัดินมีคูน ้าลอ้มรอบอีกชั้นหน่ึง มีประตูเขา้ออก 4 ประตู โดยเมืองน้ี
อาจมีพฒันาการและอายุร่วมสมยักับเมืองศรีมโหสถในจงัหวดัปราจีนบุรี และเมืองพระรถใน
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงโบราณวัตถุท่ีขุดพบในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน 
ประกอบดว้ย ระฆงัหินสมยัทราวดี พระพุทธรูปสมยัลพบุรี ภาชนะดินเผาสมยัสุโขทยั และอยุธยา 
เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3
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 ในปี พ.ศ. 1893 สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) ปฐมกษตัริยแ์ห่งกรุงศรี
อยธุยาก าหนดใหเ้มืองนครนายกเป็นเมืองหนา้ด่านทางดา้นทิศตะวนัออก (เมืองลพบุรีเป็นเมืองหนา้
ด่านทางด้านทิศเหนือ เมืองนครเข่ือนขนัธ์เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต ้และเมืองสุพรรณบุรี
เป็นเมืองหนา้ด่านทางดา้นทิศตะวนัตก ระยะทางจากเมืองหนา้ด่านถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใชเ้วลา
เดินทาง 2 วนั)  ในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ   ไดต้ดัเขตทอ้งท่ีเมืองลพบุรีทางตะวนัออกกบั
เขตทอ้งท่ีเมืองนครนายกทางตะวนัตก รวมกนัตั้งข้ึนเป็นเมืองสระบุรี ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) พ.ศ. 2445 ทรงปฏิรูปการปกครองใหม่ เรียกว่า การปกครอง
มณฑลเทศาภิบาล จดัตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา เมือง
นครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในปี พ.ศ. 2486 
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลยส์งคราม ให้ยุบรวมอ าเภอบา้นนา จงัหวัดนครนายก ไปรวมกบัจงัหวดั
สระบุรี และให้ยุบรวมอ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ ์และอ าเภอปากพลีไปรวมกบัจงัหวดั
ปราจีนบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2489 ไดมี้พระราชบญัญติัจดัตั้งจงัหวดัสมุทรปราการ 
จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันครนายก พุทธศักราช 2489 มาตรา 6 ก าหนดให้
แยกอ าเภอนครนายก อ าเภอองครักษ ์และอ าเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจงัหวดัปราจีนบุรี 
กบัให้แยกอ าเภอบา้นนา ออกจากการปกครองของจงัหวดัสระบุรี จดัตั้งเป็นจงัหวดัข้ึน เรียกว่า 
จงัหวดันครนายก 

 ประวติัของช่ือ นครนายก มีข้อสันนิษฐาน 2 ประการ ดังน้ี ในสมัยก่อนดินแดนขอ’
นครนายกเป็นป่ารกชฏัมีไขป่้าชุกชุมผูค้นจึงพากนัอพยพไปอยู่ท่ีอ่ืนจนเกือบเป็นเมืองร้าง ต่อมามี
พระมหากษัตริย์พระองค์หน่ึงไม่มีหลักฐานยืนยนัว่าในยุคสมัยใด (แต่ก่อนสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 1 หรือพระเจา้อู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะช่ือเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแต่สมยั
พระเจา้อู่ทองแลว้) ตอ้งการท่ีจะจูงใจราษฎรให้เขา้มาหกัร้างถางพงท ามาหากินอยูอ่าศยัในบริเวณน้ี
จึงให้ยกเวน้เก็บอากรค่านา จึงเรียกเมืองน้ีวา่ “เมืองนา–ยก” และเป็นเมืองนครนายก เหตุผลท่ีสอง 
คือ สมยักรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใช้ระบบจตุสดมภ์ ส่วนการปกครองหัวเมือง
ชั้นใน หวัเมืองชั้นนอก ในหวัเมืองดา้นเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร ในหวั
เมืองดา้นใตมี้สมุหกลาโหมปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยูใ่นสังกดั 
สมุหกลาโหม ภายหลงัถูกโอนใหอ้ยูใ่นสังกดัสมุหนายก พื้นท่ีน้ีจึงไดช่ื้อวา่นครนายกนบัแต่นั้นเป็น
ตน้มา 
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  2.2.1.3 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดั สระบุรีและนครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดั ปราจีนบุรี ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัปทุมธานี 

  2.2.1.4 สภาพภูมิประเทศ 

 
รูปท่ี 2.3 สภาพภูมิประเทศจงัหวดันครนายก 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=37 

 สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบทางตอนเหนือและตะวนัออกเป็นภูเขาสูงชนัในเขตอ าเภอบา้น
นา อ าเภอเมือง-นครนายกและอ าเภอปากพลี ส่วนหน่ึงอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซ่ึงเป็นเขต
รอยต่อกบัอีก 3 จงัหวดั ไดแ้ก่สระบุรีนครราชสีมาและปราจีนบุรี ซ่ึงมีเทือกเขาติดต่อกบัเทือกเขาดง
พญาเยน็ มียอดเขาสูงท่ีสุด ของจงัหวดัคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,351เมตร 
ส่วนทางตอนกลางและตอนใตเ้ป็นท่ีราบ อนักวา้งใหญ่เป็นส่วนหน่ึงของ ท่ีราบสามเหล่ียมลุ่ม
แม่น ้าเจา้พระยาท่ีเรียกวา่ ท่ีราบกรุงเทพ ลกัษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การ ท า
นา ท าสวนผลไม ้และการอยูอ่าศยั 
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รูปท่ี 2.4 อ่างเก็บน ้ าหว้ยปรือ และอ่างเก็บน ้ าทรายทอง 

2.2.1.5 สถานทีท่่องเทีย่ว 

   2.2.1.5.1 อ่างเกบ็น า้ห้วยปรือ และอ่างเกบ็น า้ทรายทอง 

 

 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=15 

หว้ยปรือเป็นอ่างเก็บน ้าขนาดเล็กแต่โดดเด่นดว้ยทิวทศัน์สวยงามตามธรรมชาติ มีน ้าตลอด
ปี มีถนนลาดยางรอบอ่าง ท าใหน้อกจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 
ยงัเป็นเส้นทางป่ันจกัรยานชั้นดี และยงัใชเ้ป็นศูนยกี์ฬาทางน ้าของจงัหวดันครนายกดว้ย 

2.2.1.5.2 น า้ตกนางรอง 

 
รูปท่ี 2.5 น ้ าตกนางรอง 

 ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=33 
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 น ้าตกนางรองเป็นน ้าตกอีกท่ีท่ีช่ือของนครนายก อยูภ่ายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่
แตกต่างจากน ้ าตกสาริกา เพราะให้ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายกเป็นผูดู้แล ท่ีน่ีถือเป็น
น ้าตกขนาดกลาง สายน ้ าไหลผา่นชั้นหินลดหลัน่ลงมาเกิดเป็นแอ่งนอ้ยใหญ่ บริเวณโดยรอบร่มร่ืน
เป็นธรรมชาติ มีการจดัท าซุ้มมา้นั่งและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับนกัท่องเท่ียวประชาชน 
ส่วนใหญ่มกัมาเท่ียวแบบปิกนิกปูเส่ือพกัผ่อนนัง่เล่นนอนเล่น กินส้มต า น ้ าตก ไก่ย่าง เอร็ดอร่อย 
ดา้นหนา้ทางเขา้มีร้านคา้เรียงรายอยูม่ากมายเชียว นอกจากน้ียงัมีบา้นพกับรรยากาศดีใหบ้ริการดว้ย 

   2.2.1.5.3 น า้ตกสาริกา 

 
รูปท่ี 2.6 น ้าตกสาริกา 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=32 

 น ้ าตกสาลิกาเป็นน ้ าตกท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุดในจังหวดันครนายก ตั้ งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ สายน ้ าทิ้งตวัลงมาจากหนา้ผาสูงถึงเกือบ 200 เมตร ก่อนไหลหลัน่ลงมาเป็นชั้น
เล็กๆ มากมาย มีแอ่งน้อยใหญ่ให้เล่นน ้ ากนัชุ่มฉ ่าใจท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของผืนป่าและ
ขนุเขา ดา้นนอกทางเขา้น ้าตกมีร้านอาหารซ่ึงเราสามารถสั่งให้เขา้มาส่งดา้นใน เป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวซ่ึงถือวา่ตอ้งขีดเส้นใตเ้ป็นไฮไลทอ์นัดบัตน้ๆ ของนครนายก 
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 2.2.1.5.4 หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ 

 

รูปท่ี 2.7 หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบั 

ท่ีมาของรูป :  http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=16 

 หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบั ไม่เชิงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แต่เป็นอะไรท่ีตอ้งใชค้  าวา่น่าสนใจ 
เพราะท่ีคลอง 15 ถนนรังสิต-นครนายก อ าเภอองครักษ์ เป็นสถานท่ีจ าหน่ายพรรณไมด้อกไม้
ประดบัขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยแลว้ล่ะ บางอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนเท่ียวชมสวนสวย
มากกวา่เดินอยูใ่นร้านขายดอกไมด้ว้ย 

   2.2.1.5.5 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาต ิ

 

รูปท่ี 2.8 ศูนยภู์มิรักษธ์รรมชาติ 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=18 

ศูนยภ์ูมิรักษธ์รรมชาติก่อตั้งบนท่ีดินของมูลนิธิชยัพฒันา อยูด่า้นหลงัเข่ือนขุนด่านปราการ
ชล ซ่ึงสมาคมนกัเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์ขอพระบรมราชานุญาตใชท่ี้ดิน
จดัสร้างศูนยฯ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอโครงการศูนยน์นัทนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 
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แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริ ทั้ งด้านการเกษตร ปศุสัตว ์
ส่ิงแวดล้อม พลังงาน สาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน พร้อม
ออกแบบพื้นท่ีใหผู้ม้าเยอืนไดเ้ท่ียวชมรับความรู้ ความสนุกสนาน และซึมซบัธรรมชาติรอบตวั 

   2.2.1.5.6 วดัเขานางบวช 

 

รูปท่ี 2.9 วดัเขานางบวช 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=31 

 วดัเขานางบวชเป็นหน่ึงในวดัส าคญัของจงัหวดันครนายก วา่กนัวา่หากจะปฏิบติัภารกิจ
ไหวพ้ระ 9 ไหวข้องท่ีน่ีใหส้มบูรณ์ หน่ึงในนั้นจะตอ้งรวมวดัเขานางบวชไวด้ว้ย นอกจากรอยพระ
พุทธบาทจ าลองท่ีสร้างข้ึนเม่ือเกือบหน่ึงร้อยปีมาแลว้ พระมณฑปบนยอดเขายงัเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ศกัด์ิสิทธ์ิอีกหลายองค ์เป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนยิง่นกั 

   2.2.1.5.7 อุทยานพระพฆิเนศ 

 

รูปท่ี 2.10 อุทยานพระพิฆเนศ 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=29 
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  อุทยานพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลสาริกา อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก เป็นอีกหน่ึงในไฮ
ไลท์ท่ีเท่ียวทางศาสนาของนครนายก ถึงแมท่ี้จริงจะไม่ใช่ศาสนาพุทธ แต่ขอให้เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
เทพยาดา คนไทยเรากราบไหวเ้คารพทั้งหมดนัน่แหละ และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพี่น้องคนไทยเรา
ศรัทธาองค์พระพิฆเนศ เทพเจา้แห่งความรู้ เป็นผูมี้ปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปร่ืองในศิลปวิทยาทุก
แขนง ของทางศาสนาฮินดู 

 องคพ์ระพิฆเนศเรารู้กนัดีวา่มีกายเหมือนมนุษย ์มีเศียรเป็นช้าง ท่ีน่ีเป็นท่ีประดิษฐานของ
พระพิฆเนศองคใ์หญ่มากสององค ์แถมโดยรอบยงัรวบรวมพระพิฆเนศ 108 ปาง ให้เราไดส้ักการะ
ดว้ย แอบกระซิบวา่วิธีการขอพรจากพระพิฆเนศเราจะตอ้งกระซิบขอผา่นหนูมุสิกะ ซ่ึงเป็นบริวาร
ผูดู้แลตน้ห้องขององค์พระพิฆเนศ จากนั้นหนูมุสิกะจะน าความต้องการของเราไปทูลองค์พระ
พิฆเนศให้อีกทีหน่ึง นอกจากองค์พระพิฆเนศ ในอุทยานฯ เป็นท่ีประดิษฐานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีก
มากมายทั้งตามความเช่ือของพุทธและพราหมณ์ รวมถึงพะบรมสาริริกธาตุ มาเท่ียวคร้ังเดียวกราบ
ไหวข้อพรกนัมากมาย 

   2.2.1.5.8 คลาดโรงเกลอื นครนายก 

  

รูปท่ี 2.11 ตลาดโรงเกลือ นครนายก 

ท่ีมาของรูป :  http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=26 

 ตลาดโรงเกลือจงัหวดันครนายก ตลาดโรงเกลือแห่งท่ีสองท่ีจงัหวดันครนายก ตั้งอยูห่น้า
วดัหลวงพ่อปากแดง ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก ซ่ึงด้านหน้าของตลาดโรงเกลือ
นครนายกส่วนใหญ่เป็นร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหาร และขนม ของฝากทัว่ๆไป ส่วนดา้นในเป็นตลาด
นัดลกัษณะแผงลอยมีหลงัคา ท่ีจอดรถมีประมาณ 100-200 คนั มีสินคา้ประเภทเส้ือผา้ กระเป๋า 
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รองเทา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองครัว รวมไปถึงอาหารแห้ง ฯลฯ ส่วนราคาอาจจะสูงกว่าท่ีตลาดโรง
เกลืออรัญประเทศ แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับการเลือกซ้ือของฝาก 

   2.2.1.5.9 ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ 

 

รูปท่ี 2.12 ศาลเจา้พอ่องครักษ ์

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=19 

 ศาลเจา้พ่อองครักษ์ตั้งอยู่ริมแม่น ้ านครนายก ตวัอ าเภอองครักษ์ ศาลแห่งน้ีศกัด์ิสิทธ์ิและ
ไดรั้บการบูรณะเร่ือยมาจนมีลกัษณะเป็นศาลเจา้จีนเหมือนท่ีเห็นในปัจจุบนั สมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสปราจีนบุรี ผา่นมาทางแม่น ้ านครนายก ไดท้รง
ประทบัแรม ณ ท่ีแห่งน้ี ระหวา่งนั้นมีทหารราชองครักษล์ม้ป่วยจนเสียชีวิต หรือบา้งก็เช่ือวา่สาเหตุ
เพราะถูกช้างป่าท าร้าย พระองค์จึงรับสั่งให้สร้างศาลข้ึนเพื่อร าลึกเป็นอนุสรณ์แก่นายทหารหาญ 
ชาวบา้นเรียกกนัว่าเจา้พ่อองครักษ์ ศาลแห่งน้ีศกัด์ิสิทธ์ิและไดรั้บการบูรณะเร่ือยมาจนมีลกัษณะ
เป็นศาลเจา้จีนเหมือนท่ีเห็นในปัจจุบนั ว่ากันว่าแม่น ้ านครนายกช่วงศาลแห่งน้ีเป็นวงัน ้ าวนซ่ึง
ชาวบา้นเช่ือว่ามีจระเขอ้าศยัอยู ่ซ่ึงเราจะเห็นว่ามีรูปป้ันจระเขภ้ายในบริเวณศาล ขณะท่ีมีสายน ้ ามี
ความบริสุทธ์ิ ในอดีตจึงมีการน าน ้าท่ีน่ีไปใชใ้นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิภายในพระราชวงั  
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   2.2.1.5.10 ศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองนครนายก 

 

รูปท่ี 2.13 ศาลเจ่าพอ่หลกัเมืองนครนายก 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=20 

        ศาลเจ่าพ่อหลักเมืองนครนายกตั้ งอยู่ริมแม่น ้ านครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ตรงขา้มศาลจงัหวดันครนายก ความน่าประหลาดของเสาหลกัเมืองนครนายกคือมีสอง
เสา เขา้ไปจะเห็นทั้งของเก่าและใหม่ประดิษฐานคู่กนั ถา้สงสัยวา่อนัไหนคืออนัเก่าก็บอกให้เลยวา่
เสาท่ีเ ต้ียกว่านั่นไง แต่ผู ้คนก็ไหว้สักการะปิดทองงามอร่ามทั้ งคู่  โดยเสาหลักเมืองเก่าเคย
ประดิษฐานอยู่ท่ีคูเมืองเดิม พอศาลเก่าทรุดโทรมลงตั้งแต่เม่ือร้อยปีมาแลว้ก็ยา้ยเสาหลกัเมืองไป
ประดิษฐานท่ีโรงเรียนศรีนครนายก ก่อนจะสร้างศาลหลงัใหม่ทดแทนในเวลาต่อมา 

   2.2.1.5.11 พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ 

 

รูปท่ี 2.14 พทุธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=24 

  ตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัทางข้ึนน ้ าตกสาลิกาบนพื้นท่ี 53 ไร่ แวดลอ้มดว้ยภูเขา มีสายน ้ าไหลผา่น 
เม่ือเขา้ไปในสถานท่ีแห่งน้ี จะไดเ้ห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็น
สง่าหนา้ตกั 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตวัแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บริเวณโดยรอบ มีการ
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สร้างพระพุทธรูปขนาดหนา้ตกั 90 ซม. อีก 1,250 องค ์เป็นตวัแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์
ส าคญัเม่ือคร้ังพุทธกาล คือ วนัมาฆะบูชา กล่าวคือ เป็น วนัจาตุรงคสันนิบาต หรือวนัประชุมใหญ่ 

   2.2.1.5.12 แก่งสามช้ัน 

 

รูปท่ี 2.15 แก่งสามชั้น 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=28 

แก่งสามชั้น ตั้งอยูภ่ายในต าบลสาลิกา อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก ใกลก้บัเข่ือนขนุด่าน
ปราการชล มีตน้ก าเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปัจจุบนัเป็นเข่ือนคอนกรีตบดอดัยาวท่ีสุดใน
โลก โดยบริเวณดา้นล่างของเข่ือน เหมาะลงเล่นน ้าคลายร้อน เพราะขนาดไม่ลึกมาก สามารถลงเล่น
ไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงมกัมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผสัความสดช่ืนและช่ืน
ชมธรรมชาติ 
   2.2.1.5.13 วดัพราหมณ ี(หลวงพ่อปากแดง) 

 

รูปท่ี 2.16 วดัพราหมณี (หลวงพอ่ปากแดง) 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=30 
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         วดัพราหมณี หรือ วดัหลวงพอ่ปากแดง  ถือเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงใน จ.นครนายก  วดัน้ีเป็นวดั
เก่าแก่ สร้าง ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ปัจจุบนั เป็นวดัพฒันา ตวัอยา่ง ภายในบริเวณวดัร่มร่ืน สวยงามจดั 
เป็นหมวด หมู่ เขตพุทธาวาส สังฆาวาส เป็นระเบียบ สะอาดสะอา้นทั้งสถานท่ี บรรเทาทุกข์ก็ มี
ผูรั้กษาดูแล ตลอดเวลา มีพระประธานศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือกนัอย่างกวา้งขวาง มีช่ือว่า 
"หลวงพ่อปากแดง" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างดว้ยโลหะ สัมฤทธ์ิหนา้ตกักวา้ง 49 น้ิว สูง 1 
เมตร เป็นศิลปะสมยัลา้นช้าง จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์ แยม้ทาสีแดงเห็นชัด ชาวบา้นจึง
เรียกว่า "หลวงพ่อปากแดง" ส่ิงท่ีเด่นสะดุดตา คือ ท่ีปากของ หลวงพ่อมี สีแดงสดเหมือนมีผูน้ า
ลิปสติก ไปทาไว ้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ยา่นนั้นยืนยนัว่าเห็นปากท่านแดง แบบน้ีมาตั้งแต่เกิด เป็นอนัว่าหลวง
พ่อมีปากสีแดงมา นบัร้อยปีแลว้ โดยไม่มีใครน าสี ไปทาแต่อยา่งใด นบัเป็นความแปลก ใจแก่ผูท่ี้
ได ้ไปพบเห็นมี ต านานเช่ือกนัหลวงพ่อปากแดง เป็นพระพุทธรูปพี่นอ้งกบัหลวงพ่อ พระสุกและ
หลวงพ่อพระไส ท่ีประดิษฐานอยู่ท่ี จ.หนองคาย ในปัจจุบนัท่ีได ้อญัเชิญมาจาก นครเวียงจนัทน์ 
ลาว พอมาถึงประเทศไทย ชาวบา้น ไดแ้ยกยา้ยไปตาม วดัต่างๆ ส่วนหลวงพ่อปากแดง ก็มาเป็น
พระพุทธรูป ศกัด์ิสิทธ์ิ ของชาว จ.นครนายก จนทุกวนัน้ี 

   2.2.1.5.14 เข่ือนขุนด่านปราการชล 

 

รูปท่ี 2.17 เข่ือนขนุด่านปราการชล 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=36 

 เข่ือนขุนด่านปราการชล ช่ือเดิมเรียกว่า เข่ือนคลองท่าด่าน เป็นเข่ือนคอนกรีตบดอดัยาว
ท่ีสุดในประเทศไทยและในโลกตั้งอยู่ท่ีบา้นท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวดั
นครนายกกั้นแม่น ้านครนายก สร้างข้ึนตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเก็บกกัน ้าในช่วงหนา้ฝนไวใ้นหนา้แลง้ และควบคุมไม่ให้เกิดน ้ าท่วมบา้นเรือน
ราษฎร ไร่นาและพื้นท่ีการเกษตรในหนา้ฝน โดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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ท่ีราบลุ่มนครนายกมีระดบัน ้ าใตดิ้นมีการลดระดบัหรือพื้นท่ีลาดเทค่อนขา้งมาก ท าให้น ้ าไหลบ่า
รุนแรงในช่วงฤดูฝน ส่วนบริเวณพื้นท่ีชลประทานนครนายก เป็นพื้นท่ีราบกวา้งขวางมีระดบัน ้ าใต้
ดินต ่าจึงเกิดปัญหาขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ส่วนในฤดูฝนกลบัเกิดปัญหาน ้ าท่วมเน่ืองจากพื้นท่ีส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบท่ีมีความลาดเอียงนอ้ยท าให้น ้ าระบายออกยากน ้ าจึงท่วมขงัเป็นเวลานาน การสร้าง
เข่ือนกั้นล าน ้ านครนายกตอนบนจึงเป็นการชะลอกระแสน ้ าไม่ให้ไหลอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝน
โดยจะกกัเก็บน ้ าไว ้และในทางกลบักนั จะสามารถกกัเก็บน ้ าเอาไวใ้ช้ในฤดูแลง้ไดแ้ทนท่ีจะตอ้ง
เผชิญกบัภยัแลง้ 
 
2.3 จังหวดัสระแก้ว 

2.3.1 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดัสระแก้ว 

2.3.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัสระแก้ว 

   2.3.1.1.1 ตราประจ าจังหวดัสระแก้ว 

 
รูปท่ี 2.18 ตราประจ าจงัหวดัสระแกว้ 

ท่ีมาของรูป : https://sites.google.com/site/dow29102540/home/2-pra-wa 

2.3.1.1.2 ค าขวญัประจ าจังหวดัสระแก้ว 

“ชายแดนเบ้ืองบูรพา ป่างาม น ้าตกสวย มากดว้ยรอยอารยธรรมโบราณ ยา่นการคา้ไทย – เขมร”  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://sites.google.com/site/dow29102540/home/2-pra-wa/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg?attredirects=0
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   2.3.1.1.3 ต้นไม้ประจ าจังหวดั 

 
รูปท่ี 2.19  ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัสระแกว้ (ดอกแกว้) 

ท่ีมาของรูป : http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/generality.php 

ดอกแกว้เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีถ่ินก าเนิดในเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศจีน และใน
ออสเตรเลีย ในประเทศไทยสามารถพบไดท้ัว่ทุกภาคในป่าดิบแลง้จากท่ีราบสูงจนถึงท่ีระดบัความ
สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 400 เมตร โดยจดัเป็นไมพุ้่มก่ึงไมย้นืตน้ไม่ผลดัใบขนาดเล็ก มีความ
สูงของตน้ประมาณ 5-10 เมตร ตน้แตกก่ิงกา้นเป็นพุม่กลมแน่นทึบ เปลือกล าตน้เป็นสีเทาแตกเป็น
ร่อง ๆ เน้ือไมสี้ขาวนวล เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนท่ีระบายน ้าไดดี้ ชอบแสงแดดเต็มวนั-ร าไร 
และความช้ืนปานกลาง-ต ่า ขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิการเพาะเมล็ดและวธีิการตอน 

2.3.1.2 ประวตัิจังหวดัสระแก้ว 

ส านกังานจงัหวดัสระแก้ว (2561) จากการพบโบราณวตัถุท่ีบา้นโคกมะกอก ต าบลเขา
สามสิบ อ าเภอฉกรรจ ์และท่ีต าบลสระขวญั ต าบลท่าแยก ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมือง โบราณวตัถุ
ท่ีพบยืนยนัการตั้งหลกัแหล่งของชุมชนมาตั้งแต่ 2500 ปี ก่อนพุทธกาลจนถึง พ.ศ.600 คือภาชนะ
ดินเผาเน้ือหยาบเผาด้วยอุณหภูมิต ่า โครงกระดูกมนุษย ์ขนัคนโท หมอ้ จาน ท าดว้ยดินเผา ส่วน
โบราณวตัถุท่ีมีอายุระหว่างพุทธกาลถึง พ.ศ.600 ท่ีพบไดแ้ก่ลูกปัดแกว้ ลูกปัดหินคาร์เนเลียน ท่ี
อ าเภอเขาฉกรรจ์ ก าไลส าริด และเคร่ืองป้ันดินเผา ท่ีมีลายเชือกทาบ ท่ีอ าเภอเมือง ฯโบราณวตัถุ
ดงักล่าวมีอายุร่วมกบัโบราณวตัถุ ท่ีพบท่ีบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานี อ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น 
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และท่ีบา้นโคกพนมดี อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี จึงกล่าวไดว้า่ใน
หว้งเวลาดงักล่าว ผูค้นในเขตจงัหวดัสระแกว้เร่ิมตน้ดว้ยครอบครัวเล็ก ๆ อาศยัอยูใ่นถ ้า เช่น ถ ้าเขา
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ส าพุง อ าเภอฉกรรจ์ แล้วขยายเป็นครอบครัวใหญ่ข้ึน  พฒันามาเป็นหมู่บา้นท่ีบา้นโคกมะกอก 
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาสกรรจ์ แล้วขยายหมู่บา้นออกไปท่ีชุมชนท่าไมแ้ดง ต าบลสระขวญั 
ชุมชนคลองขนุน ต าบลท่าแขกและชุมชนโคกชายธง ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมือง พุทธศตวรรษท่ี 
11 – 14 มนุษยใ์นยุคน้ีไดร้วมตวักนัเป็นหน่วยทางการเมือง ของกลุ่มชนท่ีเรียกว่า ชาวกมัพู มี
จุดเร่ิมตน้การตั้งถ่ินฐาน เกิดเป็นชุมชนบา้นเมือง ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของตอนเหนือของลุ่มน ้ าชี ในขณะท่ี
ประชากรบางส่วนแถบใกลท้ะเล หรือล าน ้ าใหญ่ หรือไปเส้นทางคมนาคม มีโอกาสไดรั้บอิทธิพล
ทางศิลปวฒันธรรมทั้งจากอินเดียและจาม กลุ่มชนท่ีเจริญกว่าเหล่าน้ีไดถ่้ายทอดอารยธรรม ซ่ึงมี
อิทธิพลของอินเดียและจามปนกนั แพร่ขยายเขา้สู่อีสานแถบอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดั
อุบล ฯ และบริเวณทะเลสาบเขมร บริเวณดงักล่าวไดพ้บจารึกสัมพนัธ์กบักษตัริยอ์งคส์ าคญัในสมยั
เจนละคือ พระเจ้าจิตรเสน (มเหนทรวรมนั) และพระเจ้าอีสานวรมนั (โอรสพระเจ้าจิตรเสน) 
ขอ้ความในจารึกช่องสระแจงเป็นการประกาศว่า พระเจา้จิตรเสนเหมือนพระศิวะ มีบ่อน ้ าไวใ้ช ้
ส่วนจารึกเขานอ้ยกล่าวถึงบุคคลท่ีนบัถือพระวษิณุ บูชาตามพิธีพระเวท จารึกเขารังมีเน้ือหากล่าวถึง
การให้ทาส ให้สวน และสร้างวตัถุถวายให้กับวิหาร ในพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มาได้เกิด
อาณาจักรทวารวดีข้ึน มีบริเวณแกนอ านาจอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าภาคกลางของไทย 
วฒันธรรมทวารวดีไดแ้ผข่ยายเขา้มาทางตะวนัออก ผา่นเมืองดงละคร จงัหวดันครนายก เมืองพระ
รถ (พนสันิคม) จงัหวดัชลบุรี เมืองศรีมโหสถ (โคกปีบ) และเมืองศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
เขา้สู่อ าเภอวฒันานคร อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ลกัษณะของสังคมทวารวดีมีความ
หลากหลายของประชากร ประกอบดว้ย มอญ ไต สาม สยาม นอกเหนือจากจีน และอินเดีย มีพื้นท่ี
ทางเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม พอเล้ียงตวัได้ใช้ววัไถนาแทนแรงงานคน แต่ลกัษณะร่วมประการ
ส าคญัของทวารวดีคือ พุทธศาสนา ในห้วงระยะเวลาดงักล่าว ในเขตจงัหวดัสระแกว้ไดพ้บแหล่ง
ชุมชนโบราณ (จากภาพถ่ายดาวเทียม) อีก 17 แห่ง อยูท่ี่ต  าบลท่าขา้ม เมืองไผ ่หนัทราย อ าเภออรัญ
ประเทศ 6 แห่ง อยูใ่นต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา 3 แห่ง อยูท่ี่ต  าบลโคกสูง ก่ิงอ าเภอโคกสูง 1 
แห่ง อยูท่ี่ต  าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร 3 แห่ง และท่ีต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง 4 แห่ง ดงันั้นใน
ห้วงเวลาดงักล่าวพื้นท่ีในจงัหวดัสระแกว้ ไดพ้ฒันาจากบา้นเป็นชุมชนเมืองขนาดย่อม รู้จกัการใช้
ตวัอกัษรปัลลวะ เขียนภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มีการนบั
ถือศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 

ในปีพ.ศ.1345 พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 กลบัจากชวาและสถาปนากมัพูชเทศะ ดว้ยการรวมเจน
ละบก เจนละน ้า เขา้ดว้ยกนัเป็นเมืองพระนคร และไดน้ าลทัธิเทวราชมาใช ้ยกกษตัริยข้ึ์นเป็นสมมติ
เทพ มีสัญลกัษณ์แห่งเทวราชคือ ศิวลิงค ์กษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ในสมยัน้ีผูห้น่ึงคือ พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 
(พ.ศ.1553 – 1593) พระองค์นบัถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แต่ศาสนาฮินดูก็ยงัคงไดรั้บการ
สนบัสนุนตามปกติ กษตัริยท่ี์ส าคญัอีกองคห์น่ึงคือ พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 (พ.ศ.1724 – 1763) เป็น
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ผูส้ร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ช่ือว่า พระชยัพุทธมหานาถ และน าไปประดิษฐานไวต้ามเมือง
ต่าง ๆ ในภาคกลางของดินแดนไทย เช่น ละโว ้สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ เป็นตน้ เม่ือส้ินสุดสมยัของ
พระองค ์เป็นระยะท่ีสุโขทยัตั้งตวัเป็นอิสระตั้งอาณาจกัรข้ึน 

ในระหวา่งปี พ.ศ.1345 – 1763   เป็นช่วงท่ีเมืองพระนครรุ่งเรือง บริเวณจงัหวดัสระแกว้
ปัจจุบนั และบริเวณชายแดนกมัพูชาท่ีติดกบัจงัหวดัสระแกว้ อยู่ในอิทธิพลของเมืองพระนคร ได้
พบโบราณสถาน และโบราณวตัถุแบบศิลปะเขมร ในเขตก่ิงอ าเภอโคกสูง อ าเภอตาพระยา อ าเภอ
อรัญประเทศ และอ าเภอวฒันานคร หลายแห่ง เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม   ซ่ึงมีอายอุยูป่ระมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 – 17 จารึกทวลระลมทิม มีอายุอยูป่ระมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 จารึกทพัเสียม อายุอยู่
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 ปราสาทหนองบอน บา้นหอย ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวฒันานคร 
นอกจากน้ียงัมีปราสาทอีกหลายแห่ง ท่ีตั้งอยูใ่นเขตก่ิงอ าเภอโคกสูง อ าเภอตาพระยา และนอกเขต
อ าเภอตาพระยา ออกไปทางอ าเภอทมอพวก จงัหวดับนัเตียเมียนเจยของกมัพูชามีปราสาทบนัทาย
ฉมาร์ สร้างในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ตั้งอยูห่่าง
จากอ าเภอตกพระยาออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร 

ตอนปลายสมยัเมืองพระนคร ตั้งแต่สมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 จนถึงสมยัพระเจา้ชยัวรมนั
ท่ี 7   พบหลกัฐานวา่มีการนบัถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และพุทธศาสนาจากวฒันธรรมทวาราวดี 
ท่ีมีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองศรีมโหสถ ไดแ้ผข่ยายเขา้มาในบริเวณจงัหวดัสระแกว้ปัจจุบนัดว้ย เพราะได้
พบโบราณวตัถุเก่ียวกบัพุทธศาสนา ท่ีมีอายชุ่วงเดียวกนั ท่ีจงัหวดัสระแกว้หลายช้ิน 

ในปีพ.ศ.1778 – 1893 หลงัจากสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ก าลงัไพร่พลและเศรษฐกิจตกต ่า
จนไม่สามารถแกไ้ขได ้เป็นเหตุใหค้นพื้นเมืองไดแ้ยกตวัเป็นอิสระเป็นรัฐอิสระข้ึนโดยทัว่ไป ใน
ดินแดนไทยก็มีสุโขทยั ละโว ้เม่ือศูนยก์ลางการปกครองท่ีเมืองพระนครล่มสลาย เมืองต่าง ๆ ใน
อาณาจกัรขอมก็เส่ือมสลายตามไปดว้ย 

ในปีพ.ศ.1893 – 2310 อยธุยาเป็นรัฐท่ีสืบต่อจากละโว ้มีความสัมพนัธ์กบัละโวห้รือขอมมา
ก่อน เม่ืออยธุยามีอ านาจเขม้แขง็ข้ึน ก็ไดร้วมสุโขทยักบัสุวรรณภูมิ และดินแดนท่ีเคยอยูใ่นอ านาจ
ของเมืองพระนครบางส่วน ดงันั้น พื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้จึงน่าจะอยูภ่ายใตอ้  านาจการปกครองของ
อยธุยาดว้ย 

ในปี พ.ศ.2136 ทพัหลวงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดย้กจากกรุงศรีอยุธยาไปทาง
ตะวนัออก ผา่นพิหารแดง (วิหารแดง)  บา้นนา เมืองนครนายก  ด่านกบแจะ (ประจนัตคาม)   ด่าน
หนุมาน (กบินทร์บุรี)   ด่านพระปรง (อ าเภอเมืองสระแกว้)   ช่องตะโก ด่านพระจารึก (พระจฤติ) ท่ี
อรัญประเทศ – ตาพระยา ต าบลท านบ (ด่านพระจารึกและต าบลท านบ)   เป็นช่ือท่ีปรากฏใน
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พงศาวดารสมยัอยุธยา อยู่ระหวา่งเมืองอรัญประเทศและเมืองพระตะบอง เมืองโพธิสัตวแ์ละเมือง
ละแวก 

ในปีพ.ศ.2310 – 2325   เม่ือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ข้ึนครองราชยท่ี์กรุงธนบุรี พระ
นารายณ์ราชา กษตัริยก์มัพูชาไม่ยอมสวามิภกัด์ิ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จึงไดโ้ปรดเกลา้ ฯ 
ใหเ้จา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) และนกัองนบไปตีไดเ้มืองเสียมราฐ และให้พระยาอนุชิตราชา กบัพระ
ยาโกษาธิบดี ยกทพัไปตีไดเ้มืองพระตะบอง เม่ือปี พ.ศ.2312   ต่อมาไดมี้การยกทพัไปปราบปราม
กมัพชูาอีก จนถึงปี พ.ศ.2324 

เส้นทางเดินทพัผ่านไปทางภาคตะวนัออก โดยใช้เส้นทางจากกรุงเก่า บ่อโพรง พระแกว้ 
พิหารแดง บา้นนาเมืองนครนายก เมืองปราจีน เมืองใหม่ ด่านหนุมาน ช่องตะโก ด่านพระปรง ยาง
เกา้ตน้ หนองสะโม่ง ด่านพระจาฤก เส้นทางเดินทพัดงักล่าวจะผ่านดินแดนท่ีเป็นเขตอ าเภอเมือง
สระแกว้ และหยดุพกัท่ีสระแกว้ – สระขวญั ซ่ึงอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองสระแกว้ในปัจจุบนั 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (พ.ศ.2325 – 2352)   มีเหตุการณ์
ส าคญัคือ 

 เล่ือนเจา้พระยายมราช (แบน) ข้ึนเป็นเจา้พระยาอภยัภูเบศร์ ไปส าเร็จราชการมณฑล
เขมรส่วนในคือ เสียมราฐ พระตะบอง และใหข้ึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ 

 เล่ือนและแต่งตั้งนกัองเอง โอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชา เป็นสมเด็จพระนารายณ์
รามาธิบดี ไปปกครองกมัพชูา เวน้เสียมราฐ พระตะบอง ในฐานะประเทศราชของไทย 

 สนบัสนุนใหอ้งเชียงสือไปปกครองเมืองญวนท่ีไซ่ง่อน 

ดังนั้ นในช่วงน้ีเป็นระยะเวลาท่ีปลอดจากสงครามทางภาคตะวนัออกของไทย และ
ปราจีนบุรียงัมีฐานะเป็นหวัเมืองชั้นใน เหมือนคร้ังสมยัอยธุยา 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  (พ.ศ.2352 – 2367)   เร่ิมมีความแตกแยก
ในกมัพชูา เม่ือนกัองจนั หรือพระอภยัราช (โอรสนกัองเอง) ข้ึนครองราชย ์ขุนนางแตกแยกกนัเป็น
สองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงนิยมไทย อีกฝ่ายหน่ึงนิยมญวน   กมัพูชาได้ส่งก าลังมาตีพระตะบอง แต่ไทย
ป้องกนัไวไ้ด ้ท าใหแ้นวชายแดนไทยดา้นน้ีเกิดความไม่สงบข้ึน 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  (พ.ศ.2367 – 2394)   ไดมี้การจดัการ
บา้นเมืองโดยเฉพาะหวัเมืองมหาดไทย ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นเมืองในปี พ.ศ.2393 คือ ยกด่าน
หนุมานข้ึนเป็นเมืองกบินทร์บุรี ยกบา้นแร่หินข้ึนเป็นเมืองอรัญประเทศ ยกบา้นเขยกข้ึนเป็นเมือง
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วฒันานคร และยกบา้นสวายข้ึนเป็นเมืองศรีโสภณ ส าหรับอ าเภอเมืองสระแกว้ในปัจจุบนั ในคร้ัง
นั้นยงัคงเป็นด่านพระปรงข้ึนอยูก่บัเมืองกบินทร์บุรี 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2394 – 2411)   ในช่วงเวลาน้ี ฝร่ังเศส
ในสมยัพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 ไดอ้า้งสิทธ์ิในการปกครองกมัพชูา ในสมยัพระเจา้นโรดม แทนไทย
โดยอา้งวา่ฝร่ังเศสมีอ านาจปกครองญวน ก็ตอ้งมีอ านาจปกครองกมัพชูาดว้ย เพราะญวนมีอ านาจ
ปกครองกมัพชูา ยกเวน้พระตะบอง ศรีโสภณและเสียมราฐ ยงัคงเป็นหวัเมืองชั้นในของไทย
ตามเดิม 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2411 – 2453) ในห้วงเวลาน้ี เขต
จงัหวดัสระแกว้ปัจจุบนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัมณฑลปราจีนบุรี มีการพฒันาไปอยา่งมากคือ พ.ศ.2412 ไดมี้
การระดมพลจากเมืองต่างๆ มาช่วยท าอิฐเพื่อก่อสร้างป้อมปราการเมืองปราจีน โดยเกณฑ์คนจาก
เมืองสุรินทร์ ขขุนัธ์ สังขะ ศรีสะเกษ เดชอุดม มาท า และไดเ้กณฑม์อญบา้นสามโคก เมืองปทุมธานี 
มาตั้งเตาเผาอิฐ สามารถสร้างก าแพงเมืองปราจีนบุรีเสร็จในปี พ.ศ.2415 พ.ศ.2435 มณฑลปราจีน
ประกอบดว้ยเมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองฉะเชิงเทรา  พ.ศ.2436 ในห้วง
เวลาท่ีเกิดกรณีพิพาทระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศส เทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรีไดจ้ดัส่งก าลงั และเคร่ือง
ยุทธภัณฑ์ ไปยงัชายแดนตะวันออกได้อย่างรวดเร็ว เมืองปราจีนบุรีในคร้ังนั้นแบ่งท้องท่ีการ
ปกครองออกเป็นสามภาคคือ 

 มีอาณาเขตจากบา้นท่าประชุม (ศรีมหาโพธิ) ไปถึงบา้นเขาฉกรรจ ์วงัหอก (สระแกว้) 
ใหห้ลวงจ่าเมือง (อ ่า) เป็นผูป้กครองเรียกวา่ เจา้กรมหริรักษท่ี์ 1 

 มีอาณาเขตในเมืองปราจีนบุรี ให้หลวงบ ารุงรัฐนิกร (บุศย อเนกบุณย)์ เป็นผูป้กครอง 
เรียกวา่ เจา้กรมหริรักษท่ี์ 2 

 มีอาณาเขตตั้งแต่คลองยางพวง ถึงบา้นบางแตน (บา้นสร้าง) ให้หลวงนครบุรี (เดช) 
เป็นผูป้กครอง เรียกวา่ เจา้กรมหริรักษท่ี์ 3 

ในปีพ.ศ.2441 ใหย้กเลิกช่ือเจา้กรมแขวง เปล่ียนเป็นนายอ าเภอ 

ในปีพ.ศ.2443   ยุบอ าเภอหาดทรายรวมกบัอ าเภอเมืองกบินทร์ พร้อมทั้งให้จดัตั้งด่าน
สระแกว้ เมืองวฒันานคร เมืองอรัญประเทศ ใหเ้ป็นก่ิงอ าเภอ ข้ึนกบัอ าเภอกบินทร์บุรี 

ในปีพ.ศ.2446   เมืองปราจีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ กบั 3 สาขาอ าเภอคือ 
อ าเภอเมือง อ าเภอบา้นสร้าง อ าเภอประจนัตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ แยกสาขาอ าเภอ 1 สาขาคือ 
ท่าประชุม อ าเภอกบินทร์บุรี แยกสาขาอีก 2 สาขาคือ วฒันานครและสระแกว้ 
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รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2453 – 2468)   ไดมี้การสร้างทาง
รถไฟต่อจากเมืองฉะเชิงเทรา ไปเช่ือมกบัทางรถไฟกบักมัพูชาท่ีคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ 
ได้เปิดการเดินรถไฟจากฉะเชิงเทรา ถึงกบินทร์บุรี ระยะทาง 100 กิโลเมตร เม่ือปี พ.ศ.
2467   และเปิดการเดินรถไฟจากกบินทร์บุรี ถึงอรัญประเทศ ระยะทาง 94 กิโลเมตร เม่ือปี พ.ศ.
2469 ในรัชสมยัต่อมา 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2468 – 2477)   อรัญประเทศไดรั้บการ
ยกฐานะเป็นอ าเภอมีขุนเห้ียมใจหาญ เป็นนายอ าเภอ และให้ก่ิงอ าเภอวฒันานครไปข้ึนกับ
อ าเภออรัญประเทศ 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล (พ.ศ.2477 – 2489)  ในปี พ.ศ.2484 
เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝร่ังเศส ไทยได้เรียกร้องเอาดินแดนมณฑลบูรพาคือ เสียมราฐ พระ
ตะบอง ศรีโสภณ กลบัคืนมา แต่เม่ือเสร็จส้ินสงครามมหาเอเชียบูรพา ฝ่ายฝร่ังเศสเป็นผูช้นะ
สงครามไทยตอ้งคืนดินแดนดงักล่าวกลบัไปใหฝ้ร่ังเศสอีกคร้ัง เม่ือปี พ.ศ.2489 

ในปลายปี พ.ศ.2484 เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญ่ีปุ่นไดย้กกองทพั (กองทพัท่ี 15)   เขา้สู่
ประเทศไทยดา้นอ าเภออรัญประเทศใช้เส้นทางศรีโสภณ – อรัญประเทศ – วฒันานคร – 
สระแกว้ – กบินทร์บุรี – อ าเภอเมืองปราจีนบุรี เขา้สู่กรุงเทพ ฯ ทหารญ่ีปุ่นใชเ้คร่ืองบินขบัไล่ 
11 เคร่ือง เคร่ืองบินทิ้งระเบิด 2 เคร่ือง โจมตีสนามบินวฒันานคร ซ่ึงมีฝูงบินท่ี 53 ของ
กองทพัอากาศไทยประจ าอยู ่

จงัหวดัสระแกว้ในปัจจุบนั  ในปี พ.ศ.2536 ไดต้ั้งจงัหวดัสระแกว้ข้ึนโดยแยกจากอ าเภอ
สระแกว้ อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยา อ าเภอวงัน ้ าเยน็ อ าเภอวฒันานคร และอ าเภออรัญ
ประเทศ ออกจากจงัหวดัปราจีนบุรีมาข้ึนกบัจงัหวดัสระแกว้ 

ปัจจุบนัจงัหวดัสระแกว้เป็นยา่นการคา้ชายแดนระหวา่งไทยกบักมัพชูา มีด่านถาวรคลอง
ลึก – ปอยเปต ท่ีอ าเภออรัญประเทศ มีตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการคา้ชายแดนท่ีใหญ่โตแห่ง
หน่ึงของประเทศ นอกจากน้ียงัมีจุดผอ่นปรนบา้นหนองปรือ – บา้นมาลยั ท่ีอ าเภออรัญประเทศ 
จุดผอ่นปรนบา้นเขาดิน – บา้นกิโลเมตรท่ี 3 อ าเภอคลลองหาด และจุดผอ่นปรนบา้นตาพระยา 
- บา้นบึงตากวน ท่ีอ าเภอตาพระยา นบัวา่เป็นประตูการคา้สู่อินโดจีนคืออรัญประเทศ - จงัหวดั
บนัเตียเมียนเจย - พนมเปญ ในกมัพชูา ไปจนถึงโฮจิมินตซิ์ต้ี (ไซ่ง่อน) ในเวยีดนาม 
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สระแก้วเป็นแหล่งโบราณวตัถุ โบราณสถานมาแต่โบราณกาล เป็นแหล่งประวติัศาสตร์ 
เมืองแห่งวฒันธรรมและเมืองท่องเท่ียว มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และทางวฒันธรรมอยู่
เป็นจ านวนมาก 

จงัหวดัสระแก้ว ประกอบด้วยประชากรดั้ งเดิมหลายเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรม 
นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยประชากรจากทุกภาคของประเทศไทย ท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพิ่ม
มากข้ึนตามล าดบั 

2.3.1.3 อาณาเขต 

สระแกว้ เป็นจงัหวดัชายแดนดา้นตะวนัออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 
13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กบัประมาณเส้นแวงท่ี 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 
องศาตะวนัออก โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี ทิศเหนือ ติดกบัจงัหวดับุรีรัมยแ์ละ
จังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออก  ติดกับประเทศกัมพูชาทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรีทิศ
ตะวนัตก ติดกบัจงัหวดัปราจีนบุรีและจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

2.3.1.4 สภาพภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไป พื้นท่ีจังหวดัสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นท่ีราบถึงท่ีราบสูงและมีภูเขาสูง
สลบัซบัซ้อน มีระดบัความสูงจากน ้ าทะเล 74 เมตร กล่าวคือ ด้านเหนือ มีทิวเขาบรรทดัซ่ึงเป็นตน้
ก าเนิดของแม่น ้าบางปะกง มีลกัษณะเป็นป่าเขาทึบไดแ้ก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่ง
ตน้น ้าล าธาร ด้านใต้ มีลกัษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผว้ถางป่า
เพื่อท าการเกษตร ท าให้เกิดสภาพป่าเส่ือมโทรม ตอนกลางมีลกัษณะเป็นท่ีราบ ไดแ้ก่ อ าเภอวงัน ้ า
เยน็ อ าเภอวงัสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อจงัหวดัจนัทบุรี ด้านตะวันออก ลกัษณะเป็นท่ีราบถึงท่ีราบสูง 
และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ท าไร่ ท านา ด้านตะวนัตก ตั้งแต่อ าเภอวฒันานคร มีลกัษณะเป็นสันปันน ้ า
และพื้นท่ีลาดไปทางอ าเภอเมืองสระแกว้และอ าเภออรัญประเทศ เขา้เขตราชอาณาจกัรกมัพชูา 

2.3.1.5 สถานที่ท่องเทีย่ว  

2.3.1.5.1 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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รูปท่ี 2.20 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

ท่ีมาของรูป : http://woodychannel.com/pang-see-da-national-park.html 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยูท่ี่ต  าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ มีเน้ือท่ีทั้งส้ิน 
527,500 ไร่ ครอบคลุมทอ้งท่ีอ าเภอตาพระยา อ าเภอวฒันานคร อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ และ
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นเทือกเขาสูงสลบัซบัซ้อน ปก
คลุมไปดว้ยผืนป่า ทั้งป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นป่าแห่งตน้
ก าเนิดของตน้น ้ าล าธารหลายสายเช่นเดียวกบัเขาใหญ่ เช่น ห้วยโสมง ห้วยเสียว ห้วยน ้ าเยน็ ห้วย
พระปรง ห้วยพลบัพลึง ห้วยยาง ห้วยเลิงไผ ่ห้วยละพูด ล าห้วยต่างๆ เหล่าน้ีจะไหลลงสู่แม่น ้ าบาง
ปะกงหรือแม่น ้ าปราจีนบุรี ซ่ึงจดัเป็นแม่น ้ าสายส าคญัของภาคตะวนัออก และยงัเป็นท่ีอยูข่องสัตว์
ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิดเช่น ช้าง กระทิง เสือลายพาดกลอน ไก่ฟ้าพญาลอ นกเงือก นกยูง 
ฯลฯ จึงเหมาะแก่การมาศึกษาเร่ืองสัตวป่์าเป็นอยา่งยิง่ 

2.3.1.5.2 เขื่อนพระปรง 

 

รูปท่ี 2.21 เขื่อนพระปรง 

ท่ีมาของรูป : https://pantip.com/topic/34230044 



29 
 

เข่ือนพระปรง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา บา้นระเบาะหูกวางและบา้นห้วยชนั 
ต าบลช่องกุ่ม เป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่ท่ีส าคญัของภาคตะวนัออก หน่ึงในโครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในจงัหวดัสระแกว้ สร้างกั้นตน้น ้าห้วยพระปรง ซ่ึงเป็นล าน ้ าท่ีไหลลง
มาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา ดว้ยสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์กลายเป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ท่ีเต็มไป
ดว้ยพนัธ์ุปลานานาชนิด ท าใหช้าวบา้นแถวน้ีหลงัจากวา่งเวน้จากการท าไร่ ท านา จึงหารายไดเ้สริม
ดว้ยการจบัปลาขาย เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบกิจกรรมล่องเรือ ตกปลา ดูลีลานกงู ส่ิงท่ี
น่าสนใจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นัง่เรือและแพชมทิวทศัน์ ทางเหนือเข่ือนแวดลอ้มดว้ยทิวเขาบรรทดั เขียวชอุ่ม
ดว้ยผืนป่าของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ระหว่างเส้นทางเรือจะแล่นผา่นป่าตน้ลานริมเข่ือนและทิว
ไมท่ี้ยืนตน้ตาย ไม่ไกลกนัมีเกาะกลางเข่ือนซ่ึงนกัท่องเท่ียวน าเตน้ท์ไปกางได ้บริเวณเข่ือนน้ีเป็น
แหล่งอาศยัของนกน ้ านานาชนิด โดยเฉพาะนกอา้ยงัว่นกหายากชนิดหน่ึง ชาวบา้นเรียกวา่นกงู ถา้
โชคดีอาจไดเ้ห็นมนัก าลงัด าน ้าจบัปลาหรือเกาะก่ิงไมก้างปีกอวดขนาดวงปีก ช่วงเดือน พฤษภาคม-
กรกฎาคม มีการจดัเทศกาลดูนกน ้า ตามเส้นทางนกงู ข้ึนเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ีอาหารเมนูปลา
หลากหลายชนิดของท่ีน่ีข้ึนช่ือ จึงเป็นแหล่งพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวและคนในจงัหวดัเป็นอยา่งดี 
ตามสโลแกนท่ีวา่ "ล่องเรือ ตกปลา เดินป่า ท่ีเข่ือนพระปรง"  

2.3.1.5.3 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

รูปท่ี 2.22 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ท่ีมาของรูป : http://www.thaimaptravel.com/articles-inner/location-temple/286.html 

พระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชท่ีทรง ปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว ้และคร้ังหน่ึงพระองค์เคยเสด็จมา
ประทบัในช่วงสงครามดินแดนบูรพาเม่ือปีพ.ศ.2316 โดยสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.
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2538นบัเป็นพระบรมราชานุสาวรียท่ี์มีความแตกต่างจากพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร
มหาราชในท่ีอ่ืนๆ โดยมีลกัษณะเป็นพระบรมรูปประทบัยืน บนแท่นมีขนาดสูง 2.80 เมตร พระ
หตัถข์วาชูพระขรรค ์ยาว 1.20 เมตรเหนือศิรเศียร ดูแลว้มีลกัษณะท่าทาง ราวกบัก าลงัแสดงพระราช
อ านาจในการปกครอง  

2.3.1.5.4 ถ า้เพชรโพธ์ิทอง 

 

รูปท่ี 2.23 ถ ้าเพชรโพธ์ิทอง 

ท่ีมาของรูป : http://www.zthailand.com/place/tham-phet-pho-tong-and-tham-hat-sai-kaeo-sa-kaeo/ 

ถ ้าเพชรโพธ์ิทองตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาเหล่ือม บา้นเขาเล่ือม ต าบลคลองหาด ทางเดินข้ึนไป
ยงัถ ้าระยะทางราว 700 เมตร ร่มร่ืนดว้ยป่าดงดิบและตน้จนัผาท่ีชุมชนช่วยกนัอนุรักษแ์ละปลูกเพิ่ม
จากเดิมท่ีก าลงัจะสูญพนัธ์ุ เป็นถ ้าขนาดกลางท่ีอยูใ่นภูเขาท่ีทอดยาวขนานไปกบัพื้นดิน โดยมีความ
ยาว 120 เมตร บริเวณปากถ ้าเป็นลานหินกวา้ง มีปุ่มหินงอกกระจายอยูท่ ัว่ไป มีลมเยน็พดัผา่นช่อง
เขาเขา้ไปในถ ้ า ส่งผลให้ภายในถ ้ าเย็นสบายตลอดทั้งปี ทางเดินบางช่วงเป็นบนัไดและมีไฟส่อง
สว่าง ภายในถ ้ าจดัแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 จุด ไดแ้ก่ ประตูสู่ถ ้ าเพชรโพธ์ิทอง ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ 
ห้องมุขประดบัเพชร และและประตูสู่ปราสาทถ ้า บริเวณใกลเ้คียงถ ้ าเพชรโพธ์ิทอง ยงัสามารถชม
ความงามของถ ้าหาดทรายแกว้ ซ่ึงเป็นถ ้าขนาดเล็ก ภายในมีหินงอกหินยอ้ยรูปร่างแปลกตา เช่น หิน
งอกรูปปะการัง รูปหอยสังข ์หรือหวัพญาเต่า บริเวณถ ้ามีหนา้ผาสูงราว 25 เมตร ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดั
งานแต่งงานไต่หนา้ผา ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี และยงัมีกิจกรรมโรยตวัจากหนา้ผาบริการให้
นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย (หากนกัท่องเท่ียวมาเป็นหมู่คณะตอ้งติดต่อท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก่อน
ล่วงหนา้) เม่ือเดินตามไหล่เขาต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร นกัท่องเท่ียวสามารถศึกษา พืชสมุนไพร
และพนัธ์ุไมห้ายาก เช่น ตน้โมกราชินี กวาวเครือ สลดัได บนเส้นทางเดินป่ามีฝงูคา้งคาวและลิงป่า
อาศยัอยู่ใกลถ้  ้า มีจุดชมทิวทศัน์ 2 จุด ไดแ้ก่ จุดแรก คือ ผาโมกราชินี ทางข้ึนลาดชนัแต่ร่มร่ืนดว้ย
ไมน้านาชนิด มีลกัษณะเป็นลานหินกวา้งพอประมาณ มีตน้โมกราชินีและสลดัไดข้ึนแซม มองเห็น
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ทิวไมแ้ละไร่ขา้วโพดของชาวบา้นระยะไกล จุดท่ี 2 คือ ผาหินเทิบ อยูไ่ม่ไกลจากจุดแรก สามารถ
มองเห็นบา้นพนมไดของประเทศกมัพูชา สามารถเดินทางโดย รถยนต์ จากตวัจงัหวดัสระแกว้ ใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 317 เล้ียวซ้ายตรงทางแยกสหกรณ์โคนมวงัน ้ าเยน็ ตดัเขา้ถนนทางหลวง
หมายเลข 3067 ระยะทาง 13 กิโลเมตร ถึงส่ีแยกคลองหาดใหเ้ล้ียวขวาผา่น ท่ีวา่การอ าเภอคลองหาด 
ประมาณ 8 กิโลเมตร แลว้เล้ียวซ้ายเขา้ไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงถ ้าเพชรโพธ์ิทองและถ ้า
หาดทราย 

2.3.1.5.5 ละลุ 

 

รูปท่ี 2.24 ละล ุ

ท่ีมาของรูป : https://pantip.com/topic/33980956 

ละลุ เป็นภาษาเขมร แปลว่า ทะลุ ตั้งอยู่บา้นคลองยาง ต าบลทพัราช มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
ครอบคลุม 6 หมู่บา้น ท่ามกลางทอ้งทุ่งและภูเขาเขียวชอุ่มทั้งเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลงั ถือเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีท่ีเกิดจากการยุบตวัหรือพงัทลายของดินท่ีอ่อนและหนาแน่น
นอ้ยดว้ยอิทธิพลของสายฝน และกระแสลมพดักระหน ่ากดักร่อน ผ่านช่วงเวลาอนัยาวนาน ดินท่ี
แข็งจะคงอยู่ ในขณะท่ีดินอ่อนก็จะพงัทลายและถูกกัดกร่อนลงไป เกิดเป็นแท่งหินเป็นรูปร่าง
ลักษณะแตกต่างกัน ชวนให้จินตนาการไปต่างๆ นานา มองคล้ายก าแพงเมืองหรือเสาหิน 
เหมือนกนักบั “แพะเมืองผี” ท่ีจงัหวดัแพร่ ยอดปราสาท ยอดเจดีย ์หอคอย บา้นเรือน หรือเห็ดยกัษ ์
เป็นตน้ ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีเกิดเฉพาะทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศเป็นดินปนทราย เป็น
หน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศไทย (Unseen in Thailand) ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ช่วงเชา้หรือ
เวลาเยน็เพราะแดดไม่ร้อนมากเกินไป การเดินทางเขา้ละลุ ตอ้งน ารถส่วนตวัไปจอดท่ีศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียว แล้วนั่ง “รถอีแต๊ก” ท่ีชาวบา้นน ามาให้บริการลดัเลาะดูวิถีชีวิตของหมู่บา้น ก่อน
ออกไปตามทอ้งทุ่งประมาณ 10 นาทีถึงตวัละลุ มีค่าใชจ่้ายบริการนัง่รถอีแต๊ก และในชุมชนบา้น
หนองผกัแวน่ยงัมีโฮมสเตยใ์ห้พกัคา้งสัมผสักบัวิถีชาวบา้นกว่า 20 หลงั ถา้มาเป็นหมู่คณะอาจมี
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กิจกรรมเสริมทั้งการแสดงโปงลาง กนัตรึมของนักเรียน และการบายศรีสู่ขวญั ตอ้งติดต่อก่อน
ล่วงหนา้ เดินทางโดย รถยนต์จากอ าเภออรัญประเทศ ใชท้างหลวงหมายเลข 348 ไปทางอ าเภอตา
พระยาประมาณ 35.5 กิโลเมตร ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 35-36 บา้นกุดเตย ให้เล้ียวซ้ายไปตามทางหลวง
หมายเลข 3486 ไปอีก 4.5 กิโลเมตร พบถึงส่ีแยกโคคลานตรงไปจะมีป้ายบอกทางไปละลุทาง
ซ้ายมือ ให้เล้ียวไปตามทางอีก 18 กิโลเมตร ผา่นโรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ทางซ้ายมือไปจะพบ
สามแยก ให้เล้ียวซ้ายไป 500 เมตร จะมองเห็นศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวอยู่ทางซ้ายมือ หรือจาก
อ าเภอวฒันานคร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3128 ถึงสามแยกช่องกุ่ม ประมาณ 25 กิโลเมตร 
เล้ียวซา้ยไปตามเส้นทาง 3393 ผา่นบา้นเขาพรมสุวรรณ จนถึงหลกักิโลท่ี 20 เลยไปไม่ไกล ซ้ายมือ
มีป้าย “หมู่บา้นวฒันธรรมละลุ” ให้เล้ียวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตประมาณ 800 เมตร จนถึง
เส้นทางตดักบัถนนลาดยางเขา้หมู่บา้น (เส้นเดียวกบัท่ีเขา้มาจากส่ีแยกโคคลาน) ให้เล้ียวซ้ายไปอีก
ประมาณ 9 กิโลเมตร ผา่นโรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ทางซ้ายมือไปจะพบสามแยก ให้เล้ียวซ้ายไป 
500 เมตร มองเห็นอาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวอยูท่างซา้ยมือ 

2.3.1.5.6 ปราสาทสด็กกอ็กธม 

 

รูปท่ี 2.25 ปราสาทสด็กก๊อกธม 

ท่ีมาของรูป : Https://th.wikipedia.org/wiki /media/file:sadokkoktom_font.jpg 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด็อกก็อกธม เป็นปราสาทขอม เป็นโบราณสถานท่ี
ใหญ่และส าคญัของจงัหวดัสระแกว้ ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีบา้นหนองเสม็ด หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกสูง อ าเภอ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
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โคกสูง จงัหวดัสระแกว้ อยูห่่างจากอ าเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 35 
กิโลเมตร อยูห่่างจากอ าเภอตาพระยามาทางทิศใตป้ระมาณ 15 กิโลเมตร จดัเป็นปราสาทหินขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ปราสาทสด๊กก๊อกธมสร้างข้ึนด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลงั-บาปวน 
สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ในสมยัพระเจา้อุทยัทิตยวรมนัท่ี 2 (Udayadityavarman II) ใน
บริเวณทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของปราสาท มีค าจารึกเป็นภาษาสันสกฤต ความยาว 340 บรรทดั 
ระบุความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ี 

ส่ิงท่ีมีคุณค่าและส าคญัยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การพบหลกัศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม 
(หลกัท่ี 2)ซ่ึงจดบนัทึกเร่ืองราว ประวติัศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นบั
จากรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 (พ.ศ. 1345-1393) กษตัริยผ์ูส้ถาปนาอาณาจกัรเมืองพระนคร 
(Angkor) และเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช ในจารึกไดก้ล่าวถึงกษตัริยอี์กหลาย
พระองค ์จนถึงสมยัพระเจา้อุทยาทิตยวรมนัท่ี 2 

2.3.1.5.7 ตลาดโรงเกลอื หรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลกึ 

 

รูปท่ี 2.26 ตลาดโรงเกลือ หรือ ตลาดชายแดนบา้นคลองลึก 

ท่ีมาของรูป : https://www.sanook.com/money/358437/ 

ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการคา้ชายแดนขนาดใหญ่แห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้ง
คนไทยและชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ต  าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ ประกอบไปดว้ยตลาดย่อยๆ อีก 5 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
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ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดโรงเกลือใหม่) ตลาดเทศบาล 3 
(โกลเด้นเกต) และตลาดเบญจวรรณ แต่ละแห่งมีร้านค้านับร้อยร้าน สร้างเป็นแบบโรงเรือน
แบ่งเป็นห้องๆ สินค้าท่ีน่าสนใจมีหลากหลาย ส่วนใหญ่มาจากหลายถ่ิน เช่น ประเทศกัมพูชา 
ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศฮ่องกง หรือเป็นสินคา้ของประเทศไทยเอง บรรยากาศการคา้
ชายแดนเร่ิมตน้ตั้งแต่ 7 โมงเช้า สินค้าท่ีจ  าหน่าย เช่น เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ือง
กระเบ้ือง ถว้ยชาม เส้ือผา้ รองเทา้ ผา้ม่าน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากประเทศรัสเซียเคร่ืองจกัสาน ปลาแห้ง 
สินคา้บางประเภทเป็นของใหม่และของมือสองท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึงสินคา้สินคา้เลียนแบบท่ีผลิต
ในประเทศเวยีดนาม กมัพชูาและจีน ทั้ง กระเป๋าถือสุภาพสตรี เข็มขดั เป็นตน้ รวมไปถึงของกินทั้ง
อาหารสดและอาหารแห้ง อย่าง ปลาย่างปลากรอบ แมลงหลายชนิด ปลาน ้ าจืดจากทะเลสาบใน
ประเทศกมัพูชา เช่น ปลาเน้ืออ่อน ปลากราย ปลาแดง ท่ีน าเขา้วนัละหลายสิบตนัก่อนกระจายส่ง
ขายไปทัว่ประเทศ มีทั้งแบบปลาสดและแบบยา่งรมควนัจนแห้ง ส่วนขา้วของเคร่ืองใชก้็มีทั้งเคร่ือง
จกัสาน เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด ท่ีท าจากไผ่และหวาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ถ้วยชามกระเบ้ือง 
ของเด็กเล่น เป็นตน้ ผูซ้ื้อตอ้งใชเ้วลาในการเลือกเพื่อให้ไดข้องดีมีคุณภาพและราคายอ่มเยา อีกทั้ง
นกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตของคนกมัพูชาบริเวณตะเข็บชายแดนอีกดว้ย เน่ืองดว้ยตลาดมีขนาด
ใหญ่ นกัท่องเท่ียวจึงนิยมเช่ารถกอล์ฟ รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์ท่ีมีให้บริการหลายแห่ง เพื่อจะ
ไดส้ะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ 

2.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว  
 2.4.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อ
ความเพลิดเพลิน พกัผอ่นหยอ่นใจและเป็นการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการคือ 

1.) เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว   
2.) เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3.) เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ไดท่ี้ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้

  ปรีชา แดงโรจน์ (2544) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่การท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมอยา่งหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งกระท าเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ า โดยปกติ
จะเดินทางจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงโดยไม่ค  านึงวา่ระยะทางนั้นจะใกลห้รือไกล และการเดินทางนั้น
จะมีการคา้งแรมหรือไม่ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) การท่องเท่ียว เป็นเร่ืองของการเดินทางท่ีเป็น การ
ชัว่คราวด้วยความสมคัรใจมิใช่ถูกบงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง แต่เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพื่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ
การ ประชุมสัมมนา เป็นตน้ มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดินทางท่ีไม่ใช่การท่องเท่ียว 
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  ฐิรชญา มณีเนตร (2552) กล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของมนุษย์
จากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพา นกัท่ีอาศยัไปยงั 
สถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไปและเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียว 
มิใช่ เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น การเดินทางเพื่อไปชมการ 
แข่งขนักีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ
พี่นอ้งหรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2542) ให้ความหมายวา่
การท่องเท่ียวเป็นการนนัทนาการรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเวลาวา่งท่ีมีการเดินทางจากท่ีหน่ึง
ไปท่ีหน่ึง ซ่ึงมกัหมายถึงเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัไปยงัอีกท่ีหน่ึงท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเปล่ียน
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม โดยมี แรงกระตุน้จากความตอ้งการในด้านกายภาพ ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ และดา้นสถานะหรือเกียรติคุณ 
  รัชพร จนัทร์สวา่ง (2546) ให้ความหมายของการท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหล การโยกยา้ยของการเดินทางของบุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืน
เป็นการชัว่คราว เพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆ ท่ีไม่ใช่เพื่อการหารายได ้
  McIntosh R.W. & Gupta S. (1980) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อ
จุดหมายต่างๆโดยมีมูลเหตุจูงใจ 4 ประเภท ดงัน้ี 
  1.) มูลเหตุจูงใจทางด้านกายภาพ หมายถึง ความตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจ เช่น เขา้ร่วมกิจกรรมทางการกีฬา หรือรักษาสุขภาพ พกัผอ่นตากอากาศชายทะเลหรือร่วม
กิจกรรมบนัเทิงอ่ืนๆ 
  2.) มูลเหตุจูงใจทางวฒันธรรม หมายถึง ความตอ้งการเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ในแหล่ง
อ่ืนท่ีมิใช่ท่ีอยูเ่ดิม ไม่วา่จะเป็นดา้นศิลปวฒันธรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิ์ลป์ ประเพณีต่างๆ 
  3.) มูลเหตุจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความตอ้งการพบปะ 
สังสรรคก์บัผูค้นใหม่ๆ หรือเพื่อนเก่า ญาติพี่นอ้ง 
  4.) มูลเหตุจูงใจดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ หมายถึง ความตอ้งการพฒันาตนเอง
ให้มีฐานะหรือเกียรติภูมิสูง อาจเป็นไปเพื่อการศึกษา การประชุมและการติดต่อธุรกิจ ไดก้ล่าวว่า 
การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีติดต่อและสัมพนัธ์กับกิจกรรมของบุคคลโดยสามารถ
เกิดข้ึนจากการท่ีเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการพกัผ่อนและการ
ติดต่อธุรกิจ ซ่ึงเอาเหตุผลกระบวนการแลกเปล่ียนทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม อนัเป็น
องคป์ระกอบพื้นฐานของการเดินทางและการท่องเท่ียว 
  ดงันั้น การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติ ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
เป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจและพึงพอใจของผูเ้ดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผอ่นการ
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เดินทาง การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทาง เพื่อเยี่ยมญาติ
พี่นอ้งหรือเพื่อน เป็นตน้ ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้
 2.4.2 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่ว 
  วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวจึงมีการพฒันาข้ึนมาเป็นการบริหารจดัการและการ
เพิ่มคุณค่าของการท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวไม่ใช่เพียงเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ แต่ไดพ้ฒันามาเป็น
การหาความรู้การท้าทายศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั ไดรั้บความนิยมมากข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมี
ความสมบูรณ์ของทรัพยากร และกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภยัท่ีมีมาตรฐาน และเป็นท่ีดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทั้งน้ีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยัถือ
เป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีให้ความส าคญัต่อการพกัผอ่นกบัธรรมชาติ และเนน้กิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั เป็นการเดินทาง ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ
ท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปแลว้ไดรั้บความเพลิดเพลิน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย ผจญภยั และไดป้ระสบการณ์แปลก
ใหม่ ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการหนัมาให้ความส าคญักบักิจกรรมท่องเท่ียวรูปแบบน้ี เช่น การ
พายเรือคายกั ล่องแก่ง ปีนเขา โรยตวั ดูนก และเดินป่า เป็นตน้ โดยกิจกรรมเหล่าน้ีถูกพฒันาข้ึน
ตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการศึกษา ความเป็นธรรมชาติ กลุ่มท่ีรักในความทา้ทาย
หรือการน าความแปลกใหม่มาผสมผสานกบัความทา้ทาย ท าให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั
ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) 

2.4.3 รูปแบบการท่องเทีย่ว  
  ปาริฉตัร อ้ิงจะนิล (2554 : อา้งจากองคก์ารท่องเท่ียวโลก)ไดมี้การก าหนดรูปแบบ
การท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบหลกัไดแ้ก่ 
  2.4.3.1 รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาติ ประกอบดว้ย 
  1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้
เก่ียวของภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเนน้ให้
เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
  2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล หมายถึงการท่อง เท่ียว อยา่งมีความรับผิดชอบ
ในแหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ
ทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการ
ท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ั้งยนื 
  3. การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาหมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ี
เป็น    หินผา ลานหินทราย อุโมงคโ์พรง ถ ้าน ้าลอด ถ ้าหินงอกหินยอ้ย เพื่อดูความงามของภูมิทศัน์ท่ี
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มีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโลก   ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟ่อซิ 
ไดค้วามรู้ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 
  4. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรม
สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเล้ียงสัตว์เพื่อช่ืนชมความสวยงาม 
ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตรได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความ
รับผดิชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานท่ีแห่งนั้น 
  5. การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการไปชม
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา และ
การดูดาวจกัราศีท่ีปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุร้ินจกัรวาล มีความรู้ความ
ประทบัใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพิ่มข้ึน บนพื้นฐาน 
  การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

2.4.3.2 รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม ประกอบดว้ย 
  1. การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวได้
ความรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถ่ินพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยท่ีประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 
  2. การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
ชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ จดัข้ึน ได้รับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจใน
สุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเช่ือ การยอมรับนบัถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และไดรั้บความรู้มี
ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรมมีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มข้ึนบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทางวฒันธรรม โดยประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมตอการจดัการท่องเท่ียว 
  3. การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้น
ชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความ
เพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูผลงานสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาพื้นบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

2.4.3.3 รูปแบบการท่องเทีย่วในความสนใจพเิศษ ประกอบดว้ย 



38 
 

  1. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วฒันธรรมเพื่อการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลิน และ
สุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน อน่ึง การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ีบางแห่งอาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม 
  2. การท่องเท่ียวเชิงทัศนาศึกษาและศาสนา หมายถึง การเดินทางเพื่อทศันาศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกท าสมาธิเพื่อมี
ประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว
ท่ีย ัง่ยืน นอกจากนั้น นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น  การ
ท าอาหารไทยการนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหตัถกรรมไทย รวมถึงการ
บงัคบัชา้งและเป็นควาญชา้ง  เป็นตน้ 
  3. การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุหรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย  หมายถึง การ
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วถีิชีวติความเป็นอยูว่ฒันธรรมของชาวบา้นวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย
หรือชนเผาต่าง ๆ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนมีคุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมี
จิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อ
การจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
  4. การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนดั
ความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอลฟ์ ด าน ้า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตค้ล่ืน สกีน ้ า เป็นตน้ ให้
ไดรั้บความเพลิดเพลินความสนุกสนานต่ืนเตน้ ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่า
และคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมท้องถ่ิน โดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
  5. การท่องเท่ียวแบบผจญภัย หมายถึง การเดินทางท่อง เท่ียวไปยงแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ ท่ีนักท่องเท่ียวเขาไปเท่ียวแล้วได้รับความสนุกสนานต่ืนเต้น 
หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจ า ความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่   
  6. การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ หมายถึง นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
ตอ้งการใช้ชีวิตใกล้ชิดกบัครอบครัวในท้องถ่ินท่ีไปเยือนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
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  7. การท่องเท่ียวพ านักระยะยาว หมายถึง กลุ่มผูใ้ชชี้วติในบั้นปลายหลงัเกษียณอายุ
จากการท างานท่ีตอ้งการมาใชชี้วิตต่างแดนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มปัจจยัท่ีห้าของชีวิตคือ การท่องเท่ียว 
โดยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 – 4 คร้ังต่อปี คราวละนาน ๆ อยา่งนอ้ย 1 เดือน 
  8. การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล หมายถึงการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของบริษทั
ท่ีประสบความส าเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินคา้นั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมา 
  9. การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุม เป็นการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผูท่ี้จดั
ประชุม มีรายการจดัน าเท่ียวก่อนการประชุม (pre-tour) และการจดัรายการน าเท่ียวหลงัการประชุม 
(post-tour) โดยการจดัรายการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทัว่ประเทศ เพื่อบริการให้กบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมโดยตรง หรือส าหรับผูท่ี้ร่วมเดินทางกับผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการ
ท่องเท่ียววนัเดียว หรือรายการเท่ียวพกัคา้งแรม 2 – 4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและ
บริการท่องเท่ียว 
  10. การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูจ้ดัการการท่อง เท่ียวคดั
สรรรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ น ามาจดัรายการน าเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บ
ความแตกต่างระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วนัหรือมากกวา่นั้น 
2.5 การจัดโปรแกรมน าเทีย่ว 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) ให้ความหมายว่าการจดัโปรแกรมน าเท่ียว หรือการจัด
โปรแกรมน าเท่ียว หรือการจดัรวมผลิตภณัฑ์ หมายถึง การจดัรวมสินคา้และบริการการท่องเท่ียว
หลายๆ อย่างท่ีเหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ การจดัรวม
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะกระท าได ้3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ผู้ประกอบธุรกิจ (Supplier) รายเดียวกนัเป็นผูจ้ดัแลว้หาตลาดลูกคา้และจ าหน่ายเอง เช่น
Hotel weekend package โรงแรมจดัรวมท่ีพกั อาหารและกิจกรรมพกัผ่อนอ่ืนๆ ไวส้ าหรับลูกคา้
ครอบครัวในราคาเหมาจ่าย 

2. ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายร่วมกันจัดรวมผลิตภัณฑ์ แลว้รวมขายเป็นผลิตภณัฑ์เด่ียว 
(Single Product) ในราคาเหมาจ่ายท าให้ลูกคา้มีโอกาสในการเลือกซ้ือในราคายุติธรรมและท าให้
ผลิตภณัฑข์ายง่ายกวา่การขายเด่ียว 

3. ผู้ประกอบธุรกิจการจัดน าเท่ียว (Tour Operator) บริษทัตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว 
(Travel Agent) เป็นผูจ้ดัรวมผลิตภณัฑ์แลว้จ าหน่ายเองโดยจ่ายค่านายหนา้ (Commission) ให้แก่ผู ้
ประกอบธุรกิจนั้นๆ การจดัแบบน้ีช่วยให้ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวหลากหลาย เป็นช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจและท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวเจริญเติบโตอยา่งไรก็ตามการจดั
รายการน าเท่ียวของธุรกิจน าเท่ียวแต่ละแห่งจะตอ้งมี 3 ขั้นตอน คือ (บุญเลิศ จิตตั้งพฒันา, 2543) 

2.5.1. การวางแผนการจัดรายการน าเทีย่ว  
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- การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการวางแผนการจดัรายการน าเท่ียวจ าเป็นต้อง
ก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้แน่นอนว่าเป็นใคร ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาจก าหนดจาก
อาชีพ อาย ุการศึกษา รายได ้เป็นตน้  

- การวางแผนก าหนดสถานท่ีน าชม เป็นการวางแผนก าหนดประเภททรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะเขา้ชมให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยตอ้งท าการศึกษาวา่ทรัพยากร 
ท่องเท่ียวประเภทใดท่ีก าลงัอยู่ในความนิยม ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ในการวางแผน 
เลือกแหล่งท่องเท่ียวเพื่อน าชมนั้นควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส าคญั 

 - การวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายการ
ท่องเท่ียวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวา่จะรวมค่าใชจ่้ายอะไรไวบ้า้ง และค่าใชจ่้ายอะไร
ไม่รวมไวบ้า้ง 

- การวางแผนการส่งเสริมการตลาด เป็นการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้หรือเร่ง
เร้าใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวของเรา แมว้า่เราจะมีการจดัรายการน าเท่ียวท่ีดี 
แต่ถา้ไม่เป็นท่ีรู้จกัยอ่มไร้ประโยชน์ จึงตอ้งใชก้ารส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วย นอกจากนั้น
ยงัเป็นท่ียอมรับกนัวา่แมร้ายการน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั นกัท่องเท่ียวจะเลือกซ้ือรายการน า
เท่ียวท่ีมีระบบส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

2.5.2. การด าเนินการจัดรายการน าเทีย่ว  
- การเขียนข้อมูลเก่ียวกับการเดินทาง เป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางการจดั 

รายการน าเท่ียวท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ โดยขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเขียนรายละเอียดการจดัรายการ น า
เท่ียว ประกอบดว้ย  

1.) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท าให้ สามารถ
ค านวณระยะเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งคร่าวๆ  

2.) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไป เช่น แผน่พิมพว์ารสาร หรือ ส่ิงตีพิมพ์
อ่ืนๆ ท่ีมีประวติัและขอ้มูลอ่ืนๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

3.) รายละเอียดของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่ง ผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบธุรกิจอาหาร ผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้  

4.) รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น ประเภทของการขนส่งท่ีจะเดินทาง ตารางการ 
เดินทางของการขนส่ง ค่าโดยสาร ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งสถานีต ารวจ เป็นตน้ 

 - การส ารวจเส้นทางรายการน าเท่ียว เป็นการเดินทางไปส ารวจของรายการน าเท่ียวท่ีได ้
วางแผนไวโ้ดยจะก าหนดเส้นทางส ารวจไว ้ดงัน้ี  

1.) ยานพาหนะท่ีจะใชใ้นการเดินทาง  
2.) ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ  
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3.) ความยากง่ายในการเดินทาง 
4.) จุดท่องเท่ียว จุดหยดุพกั จุดพกัรับประทานอาหาร จุดพกัแรม จุดซ้ือสินคา้ท่ีระลึก  
5.) มาตรฐาน ศกัยภาพและคุณภาพของบริการ ณ จุดต่างๆ 
6.) กิจกรรมการท่องเท่ียว 
 - การติดต่อกับธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเอง ท าให้สามารถสัมผสั

กบั สถานท่ีจริง บรรยากาศของสถานท่ี รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและได้รายละเอียดดียิ่งข้ึน
ธุรกิจท่ีตอ้งติดต่อเจรจา ไดแ้ก่  

1.) ท่ีพกัแรม เม่ือส ารวจแลว้วา่จะมีจุดพกัแรมท่ีใดตอ้งติดต่อกบัธุรกิจท่ีพกัแรมในจุดนั้น 
อาจเป็นโรงแรม บงักะโล รีสอร์ท เป็นตน้ พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองราคาค่าห้องและจองหอ้งพกัดว้ย 

2.) อาหารเคร่ืองด่ืม เม่ือส ารวจแลว้วา่จะตอ้งมีจุดพกัรับประทานอาหารก่ีแห่ง ก็ตอ้งติดต่อ
กบัร้านอาหารท่ีมีช่ือของจุดพกันั้นๆ ไม่ควรจดัรายการอาหารซ ้ ากนัระหวา่งเดินทาง 

3.) จุดแวะชมระหว่างทาง เม่ือส ารวจแล้วว่าจะแวะชมจุดไหนและชมอะไร ถ้าหาก
จ าเป็นตอ้งขออนุญาตเจา้ของสถานท่ีก่อน หรือจะตอ้งเสียค่าเขา้ชม หรือตอ้งมีการจองล่วงหนา้ ก็
ตอ้งติดต่อด าเนินการใหเ้รียบร้อย  

4.) ยานพาหนะเดินทาง เม่ือส ารวจแลว้วา่จะตอ้งใชย้านพาหนะใดเดินทาง ซ่ึงอาจจะตอ้งใช้
ยานพาหนะมากกวา่หน่ึงชนิดก็ได ้นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนวนัในการเดินทาง เพื่อจะได้
ติดต่อส ารองท่ีนัง่ หรือเช่ายานพาหนะตามตอ้งการใหเ้รียบร้อย 

 - การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียว เป็นการเขียนรายละเอียดของรายการน าเท่ียวท่ี
ก าหนดไว ้โดยผสมผสานกบัข้อมูลท่ีได้ไปส ารวจมา ซ่ึงการเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียว
สามารถเขียนไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ 

  1.) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียว เป็นการเขียนรายละเอียด 
รายการน าเท่ียวแบบคร่าวๆ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวทราบวา่รายการน าเท่ียวน้ีมีการเดินทางท่องเท่ียวก่ี
วนั เร่ิมออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดการเดินทางวนัไหน เดินทางโดยยานพาหนะใด ออกเดินทาง
เม่ือไร ส้ินสุดท่ีไหน พกัท่ีใด มีการเล้ียงอาหารม้ือใดบา้งไม่เล้ียงม้ือใดบา้ง จุดแวะ พกัหรือจุดแวะ
ชมอยูท่ี่ไหน แต่ละแห่งใชเ้วลาเท่าไร 

2.) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับหวัหนา้ทวัร์ เป็นการเขียนรายการน า เท่ียว
อยา่งละเอียดส าหรับหวัหนา้ทวัร์ โดยการน ารายละเอียดรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อนกัท่องเท่ียวมา
เพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัการนัดหมายท่ีตอ้งติดต่อ หมายเลขโทรศพัท์ สถานท่ีฉุกเฉินพร้อม
หมายเลขโทรศพัท์เช่น โรงพยาบาล โรงพกั บริษทัรถเช่า (ในกรณีเกิดรถเสีย) นอกจากนั้นยงัมี
ระยะเวลาท่ีชดัเจนว่าแต่ละจุดตอ้งใช้เวลาเท่าไร สถานท่ีน าชม จุดพกั กิจกรรมท่ีจะท า หมายเลข
โทรศพัทข์องบุคคลท่ีจะตอ้งติดต่อในกรณีฉุกเฉินดว้ย  
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- การเขียนระบุเง่ือนไขไวใ้นรายการน า เท่ียว หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน
นักท่องเท่ียวไม่สามารถเอาผิดได้ โดยระบุเง่ือนไขไวด้ังน้ี (หมายเหตุ: ราคาและรายการอาจ
เปล่ียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า) 

2.5.3.การคิดราคารายการน าเทีย่ว 

ประเภทของการจัดน าเทีย่ว (พวงบุหงา ภูมิพานิช, 2539) 

(1.) การจัดน าเทีย่วในประเทศ (Domestic Tour)  
เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีน าชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย โดยบริษทัน าเท่ียวของประเทศนั้น ๆ ติดต่อผา่นสาขาประจ าประเทศไทย หรือบริษทัน าเท่ียว
ไทย บริษัทน าเท่ียวไทยท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนจัดการท่องเท่ียว ติดต่อท่ีพัก ภัตตาคาร และ
ยานพาหนะ ตลอดจนจดัหามคัคุเทศก ์หรือผูติ้ดตามทวัร์ 

 การจดัน าเท่ียวอาจจะเป็นเช้าไป-เย็นกลบัหรือจดัในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือจดัตาม
เทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ การจดัน าเท่ียวส่วนใหญ่นิยมจดัโดยใชร้ถโคช้ บางรายการท่ีเป็นระยะ
ทางไกล อาจจะจดัโดยเคร่ืองบินไปกลับ และใช้รถโค้ชน าเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว ท าให้มา
เสียเวลาเดินทาง แต่ราคาค่าบริการจะแพงข้ึน นอกจากน้ีอาจจดัเป็น Package tour โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากโรงแรมต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัน าเท่ียวไทยท่ีจดัการท่องเท่ียวประเภทน้ีมากมาย ท าให้มี
การแข่งขนักนัสูงในดา้นการจดัการ และหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เป็นจุดขาย 

(2.) การจัดน าเทีย่วเข้าประเทศไทย (Inbound Tour) 
เป็นการจดัน าเท่ียวใหช้าวต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยบริษทัน าเท่ียว
ของประเทศนั้น ๆ ติดต่อผา่นสาขาประจ าประเทศไทย หรือบริษทัน าเท่ียวไทย บริษทัน าเท่ียวไทย
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจดัการท่องเท่ียวภาคพื้นดิน (ground operation หรือ land management) ใหก้บั
บริษทัน าเท่ียวต่างประเทศ โดยจดัได ้2 วธีิ คือ 

- จดัตามความตอ้งการของบริษทั 

- บริษทัน าเท่ียวไทยจดัเสนอขายบริการท่องเท่ียวต่าง ๆ ไปยงับริษทัน าเท่ียว
ต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ 

การจดัท าเท่ียวประเภทน้ี บริษทัน าเท่ียวไทยจะจดัการท่องเท่ียวให้ขณะท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย โดยจดัหายานพาหนะรับ-ส่งสนามบิน โรงแรม และพานกัท่องเท่ียวต่างประเทศไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ติดต่อท่ีพกัตามแหล่งท่องเท่ียวและจัดการเร่ืองอาหารให้มีความหลากหลาย
ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย และจดัมคัคุเทศก์ให้ร่วมเดินทางไปกบัคณะ ตลอดจนการพาไปซ้ือ
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ของท่ีระลึก ส่วนรายการท่องเท่ียวจะเป็นไปตามก าหนดท่ีตกลงกนัไว ้ส่ิงส าคญัของบริษทัน าเท่ียว
ท่ีจดัท่องเท่ียวประเภทน้ี จะตอ้งค านึงถึง คือ ประสิทธิภาพในการจดัการ และมคัคุเทศก์ท่ีมีคุณภาพ
ตอ้งสามารถพูดภาษาของนกัท่องเท่ียว หรือภาษากลางท่ีสามารถส่ือสารกบันักท่องเท่ียวไดเ้ป็น
อย่างดี และมีความรู้กวา้งขวางเก่ียวกับประเทศไทย เพื่อสร้างศรัทธา และความเช่ือถือให้กับ
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 

 (3.) ก า ร จั ด น า เ ที่ ย ว น อ ก ป ร ะ เ ท ศ  ( Outbound Tour) 
 เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียวไทยออกท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ บริษทัน าเท่ียวไทย
จะติดต่อบริการการท่องเท่ียวผ่านบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นตวัแทนการท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศให้กบับริษทัน าเท่ียวไทยและจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัน าเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียว
ไทย ขณะท่ีท่องเท่ียวอยูต่่างประเทศ บริษทัน าเท่ียวไทย อาจจะติดต่อกบับริษทัน าเท่ียวประเทศนั้น
โดยตรง หรืออาจจะติดต่อผา่นตวัแทนการท่องเท่ียวท่ีบริษทัน าเท่ียวไทยใชบ้ริการเป็นประจ า ให้ท า
หนา้ท่ีจดัการน าเท่ียวใหก้บับริษทัน าเท่ียวของตน เช่น บริษทัน าเท่ียว A ในไทย ใหบ้ริษทัน าเท่ียว B 
ในประเทศองักฤษเป็นตวัแทนจดัน าเท่ียวไปยงัประเทศสเปนหรือโปรตุเกส เป็นตน้ ส าหรับบาง
ประเทศท่ีบริษทัน าเท่ียวมีเจา้ของเป็นคนไทย บริษทัน าเท่ียวก็จะติดต่อโดยตรง ซ่ึงจะเป็นผูติ้ดตาม
เป็นคนไทย และท าหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์ในขณะเดียวกนัการจดัท าเท่ียวประเภทน้ี บริษทัน าเท่ียว
ไทยจะเป็นผูรั้บผดิชอบในดา้นการท าการตลาด การส่งเสริมการขาย การขายและการจดัยานพาหนะ
จากต้นทางไปยงัจุดหมายปลายทาง ส่วนการจดัการท่องเท่ียวในประเทศนั้น ๆ บริษทัน าเท่ียว
ตวัแทนจะเป็นผูจ้ดัการทั้งหมด 

2.6 การคิดราคาโปรแกรมน าเทีย่ว 

ปัจจยัก าหนดราคารายการน าเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียว
แบบเหมาจ่าย ซ่ึงมีปัจจยัส าคญัอยู ่5 ปัจจยั (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2542) คือ 

2.6.1 คุณภาพของรายการน าเที่ยว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียว ถา้
หากก าหนดรายการน าเท่ียวมีคุณภาพสูง ราคาก็มกัจะตอ้งสูงดว้ย เช่น การจดัรายการน าเท่ียวท่ีเลือก
สถานท่ีดี มีท่ีพกัดี ยานพาหนะขนส่งดี รับประทานอาหารหรู เป็นตน้ 

2.6.2 ลกัษณะเฉพาะของรายการน าเที่ยว เป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีมีลกัษณะแปลก เด่น
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ยอ่มท าให้สามารถก าหนดราคาสูงกวา่ราคาทัว่ไปได ้
เช่น จดัรายการน าเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวข่ีชา้ง ล่องแพ นัง่รถมา้ชมเมือง เป็นตน้ 

2.6.3 สภาพการแข่งขัน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัหน่ึงท่ีมีผลต่อการก าหนดราคา ถา้หากตลาดใดมี
สภาพการแข่งขนัสูงการก าหนดราคาก็ไม่สามารถก าหนดสูงได ้ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงราคาคู่แข่งขนั 
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2.6.4 ฤดูกาล ถา้จดัรายการน าเท่ียวในช่วงฤดู การท่องเท่ียวสินคา้หรือบริการท่องเท่ียว
มกัจะไม่ลดราคาใหผู้ซ้ื้อมากนกั เพราะถือวา่เป็นเวลาทองของการด าเนินธุรกิจ ท าให้ตน้ทุนการจดั
รายการน าเท่ียวสูง จึงตอ้งคิดราคารายการน าเท่ียวสูงตามดว้ย  

2.6.5 ก าไรที่ต้องการ โดยทัว่ไปราคารายการน าเท่ียวมกัประกอบด้วย ตน้ทุนการผลิต 
ตน้ทุนการจดัการ ก าไร ถา้หากธุรกิจน าเท่ียวใดตอ้งการก าไรมากก็จะท าให้ราคาสูงกว่าคู่แข่งขนั 
อาจขายรายการน าเท่ียวไม่ได ้จึงมกัก าหนดอตัราก าไรอยูร่ะหวา่ง 10-20% ของตน้ทุน 

  - โครงสร้างราคารายการน าเท่ียว เป็นส่วนประกอบในการก าหนดราคารายการน าเท่ียว
แบบเหมาจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 5 รายการ คือ  

1.) ค่าขนส่ง เป็นค่ายานพาหนะจากจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวไปยงัจุดหมายปลายทาง 
และกลบั ซ่ึงอาจรวมถึงค่ารับส่งนกัท่องเท่ียวจากสถานีขนส่งหรือท่าอากาศยาน ค่าพาหนะ ขนส่ง
ภายในแหล่งท่องเท่ียว ค่าภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทางดว้ย  

2.) ค่าท่ีพกั เป็นค่าพกัแรมของนกัท่องเท่ียวท่ีรวมในราคาเหมาจ่ายดว้ย อาจเป็นท่ีพกัใน 
โรงแรมเกสทเ์ฮาส์ บงักะโล หรือท่ีพกัแรมอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัประเภทลูกคา้เป้าหมาย  

3.) ค่าอาหาร เป็นค่าจดัเล้ียงอาหารแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจเล้ียงทุกม้ือหรือบางม้ือก็ได ้โดย
อาจเล้ียงแบบธรรมดาหรือหรูหราก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้เป้าหมายแต่ตอ้งแจง้ไวใ้น
รายการน าเท่ียววา่จะบริการอาหารประเภทใด ก่ีม้ือ ม้ือใดบา้ง  

4.) ค่าบริการอ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจ่ายในการบริการนกัท่องเท่ียว เช่น ค่าเท่ียวชม
เมือง ค่าเขา้ชมสถานท่ี ค่าเขา้ชมการแสดง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋า ค่ามคัคุเทศก์ ค่าประกนัภยัเดินทาง 
ค่าเบด็เตล็ด เป็นตน้ 

5.) ค่าประกอบการและก าไร เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวแบบเหมา
จ่ายพร้อมก าไรท่ีตอ้งการ โดยปกติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวจะประกอบดว้ย
ค่าใช้จ่ายดา้นการตลาดและค่าใช้จ่ายด้านการจดัการ ส่วนก าไรก็คือผลตอบแทนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีตอ้งเขา้มาเส่ียงในการด าเนินงานจดัน าเท่ียว โดยปกติมกัคิดในอตัรา 10-20% ของ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัสภาพการแข่งขนัเป็นส าคญั 

2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เนาวรัตน์ พลายน้อย (2538) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคม 
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และประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีวตัถุประสงคพ์ฤติกรรมความตอ้งการ และรสนิยมในการท่องเท่ียว
แตกต่างกนั กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยในปัจจุบนัจึงมีความหลากหลาย จ าแนกตามลกัษณะและ
แบบแผนการท่องเท่ียวได้มาก มีทั้งนกัท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนและท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริง ซ่ึงมกัใช้
บริการตามโรงแรมและภตัตาคารท่ีค่อนขา้งมีมาตรฐาน ขณะเดียวกนัก็มีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวน
มากท่ีไปเท่ียวโดยมีวตัถุประสงคแ์บบเดิมคือ เพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อปฏิบติัธรรมทางศาสนา ท่ียงัคงเนน้
การพกัแรม และรับประทานอาหารตามบา้นญาติและเพื่อนหรือวดัเป็นหลกั บางคร้ังกลุ่มท่องเท่ียว
ประเภทหลังน้ีไปท่องเท่ียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีเ รียกว่า ฉ่ิงฉับทัวร์ ท่ีมีการพักค้างคืนและ 
รับประทานอาหารในรถโดยสารท่ีใชเ้ดินทางไปท่องเท่ียวขณะนั้น 

 เบญญาดา ฉัตรไชยาฤกษ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง “การปรับโปรแกรมการท่องเท่ียวใน
ภาคเหนือ ของประเทศไทย ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย” โดยเก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถามรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนจากบริษทัน าเท่ียวท่ีด าเนินการกิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดทั้ง
ปี แล้วจึงน าขอ้มูลท่ีได้มาจดัท าเป็นโปรแกรมตน้แบบโดยแบ่งเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบ
กลุ่ม ซ่ึงโปรแกรมการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวแบบอิสระและโปรแกรมการท่องเท่ียวส าหรับ
นกัท่องเท่ียวแบบกลุ่ม ซ่ึงโปรแกรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็น
โปรแกรมท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวเชิงผสม ท่ีมีระยะเวลาเดินทางท่องเท่ียว 1 วนั 2 วนั และ3วนั ตามล าดบั เม่ือจ าแนก
โปรแกรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางแบบอิสระและโปรแกรม
ท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ี เดินทางแบบกลุ่มเป็น 3 ประเภทคือ โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงผสมพบว่า 
โปรแกรมการท่องเท่ียวแต่ละแบบท่ีบริษทัธุรกิจ ท่องเท่ียวน าเสนอให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวไม่มี
ความแตกต่างกนัมากนัก และเดินทางไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวคล้ายๆ กนั โปรแกรมการ
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆ หรือเมืองท่ีมีช่ือเสียง มีความนิยมของ
นกัท่องเท่ียว เม่ือด าเนินการปรับโปรแกรมการท่องเท่ียวแลว้ พบวา่โปรแกรมการท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ท่ีจะไดเ้ป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและมีความหลายมากมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงกระจุก
ตวัอยู่ในตวัเมืองหลกั  เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากข้ึนจึงมีการมีความพร้อมดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อการรองรับนกัท่องเท่ียว 

 ชบา  แซ่ปิง  (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัน า เท่ียว
ไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัจจัย ท่ี มี ผล ต่อการตัด สินใจ เ ลือกบ ริษัทน า เ ท่ี ยวของนักท่อง เ ท่ี ยวชาวไทยใน 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึน ไปใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม 400 ราย การ
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วิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถ่ีจ านวนร้อยละค่าเฉล่ียจากการศึกษาข้อมูลของ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 26-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เดินทางท่องเท่ียวกบับริษทั
เท่ียวในรูปแบบจดัโปรแกรมท่องเท่ียวเองไดรั้บข่าวสารการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีจูงใจให้
ใช้บริการบริษทัน าเท่ียวคือมีราคาท่ีเหมาะสม ความถ่ีในการเดินทาง ท่องเท่ียวปีละ 1-2 คร้ัง 
ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียว 1-2 วนั ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวกบักลุ่มเพื่อนช่วงเวลาท่ี
ชอบเดินทางท่องเท่ียววนัหยุดติดต่อหลายวนั ค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเท่ียวโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 
2,001-4,000 บาท ชอบท่องเท่ียวภาคเหนือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมไปคือ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
สถานท่ีชอบพกัแรมคือรีสอร์ท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
บริษัทน าเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับทุกปัจจยัในระดับมาก โดยเรียงล าดับความส าคญั ได้แก่ ปัจจัยด้านพนักงานผู ้
ใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 35 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคาโดยปัจจยัดา้น
พนกังานผูใ้หบ้ริการให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น อธัยาศยัดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการให้บริการท่ีตรงต่อเวลา และการ
อ านวยความสะดวก ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในด้านมี 
บรรยากาศและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในด้านบริการคุม้ครองความปลอดภยั ปัจจยัด้านช่องทางการจ าหน่ายให้ความส าคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นมีความสะดวกในการเดินทาง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญั
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการลดราคาแพคเกจทวัร์ และปัจจยัด้านราคาให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในดา้นค่าบริการน าเท่ียว 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.1 รูปแบบหวัของบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (New Lucky Tour (Thailand) Co.,ltd) บริการ
การจดัน าท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ลูกคา้จะไดรั้บความบริการท่ีสะดวกสบายและรวดเร็วทนัใจ 
ทางบริษทัมีความเช่ียวชาญในดา้นการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวประจ าปี (การท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั) และมีการประชุมสัมมนา จดักิจกรรมสร้างความสามคัคีภายในองค์กร การจดักิจกรรม 
SPORT DAY การจดัเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปีภายในองคก์รนั้น เร่ิมจดัตั้งแต่ 8-10,000 คนเป็นตน้ไป 
ทางบริษทัมีประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวมายาวนานมากกวา่ 15 ปี ดว้ยศกัยภาพและความจริงใจ
ท่ีมีต่อลูกคา้และอาชีพ การใหบ้ริการจึงท าใหลู้กคา้ไวว้างใจและใหค้วามสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 
 
สถานทีก่่อตั้ง 

หมู่บา้น ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี ซอย แลนซิโอ 22 บา้นเลขท่ี 99/178 หมู่ 6 ซอยวดัพระเงิน ถนน 
กาญจนาภิเษก ต าบล บางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11140 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.2.1 บริการจดัแพค็เกจท่องเท่ียวภายในประเทศไทยภาคกลาง, ภาคตะวนัออก 
3.2.2 บริการจดังานสัมมนา ดูงานจดัเล้ียง จดัเล้ียงนอกสถานท่ีทัว่ประเทศไทย 
3.2.3 บริการจดักรุ๊ปเหมาเป็นคณะ ในราคาพิเศษทุกเส้นทางทัว่ประเทศไทย 
3.2.4 บริการจดัหาวงดนตรีไฟ  แสง สี เสียง คณะตลก คณะโชวม์ากมาย 
3.2.5 บริการท่ีทางบริษทัประสบความส าเร็จมากท่ีสุด การรับจดัท่องเท่ียวของ

นิคมอุตสาหกรรม         
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

แผนผงัองค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัการองคก์ร 

 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่ง 
นางสาว คณสัวรรณ  โพธ์ิงาม แผนกช่วยเหลือฝ่ายขาย 

3.4.2 การปฏิบัติงานภายในบริษัท  
 จดัเอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่เช่นท่ีพกัร้านอาหารสถานท่ีท่องเท่ียว 
 ท ารายช่ือTagท่ีใชใ้นการติดกระเป๋า 
 จดัเตรียมอุปกรณ์สาหรับท่ีใชใ้นการออกทวัร์ 
 คน้หาแหล่งท่ีพกัร้านอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียว 
 ถ่ายเอกสารรับ – ส่งแฟกซ์ 
 ติดต่อโทรขายแพค็เก็จกบับริษทัลูกคา้ 

นายอภิรักษ ์ ศรี
ช่ืน กรรมการ
บริษทั 

นายปรัชญา ขนั
รอด เจา้หนา้ท่ี

ฝ่ายขาย 

นางสาวนุชจรินทร์ เช้ือตรา
พระ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

นางปรียานุช ดี
เดย ์เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ขาย 

นายพศิน โสภณกิจ
เจน เจา้หนา้ท่ี
กราฟฟิก 

นายปรมตัถ ์ศรีช่ืน  

เจา้หนา้ท่ีผูช่้วยกราฟฟิค 
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 โทรประสานงานและแจง้ทีมงาน ประชุมงานแจกแจงงานกบัทีมงาน 
 ซ้ือของรางวลัในการทากิจกรรมต่างๆ 
 ออกไปพบปะลูกคา้ในการเสนอขายทวัร์ 
 ท าความสะอาดบริษทั  

3.4.3 การปฏิบัติการนอกสถานที ่(ออกทวัร์) 
3.4.3.1 ขั้นตอนการเสนอขายทวัร์กบัลูกคา้ โดยทางบริษทัจะตอ้งหาขอ้มูลและสอบถาม

ความตอ้งการของลูกคา้ จากนั้นทางบริษทัจึงสามารถน าขอ้มูลต่างๆดงันั้นมาจดัท าโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัลูกคา้ และจดัท า Presentation น าเสนอไปยงัลูกคา้พร้อมทั้งใบเสนอราคา
ต่อโปรแกรมนั้นๆเพื่อให้ลูกคา้สามารถเลือกตดัสินใจไดง่้ายข้ึนและเกิดความคุม้ค่าในการเลือกใช้
บริการซ่ึงการน าเสนอในรูปแบบของ Presentation นั้นมีเน้ือหาดงัน้ี 

 การน าเสนอเส้นทางการเดินทาง 
 การน าเสนอยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง 
 การน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวท่ีจดัน าไปในเส้นทางการเดินทาง 
 การน าเสนอท่ีพกัรวมถึงรายละเอียดหอ้งพกั 
 การน าเสนอรูปแบบอาหารเชา้ (ระหว่างการเดินทาง) และอาหารวา่งตลอดการ

เดินทาง 
 การน าเสนอร้านอาหารรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตลอดการเดินทาง 
 การน าเสนอกิจกรรมทั้งหมดในการเดินทาง 

3.4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนออกทวัร์  
1. โทรแจง้นดัทีมงานเพื่อประชุมงานโดยจะแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดของการออกทวัร์

พร้อมทั้งนดัเวลาและแบ่งหนา้ท่ีการท างานของทีมงาน 
2. แบ่งหนา้ท่ีทีมงาน 2 หนา้หลกัคือทีมงานล่วงหนา้และทีมงาน ON BUS 
ทมีงานล่วงหน้า 
- เดินทางล่วงหนา้เพื่อติดต่อกบัสถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีจะไป 
- ประสานงานกบัร้านอาหารเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนท่ีลูกคา้จะมาถึง 
- ประสานงานกบัทางโรงแรมเพื่อเช็คความพร้อมของห้องพกัและกุญแจห้องแก่ลูกคา้ 
- เดินทางโดยจดัเตรียมอุปกรณ์บางส่วน เช่น เกมท่ีจะใช้เล่นในงานเล้ียงอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การจดัเล้ียงไปยงัท่ีพกัเพื่อจดัเตรียมงาน 
ทมีงาน ON BUS 
- SET ถุงกบัเกา้อ้ีบนรถเพื่อส าหรับลูกคา้ทิ้งขยะ 
- จดัเตรียมแช่น ้าด่ืมจดัเตรียมอาหารเชา้, ขนมส าหรับลูกคา้ 
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- เสิร์ฟอาหารเชา้, น ้า, ขนม 
- ตอ้นรับและติดTAGกระเป๋าแก่ลูกคา้ 
- ตรวจเช็คจ านวนลูกคา้ตามยอดท่ีมีในใบ Room list 
- ติดป้ายบสัหนา้รถ 
- แจง้ใหม้คัคุเทศกท์ราบเม่ือลูกคา้ครบและพร้อมออกเดินทาง 
3. เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเล้ียงและกิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ซุ้มPopcorn ซุ้ม

ถ่ายรูป ซุม้เกม ซุม้เฟรนฟราย ซุม้น ้าพั้นซ์ เป็นตน้ 
4. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับ ON BUS เช่น ถาดเสิร์ฟน ้ า ขนม ลูกอม กระดาษช าระทั้งแบบ

มว้นและกล่องหลอด ถุงด า ผา้เยน็ น ้าเปล่าแบบแกว้ น ้าอดัลมแบบกระป๋อง ถุงยาสามญั เป็นตน้ 
5. ท าป้ายติดหนา้รถแต่ละคนัเพื่อใหลู้กคา้ท่ีจะเดินทางเห็นอยา่งชดัเจน 
6. เบิกเส้ือบริษทัส าหรับใส่ปฏิบติังาน 
หน้าทีไ่ด้รับมอบหมายในช่วงปฏิบัติงานระหว่างออกทวัร์  
1. มาถึงจุดนดัหมายในเวลาท่ีก าหนดไวต้อนประชุมงาน  
2. ยกอุปกรณ์ส าหรับ ON BUS น ้ าด่ืม อาหารวา่ง อาหารเชา้ ขนม กล่องใส่ของต่างๆข้ึนท่ี

รถท่ีใชใ้นการเดินทางตรวจสอบอุปกรณ์อีกคร้ังก่อนออกเดินทาง  
3. Set ถุงพลาสติกตามท่ีนัง่ของลูกคา้  
4. น าน ้าเปล่าและน ้าอดัลมมาแช่ในถงัใส่น ้าแขง็เพื่อเตรียมเสิร์ฟใหลู้กคา้  
5. เม่ือถึงจุดนดัพบลูกคา้ยนืตอ้นรับลูกคา้ติดTag กระเป๋าพร้อมยกกระเป๋าลูกคา้ข้ึนรถ  
6. ทีมงานตรวจนบัจ านวนลูกคา้ตามยอดท่ีแจง้ไวใ้นใบรายช่ือท่ีทางบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห้

พร้อมแจง้มคัคุเทศกใ์หน้ าคณะออกเดินทางเม่ือลุกคา้ครบตามจ านวน  
7. ช่วงเชา้เสิร์ฟอาหาร (ขา้วกล่อง) และน ้าใหลู้กคา้และเก็บกล่องขา้วใหเ้รียบร้อย  
8. จากนั้นมคัคุเทศก์จะข้ึนแนะน าตวัพร้อมทีมงานเพื่อให้ลูกคา้ไดท้ราบวา่เราจะเป็นผูดู้แล

ลูกคา้ตลอดระยะการเดินทาง 
9. เม่ือมีการแวะป๊ัมให้ลูกคา้เขา้ห้องน ้ าทีมงานจะตอ้งยืนบริการกระดาษทิชชูให้แก่ลูกคา้ท่ี

หนา้ประตูทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัของรถบสั  
10. หลงัจากแวะป๊ัมคร้ังแรกทีมงานจะบริการเสิร์ฟขนมใหแ้ก่ลูกคา้พร้อมเคร่ืองด่ืม  
11. ค่อยดูแลลูกคา้ตลอดการเดินทางดว้ยความเป็นกนัเองและพร้อมบริการเสมอ  
12. เม่ือถึงสถานท่ีท่องเท่ียวจะตอ้งคอยยืนบริการบอกทางเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวหรือ

หอ้งน ้าของสถานท่ีนั้นๆ  
13. คอยดูแลลูกคา้ในระหวา่งท่ีลูกคา้ก าลงัชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ รวมถึงการถ่ายภาพให ้ 
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14. ก่อนถึงเวลานดั 10 – 15 นาทีใหที้มงาน 1 คนกลบัไปเตรียมผา้เยน็และเคร่ืองด่ืมไวค้อย
บริการลูกคา้หลงัจากการเท่ียวชมสถานท่ีนั้นๆ ส่วนทีมงานอีก 1 คนให้คอยปิดทา้ยเชิญลูกคา้
กลบัมายงัรถ  

15. นบัจ านวนลูกคา้และแจง้มคัคุเทศกพ์ร้อมออกเดินทางเม่ือลูกคา้ครบ  
16. เม่ือถึงโรงแรมจะยกกระเป๋าลูกคา้ลงจากรถเพื่อให้พนักงานโรงแรมมาน าไปส่งยงั

หอ้งพกัหรือบางคร้ังหากโรงแรมไม่มีบริการส่งกระเป๋าท่ีหอ้งจะใหลู้กคา้นากระเป๋าไปท่ีห้องเอง 
 
3.4.5 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- จดัเรียงเอกสาร ถ่ายเอกสาร 
- หาลูกคา้ท่ีมีความสนใจจดัสัมมนา ท่องเท่ียวประจ าปี กิจกรรมทั้งภายนอก

ภายในองคก์รจากเวบ็ไซตเ์พื่อติดต่อกลบัไปเสนอขายแพค็เกจและใหข้อ้มูล 
- คน้หาสถานท่ี ท่ีพกั ร้านอาหารท่ีสะดวกและเหมาะสม 
- โทรประสานงานกบัท่ีพกั ร้านอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น รายละเอียด

วนัเวลาและราคา 
- จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับใชใ้นการออกทวัร์ 
- ท าป้ายคลอ้งคอและTAGท่ีใชใ้นการติดกระเป๋า 
- ซ้ือของและจดัท าของรางวลัเพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมต่างๆ 
- ออกไปพบลูกคา้เพื่อเสนอการขายทวัร์ 
- ท าความสะอาดบริษทั 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 
                                
 
นาง ปรียานุช  ดีเดย ์ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย      
เบอร์โทรศพัท ์: 081-5541535 
E-Mail: nutchy2560@gmail.com 
 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 วนัท่ี 8 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
3.7 ขั้นตอนและการด าเนินงาน 
 

 
ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล 
 

   

2. วางแผนการจดัรายการน าเท่ียว 
 

   

3. ก าหนดหวัขอ้โครงงานและวางโครง
ร่างเส้นทางการน าเท่ียวข้ึนมาใหม่ 

 
 

  

4. จดัท ารายการน าเท่ียวและออกศึกษา
ทางตามรายการ 

 
 

  

5. รวบรวมเอกสารขอ้มูลเพื่อปรับปรุง
ผลงาน และ จดัท าเอกสารฉบบั สมบูรณ์
พร้อมน าเสนอผลงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ภายในส านักงาน 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 - โทรศพัทส์ านกังาน 
 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 
 - โปรแกรม Microsoft Office Word 
 - โปรแกรม Microsoft Office Excel 
 - โปรแกรม Microsoft Office Power point 
 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ผลของการปฏิบัติงานตามโครงการ ประกอบด้วย 

4.1 ขั้นตอนในการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเท่ียว 

4.2 การคิดราคาขายโปรแกรมการท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดั “นครนายก - สระแกว้” 

4.3 รายละเอียดและโปรแกรมในการเดินทาง 

4.4 ช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

4.1 ขั้นตอนในการจัดเตรียมเส้นทางการท่องเที่ยว 

4.1.1 การก าหนดเส้นทางในการท่องเทีย่ว 

  4.1.1.1 การก าหนดสถานทีท่่องเทีย่ว 

การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้นั้น ส่วน
ใหญ่จะพิจารณาจากความส าคญั และความน่าสนใจของสถานท่ี รวมไปถึงมีความเหมาะสมในเร่ือง
ของเวลา สถานการณ์ และการเดินทาง ซ่ึงมีการจดัเรียงสถานท่ีท่องเท่ียวตามเส้นทางดงัน้ี 

วนัที ่1 สายใต้เก่า – ปราสาทสด็กกอ็กธม – อุทยานปางสีดา 

 
รูปท่ี 4.1 แผนท่ีการเดินทางวนัท่ี 1 

ท่ีมาของรูป : https://www.google.co.th/maps/dir/ 
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วนัที ่2 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – อุทยานพระพิฆเนศ – ตลาดโรงเกลอื  

 
รูปท่ี 4.2 แผนท่ีการเดินทางวนัท่ี 2 

ท่ีมาของรูป : https://www.google.co.th/maps/dir/ 

4.1.2 การศึกษาค้นคว้า เกบ็รวบรวมข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่ว 

         การศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีก าหนดข้ึนนั้น ผูจ้ดัท า
ไดท้  าการคน้ควา้ จาก Internet และ จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

4.1.2.1 สถานทีท่่องเทีย่ว 

4.1.2.1.1 ปราสาทสด็กกอ็กธม 

 

รูปท่ี 4.3 ปราสาทสด็กก๊อกธม 

ท่ีมาของรูป : Https://th.wikipedia.org/wiki /media/file:sadokkoktom_font.jpg 
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- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะ วดัพราหมณีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีนั้นก็เพราะมีพระประธานศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ี
เคารพนบัถือกนัอยา่งกวา้งขวางมีช่ือวา่ หลวงพ่อปากแดง เช่ือกนัว่าองคห์ลวงพ่อมีความศกัด์ิสิทธ์ิ 
ช่วยให้คนท่ีมาขอพรประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีต้องการ จนมีช่ือเสียงไปทั่วทุกภูมิภาคของ
เมืองไทย 

4.1.2.1.2 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

 
รูปท่ี 4.4 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

ท่ีมาของรูป :  http://woodychannel.com/pang-see-da-national-park.html 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะเป็นป่าท่ีน่าสนใจมาก โดยเฉพาะการศึกษาเร่ืองสัตวป่์า เพราะมีสัตวป่์าสัตวป่์าหา
ยากและนกกวา่ 300 ชนิด เช่น นกเงือก นกยงู จุดหน่ึงท่ีพบสัตวป่์ามากก็คือ บริเวณ ห้วยคลองพลู
ซ่ึงอยูใ่กล ้ๆ กบัไร่ร้าง ปัจจุบนัมีสภาพเป็นทุ่งหญา้ท่ีสัตวป่์าหลายชนิด มกัจะมากินน ้ า สัตวท่ี์พบใน
บริเวณน้ี คือช้างป่า กระทิง เก้ง กวาง หมูป่า รวมทั้ งผีเส้ือหลากสีสันท่ีมีอยู่อย่างหนาแน่น 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน กิจกรรมดูผีเส้ือซ่ึง มีให้ชมมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือน
กรกฎาคม ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบัผีเส้ือปีกสวยสีสันงามตามากกว่า 
350 ชนิด 

  4.1.2.1.3 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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รูปท่ี 4.5 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ท่ีมาของรูป : http://www.thaimaptravel.com/articles-inner/location-temple/286.html 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชท่ีทรง ปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว ้และคร้ังหน่ึงพระองค์เคยเสด็จมา
ประทบัในช่วงสงครามดินแดนบูรพาเม่ือปีพ.ศ.2316 โดยสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.
2538นบัเป็นพระบรมราชานุสาวรียท่ี์มีความแตกต่างจากพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร
มหาราชในท่ีอ่ืนๆ โดยมีลกัษณะเป็นพระบรมรูปประทบัยืน บนแท่นมีขนาดสูง 2.80 เมตร พระ
หตัถข์วาชูพระขรรค ์ยาว 1.20 เมตรเหนือศิรเศียร ดูแลว้มีลกัษณะท่าทาง ราวกบัก าลงัแสดงพระราช
อ านาจในการปกครอง 

4.1.2.1.4 อุทยานพระพฆิเนศ 

 

รูปท่ี 4.6  อุทยานพระพิฆเนศ 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=29 
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- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะเป็นหน่ึงในไฮไลทท่ี์เท่ียวทางศาสนาของนครนายก ถึงแมท่ี้จริงจะไม่ใช่ศาสนาพุทธ 
แต่ขอใหเ้ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เทพยาดา คนไทยเรากราบไหวเ้คารพทั้งหมดนัน่แหละ และปฏิเสธไม่ได้
เลยว่าพี่น้องคนไทยเราศรัทธาองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู ้มีปัญญาเป็นเลิศ 
ปราดเปร่ืองในศิลปวทิยาทุกแขนงของทางศาสนาฮินดู 

4.1.2.1.6 คลาดโรงเกลอื นครนายก 

 

รูปท่ี 4.7 คลาดโรงเกลือ นครนายก 

ท่ีมาของรูป : http://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=26 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะของซ้ือของขายส่วนมากเหมือนกับตลาดสินคา้โรงเกลือของแท้จงัหวดัสระแก้ว
ประมาณหน่ึง สินค้าหลักคือประเภทเส้ือผา้ รองเท้า กระเป๋า แต่ท่ีน่ีไม่เน้นของมือสองเพราะ
ส่วนมากเป็นของใหม่ แต่เป็นของใหม่ตามยี่ห้อดังในแบบไหนคิดว่าคงเขา้ใจกันดีไม่ตอ้งบอก
เจาะจงหรอกนะ! ราคาขายตั้งตน้ถือวา่แพงกวา่โรงเกลือกตน้ฉบบัพอประมาณ แต่ก็ต่อราคากนัได้
ตามความสามารถ บางร้านลดลงแบบพรวดๆ เกือบคร่ึงเลยก็มี และราคาโดยรวมถือวา่ถูกกวา่ท่ีขาย
กันในเมืองค่อนข้างเยอะ ตาดีเลือกดีก็ได้ของดีราคาประหยดัมากๆ อย่างไรก็ตามโรงเกลือ
นครนายกค่อนขา้งเล็กมีพื้นท่ีจ  ากดั ร้านขายแบ่งกนัเป็นร็อก ทวา่ขอ้ดีคือไม่ตอ้งตากแดดร้อนเพราะ
อยูใ่นร่มเกือบทั้งหมด 

 4.1.3 การศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบัโรงแรมที่พกั  

  เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัสระแกว้เป็นจงัหวดัแรก เพื่อการไดพ้กัผอ่นจาก
การเดินทาง จึงใช้ท่ีพกัท่ีจงัหวดัสระแกว้เพื่อวนัต่อมาจะไดส้ะดวกต่อการเดินทางและเพื่อรักษา
เวลาการเดินทางท่องเท่ียวดว้ย 
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4.1.3.1 วงัประภารีสอร์ท 

เน่ืองจากวนัท่ีสองสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปตอนเช้าคือตลาดโรงเกลือ ผูจ้ดัท าเลย
เลือกท่ีจะพกัท่ีน่ี เพราะใกลต้ลาดโรงเกลือ สะดวกสบายต่อการเขา้พกั และเดินทางในวนัต่อไป อีก
ทั้งการบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และทศันียภาพโดยรอบโปร่งโล่ง บรรยากาศซิว เงียบสงบ  
เหมาะแก่การพกัผอ่น 

 

รูปท่ี 4.8 ดา้นหนา้วงัประภารีสอร์ท 

ท่ีมาของรูป : http://review.tourismthailand.org/wangpraparesort/ 

 

รูปท่ี 4.9 หอ้งพกัและบรรยากาศวงัประภารีสอร์ท 

ท่ีมาของรูป : http://review.tourismthailand.org/wangpraparesort/ 

4.1.4 ยานพาหนะการเดินทาง 
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4.1.4.1 รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน 

 

รูปท่ี 4.10 รถโคช้ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 

ท่ีมาของรูป : http://busticketonline.posthitz.com/hello-world/ 

ยานพาหนะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการส ารวจเส้นทาง และเหมาะสมกับจ านวน
นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก มีพื้นท่ีให้ไกด์ไดแ้นะน าสถานท่ีท่องเท่ียว อธิบายขอ้มูลตามจุดสถานท่ี
ต่างๆ และใชใ้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปนครนายก สระแกว้และจากสระแกว้กลบักรุงเทพฯ 

 4.1.5 ขั้นตอนการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
 - ประสานงานกบับริษทัรถโคช้ ฯ เพื่อทราบตารางเวลาในการเดินทาง 
 - ประสานงานกบัโรงแรมท่ีพกัเพื่อใหต้รงกบัตารางเวลาของรถ 
 - ประสานงานกบัร้านอาหาร 
 - ประสานงานกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อทราบถึง วนั เวลาในการเขา้ชม 
 4.1.6 ขั้นตอนในการน าเสนอโปรแกรมให้บริษัทพจิารณาถึงความเหมาะสมในการวางขาย 

 - น าโปรแกรมท่ีคิดข้ึนมาเขียนโครงร่าง ส่งให้พนกังานท่ีปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบถึงความ
สมบูรณ์ของโปรแกรม วา่ วนั เวลา สถานท่ี ท่ีพกั ร้านอาหร มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 - น าส่ิงท่ีพนกังานท่ีปรึกษาแนะน า มาท าให้สมบูรณ์ โดยการพิมพเ์ป็นเอกสารรายการทวัร์
พร้อมแนบรูปภาพใหเ้รียบร้อย และน าส่งพนกังานท่ีปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง 

 - เ ม่ือได้ รับการตอบรับจากพนักงาน ท่ีปรึกษาว่า  โปรแกรมมีความเหมาะสม  
และสมบูรณ์ ก็จดัท าเอกสารรายการทวัร์ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อยื่นเสนอให้กับทางบริษทัพิจารณา  
เพื่อวางขายต่อไป 
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4.2 การคิดราคาขายโปรแกรมการท่องเที่ยวเมืองรอง “นครนายก-สระแก้ว” 

 การคิดราคาขาย โปรแกรม  “บูรพาพาเพลิน เดินเท่ียวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรม ท่ี
จงัหวดั นครนายก – สระแกว้” 2 วนั 1 คืน ของบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรถ
โคช้ประอากาศ VIP2ชั้น 

ค่าใช้จ่ายคงที ่(Fixed Cost) 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ 
ราคา 

หมายเหตุ 
กรุ๊ป/40ท่าน 1 ท่าน 

1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศVIP2ชั้น 27,000/วนั*2 วนั 54,000.00 1,350.00 
*คิดตน้ทุนท่ี 
ลูกคา้  40 
ท่าน 

2. ค่ามคัคุเทศก ์1,200 บาท/วนั *2 วนั 2,4000.00 60.00 
3. ค่าผูช่้วยวนัละ 800/วนั*2 วนั 1,600.00 40.00 

รวมค่าใช้จ่ายคงที ่ 58,000.00 1,450.00 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ 
ราคา 

หมายเหตุ 
กรุ๊ป/40ท่าน 1 ท่าน 

1. ค่าออฟิต  5,000.00 125.00 

*คิดตน้ทุนท่ี 
ลูกคา้  40 
ท่าน 

2. 
ค่าหอ้งพกั ณ วงัประภารีสอร์ท 600 บาท/คืน 
(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

12,000.00 300.00 

3. ค่าอาหารรวม 4 ม้ือ  27,000.00 675.00 
4. ค่ากิจกรรม Night party(คาราโอเกะ+ซุม้ต่างๆ) 3,000.00 75.00 
5. ค่าประกนัภยั  40 ท่าน  1,000.00 25.00 
6. ค่าประกนัภยัของมคัคุเทศก+์ผูช่้วย รวม 2 ท่าน 50.00 1.25 
7. ค่าโรงแรมมคัคุเทศก+์ผูช่้วย 600 บาท/คืน 600.00 15.00 
8. ค่าเขา้ชม (อุทยานปางสีดา) 800.00 20.00 
9. ค่าขนม + เคร่ืองด่ืม ระหวา่งการเดินทาง   1,000.00 25.00 

10. ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด (Tagติดกระเป๋า,อ่ืนๆ) 1,000.00 25.00 
รวมค่าใช้จ่ายผนัแปร 51,450.00 1,286.25 

ตารางท่ี 4.1 การค านวณค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 
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หมายเหตุ อตัราค่าบริการโรงแรมของมคัคุเทศกแ์ละคนขบั เป็นสิทธิท่ีทางโรงแรมสงวนไวเ้ฉพาะ
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัเท่านั้น 
           

ดงันั้น เม่ือรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด / กรุ๊ป               = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร  
                                                                      = 58,000 + 51,450 บาท 

= 109,450 บาท 
          ค่าใชจ่้ายทั้งหมด / 1 ท่าน           = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร 
                                                                     = 1,450 + 1,286.25 บาท 
ดงันั้น ราคาตน้ทุน / 1 ท่าน            = 2,736.25 บาท  
          ค่าภาษี 7 %                                           = 2,736.25 + 191.54 บาท 
                                                          = 2,927.79 บาท 
          ตอ้งการก าไรท่ี 500 บาท/ 1 ท่าน          = 2,927.79 + 500 บาท 
ดงันั้นตน้ทุนราคาขาย / 1 ท่าน                        = 3,427.79 บาท 

 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทางบริษทัต้องการตั้งตวัเลขท่ีสวยงามและมีความน่าเช่ือถือและ
เหมาะสม เพื่อดึงดูดใหลู้กคา้มีความสนใจ ทางบริษทัจึงขายทวัร์ในราคา 3,499 บาท / 1 ท่าน 

ดงันั้น ก าไรจากการขายต่อ 1 ท่าน จะอยูท่ี่ 3,499 – 2,927.79 = 571.21 บาท 
          ก าไรจากการขายทั้งหมดจะอยูท่ี่       = (3,499 x 40) – 109,450 
                                                             = 139,960 – 109,450 
                                                             = 30,510 บาท /กรุ๊ป 40 ท่าน 

          จากการค านวณค่าใช้จ่ายขา้งตน้ เป็นเพียงการค านวณตน้ทุนท่ีลูกคา้ จ  านวน 40 ท่านเท่านั้น 
ซ่ึงจ านวนท่ีตอ้งการขายจริงอยูท่ี่ 45 ท่าน ถา้ค านวณการขายตามจ านวนท่ีตอ้งการจะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
                                        = ราคาขาย x จ านวนคนท่ีตอ้งการขายจริง 
                                        =3,499 บาท x 45 คน = 157,455 บาท  
 จากการค านวณจะเห็นไดว้า่ หากขายไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ จะท าให้รายไดข้องบริษทัถึง
จุดคุม้ทุน เน่ืองจากเป็นการก าหนดจ านวนคนท่ีตอ้งการขายไวต้ั้งแต่แรก  
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4.3 รายละเอียดการเดินทาง โปรแกรม “บูรพาพาเพลิน เดินเที่ยวเมืองรอง ท่อแดนอารยธรรม ที่
จังหวดั นครนายก – สระแก้ว” 

วนัแรก : กรุงเทพ – ปราสาทสด็กกอ็กธม – อุทยานปางสีดา  

6.30 น. คณะท่านสมาชิกพร้อมเพียงกนั  ณ  จุดนดัหมาย  โดยมีทีมงาน  บริษทันิว  ลคัก้ีทวัร์  
(ประเทศไทย)  จ  ากดั คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในด้านกระเป๋า
สัมภาระของท่านสมาชิก พร้อมติด  TAG ใหท้่านสมาชิก 

07.30 น. น าท่านสมาชิกออกเดินทางจาก จุดนดัหมาย มุ่งหนา้เดินทางสู่จงัหวดัสระแกว้  พร้อม 
บริการอาหารกล่อง (1) และเคร่ืองด่ืมบนรถ  สนุกสนานกบัเคร่ืองเสียงและระบบไฟ 
บนรถโคช้ ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ลอ้ ตลอดการเดินทาง บริการเคร่ืองด่ืมบนรถ 
เพลิดเพลินกบักิจกรรมสันทนาการจากมคัคุเทศกอ์ารมณ์ดีตลอดการเดินทาง 

11.15 น. คณะท่านสมาชิก เดินทางถึง ร้านอาหารบริเวณปราสาทสด็กก๊อกธม จงัหวดัสระแกว้ 
พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั (2) 

12.00 น. เชิญท่านสมาชิก พร้อมเพรียงกนั ณ รถโคช้ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ ปราสาทสด็กก็อก
ธม  

12.15 น. คณะท่านสมาชิก เดินทางถึง ปราสาทสดก็กอ็กธม โบราณสถานท่ีใหญ่และส าคญัของ
จงัหวดัสระแกว้ และเป็นโบราณสถานขอมท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกแห่งน้ี 

13.00 น. เชิญท่านสมาชิก พร้อมเพรียงกนั ณ รถโคช้ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานปางสีดา  
ช่วงฤดูฝนสายน ้าจะไหลแผเ่ต็มลานน ้ าตกงดงามมากเบ้ืองล่างเป็นแอ่งน ้ าและลานหิน
กวา้ง บรรยากาศร่มร่ืนเหมาะสมส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

14.30 น. คณะท่านสมาชิก เดินทางถึง อุทยานปางสีดา เชิญทุกม่านพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

16.00 น. เชิญท่านสมาชิก พร้อมเพรียงกนั ณ รถโคช้ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่ีพกั วงัประภา รี
สอร์ท จ.สระแกว้ 

17.00 น. คณะท่านสมาชิก เดินทางถึงท่ีพกัวงัประภา รีสอร์ท จ.สระแกว้ หรือเทียบเท่า พร้อม
รับกุญแจเขา้ห้องพกั อ านวยความสะดวก โดย ทีมงาน นิวลคัก้ี ทวัร์ พร้อมให้ท่าน
สมาชิกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

http://www.appgeji.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%871096/
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18.30 น. เชิญท่านสมาชิกเข้าสู่งาน NIGHT PARTY 2018   บริการอาหารเย็น (3) ณ 
ห้องอาหารรีสอร์ทและเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกบัอ่ิมอร่อยกับ
อาหาร พร้อมกบัสนุกสนานกบัวงดนตรีเล่นสด ไฟ แสงสีและเสียง สุดอลงัการ  
บริการ SOFT DRINK ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.00 น. พร้อมบริการ 

- ซุม้ Cocktail  จ านวน    1 ซุม้ 

- เบียร์ LEO   จ านวนโตะ๊ละ  2 ขวด 

วนัที2่ : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – อุทยานพระพฆิเนศ – ตลาดโรงเกลอื   

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ บริการอาหารเชา้(ABF)  (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลงัอาหาร
เชิญท่านสมาชิกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

9.00 น. ท่านสมาชิก คืนกุญแจ ห้องพกัอ านวยความสะดวกโดย ทีมงาน นิวลคัก้ี ทวัร์ พร้อม
เชิญท่านสมาชิก พร้อมเพรียงกัน ณ รถโค้ช เพื่อเดินทางมุ่งหนา้สู่  

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  

9.30 น. ท่านสมาชิก เดินทางถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เชิญท่าน
สมาชิก กราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพือ่แสริมความเป็นศิริมงคล 

10.15 น.  เหมาะสมแก่เวลา เชิญท่านสมาชิก พร้อมเพรียงกนั ณ รถโคช้ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ 
ร้านอาหารศรีสุนีย ์เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 

12.30 น. คณะท่านสมาชิกเดินทางถึง ร้านอาหารศรีสุนีย ์พร้อมบริการอาหารเท่ียง (5) 
13.30 น. เชิญท่านสมาชิกพร้อมเพียงกนั ณ รถโคช้ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานพระพิฆเนศ 

จังหวัดนครนายก เป็นท่ีประดิษฐานเทวรูป พระพิฆเณศวรขนาดใหญ่ ภายในอุทยาน
พระพิฆเณศมีพระพิฆเนศองคใ์หญ่ 2 ปาง ตั้งอยูใ่กล ้กนัถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอีก
แห่งหน่ึงของเมืองไทย 

13.45 น. คณะท่านสมาชิกเดินทางถึง อุทยานพระพิฆเนศ เชิญกราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพื่อแสริม
ความเป็นศิริมงคล 

14.30 น.  เหมาะสมแก่เวลา เชิญท่านสมาชิก พร้อมเพรียงกนั ณ รถโคช้ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ 
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดนครนายก แหล่งช็อปป้ิงสินคา้มือสอง ร้านคา้ในตลาดสร้าง
เป็นแบบโรงเรือน แบ่งเป็นหอ้งๆ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีวางขายเป็นสินคา้ท่ีมาจากฝ่ังเขมร 
เช่น เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองกระเบ้ือง ถว้ยชาม เส้ือผา้ ผา้ม่าน กระเป๋า 
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เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากประเทศรัสเซีย ของแต่งบา้น รองเทา้ อุปกรณ์เคร่ืองครัวฯ ท่ีขายกนั
ในราคาประหยดั 

14.45  น. คณะท่านสมาชิกเดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ จังหวดันครนายก เชิญท่านสมาชิก เดินซ้ือ
ของใช ้เส้ือผา้ กระเป๋า ฯ ท่ีเป็นไดท้ั้งของฝาก ญาติพี่นอ้ง เพื่อนท่ีรักของท่านสมาชิก 

16.30 น. เหมาะสมแก่เวลาเชิญท่านสมาชิกพร้อมเพรียงกนั  ณ รถโคช้ เม่ือมุ่งหนา้สู่จุดมุ่งหมาย 

18.30 น. ( โดยประมาณ )คณะท่านสมาชิกเดินทางถึง   จุดนัดหมาย    โดยสวสัดิภาพ พร้อม
ความปรับทบัใจจากทางทีมงาน นิว ลคัก้ีทวัร์  (  ประเทศไทย  )  จ  ากดั 

 
** อตัราค่าบริการทวัร์นีร้วม 
1. ค่ารถโคช้ VIP 2 ชั้น 40ท่ีนัง่ ท่องเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัท่ีช านาญทาง 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 1 คืน ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3. ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
5. ค่าเคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียว บริการบนรถในระหวา่งการเดินทาง 
6. ค่ามคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

(ค่ าประกัน อุบัติ เห ตุ คุ้มครองในระหว่า งการ เ ดินทาง  วง เ งินท่ านละ  1,000,000 บาท ,  
ค่ า รั ก ษ าพ ย าบ า ล ในก ร ณี ท่ี เ กิ ด จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ  ว ง เ งิ น ไ ม่ เ กิ นท่ า นล ะ  500,000 บ า ท  
ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 
** อตัราค่าบริการทวัร์นีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2. ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ (ม้ือท่ีทานอิสระ) , ค่าโทรศัพท์และ 

ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในหอ้งพกัโรงแรม 
3. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียม

อุทยานแห่งชาติ 
5. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 
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4.4 ช่องทางในการจัดจ าหน่าย 
 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของทางบริษทันั้นมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 ช่องทางหลกัๆ คือ 
 4.4.1 เวบ็ไซตข์องบริษทั www.newluckytour.com 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้เวบ็ไซตข์องทางบริษทั 

ท่ีมาของรูป : http://www.newluckytour.com/ 

4.4.2 Page Facebook ของบริษทั www.facebook.com/newluckytour2015 

รูปท่ี 4.12 หนา้ Page Facebook ของทางบริษทั 
ท่ีมาของรูป :  https://www.facebook.com/newluckytour2015/ 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากโครงงาน “บูรพาพาเพลิน เดินเท่ียวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรม จงัหวดันครนายก 
กรณีศึกษาบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์(ประเทศไทย) จ ากดั” นั้นจากปัจจุบนัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และประเทศไทยยงัมี
สถานท่ีท่องเท่ียวมากมายใหน้กัท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศไดรั้บความสนใจ กิจกรรมเพื่อการ
พกัผ่อน และการท่องเท่ียวสามารถท ารายไดใ้ห้กบัประเทศในล าดบัตน้ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในหลายดา้น เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจดา้นยานพาหนะ ธุรกิจน า
เท่ียว ธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก และการสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน การท่องเท่ียวยงัก่อให้เกิดการหมุนเวียน
และการกระจายรายไดไ้ปสู่ภูมิภาค ท าให้ประชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน แต่จากการเท่ียวส่วนมากจาก
เมืองหลกัเมืองดงัในประเทศ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงคิดพฒันาการท่องเท่ียวให้กระจายสู่
เมืองรอง และเน้นการท่องเท่ียวชุมชนให้มากข้ึน กระจายโอกาสในเชิงรายไดใ้ห้สู่เศรษฐกิจและ
กระตุน้ใหเ้กิดการเตรียมความพร้อมและพฒันาพื้นท่ีสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล จึงได้
ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสนใจ ท่ีพกั ร้านอาหาร อยา่งละเอียดและหลาย
ขั้นตอน 

 หลังจากการด าเนินการท าโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น ท าให้ตวัผูจ้ดัท าเองได้มีการ
เรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลของเมือรอง การจดัท าโปรแกรมการเดินทาง การก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว 
การศึกษาและเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดันครนายกกับสระแก้ว และเม่ือโปรแกรมการ
เดินทางเสร็จสมบูรณ์บริษัทมีโปรแกรมการเดินทางให้ลูกค้าเพิ่มข้ึน และถ้ามีการวางขาย 
ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัทางบริษทัอีกดว้ย 

5.1.2 ปัญหาของโครงงาน  
5.1.2.1 ขอ้มูลบางอย่างไม่มีแน่ชดัจึงจ าเป็นตอ้งปรึกษามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและท่ี

ปรึกษาโครงงานดงัน้ี  
 สถานท่ีท่องเท่ียว : ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละท่ีมีขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัจึงจ าเป็นท่ีตอ้ง

ปรึกษามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
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 ยานพาหนะ : ในการจดัรายการน าเท่ียวแต่ละคร้ังใชย้าพาหนะไม่เหมือนกนัจึงจ าเป็นตอ้ง
ปรึกษาท่ีปรึกษาโครงงานเพื่อดูความเหมาะสม  

 ท่ีพกัแรม : จะตอ้งค านวณถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาวา่มีจ านวนเท่าใด และตอ้งดูความ
เหมาะสมวา่ควรใชพ้ี่พกัไหนใหเ้หมาะสม 

 ร้านอาหาร : ในเร่ืองของร้านอาหารนั้นดูจากสถานท่ีใกลแ้ละความเหมาะสมกบัจ านวน
นกัท่องเท่ียว 
5.1.2.2 การจดัโปรแกรมน าเท่ียวบูรพาพาเพลิน เดินเล่นเมืองรอง ลดหย่อนภาษี จงัหวดั

นครนายก กรณีศึกษาบริษทั นิว ลคัก้ีทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั อาจใช้ระยะท่ียาวพอสมควรไม่
เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีชอบการเดินทางท่องเท่ียวระยะยาว 

5.1.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงงาน  
5.1.3.1 ในการให้ขอ้มูลแต่ละคร้ัง ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของงานอยา่งละเอียดก่อน

เผยแพร่ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.1.3.2 ในการออกทวัร์แต่ละคร้ัง ทางบริษทัจะตอ้งทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของ
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศก่อนท่ีจะพาลูกทัวร์เดินทางไปท่องเท่ียว เช่นสภาพภูมิอากาศ 
สภาพแวดลอ้ม การจราจร และการเปล่ียนแปลงของสถานท่ีแต่ละท่ี ณ ปัจจุบนัให้ทนัอยูเ่สมอเพื่อ
ลดการเกิดปัญหาข้ึน  

5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
5.2.1.1 ไดรั้บความรู้และขอ้มูลใหม่ๆ ของการประกอบธุรกิจน าเท่ียว และแนวทาง

การเป็นมคัคุเทศกเ์พิ่มข้ึน  
5.2.1.2 สามารถปรับตวัในการท างานใหเ้ขา้กบัพนกังานบริษทัได ้ 
5.2.1.3 ไดมี้โอกาสออกฝึกปฏิบติังานเรียนรู้การเป็นมคัคุเทศกจ์ากการออกทวัร์  
5.2.1.4 ไดฝึ้กตนเองใหต้รงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.2.1.5 ไดมี้โอกาสน าความรู้ท่ีเรียนมานั้น ประยกุตใ์ชใ้นการฝึกงานไดจ้ริง  
5.2.1.6 ไดรู้้จกัรักษาโอกาสต่างๆไว ้โดยไม่ตดัสินทุกอยา่งแค่ความคิดตวัเอง 

5.2.2 ขอ้เสนอแนะ  
จากท่ีได้ไปปฏิบติัสหกิจศึกษานั้น ได้รับขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัระบบการ

ท างานจริงเป็นอยา่งมาก แต่ควรจดัระบบใหม่ให้ครอบคลุมและควรรับบุคคลากรเพิ่มให้มากกวา่ท่ี
เป็นอยู ่ณ ตอนน้ี เพื่อเพิ่มศกัยภาพท่ีดีให้กบับริษทัเพราะอาจท าให้มีผลกระทบท่ีเสียหายเกิดข้ึนได ้
ควรจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกคา้มากยิง่ข้ึน 



บรรณานุกรม 
กรมการท่องเท่ียวและกีฬา. (ม.ป.ป.). สถิตินักท่องเท่ียวปีสถิตินักท่องเท่ียวปี 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 
 www.mots.go.th  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2556). สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์และโอกาสการ
 ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวกลุ่ม Eco & Adventure. เขา้ถึงไดจ้าก
 http://www.etatjournal.com  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2561). Amazing Thailand Go Local เท่ียวท้องถ่ินไทย ชุมชนเติบ

ใหญ่เมืองไทยเติบโต. เขา้ถึงไดจ้าก https://thai.tourismthailand.org/ข่าวอพัเดท/
รายละเอียดข่าว/ททท-เปิดแคมเปญ-Amazing-Thailand-Go-Local-เร่งกระแสท่องเท่ียว-55-
เมืองรอง-หลงัรัฐบาลประกาศลดหยอ่นภาษี--2833  

ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ (2542). การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ:  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  
ชบา  แซ่ปิง. (2552). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทน าเท่ียวไทยอองนักท่องเท่ียวชาวไทย 
  ในกรุงเทพมหานคร. (วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). เชียงใหม่: 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  
ฐิรชญา มณีเนตร. (2552). ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว. ขอนแก่น: คณะวทิยาการจดัการ 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  
เนาวรัตน์ พลายนอ้ย. (2538). พฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ อองนักท่องเท่ียวชาวไทย.  

นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล.  
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา. (2543). การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ
 มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา. (2548). การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด ์ดีไซน์.  
เบญญาดา ฉตัรไชยาฤกษ.์ (2550). การปรับโปรแกรมการท่องเท่ียวในภาคเหนืออองประเทศไทย

 ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย. (การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). 
 เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

ปรีชา แดงโรจน์. (2544). อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสู่ศตวรรษท่ี21. กรุงเทพฯ: บริษทั ไฟว ์แอนด ์ โฟร์ 
 พร้ินต้ิง จ ากดั.  
ปาริฉตัร อ้ิงจะนิล. (2554). พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ

ตลาดเก่ากรณีศึกษาตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวดัสมทุรปราการ. (ปริญญานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). ขอนแก่น: สาขาการจดัการการท่องเท่ียวบณัฑิตวทิยาลยั. 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  



พวงบุหงา ภูมิพานิช. (2539). การจัดน าเท่ียว. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  
รัชพร จนัทร์สวา่ง. (2546). ความหมายอองนักท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์.  
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย. (2542). รายงานอั้นสุดท้าย การ
 ด าเนินการก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: ศูนยบ์ริการวชิาการ 
 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย.  
ส านกังานจงัหวดันครนายก. (ม.ป.ป.). ประวัติจังหวัดนครนายก. เขา้ถึงไดจ้าก
 http://www.nakhonnayok.go.th/home/  
ส านกังานจงัหวดัสระแกว้. (ม.ป.ป.). ประวติัจังหวดัสระแก้ว. เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.sakaeo.go.th/demo/frontpage  
McIntosh, Robert W. (1980). Tourism. Principles, Practices, Philosophies. New York. Wiley 
 Press.  
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 



 

ภาพที ่ 1 หน้าเวบ็ไซต์ของบริษัท นิว ลคักีท้วัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

ภาพที ่ 2 อาจารย์ทีป่รึกษามานิเทศ ทีบ่ริษัท นิว ลคักีท้วัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 



 

ภาพที ่ 3 การฝึกปฏิบัตเิตรียมความพร้อมก่อนออกทวัร์ของSTAFF 

 

 

ภาพที ่ 4  การฝึกปฏบิัตงิานเป็น STAFF จงัหวดัเพชรบุรี 



ประวตัิผู้จัดท า 

 

รหสันกัศึกษา :  5604400195 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาวคณสัวรรณ  โพธ์ิงาม 

คณะ:   ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่:   72/9 ซ.วดัส้มเกล้ียง ถ.กาญจนาภิเษก 

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย   

จ.นนทบุรี 11130 

ผลงาน : - หาลูกคา้ท่ีมีความสนใจสัมมนา ท่องเท่ียว
ประจ าปี กิจกรรมทั้งภายนอกภายใน 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับใชใ้น
การออกทวัร์ 
- ท าป้ายคลอ้งคอและTAGท่ีใชใ้น
การติดกระเป๋า 
- ซ้ือของและจดัท าของรางวลัเพื่อใช้
ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
- ออกไปพบลูกคา้เพื่อเสนอการขาย
ทวัร์ 
- ปฏิบติังานเป็น STAFF TOUR 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซนต์คณะกรรมการสอบ
	03_บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่ 1
	07_บทที่ 2
	08_บทที่ 3
	09_บทที่ 4
	10_บทที่ 5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้เขียน

