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ชุดโครงการ
ธนาคารข้อมูลเพื่อพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดอีสานใต้
(นครราชสีมา บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูม)ิ

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็นของผูว้ จิ ยั สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหาร

โครงการศึกษา แนวทางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
มีวตั ถุประสงค์อยู่ 4 ประการ คือ ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ และศึกษายุทธศาสตร์พง่ึ พา เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการการท่องเทีย่ วเชิงพืน้ ทีก่ ลุม่ อีสานใต้สคู่ วามยัง่ ยืน โดยเชือ่ มโยงกับ
กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
วิธกี ารศึกษาครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่
1 เป็นแบบสอบถามเชิงลึกในการสำรวจทีอ่ ยู่ ทีม่ า และจำนวนเชือกของช้างในอีสานใต้ 6 จังหวัด
และส่วนที่ 2 ใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของอำเภอทีม่ หี มูบ่ า้ นช้าง ซึง่ มีอยู่ 9 อำเภอ 3
จังหวัด และใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
จากกลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ ว จำนวน 400 ชุด และบริษทั นำเทีย่ ว จำนวน 20 ชุด
นอกจากนีใ้ ช้แบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติทม่ี ตี อ่ ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
ในอีสานใต้ จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นประชาชนในพื้นที่ ควาญช้าง จำนวน 100 ชุด
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ชุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบข้อมูล
ในด้านความพร้อมของพืน้ ทีท่ จ่ี ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างได้ และทราบข้อมูลเกีย่ วกับจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง เพือ่ นำมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ผลจากการศึกษาพบว่า
1. จากการสำรวจเชิงลึกเกีย่ วกับทีอ่ ยู่ ทีม่ า และจำนวนเชือกของช้างพบว่า มีชา้ งอยูท่ ่ี อ.เขว้า
และอ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 6 เชือก อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และอ.ท่าตูม
จ.สุรนิ ทร์ จำนวน 84 เชือก อ.สตึก และอ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ จำนวน 84 เชือก รวมทัง้ สิน้ จำนวน 175
เชือก
2. ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องการไม่มีพื้นที่เลี้ยงช้าง เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ป่าไม้
ทีม่ บี างส่วนก็เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล จึงเป็นสาเหตุให้มอี าหารช้างไม่เพียงพอ ทำให้ออกเร่รอ่ นตามเมือง
บ้างก็ออกรับงานแสดงตามปางช้างต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็มีจุดแข็งในด้านของความโดดเด่นของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และจากการ
สอบถามประชาชนในพืน้ ที่ เจ้าหน้าทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ควาญช้างมีทศั นคติเชิงบวกต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ซึ่งกล่าวว่าทำให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ฐานะทางเศรษฐกิจ และการเกิดอาชีพทีห่ ลากหลายจากการมีแหล่งท่องเทีย่ วในชุมชนตนเอง
โดยตรงเพิม่ มากขึน้
3. แนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ เสนอออกเป็น 3 แนวทาง
ดังนีค้ อื

ค
3.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ ว
3.2 แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเทีย่ ว
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว
4. สำหรับการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดย
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมียุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค
อีสานตอนใต้ มีสายสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย โดยแสดงให้เห็นได้
จากเส้นทางสัญจรทางบกที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ดังนั้นจึงขอนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
โดยใช้เส้นทางทีเ่ ชือ่ มโยงกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยกับภาคอีสานใต้ของประเทศไทย ดังนี้
4.1 การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร ซึ่งในสัมยโบราณ
พาหนะทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นสัตว์ ได้ แก่ วัว ม้า และช้าง
4.2 การเดินทางท่องเที่ยวตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ซึ่งเป็นการจำลอง
เส้นทางการขนส่งโบราณวัตถุเขมรออกนอกประเทศ ดังที่ทราบภาคอีสานใต้ของประเทศไทย
ถือว่าเป็นเส้นทางหนึง่ ทีน่ กั โจรกรรมนิยมลักลอบขโมยโบราณวัตถุผา่ นทางมา
4.3 การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ ซึง่ ปรากฏศาสนสถานทีม่ รี ปู แบบ
ทางศิ ล ปกรรมลั ก ษณะเหมื อ นกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น ระหว่ า งศาสนสถานในภาคอี ส านใต้ ข อง
ประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
ข้อเสนอแนะในการศึกษา
1. ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยจับประเด็นเอกลักษณ์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยูม่ าเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
2. ควรจัดกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้ว ได้เห็นกิจวัตรประจำวัน
และวิถีชีวิตของคนกับช้างตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวชมเกิดความรู้สึก
ประทับใจและรูส้ กึ เต็มอิม่ กับการได้เข้าสัมผัส จนอยากเข้ามาเทีย่ วชมในครัง้ ต่อๆ ไป
3. ควรมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดการช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การทำสำมะโน
ประชากรช้างเลี้ยง ในด้านของจำนวน โครงสร้างของประชากร ความเกี่ยวโยงกันทาง พันธุกรรม
ประวัติการเลี้ยงดู การใช้งาน ประวัติการสืบพันธุ์และการให้ลูกฯลฯ การตรวจสอบตั๋วรูปพรรณ
ของช้าง ทำการฝังไมโครชิบในช้างเพือ่ ระบุหมายเลขประจำตัวของช้าง เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ
ขน ฯลฯ เพื่อตรวจสอบสุขภาพ รวมถึงกำหนด แผนทางพันธุกรรม วางแผนการผสมพันธุ์และ
การปรับปรุงสายพันธุ์ของในปางช้าง ควรมีสัตวแพทย์ที่มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับช้าง
เป็นทีป่ รึกษาและให้บริการดูแลสุขภาพช้าง
4. ฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากร เช่น ผูจ้ ดั การปางช้าง ควาญช้าง มัคคุเทศก์ ฯลฯ
ในด้านต่างๆ
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การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์อยู่ 4 ประการ คือ ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ และศึกษายุทธศาสตร์พึ่งพา
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการการท่องเทีย่ วเชิงพืน้ ทีก่ ลุม่ อีสานใต้สคู่ วามยัง่ ยืน
โดยเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
วิธกี ารศึกษาครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่
1 เป็นแบบสอบถามเชิงลึกในการสำรวจทีอ่ ยู่ ทีม่ า และจำนวนเชือกของช้างในอีสานใต้ 6 จังหวัด
และส่วนที่ 2 ใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของอำเภอทีม่ หี มูบ่ า้ นช้าง ซึง่ มีอยู่ 9 อำเภอ 3
จังหวัด และใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
จากกลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ ว จำนวน 400 ชุด และบริษทั นำเทีย่ ว จำนวน 20 ชุด
นอกจากนีใ้ ช้แบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติทม่ี ตี อ่ ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
ในอีสานใต้ จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นประชาชนในพื้นที่ ควาญช้าง จำนวน 100 ชุด
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ชุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบข้อมูล
ในด้านความพร้อมของพืน้ ทีท่ จ่ี ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างได้ และทราบข้อมูลเกีย่ วกับจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
เพือ่ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ผลจากการศึกษาพบว่า
1. จากการสำรวจเชิงลึกเกีย่ วกับทีอ่ ยู่ ทีม่ า และจำนวนเชือกของช้างพบว่า มีชา้ งอยูท่ ่ี อ.เขว้า
และอ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 6 เชือก อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และอ.ท่าตูม
จ.สุรนิ ทร์ จำนวน 84 เชือก อ.สตึก และอ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ จำนวน 84 เชือก รวมทัง้ สิน้ จำนวน 175
เชือก
2. ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องการไม่มีพื้นที่เลี้ยงช้าง เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ป่าไม้
ทีม่ บี างส่วนก็เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล จึงเป็นสาเหตุให้มอี าหารช้างไม่เพียงพอ ทำให้ออกเร่รอ่ นตามเมือง
บ้างก็ออกรับงานแสดงตามปางช้างต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็มีจุดแข็งในด้านของความโดดเด่นของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และจากการ
สอบถามประชาชนในพืน้ ที่ เจ้าหน้าทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ควาญช้างมีทศั นคติเชิงบวกต่อการพัฒนาแหล่ง

จ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ซึ่งกล่าวว่าทำให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ฐานะทางเศรษฐกิจ และการเกิดอาชีพทีห่ ลากหลายจากการมีแหล่งท่องเทีย่ วในชุมชนตนเอง
โดยตรงเพิม่ มากขึน้
3. แนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ เสนอออกเป็น 3 แนวทาง
ดังนีค้ อื
3.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ ว
3.2 แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเทีย่ ว
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว
4. สำหรับการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดย
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมียุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค
อีสานตอนใต้ 3 แนวทาง ดังนี้
4.1 การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร ซึ่งในสัมยโบราณ
พาหนะทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นสัตว์ ได้ แก่ วัว ม้า และช้าง
4.2 การเดินทางท่องเที่ยวตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ซึ่งเป็นการจำลอง
เส้นทางการขนส่งโบราณวัตถุเขมรออกนอกประเทศ ดังที่ทราบภาคอีสานใต้ของประเทศไทย
ถือว่าเป็นเส้นทางหนึง่ ทีน่ กั โจรกรรมนิยมลักลอบขโมยโบราณวัตถุผา่ นทางมา
4.3 การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ ซึง่ ปรากฏศาสนสถานทีม่ รี ปู แบบ
ทางศิ ล ปกรรมลั ก ษณะเหมื อ นกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น ระหว่ า งศาสนสถานในภาคอี ส านใต้ ข อง
ประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
คำหลัก : แนวทางการพัฒนา , แหล่งท่องเทีย่ ว , หมูบ่ า้ นช้าง , อีสานใต้
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The objectives of this research were to study elephant villages as a tourist attraction
in South Isan (Southern Northeast), to study weaknesses, strengths, opportunities and obstacles
to development of elephant villages as a tourist attraction in South Isan, and to study strategies
in order to support area-based tourism development and management to sustainable tourism
in South Isan by coordinating with neighboring countries.
The research instruments were 3 questionnaires. First questionnaire focused on living
area, origin, and quantity of elephants in 6 provinces in South Isan. The second questionnaire
was about general information of 9 elephant districts from 3 provinces and about attitude
toward elephant villages in South Isan. This questionnaire was completed by two groups of
samples: 400 tourists and 20 tour companies. The third questionnaire focused on attitude
toward impact of tourism development in elephant villages in South Isan. This questionnaire
was completed by samples of people from this area and elephant keepers, 100 copies, and
by samples of tourism officers, 3 copies.
These questionnaires were created to examine readiness of this area for tourism
development and to examine weaknesses, strengths, opportunities and obstacles to
development of elephant villages as a tourist attraction in order to guide the tourism
development in the elephant villages.
Results found were as follows:
1. There were six elephants in Khewa district and Muang district in Chaiyaphum and
84 elephants in Jompra district, Khewasinarin district, Muang district, Chumphonburi district

ช
and Thatoom district in Surin, and 84 elephants in Satuk district and Muang district in Burirum.
So there were 175 elephants totally.
2. Major problem was that there wasn’t enough area for feeding the elephants because
forests had been destroyed and some were private forests. Domesticated elephants then
become roaming elephants. Some went to work in an elephant camp. Anyway, there was a
chance to develop this area to a tourist attraction on account of outstanding life style, arts and
culture of people in this area. According to the questionnaires, people living in this area,
tourism officers and elephant keepers had positive attitudes toward the tourism development
in elephant villages in South Isan. They said that the tourism development in their area would
bring public utilities, various career fields and would, finally, lead to better economic condition.
3. Three sorts of development of Elephant Villages as a Tourist Attraction in South
Isan were as follows:
3.1 Tourism Resource Development
3.2 Tourism Marketing Development
3.3 Tourism Readiness Development
4. For Area-based tourism development and management to sustainable tourism in
South Isan by coordinating with neighboring countries, there were supporting strategies to
improve the strength of this area. Then Cambodia was one of the neighboring countries
which we had good relationship which shown from ways between each other as follows:
4.1 Tourism along ancient roads of Khmer (Cambodian). In the past, vehicles,
mostly, were cows, horses and elephants.
4.2 Tourism along Khmer ancient thing robbery ways. This was an imitation of
Khmer ancient thing transportation ways off the country. South Isan, it was well-known, was
one of the ways that robbers usually used for transportation of the ancient things robbed.
4.3 Tourism along pilgrimage ways. There were religion places in Cambodia which
had similar art to religion places in South Isan.
Key Words: development, tourist attraction, elephant village, South Isan
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 บทนำ
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้มเี ป้าหมายในการ
นำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ เพือ่ ให้เกิดภาพรวมของการวิจยั
เรือ่ งดังกล่าว ในบทนีจ้ ะกล่าวถึง หลักการและเหตุ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั คำถามการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ ขอบเขตของการวิจยั ผลการวิจยั ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จาก
โครงการ และแนวทางในการนำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.2 หลักการและเหตุผล
การท่ อ งเที ่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที ่ ส ามารถนำเงิ น ตราต่ า งประเทศเข้ า สู ่ ป ระเทศไทย
และมีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นมหานคร
การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น มหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ
เมืองไทยเมืองแฟชั่น เทศกาลตรุษจีน อาหารเยาวราช เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เมื่อมีผู้มาเยือน
เพิม่ มากขึน้ เท่าใด กระแสหมุนเวียนและการสร้างงานเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ช่วยยกระดับมาตรฐานชีวติ
ของประชาชนในท้องถิน่ สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ วกลุม่ จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ ชัยภูมิ
บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา กำหนดว่าควรสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั การท่องเทีย่ ว เช่น ธุรกิจ
MICE การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร หมูบ่ า้ นช้าง และกิจกรรมประเพณีตา่ งๆ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาในกลุ่ม
จังหวัดอีสานใต้หมูบ่ า้ นทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ในการคล้องช้างป่า ฝึกช้างและเลีย้ งช้าง ในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสาย "กูย" หรือ "ส่วย" จะตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณ
จั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์ ศรี ส ะเกษ บุ ร ี ร ั ม ย์ อุ บ ลราชธานี และจั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น บางส่ ว น
การกระจายตัวของชุมชนกูยในจังหวัดต่างๆ ก็เนือ่ งมาจากนิสยั ชอบย้ายถิน่ ฐานจากทีห่ นึง่ ไปอีกทีห่ นึง่
เมื่อลูกหลานในครอบครัวเติบโต ก็จะแยกย้ายออกจากหมู่บ้านไปหาที่อยู่ใหม่ใกล้หมู่บ้านเก่า
ในบริเวณว่างที่ยังไม่ใครยึดครอง ด้วยเหตุนี้จึงพบหมู่บ้านช้างในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ดังนี้
จ.บุรีรัมย์พบที่ ต.สตึก ต.นิคม ต.หนองใหญ่ ต.ท่าม่วง และต.หนองคู จ.สุรินทร์ พบที่ต.เมืองสิง
ต.กระโพ ต.ศรีณรงค์ ต.เขวาสินรินทร์ ต.แกใหญ่ ต.ในเมือง และที่จ.ชัยภูมิพบที่ ต.ตลาดแร้ง
ต.บ้านค่าย
แต่พบว่า ช้างและควาญช้างอยูใ่ นพืน้ ทีน่ อ้ ยมาก เช่น บ้านโพนเงิน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์
มีจำนวน 120 เชือก อยูท่ บ่ี า้ นโพนเงิน 53 เชือก ควาญช้างนำไปรับจ้างตามแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
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เช่น พัทยา หัวหิน พังงา และภูเก็ต 60 เชือก นอกจากนัน้ ยังนำช้างไปเร่รอ่ น ตามเมืองใหญ่เพือ่ รับ
บริจาคค่าอาหารช้าง และที่ จ.สุรินทร์มีช้างทั้งหมด 491 เชือก อยู่ที่อ.ท่าตูม เพียง 87 เชือก
เข้ากรุงเทพมหานคร 35 เชือก ไปรับจ้างทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ 189 เชือก และไม่ระบุแหล่งอีก 180
เชือก (การปกครองจังหวัดสุรนิ ทร์,Online, 2 กันยายน 2549)
จากจำนวนช้างที่พบในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ประมาณ 600 กว่าเชือก สะท้อนให้เห็นว่า
ช้ า งมี ค วามสำคั ญ กั บ วิ ถ ี ก ารดำเนิ น ชี ว ิ ต ประเพณี วั ฒ นธรรมของผู ้ ค นในพื ้ น ที ่ น ี ้ อ ย่ า งมาก
และเป็นจุดเด่นทางทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ช่วยช้างและควาญให้ได้กลับบ้านเกิดอันนำไปสู่การแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนตามเมืองใหญ่ รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนกับ
ช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้ และเสนอทางเลือกใหม่ให้กบั นักท่องเทีย่ ว ทัง้ ยังเป็นการขานรับนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างที่ใดบ้าง มีจุดอ่อน จุดแข็ง และอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หมู่บ้านช้างอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
ในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3.1 ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
1.3.2 ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ น
ช้างในอีสานใต้
1.3.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
1.3.4 ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ พ ึ ่ ง พาเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง การพั ฒ นาและจั ด การ
การท่องเทีย่ วเชิงพืน้ ทีใ่ นอีสานใต้สคู่ วามยัง่ ยืนโดยเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
1.4 คำถามการวิจยั
1.4.1 แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้มอี ยูท่ ใ่ี ดบ้าง
1.4.2 การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้มีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรคเป็นอย่างไร
1.4.3 แนวทางพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างใน อีสานใต้ควรเป็นอย่างไร
1.4.4 ยุทธศาสตร์พง่ึ พาเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการ การท่องเทีย่ วเชิง
พืน้ ทีก่ ลุม่ อีสานใต้สคู่ วามยัง่ ยืนโดยเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน ควรเป็นอย่างไร
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.5.1 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว หมายถึง การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ เพือ่ ให้แหล่ง
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านช้างมีความเจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
รวมถึงการดำเนินการเพือ่ ให้ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาการท่องเทีย่ วในระดับทีเ่ หมาะสม
1.5.2 หมูบ่ า้ นช้าง หมายถึง พืน้ ทีพ่ บการเลีย้ งช้างซึง่ มี 3 จังหวัด 9 อำเภอ ในอีสานใต้ ได้แก่
จังหวัดแรกจ.ชัยภูมิ ใน อ.บ้านเขว้า อ.เมือง จังหวัดทีส่ อง จ.สุรนิ ทร์ ใน อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์
อ.ท่าตูม อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และจังหวัดทีส่ าม จ.บุรรี มั ย์ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ
1.5.3 ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง หมายถึง นักท่องเทีย่ ว บริษทั นำเทีย่ ว
ประชาชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง และควาญช้าง
1.5.4 นักท่องเทีย่ ว หมายถึงผูท้ เ่ี ข้ามาแวะพักหรือหยุดอยูเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว จับจ่ายซือ้ ของ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในหมู่บ้านช้าง
1.5.5 ช้าง หมายถึง ช้างทีเ่ ลีย้ งไว้ใช้งาน เช่น ธุรกิจท่องเทีย่ ว แสดงละครเร่ เร่รอ่ นในเมืองใหญ่
1.6 ขอบเขตของการวิจยั
1.6.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ มีทั้งหมด 6 จังหวัด ประกอบด้วย
นครราชสีมา บุรรี มั ย์ ชัยภูมิ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยทำการคัดเลือกพืน้ ที่ ใน 6
จังหวัดดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่มีการเลี้ยงช้าง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับช้าง และ
การท่องเทีย่ ว
1.6.2 ขอบเขตด้านเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษารายละเอียดครอบคลุมด้านต่างๆ ขององค์ประกอบ
แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ดังนี้
1.6.2.1 สภาพกายภาพและข้อมูลทัว่ ไปของพืน้ ที่
1.6.2.2 ทรัพยากรท่องเทีย่ วในด้านธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
1.6.2.3 ตลาดการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้
เดินทาง กิจกรรมการเข้ามา ฤดูกาล ทัศนคติ และความต้องการ
1.6.2.4 ความพร้อมทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ
ข้อมูลข่าวสาร สถานที/่ สิง่ แวดล้อม
1.6.2.5 การเข้าถึง ประกอบด้วย ระบบเส้นทางคมนาคม ความสะดวก ระยะทางใกล้
ไกล
1.7 ผลการวิจยั ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.7.1 ทราบถึงทีม่ า ทีอ่ ยู่ และจำนวนของแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
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1.7.2 ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
1.7.3 ทราบถึงแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
1.7.4ทราบยุ ท ธศาสตร์ พ ึ ่ ง พาเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง การพั ฒ นาและจั ด การ
การท่องเทีย่ วเชิงพืน้ ทีก่ ลุม่ อีสานใต้สคู่ วามยัง่ ยืนโดยเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
1.8 ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากโครงการ
1.8.1 ทราบสภาพกายภาพและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ในอีสานใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
1.8.2 ทราบทรัพยากรท่องเทีย่ วในด้านธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม ของหมูบ่ า้ น
ในอีสานใต้
1.8.3 ทราบตลาดการท่องเทีย่ วของหมูบ่ า้ นในอีสานใต้
1.8.4 ทราบความพร้อมทางการท่องเทีย่ วของหมูบ่ า้ นในอีสานใต้
1.8.5 ทราบลักษณะการเข้าถึงหมูบ่ า้ นในอีสานใต้
1.9 แนวทางในการนำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
นำศักยภาพของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.10 สรุป
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ที่ได้นำเสนอถึง
หลักการและเหตุ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย คำถามการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ขอบเขตของ
การวิจยั ผลการวิจยั ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากโครงการและแนวทางในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์มาแล้วข้างต้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้ในบทต่อไปผู้วิจัย
จึงทำการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นกรอบและแนวทางการศึกษา

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 บทนำ
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ มุง่ ศึกษาถึงจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของหมูบ่ า้ นช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้ เพือ่ วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ
การศึกษาแนวความคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2.2.1 ช้างในประเทศไทย
ช้างไทยอยู่ในตระกูล Indian Elephant หรือ Asian Elephant มีถิ่นกำเนิดและ
ที่อยู่อาศัยในป่าโปร่งชื้นที่มีน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกจังหวัด โดยกระจายตัวอยู่ทางด้านเหนือ
ด้านตะวันตก ด้านใต้และเขตติดต่อกับประเทศพม่า ในประเทศไทยมีการแบ่งแยกช้างตามสถานะ
และความเป็นอยู่ ทีแ่ ตกต่างกันออกเป็น 2 ประเภท คือ ช้างป่า และช้างเลีย้ ง (บริษทั ทีม คอนซัลติง้
เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด. 2543:7)
2.2.1.1 ช้างป่ามีถน่ิ ฐานอยูต่ ามป่าเมืองร้อน ป่าดงดิบเขตร้อน ชายฝัง่ ทะเลและบริเวณ
เทือกเขา สภาพการดำรงชีวติ ในขณะทีช่ า้ งอยูใ่ นป่า สีของมันจะกลมกลืนไปกับสิง่ แวดล้อมซึง่ สังเกต
เห็ น ได้ ย าก แต่ ช ้ า งจะทำเสี ย งต่ ำ ๆ เบาๆ อยู ่ ใ นลำคอเป็ น สั ญ ญาณติ ด ต่ อ กั น ตลอดเวลา
เพื ่ อ บอกตำแหน่ ง ซึ ่ ง กั น และกั น ช้ า งสามารถสื ่ อ สารกั น ได้ ด ้ ว ยการส่ ง เสี ย งอิ น ฟราซาวด์
ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำ การหากินของช้างจะมีขนาดกว้างและสามารถหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
จากการที่ช้างกินอาหารจุจึงมีการขับถ่ายมาก มูลช้างจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งโดยเป็นเครื่องชี้ให้
บรรดานายพราน สามารถติดตามล่าช้างได้สะดวกง่ายขึน้
2.2.1.2 ช้างเลีย้ ง ในอดีตจะแบ่งช้างเลีย้ งออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆ คือ
(1) ช้างภาคอีสาน เลีย้ งเพือ่ เป็นสัตว์เลีย้ งใช้งานบ้างเล็กน้อย ถ้ามีลกั ษณะ
ดีจะใช้เป็นช้างต่อในการจับช้าง (โดยวิธโี พนช้าง) ทีป่ ระเทศลาว เขมร เมือ่ ได้ชา้ งป่าก็จะทำการฝึก
และคัดช้างทีด่ เี ก็บไว้ ส่วนทีไ่ ม่สวยฝึกไม่ได้กจ็ ะขายไปลากไม้ทภ่ี าคเหนือหรือภาคใต้
(2) ช้างภาคเหนือ เลีย้ งเพือ่ เป็นสัตว์ใช้งาน ใช้ในการทำไม้เป็นหลัก มักไม่จบั
ช้างเองแต่จะไปซือ้ ช้างทีใ่ ช้งานได้แล้วจากภาคอีสานและจากกระเหรีย่ งบริเวณชายแดน
(3) ช้างกระเหรี่ยง เลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์ใช้งานชักลากไม้และบรรทุกสิ่งของ
ส่วนมากจะจับช้างเองโดยใช้เพนียดเล็ก หลุมพราง ฯลฯ มักจะขายช้างในหมูเ่ ดียวกันหรือไม่กข็ าย
ให้กบั คนทางภาคเหนือ แต่ในปัจจุบนั มีการจำแนกช้างเลีย้ งแตกต่างจากในอดีต
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2.2.2 ช้างเลีย้ งในประเทศไทย
สถานภาพช้างเลี้ยงตามกฎหมายนั้น อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวง
มหาดไทย เพราะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 กำหนดให้ช้างเลี้ยงซึ่งเป็นช้าง
ที่ถูกนำมาใช้งานอยู่ในสถานภาพเดียวกับ วัว ควาย ม้า ลา และล่อ ต้องมีการจดทะเบียน
กับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทย คือ ทีว่ า่ การอำเภอของแต่ละอำเภอ
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าในประเทศไทยมีการนำช้างมาใช้งานอย่างน้อย 700 ปี
ดังนัน้ ในปัจจุบนั จึงพบเห็นช้างเลีย้ งได้ทว่ั ไปทุกภาค มีจำนวนประมาณ 2,910 เชือก แต่พบมากทีส่ ดุ
ทางภาคเหนือ และแถบ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวกูย ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีความสามารถ
ในการจับช้างป่ามาฝึกใช้งานและยังมีการเลี้ยงช้างสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน (กองทุนสัตว์ป่าโลก,
2543:24) ลักษณะการใช้งานช้างเลี้ยงนั้น เนื่องจากรัฐบาลออกพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทาน
ไม้ป่าบก ในปีพ.ศ. 2532 โดยไม่มีมาตรการรองรับช้างทำให้เจ้าของช้างส่วนใหญ่ที่เคยทำงานใน
อุตสาหกรรมป่าไม้ต้องหาอาชีพใหม่เพื่อหารายได้ ปัจจุบันจึงเกิดอาชีพใหม่แก่ช้างเลี้ยงใน
ประเทศไทย 6 กลุม่ คือ
2.2.2.1 ช้างทำไม้ผิดกฎหมายช้างกลุ่มนี้จะถูกใช้งานเกี่ยวกับธุรกิจการทำไม้ผิด
กฎหมาย เจ้าของช้างจะบังคับใช้ช้างทำงานแข่งกับเวลาเพื่อหลบหลีกเจ้าหน้าที่รัฐ ช้างบางเชือก
ต้องทำงาน ในเวลากลางคืน และบางครัง้ เจ้าของช้างจะให้ชา้ งกินยาบ้า ใช้ไฟจีก้ น้ ใช้มดี หรือหอกแทง
2.2.2.2 ช้างในธุรกิจท่องเทีย่ ว มักเป็นการให้นกั ท่องเทีย่ วนัง่ ชมธรรมชาติบนหลังช้าง
บางเชือกอาจมีกิจกรรมการแสดงคล้ายกับคณะละครสัตว์ โดยการแสดงของช้างจะแตกต่างกัน
ไปตามความสามารถของผู้ประกอบการหรือเจ้าของช้างแต่ละคน แหล่งที่ใช้ช้างลักษณะนี้มักเป็น
แหล่งที่มีทั้งช้าง ควาญช้างและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สนใจ
และชอบความแปลกใหม่ ความน่ารักฉลาดแสนรูข้ องช้าง โดยเฉพาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
เช่น จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี จ.สุรนิ ทร์ เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยทีม่ กี ารใช้ชา้ งในธุรกิจการท่องเทีย่ ว
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในปี พ.ศ. 2498
2.2.2.3 ช้างแสดงละครเร่ นอกจากจะถูกฝึกโดยชาวกูยที่มีอาชีพจับช้างและ
ฝึกช้างแล้ว ยังมีชาวลาวแถบ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการฝึกช้าง
ให้แสดงในละครสัตว์ ด้วยการใช้ชา้ งทีม่ อี ายุระหว่าง 2-9 ปี เพราะมีขนาดเล็กฝึกง่าย จะถูกฝึกให้แสดง
ในท่าที่ผิดธรรมชาติ เมื่อฝึกให้แสดงตามที่ต้องการได้แล้ว จึงนำออกเดินทางไปเปิดทำการแสดง
ยังสถานทีต่ า่ งๆ
2.2.2.4 ช้างเร่รอ่ นในเมืองใหญ่ เป็นช้างทีม่ าจากภาคอีสานใต้ คือ จาก จ.สุรนิ ทร์ และ
จ.บุรีรัมย์ ควาญช้างในกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชาวกูย โดยจะนำช้างเข้ามาในกรุงเทพฯ
หรือตามเมืองใหญ่ๆ เพื่อหารายได้ สาเหตุของการนำช้างมาเดินเร่ร่อนเนื่องมาจากในช่วงเวลา 10
ปีที่ผ่านมานี้ สภาพป่าธรรมชาติท่ีเคยใช้เลี้ยงช้างในเขต จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ได้ถูกทำลายลง
บางส่วนนำไปปลูกต้นยูคาลิปตัสไม่สามารถใช้เป็นทีเ่ ลีย้ งช้างได้อกี ต่อไป
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2.2.2.5 ลู ก ช้ า งเล็ ก ตามโรงแรมและรี ส อร์ ท เพื ่ อ ใช้ ใ นการต้ อ นรั บ และดึ ง ดู ด
นักท่องเทีย่ ว เป็นกลุม่ ช้างทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 4 เดือนถึง 3 ปี ลูกช้างส่วนใหญ่จะเป็นป่าทีถ่ กู ลักลอบจับมา
อย่างผิดกฎหมายโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ ป่าที่มีช้างอาศัยอยู่ กลุ่มช้างดังกล่าวบางเชือก
ยังไม่หย่านม(ลูกช้างหย่านมอายุประมาณ 3 ปี) ทำให้ลูกช้างเหล่านี้มักมีปัญหาด้านสุขภาพ
และมีโอกาสรอดชีวิตน้อย ลูกช้างบางเชือกที่รอดชีวิตเมื่อโตขึ้น จะถูกขายต่อไปยังกลุ่มทำไม้
ผิดกฎหมาย เนือ่ งจากไม่มคี วามน่ารักแล้ว
2.2.2.6 ช้างในสวนสัตว์ ช้างกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลอย่างดี เพื่อประโยชน์ทาง
ด้านการศึกษา โดยได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล ซึง่ ช้างกลุม่ นีม้ จี ำนวนไม่มากนัก
2.2.3 ปัญหาของช้างเลีย้ ง
การเลีย้ งช้างประเทศไทยนัน้ พบปัญหาอยู่ 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ (กองทุนสัตว์ปา่ โลก,
2543:41)
2.2.3.1 ปัญหาด้านการผสมพันธุ์ ช้างมีอตั ราการเกิดต่ำมากเนือ่ งมาจากหลายสาเหตุ
ดังนีค้ อื
(1) ช้างไม่มีโอกาสจับคู่ผสมพันธุ์ เนื่องมาจากควาญช้างมักเลี้ยงช้าง
แยกจากช้างตัวอืน่ ๆ เพราะไม่ตอ้ งการให้แย่งอาหารกันเอง อันจะก่อให้เกิดช้างหลุดมาทำร้ายกันเอง
นอกจากนีใ้ นบางพืน้ ทีไ่ ม่นยิ มเลีย้ งช้างเพศผู้ เพราะเมือ่ ตกมันจะเป็นอันตรายแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ
รวมทัง้ การนำช้างออกไปเร่รอ่ นและทำงานหนัก
(2) สุภาพช้างไม่สมบูรณ์ เนื่องมาจากช้างได้รับการเลี้ยงดูไม่ดี ถูกใช้งาน
หนัก รับการพักผ่อนน้อย และได้รบั อาหารไม่พอเพียง อีกทัง้ การทีไ่ ม่ตอ้ งการใช้ชา้ งเพศผูต้ กมัน
(3) ค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์ มีค่าน้ำเชื้อ 5,000-7,000 บาทต่อครั้ง
แต่ไม่รบั รองผลการผสมพันธุว์ า่ จะตัง้ ท้องได้หรือไม่
(4) ความสามารถในการผสมพันธุข์ องช้างเพศผูม้ นี อ้ ย เนือ่ งจากในปัจจุบนั
การเลี้ยงมีมักแยกช้างออกจากกัน ดังนั้นช้างจึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้พฤติกรรมจากช้างเพศผู้ที่มี
ประสบการณ์มากกว่า
(5) การตายของลูกช้างแรกคลอด เนื่องจากสาเหตุการเลี้ยงที่มักแยกช้าง
ออกจากกัน ช้างเพศเมียทีเ่ รียกว่าแม่รบั จะมาช่วยเลีย้ งลูกช้างตัง้ แต่แรกเกิดจึงหายไป จึงไม่มแี ม่ชา้ ง
ทีม่ ปี ระสบการณ์ทำให้สง่ ผลถึงอัตราการตายของลูกช้างแรกคลอด
2.2.3.2 ปัญหาการใช้งานช้างเลีย้ งอย่างไม่เหมาะสม
(1) การใช้ชา้ งประกอบธุรกิจทำไม้ผดิ กฎหมาย
(2) การใช้ชา้ งเดินเร่รอ่ นในเมืองใหญ่
(3) การใช้ชา้ งแสดงละครเร่
(4) การฆ่าช้างตกมัน
(5) การส่งช้างออกนอกประเทศ
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2.2.4 แนวทางการปฏิบตั สิ ำหรับช้างในธุรกิจท่องเทีย่ ว
2.2.4.1การทำสำมะโนประชากรช้างเลี้ยงในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปกรมปศุสัตว์ของแต่ละพื้นที่จะทำการสำมะโนประชากรช้าง
ทัง้ จำนวนและโครงสร้างของประชากร รวมไปถึงความเกีย่ วโยงกันทางพันธุกรรม ประวัตกิ ารเลีย้ งดู
การใช้งาน ประวัตกิ ารสืบพันธุ์ และการให้ลกู ฯลฯ
2.2.4.2 ตรวจสอบตัว๋ รูปพรรณของช้างให้ถกู ต้องชัดเจน และเมือ่ ช้างตายต้องทำการ
แจ้งตายอีกด้วย
2.2.4.3 ทำการฝังไมโครชิบในช้างเพือ่ ระบุหมายเลขประจำตัวของช้าง
2.2.4.4 เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ขน ฯลฯ เพือ่ ตรวจสอบสุขภาพ รวมถึงกำหนด
แผนทางพันธุกรรม
2.2.4.5 วางแผนการผสมพันธุแ์ ละการปรับปรุงสายพันธุข์ องในปางช้าง
2.2.4.6 ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เช่น ผู้จัดการปางช้าง ควาญช้าง
มัคคุเทศก์ ฯลฯ ในด้านต่างๆ
2.2.4.7 รณรงค์ให้มกี ารใช้งานช้างให้เหมาะสม
2.2.4.8 ปางช้างทุกแหล่งต้องมีสตั วแพทย์ทม่ี คี วามรู้ และความสามารถเกีย่ วกับช้าง
เป็นทีป่ รึกษาและให้บริการดูแลสุขภาพช้าง
2.2.4.9 รณรงค์ไม่ให้มกี ารนำช้างป่ามาแสดงเพือ่ ใช้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
2.2.5 พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในประเทศไทย
พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในประเทศไทยทีก่ ารท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยได ค้ ดั เลือก
เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์อนุรกั ษ์ชา้ งมีจำนวน 5 พืน้ ที่ ดังนี้ (บริษทั ทีม
คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, 2543:2-6)
2.2.5.1 สวนทุ่งเกวียนและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการปล่อยช้างที่มีสุขภาพดีให้หากินเองตามธรรมชาติและ
พืน้ ทีบ่ ริบาลช้างพิการและช้างชรา พืน้ ทีร่ วมประมาณ 391,685.25 ไร่ จากการคาดประมาณจำนวน
นักท่องเทีย่ วศูนย์อนุรกั ษ์ชา้ งไทยปี พ.ศ. 2543-2568 ของบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์
แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ทำรายงานเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 : การคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วสวนทุง่ เกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ระหว่างปี พ.ศ. 2543- 2568
ปพ.ศ.

จํานวนนักทองเที่ยวศูนยอนุรักษชางไทย (คน)
ชาวไทย
ชาวตางประเทศ
รวมทั้งหมด

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568

83,209
85,497
88,335
91,268
105,222
142,577
205,619
296,788
418,682
432,582
446,944
461,783
477,114
492,954
509,320
526,229
543,700
561,751
580,401
599,671
619,580
640,150
661,403
683,361
706,049
729,490

8,735
9,500
9,815
10,141
11,691
15,842
22,847
32,976
46,520
48,065
49,660
51,309
53,013
54,773
56,591
58,470
60,411
62,417
64,489
66,630
68,842
71,128
73,489
75,929
78,450
81,054

91,944
94,996
98,150
101,409
116,914
158,419
228,466
329,765
465,202
480,647
496,604
513,092
530,126
547,727
565,911
584,699
604,111
624,168
644,890
666,301
688,422
711,277
734,892
759,290
784,499
810,544

ทีม่ า : บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, 2543:19
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2.2.5.2 หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นที่รวมสังคม
ของคนกับช้าง เป็นศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกิจกรรมต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว เช่น
การแสดงความชาญฉลาดของช้าง บริการนัง่ ช้างเดินชมรอบๆ หมูบ่ า้ น จากการคาดประมาณจำนวน
นักท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2568 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ทำรายงานเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 : การคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม
จ.สุรนิ ทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2543- 2568
ปพ .ศ.

จํา นวนนัก ทอ งเที่ยวหมู บ านช างบานตากลาง (คน)
ชาวไทย
ชาวตางประเทศ
รวมทั้งหมด

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

10,889
10,977
11,066
14,682
25,465
43,588
69,227
102,563
144,589
145,760
146,940
148,131
149,330
150,540
151,759
152,989
154,228
155,477
156,736
158,006
159,286
160,576

2,746
2,768
2,791
3,702
6,421
10,991
17,457
25,863
35,444
35,731
36,020
36,312
36,606
36,902
37,201
37,503
37,806
38,113
38,421
38,733
39,046
39,363

13,635
13,745
13,857
18,384
31,886
54,579
86,684
128,426
180,033
181,491
182,960
184,443
185,936
187,442
188,960
190,492
192,034
193,590
195,157
196,739
198,332
199,939
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ตารางที่ 2.2(ต่อ) : การคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม
จ.สุรนิ ทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2543- 2568
ปพ.ศ.

จํานวนนักทองเทีย่ วหมูบ า นชางบานตากลาง (คน)
ชาวไทย
ชาวตางประเทศ
รวมทัง้ หมด

2565
2567
2568

161,877
163,188
164,510

39,682
40,003
40,327

201,559
203,191
204,837

ทีม่ า : บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, 2543:20
2.2.5.3 สวนป่าคลองท่อม-เขาพนมเบญจา ต.เพหลา อ.คลองท่อม ต.โคกยาง
กิ ่ ง อำเภอ คลองเหนื อ และอ.เขาพนม จ.กระบี ่ จะเน้ น การวิ จ ั ย พั ฒ นาและรั ก ษาช้ า ง
ในส่วนของการท่องเที่ยวได้ จัดกิจกรรม เช่น ศูนย์แสดงนิทรรศการและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช้าง
ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ นัง่ ช้าง หมูบ่ า้ นควาญช้าง จากการคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วสวนป่า
คลองท่อม-เขาพนมเบญจา ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2568 ของบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์
แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ทำรายงานเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.3 : การคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างสวนป่าคลองท่อม-เขาพนมเบญจา
ต.เพหลา อ.คลองท่อม ต.โคกยาง กิง่ อำเภอคลองเหนือ และอ.เขาพนม จ.กระบี่
ระหว่างปี พ.ศ. 2543- 2568
ปพ.ศ.

จํานวนนักทองเทีย่ วหมูบ า นชางจ.กระบี่ (คน)
ชาวไทย
ชาวตางประเทศ
รวมทัง้ หมด

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

na
na
na
na
12,165
25,731
40,700
57,072
74,845
94,021
98,228
102,435
106,642
110,848
115,055
119,262
123,469
127,676
131,882
136,089
140,296
144,503
148,710
152,916

na
na
na
na
9,096
19,242
30,435
42,677
55,968
70,308
73,453
76,599
79,745
82,891
86,036
89,182
92,328
95,474
98,620
101,765
104,911
108,057
111,203
114,348

na
na
na
na
21,261
44,973
71,136
99,749
130,814
164,329
171,681
179,034
186,387
193,739
201,092
208,444
215,797
223,149
230,502
237,855
245,207
252,560
259,912
267,265

ทีม่ า : บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, 2543:21
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2.2.5.4 สวนป่าเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ อาธิเช่น ป่าไม้ ลำธาร และสัตว์ป่านานาชนิด
จากการคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วสวนป่าเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2568
ของ บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทีท่ ำรายงานเสนอต่อการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.4 : การคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างสวนป่าเจ็ดคต จ.สระบุรี ระหว่างปี
พ.ศ. 2541-2549
ป พ .ศ.

จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วปางช า งเจ็ ด คต จ.สระบุ รี (คน)
ชาวไทย
ชาวต า งประเทศ
รวมทั้ ง หมด

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

7,769
7,940
8,032
8,123
29,025
50,394
72,230
94,533
117,304
140,993
144,095
147,265
150,505
153,816
157,200
160,658
164,193
167,805
171,496
175,269
179,125
183,066
187,094
191,210

182
186
273
364
1,621
3,382
5,106
5,219
5,333
5,451
5,571
5,693
5,818
5,946
6,077
6,211
6,348
6,487
6,630
6,776
6,925
7,077
7,233
7,392

7,951
8,126
8,305
8,487
30,646
53,776
77,336
99,752
122,637
146,444
149,666
152,958
156,323
159,762
163,277
166,869
170,541
174,292
178,186
182,045
186,050
190,143
194,327
198,602

ทีม่ า : บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, 2543:22
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2.2.5.5 สวนป่าทองผาภูมิ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีเส้นทางท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่ปางช้าง จากการคาดประมาณจำนวนนักท่องเที่ยวปางช้างทองผาภูมิ ของบริษัท ทีม
คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทีท่ ำรายงานเสนอต่อ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
มีรายละเอียดดังตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.5 : การคาดประมาณจำนวนนักท่องเทีย่ วปางช้างทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ.
2541-2549
ป พ .ศ.

จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วปางช า งทองผาภู มิ จ.กาญจนบุ รี (คน)
ชาวไทย
ชาวต างประเทศ
รวมทั้ ง หมด

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

na
na
na
na
33,704
59,444
62,223
65,002
67,781
70,560
73,339
76,118
78,897
81,676
84,455
87,234
90,014
92,793
95,572
98,351
101,130
103,909
106,688
109,467

na
na
na
na
5,446
9,605
10,054
10,503
10,952
11,401
11,850
12,299
12,748
13,197
13,646
14,095
14,544
14,993
15,442
15,891
16,340
16,789
17,238
17,687

na
na
na
na
39,150
69,048
72,277
75,505
78,733
81,961
85,189
88,417
91,645
94,873
98,101
101,329
104,558
107,786
111,014
114,242
117,470
120,698
123,926
127,154

ทีม่ า : บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, 2543:23
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อาจสรุปได้ว่า ช้างเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาตั้งแต่อดีต ทั้งในด้านวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ โดยมีการใช้เป็นพาหนะในการทำศึกสงคราม ต่อมาใช้ช้างในงาน
ชักลากไม้ จนกระทัง่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงในปี พ.ศ. 2540 ช้างจำนวนมากออกมาเร่รอ่ นในเมืองใหญ่ทเ่ี ป็น
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมทั้งการนำช้างมาทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งก็ได้รับความสนใจ
และสงสารจากนักท่องเทีย่ วจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2549 มีนกั ท่องเทีย่ วได้เข้าไปเทีย่ วในหมูบ่ า้ นช้าง
บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ชาวไทยจำนวน 107,314 คน ชาวต่างชาติจำนวน 5,884
คน (ศูนย์คชศึกษา, 2550)
2.2.6 พืน้ ทีเ่ ลีย้ งช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
กลุม่ จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ บริเวณ จังหวัดสุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ บุรรี มั ย์ อุบลราชธานี
ชัยภูมิ และนครราชสีมา ซึง่ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าหมูบ่ า้ นในอีสานใต้ทม่ี กี ารเลีย้ งช้าง
และ มีวฒ
ั นธรรม ประเพณี และวิถชี วี ติ ทีเ่ กีย่ วพันกับช้าง ดังนีค้ อื จังหวัดสุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ และชัยภูมิ
2.2.6.1 จ. ชัยภูมิ
(1) สถานภาพทางกายภาพ มีที่ตั้งและอาณาเขตอยู่บนสันขอบที่ราบสูง
อีสาน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับ ภาคกลางและภาคเหนือ ชัยภูมิมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย
ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยเขมร จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่าน
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมาปรากฏชื่ออีกครั้ง ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ผู้นำชื่อ “แล” ซึ่งต่อมา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรก ชัยภูมิอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 342 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับ จ.เพชรบูรณ์ และ
จ.ขอนแก่น ทิศใต้ติดกับ จ.นครราชสีมา ทิศตะวันออกติดกับ จ.ขอนแก่นและ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตกติดกับ จ.เพชรบูรณ์และ จ.ลพบุรี ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งภูเขา ที่ราบสูง และลุ่มน้ำ
มี ป ่ า ไม้ ถ ึ ง ร้ อ ยละ 50 ของพื ้ น ที ่ สภาพโดยทั ่ ว ไปมี ค วามชุ ่ ม ชื ้ น เหมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก
มีเทือกเขาพาดผ่านกลางพืน้ ทีข่ อง จังหวัด ได้แก่ ภูหยวก ภูอเี ฒ่า ภูแลนคา ภูพงั เหย ต่อกับภูพระยาฝ่อ
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ แม่นำ้ สำคัญของชัยภูมิ ได้แก่ แม่นำ้ ชี
ซึง่ มีตน้ กำเนิดใน ป่าดงดิบ อ.หนองบัวแดง และแม่นำ้ พรม มีกำเนิดในป่าดงดิบ อ.คอนสาร นับเป็น
แม่นำ้ สายหลักของจังหวัดและของภาคอีสาน นอกจากนีย้ งั มีแหล่งน้ำทีส่ ำคัญ คือเขือ่ นจุฬาภรณ์ ใน
อ.คอนสาร และบึงละหาน อ.จัตรุ สั
(2) ประวัติความเป็นมา จ.ชัยภูมิเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่
นับตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม กระทั่งสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรล้านช้าง และในสมัย
สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชมี ฐ านะเป็ น เมื อ งขึ ้ น ของเมื อ งนครราชสี ม าคู ่ ก ั บ เมื อ งบุ ร ี ร ั ม ย์
มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์อีกครั้ง สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีชาวเมือง
เวียงจันทน์มีนายแลเป็นหัวหน้าพากันมาตั้งหลักปักฐานในบริเวณที่เรียกว่า “โนนน้ำอ้อม”
และคงใช้ชื่อเมืองตามเมืองเดิมว่า “ชัยภูมิ” ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุวงศ์
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เวียงจันทน์ก่อการกบฏยกกองทัพเข้ามาตีเมืองนครราชสีมาและหัวเมืองรายทาง นายแลเจ้าเมือง
ชัยภูมิ ได้ยกไพร่พลไปสมทบกับกำลังของคุณหญิงโม ตีทพั ของเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไปได้ สมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และให้นายแลเป็น
พระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองชัยภูมิคนต่อมา ที่สืบเชื้อสายมาจากพระยาภักดีชุมพล (แล) ก็ยังคง
ใช้ราชทินนามว่าพระยาภักดีชมุ พล ประชากรและการปกครอง แบ่งเป็น 15 อำเภอ 1 กิง่ อำเภอ คือ
อ.เมืองชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อ.คอนสวรรค์ อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.หนองบัวแดง อ.จัตุรัส อ.ภูเขียว
อ.บำเหน็จณรงค์ อ.บ้านแท่น อ.แก้งคร้อ อ.คอนสาร อ.เทพสถิต อ.หนองบัวระเหว อ.ภักดีชุมพล
อ.เนินสง่า และกิง่ อ.ซับใหญ่
2.2.6.2 จ.สุรนิ ทร์
(1) สถานภาพทางกายภาพ มีทต่ี ง้ั ระหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา และ105
องศาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ 16 องศาเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 450 กิโลเมตร มีเนือ้ ทีท่ ง้ั สิน้ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,077,535 ไร่ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ
4.8 ของพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ หมด และมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับ จ.ร้อยเอ็ด และ
จ.มหาสารคาม ทิศใต้ตดิ ต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตกติดต่อกับ จ.บุรีรัมย์ มีลักษณะภูมิประเทศ ทางตอนใต้เป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาสลับ
ซับซ้อนหลายลูก มีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณตามบริเวณแนวชายแดน เช่น อ.บัวเชด อ.สังขะ
อ.กาบเชิง และกิง่ อ.พนมดงรัก ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ถัดจากบริเวณภูเขาลงมา
จะเป็นบริเวณทีร่ าบสูง ลุม่ ๆ ดอนๆ ลาดเทมีลกั ษณะเป็นลูกคลืน่ ดอนลาดมาก คือด้านทิศเหนือของ
อ.ปราสาทและอ.สั ง ขะ และจะค่ อ ยๆ ลาดเทไปทาง ตอนกลางและตอนเหนื อ ของจั ง หวั ด
ทางตอนกลางของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน สลับ
ที่ลุ่มดอนลาดเช่นเดียวกัน คือบริเวณ อ.เมืองสุรินทร์ กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อ.สำโรงทาบ
อ.ลำดวน และกิ่ง อ.ศรีณรงค์ แต่ไม่มากเท่าทางตอนใต้ของจังหวัด ทางตอนเหนือของจังหวัด
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบ คือบริเวณ อ.จอมพระ อ.สนม และทีร่ าบลุม่ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี
และกิง่ อ.โนนนารายณ์พน้ื ทีท่ างตอนเหนือจะมีปา่ โปร่งและทุง่ ใหญ่อยูเ่ ป็นบางตอน ซึง่ อยูใ่ นทีร่ าบลุม่
แม่นำ้ มูลในเขตของ "ทุง่ กุลาร้องไห้" พืน้ ทีจ่ ะต่ำมากในเขต อ.ท่าตูม และ อ.ชุมพลบุรที ำให้มนี ำ้ ท่วม
ในฤดูฝน สำหรับสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน สภาพอากาศจะร้อนและ
แห้งแล้งจัด ส่วนฤดูฝนเริม่ ในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนมากจนเกิดภาวะน้ำท่วมในบาง
พื้นที่ของภาค และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อากาศหนาวเย็นจัดและแห้งแล้ง
ส่วนป่าไม้นน้ั มีไม้ทม่ี คี า่ อยูห่ ลายชนิด เช่น ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รงั ไม้ตะเคียน ไม้ยาง และไม้พลวง
เป็นต้น มีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 8 สายดังนี้คือ แม่น้ำมูล ลำน้ำชี ห้วยเสนง ลำห้วยพลับพลา
ลำห้วยระวี ลำห้วยทับทัน ลำห้วยระหารและลำห้วยแก้ว เป็นลำน้ำที่ทำประโยชน์ให้แก่ จ.สุรินทร์
นอกจาก 8 แห่งนี้แล้ว ยังมีลำน้ำและหนองนำอีกมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ
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แต่แหล่งน้ำต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้มากนัก ในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่นำ้ จะแห้ง เว้นแต่ลำน้ำมูลซึง่ มีนำ้ ไหลตลอดปี
(2) ประวัตคิ วามเป็นมาของเมืองสุรนิ ทร์นน้ั ถูกสร้างขึน้ สมัยเขมรมีอำนาจ
อยูใ่ นบริเวณนี้ เมือ่ เขมรเสือ่ มอำนาจลงเมืองสุรนิ ทร์ได้ถกู ทิง้ ร้างจนกลายเป็นป่าดงอยูน่ าน จนกระทัง่
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2260 ชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “ส่วยหรือกูย”
ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจำปาศักดิ์ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนของไทยและเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งานเป็นอย่างมากได้พากันอพยพข้ามลำน้ำโขงมา
สูฝ่ ง่ั ขวา โดยได้แยกย้ายกันไปตัง้ ชุมชนทีเ่ มืองลีง(อ.จอมพระ) บ้านโคกลำดวน (อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ)
บ้านอัจจะปะนึ่ง (อ.สังขะ) และบ้านกุดปะไท(อ.ศีขรภูมิ) แต่ละบ้านจะมีหัวหน้าควบคุมอยู่
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้า
หมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัว
พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็น
ทีต่ ง้ั เมืองสุรนิ ทร์ในปัจจุบนั นี้ เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นบริเวณทีม่ ชี ยั ภูมเิ หมาะสม มีกำแพงค่ายคูลอ้ มรอบ
2 ชัน้ มีนำ้ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยูอ่ าศัย ต่อมาหลวงสิรนิ ทรภักดีได้กระทำ
ความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น
"เมืองประทายสมันต์" และเลือ่ นบรรดาศักดิห์ ลวงสุรนิ ทรภักดี เป็นพระสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
ให้เป็นเจ้าเมืองปกครองในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ ปลี ่ ย นชื ่ อ "เมื อ งประทายสมั น ต์ " เป็ น "เมื อ งสุ ร ิ น ทร์ "
ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง เมืองสุรินทร์มีเจ้าเมืองปกครองสืบเชื้อสายกันมารวม 11คน
จนถึงปี พ.ศ.2451ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นแบบเทศาภิบาลส่วนกลาง
จึงได้แต่งตั้งพระกรุงศรีบุรีรักษ์ (สุม สุมานนท์)มาดำรงตำแหน่งเป็น ข้าหลวงประจำจังหวัด
หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นคนแรก และมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อ.เมืองสุรนิ ทร์
อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.จอมพระ อ.ปราสาท อ.กาบเชิง อ.รัตนบุรี อ.สนม อ.ศรีขรภูมิ อ.สังขะ อ.ลำดวน
อ.บัวเชด อ.สำโรงทาบ
2.2.6.3 จ.บุรรี มั ย์
(1) สถานภาพทางกายภาพ มีทต่ี ง้ั อยูใ่ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่างหรืออีสานตอนล่าง มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 10,321.885 ตารางกิโลเมตร อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานคร
ทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และมีอาณาเขตทางทิศ
เหนือติดต่อ จ.ขอนแก่นและ จ.มหาสารคาม ทิศใต้ติดต่อ จ.ปราจีนบุรีและเทือกเขาพนมมาลัย
ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันออกติดต่อ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตกติดต่อ จ.ครราชสีมา
(2) ประวัติความเป็นมาของ จ. บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตาม
ความหมายของชื่อเมือง แปลว่า เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมือง
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ที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เพราะมีปราสาทหินใหญ่น้อยที่แสดงถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต
จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยูอ่ าศัยของมนุษย์มาตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
สมัยทวาราวดีและที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปใน จ.บุรีรัมย์ คือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของ
เขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่ง
โบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผาและภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า "เครื่องถ้วยเขมร"
ซึง่ กำหนดอายุได้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 อยูท่ ว่ั ไป หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือ
เขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ของบุรรี มั ย์เริม่ มีขน้ึ อีกครัง้ ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ บุรรี มั ย์มฐี านะเป็นเมืองๆ หนึง่ จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มกี ารจัดระเบียบราชการบริหาร
ส่วนภูมภิ าคใหม่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ กับ 4 กิง่ อำเภอ คือ อ.เมืองบุรรี มั ย์ อ.นางรอง
อ.ลำปลายมาศ อ.ประโคนชัย อ.พุทไธสง อ.สตึก อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.คูเมือง อ.ละหานทราย
อ.หนองกี่ อ.ปะคำ อ.นาโพธิ์ อ.หนองหงส์ อ.พลับพลาชัย อ.ห้วยราช อ.โนนสุวรรณ อ.เฉลิมพระเกียรติ
กิง่ อ.บ้านด่าน กิง่ อ.ชำนิ กิง่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ และกิง่ อ.โนนดินแดง อำเภอทีอ่ ยูต่ ดิ ชายแดนได้แก่
อ.บ้านกรวดและ อ.ละหานทราย
2.2.7 แนวความคิดการท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรม
2.2.7.1 ความหมายของการท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมนัน้ มีนกั วิชาการได้ให้ทศั นะ
ไว้หลากหลาย ดังนีค้ อื
สันติ เอือ้ จงประสิทธิ์ (2549:63) กล่าวว่า การท่องเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรม
เป็นการแสดงรูปแบบของการดำเนินชีวติ ของผูค้ นในสังคม และได้ประยุกต์ปฏิบตั ยิ ดึ ถือสืบเนือ่ งมา
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เช่น สภาพชีวิตริมแม่น้ำลำคลอง ตลาดน้ำ
เรือนแพ หมูบ่ า้ นชาวเขา ศูนย์วฒ
ั นธรรม สวนสนุก งานเทศกาลประเพณี ศิลปะการแสดง
รำไพพรรณ แก้วสุริยะ (อ้างถึงใน รุ่งรัตน์ หัตถกรรม 2542:20) กล่าวว่า
การท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมว่า หมายถึงการเดินทางท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ความรูค้ วามเข้าใจสภาพสังคม และวัฒนธรรม ได้รบั ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเดินทางเพือ่ ชมงาน
ประเพณีต่างๆ ที่ท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้นควบคู่กับการมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรม
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542:5) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็ น การท่ อ งเที ่ ย ว เพื ่ อ มุ ่ ง การให้ ค วามรู ้ แ ละความภาคภู ม ิ ใ จที ่ ม ุ ่ ง เสนอลั ก ษณะวั ฒ นธรรม
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และสถานทีต่ า่ งๆ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ โดยเกีย่ วข้องกับความเป็นอยูข่ องสังคม
พงศธร เกษสำลี (2543:5) กล่าวว่าวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว ได้แก่ โบราณสถาน แหล่งประวัตศิ าสตร์ สถานทีส่ ำคัญทางศาสนา และงานศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน เทศกาลงานประเพณี งานศิลปหัตถกรรมสินค้า
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ท้องถิน่ ตลอดจนวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย
Swarbrooke (1999 :306-308) กล่าวว่าการท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรม
เป็น การเดินทางเพือ่ ศึกษาและเรียนรูถ้ งึ วิถที างการดำเนินชีวติ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และเทศกาล
งานประเพณีตา่ งๆ ทัง้ ทีม่ มี านานแล้วและทีจ่ ดั ขึน้ เป็นกาลเฉพาะ
Inskeep (1991:80) กล่าวว่า แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมมีหลายประเภท
ได้แก่ แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถชี วี ติ การแต่งกาย ศิลปหัตถกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีน่ า่ สนใจ เช่น การปลูกชาหรือยางพารา
ความแตกต่างระหว่างในเมืองกับชนบท พิพธิ ภัณฑ์ เทศกาลต่างๆ รวมถึงการบันเทิง และกิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็น
การเดินทางที่ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความรู้ความเข้าใจและได้สัมผัสกับรูปแบบของ
การดำเนินชีวติ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะทางด้านสภาพสังคม ประเพณี ทัศนคติ ศิลปะ ประวัตศิ าสตร์
โบราณคดี
2.2.7.2 รูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดการแสดงออกทางวัฒนธรรม และอารยธรรม
ของมวลมนุษย์กลุม่ ต่างๆ แบ่งออกได้ดงั นี้ (สมบัติ กาญจนกิจ ,2541:31)
(1) เทศกาล นักท่องเทีย่ วสนใจเทศกาลต่างๆ เพือ่ ความสนุกสนานตืน่ เต้น
เล่นเกมส์ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง แห่บง้ั ไฟ ปีใหม่ เทศกาลไหว้พรจันทร์ของชาวจีนเป็นต้น
(2) ศิลปะ นักท่องเทีย่ วให้ความสนใจเดินทางท่องเทีย่ วเพือ่ ชมศิลปะ เช่น
ภาพวาด รูปปั้น แกะสลัก ภาพเขียน สถาปัตยกรรม หรือแหล่งผลิตทางศิลปหัตถกรรม โดยจัด
เป็นเทศกาล เพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น เทศกาลดนตรีในนครเวียนนา สัปดาห์แห่งศิลปหัตถกรรม
ศิลปาชีพ
(3) งานหัตถกรรม เช่น งานหัตถกรรมของชาวเขา ชาวเกาะ เครื่องปั้น
ดินเผาของ ชาวมอญ งานแกะสลัก เครือ่ งเฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งเขิน เครือ่ งประดับ อัญมณี ซึง่ สิง่ เหล่านี้
ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงทั่วโลก เพราะมีช่างหัตถกรรมที่มีความละเอียดอ่อน วิจิตรพิสดาร
ดังนัน้ งานด้านหัตถกรรมจึงเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมทีเ่ ป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วนานาชาติเป็นต้น
(4) ประเพณีและวิถีชีวิตพื้นบ้าน นักท่องเที่ยวต่างชาติและในประเทศ
มีความสนใจเป็น พิเศษเกีย่ วกับวิถชี วี ติ และการแต่งกายของชาวบ้านในท้องถิน่ นัน้ หรืออาจเรียกว่า
“ประเพณีและชีวติ พืน้ บ้าน” เช่น วิถชี วี ติ ริมคลอง การแต่งกายของชาวเขา การเลีย้ งช้างของชาวกูย
Inskeep (1991:80) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมมีหลายประเภท
ได้แก่ แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถชี วี ติ การแต่งกาย ศิลปะ หัตถกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีน่ า่ สนใจ เช่น การปลูกชาหรือยางพารา
ความแตกต่างระหว่างในเมืองกับชนบท พิพธิ ภัณฑ์ เทศกาลต่างๆ รวมถึงความบันเทิงและกิจกรรม
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พักผ่อนหย่อนใจด้วย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ รูปแบบของกิจกรรมการท่องเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ แหล่งโบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ ประเพณีและวิถชี วี ติ พืน้ บ้าน ศิลปะ หัตถกรรม เทศกาลต่างๆ
2.2.8 แนวความคิดองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ ว
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและเป็นสิ่งที่ทำให้
นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ มีนักวิชาได้นำเสนอ
องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ วไว้หลากหลายทัศนะ ดังนีค้ อื
วรรณา วงค์วาณิช (2546) ได้เสนอองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ วไว้ 7 องค์ประกอบ
ดังนีค้ อื
(1) นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบสำคั ญ ที ่ ส ุ ด ของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที ่ ย ว
ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ลักษณะของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเทีย่ วทัง้ 3 ประเภทว่าแต่ละ ประเภทมีลกั ษณะนักท่องเทีย่ วเป็นอย่างไร โดยจำแนกตามลักษณะ
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เชือ้ ชาติหรือสัญชาติ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากลักษณะนักท่องเทีย่ ว
มีผลต่อ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว เพราะนักท่องเทีย่ วลักษณะต่างๆ ก็มคี วามสนใจทีจ่ ะท่องเทีย่ ว
ตามประเภทแหล่งท่องเที่ยวไม่เหมือนกัน ส่วนที่สอง การกระจายของนักท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยว
ทีเ่ ดินทางเข้ามานัน้ มาจากประเทศใดบ้าง มีจำนวนมากน้อยเพียงใด และนิยมไปท่องเทีย่ วยังแหล่ง
ท่องเทีย่ วใด เพราะเหตุใด ส่วนทีส่ าม กิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาเพราะเหตุใด
ซึ่งอาจมีเหตุผล การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อการประชุม การพักผ่อนหย่อนใจ การแข่งขันกีฬา
การเจรจาธุรกิจหรือเยี่ยมญาติ ส่วนที่สี่ ฤดูกาลท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว
ในฤดูใดมาก ฤดูใดน้อย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตรงตามความต้องการของ นักท่องเทีย่ ว และส่วนทีห่ า้ ทัศนคติของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ แหล่งท่องเทีย่ ว
ต่อประเทศทีต่ นไปเทีย่ วว่าเป็นอย่างไร ทัง้ ในแง่บวกและลบ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้
(2) สินค้าท่องเทีย่ วหรือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต้องเป็นสิง่ ดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วให้เกิด
ความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดเด่น มีลักษณะเฉพาะ มีสิ่งที่มีคุณค่าด้านต่างๆ
หลายอย่างที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น มีสง่ิ ทีน่ า่ สนใจด้านโบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ สถาบันทางเมือง
หรือการศึกษา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ด้านวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนั้นๆ เช่น ประเพณีขนบธรรมเนียม ศิลปะต่างๆ การละเล่น
พืน้ เมือง อาหารและหัตถกรรมต่างๆ ด้านทิวทัศน์หรือทัศนียภาพต่างๆ เช่น ภูเขา แม่นำ้ น้ำตก ทะเล
ป่าไม้ สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา
การแสดงต่างๆ สวนสนุก สวนสัตว์ ชีวิตยามราตรี สวนเกษตร การปีนหน้าผาและกาสิโน และ
ด้านความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศเย็นสบาย ไม่รอ้ นจัดและหนาวจัด
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(3) การคมนาคมขนส่ง นับเป็นปัจจัยทีท่ ำให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความพึงพอใจ และ
ธุรกิจการท่องเทีย่ วดำเนินต่อไปได้ การท่องเทีย่ วมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ กับเทคโนโลยีขนส่ง
ที่ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับการท่องเทีย่ ว (Kaiser,1978) ได้แก่ ประการแรก รูปแบบของการคมนาคมขนส่ง
ตามลั ก ษณะของการประกอบการและตามความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ประการที ่ ส อง
การคมนาคมขนส่งเข้าสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว สภาพการเดินทางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วและมีมาตรฐาน
ดีมากน้อยเพียงใด ประการทีส่ าม การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเทีย่ วรูปแบบและมาตรฐาน
ของการคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น รถนำเทีย่ วมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ คุณภาพและ
มาตรฐานของยานพาหนะตลอดจนความสะดวกและปลอดภัย ประการทีส่ ่ี แบบแผนการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว เช่น เป็นหมู่คณะกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ยานพาหนะที่ใช้เป็นของส่วนตัว หรือของ
สาธารณะ ประการทีห่ า้ บริเวณหรือสถานทีใ่ ห้บริการแก่ผโู้ ดยสารหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการใช้ยานพาหนะประเภทนั้นๆ เช่น สถานีขนส่งหรือบริการต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง
และประการที่หกสุดท้าย รูปแบบหรือปัญหาจราจรตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ กรุงเทพมหานคร
เป็นปัญหาสำคัญทัง้ ต่อคนในกรุงเทพมหานครและนักท่องเทีย่ ว
(4) ข้อมูลข่าวสารและการบริการ เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ แก่
นักท่องเทีย่ ว เพือ่ ชักจูงให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วในประเทศมากยิง่ ขึน้ เช่น หนังสือแนะนำเกีย่ วกับ
แหล่งท่องเที่ยว แผ่นพับ แผนที่และเอกสารแนะนำต่างๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว การส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ๆ อบรมการนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์
รายละเอียดเกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จัดทำแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของ
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจการท่องเที่ยวอีกประการหนึ่งคือ
การบริการประกอบด้วย ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดภัย ราคาเหมาะสม อาหารและ
เครือ่ งดืม่ ห้องน้ำทีส่ ะอาด สะดวกสบายและเหมาะสมกับสถานที่ ของทีร่ ะลึกและสินค้าพืน้ เมือง
(5) ความปลอดภั ย และการอำนวยความสะดวกด้ า นการเข้ า เมื อ งต้ อ งมี
การคำนึงถึงมากที่สุด อาจจะกระทำได้หลายอย่าง ได้แก่ การแนะนำเจ้าของท้องถิ่นให้ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว เมื่อได้รับความเดือดร้อน การแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน และ
ระมัดระวังตน เพือ่ มิให้ได้รบั อันตรายในด้านต่างๆ การกำหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว การจัดหน่วยงานพิเศษเพื่อช่วยเหลือและให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
การระเบียบพิธีการ เข้าเมือง เช่น การทำวีซ่า และศุลกากร การขนส่งกระเป๋าของผู้โดยสาร
การบริการขนส่งระหว่าง ท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่งกับที่พัก และการอำนวยความสะดวก
ด้านต่างๆ แก่ผโู้ ดยสารทีส่ ถานีขนส่งและท่าอากาศยาน
(6) องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีเพียงพอตามความจำเป็นที่จะ
สนับสนุน ความสะดวกและให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว อีกทัง้ ต้องเอือ้ ประโยชน์ตอ่ สาธารณชน จึงทำ
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ให้ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทำให้แหล่ง
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ การไฟฟ้า มีเพียงพอและใช้การได้ดี ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการและให้บริการรวมทั้งความปลอดภัยด้วย การประปาสะอาด
ถูกหลักอนามัยและมีปริมาณเพียงพอแก่การบริการ การสือ่ สาร โทรเลข โทรสาร สะดวก รวดเร็วและ
ปริ ม าณของหน่ ว ยบริ ก ารเพี ย งพอ ความสามารถในการกำจั ด ขยะและสิ ่ ง ปฎิ ก ู ล ตลอดจน
สถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
(7) การสนับสนุนอื่นๆ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การเงิน การธนาคาร ระเบียบต่างๆ ของสถานที่หรือแหล่งค้นคว้า ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตลอดจน ความสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีตอ่ กัน
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ (2542:27) กล่าวถึง องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ วว่า ประกอบไปด้วย
(1) สิง่ ดึงดูดใจ ซึง่ เกิดจากสถานทีแ่ ละเหตุการณ์
(2) สิ ่ ง อำนวยความสะดวก เช่ น ระบบขนส่ ง ระบบการ สื ่ อ สาร ระบบ
สาธารณูปโภค และสิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนการเข้าถึง ต้องมีระบบการขนส่ง
ประกอบด้วย เส้นทาง พาหนะ และผูป้ ระกอบการ
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542:45-46) กล่าวว่า การที่จะให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
ทรัพยากรท่องเทีย่ วใดๆ ก็ตามขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย 3 ประการ คือ
(1) ทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจ เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ เป็นต้น
(2) ทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบ เพื่อ
ให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามายังแหล่งท่องเทีย่ วได้ประทับใจ เช่น บริการด้านน้ำประปา ไฟฟ้า การสือ่ สาร
การขนส่ง ทีพ่ กั อาหาร นำเทีย่ ว แลกเปลีย่ นเงินตรา สินค้าทีร่ ะลึก เป็นต้น
(3) ทรั พ ยากรท่ อ งเที ่ ย วจะต้ อ งมี เ ส้ น ทางคมนาคมข้ า ถึ ง ต้ อ งมี เ ส้ น ทาง
หรือโครงข่ายคมนาคมที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกันระหว่าง
แหล่งท่องเทีย่ วบริเวณใกล้เคียง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548:28) กล่าวว่า องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยว
ประกอบด้วย
(1) ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของ
ทรัพยากร ท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งดึงดูดใจ อย่างใดอย่างหนึง่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เยีย่ มเยือนสถานทีน่ น้ั ๆ
(2) ทรัพยากรท่องเทีย่ วต้องมีเส้นทางขนส่งเข้าถึงเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญของ
ทรัพยากรท่องเทีย่ ว ทีต่ อ้ งมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งทีส่ ามารถเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วนัน้
ตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวหนึ่งกับอีกทรัพยากรท่องเที่ยว
หนึง่ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
(3) ทรัพยากรท่องเทีย่ วต้องมีสง่ิ อำนวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญ
ที่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับความ
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สะดวกสบายและประทับใจ
Swarbrooke (1999 :253-299) และMill and Morrison (1992:201) กล่าวว่า
แหล่งท่องเทีย่ วจะต้องประกอบไปด้วย
(1) สิง่ ดึงดูดใจซึง่ เป็นตัวดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เดินทางเข้ามาในพืน้ ที่
(2) สิง่ อำนวยความสะดวกทีใ่ ห้บริการสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วขณะ
ทีอ่ ยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ ว
(3) สาธารณูปโภคและการขนส่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ วได้
(4) การต้อนรับอย่างมีไมตรี
McIntosh, Ritchies and Goelner (1989) กล่าวถึงองค์ประกอบการท่องเที่ยว
ว่ามีดังนี้
(1) นักท่องเทีย่ ว ทีต่ อ้ งการหาประสบการณ์และความพึงพอใจ โดยแสวงหาและ
เลือกแหล่งท่องเทีย่ วรวมทัง้ กิจกรรมทางการท่องเทีย่ วเพือ่ สนองความพึงพอใจ
(2) ธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจจะเห็นว่า
นักท่องเที่ยวเป็นโอกาสในการหาผลประโยชน์จาก การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อ
สนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
(3) หน่วยงานราชการในท้องถิ่นหรือในพื้นที่จะมองว่านักท่องเที่ยวช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถิน่ ช่วยสร้างรายได้แก่ชมุ ชนท้องถิน่
(4) ชุมชนและประชาชนในท้องถิน่ จะมองการท่องเทีย่ วเป็นวัฒนธรรม และนำมา
ซึง่ การจ้างงาน การทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเข้ามาในท้องถิน่ จำนวนมากอาจให้ทง้ั ผลประโยชน์และ ผลเสีย
ต่อท้องถิน่
นอกจากนีย้ งั มีองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีจ่ ะช่วยรองรับหรือสนับสนุนการท่องเทีย่ ว ได้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่ง ตลอดจนการต้อนรับ
และทรัพยากรทางวัฒนธรรม
Lundberg (1985) กล่าวว่า องค์ประกอบการท่องเทีย่ วต้องประกอบด้วย
(1) ร้านอาหาร
(2) ทีพ่ กั ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ฯลฯ
(3) การขนส่ง ประกอบด้วย รถยนต์ เครือ่ งบิน รถเช่า รถบัส รถไฟและเรือ
(4) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย การศึกษาตลาด การศึกษา
ความเป็นไปได้ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและสถาบันการเงิน
(5) การวิจยั ทางด้านการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย ประชากร พฤติกรรม จิตวิทยา
การวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยและผลประโยชน์
(6) ส่ ว นราชการ ประกอบด้ ว ย สำนั ก งานการท่ อ งเที ่ ย วแห่ ง ชาติ สำนั ก
การท่องเทีย่ วระดับภูมภิ าคและสำนักงานการท่องเทีย่ วระดับท้องถิน่

24
(7) นักการตลาดท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย ตัวแทนนำเทีย่ ว บริษทั นำเทีย่ วและบริษทั
นำเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
(8) สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ของเมือง
สวนและบ้านที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงาม
(9) สิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ
สถานทีต่ ง้ั แคมป์ การแสดงดนตรี คอนเสิรต์ และโรงมหรสพ
(10) อื่นๆ ประกอบด้วย สถานีบริการ ศูนย์บริการ ร้านขายของ ร้านเสื้อผ้า
การถ่ายภาพ และอุปกรณ์กฬี า
Gee, Choy and Makens (1984) ได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของอุ ต สาหกรรม
การท่องเทีย่ วตามความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกับธุรกิจหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
3 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้แก่
(1) ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงต่อนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ธุรกิจทีพ่ กั ร้านอาหาร บริษทั
การบิน บริษทั ขนส่งต่างๆ ตัวแทนนำเทีย่ ว ร้านค้าปลีก เป็นต้น
(2) ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงและทางอ้อมต่อนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ธุรกิจจัดนำเทีย่ ว
ธุรกิจผลิตสิง่ พิมพ์การท่องเทีย่ ว ธุรกิจวิจยั ตลาดและข้อมูลตลาดการท่องเทีย่ ว เป็นต้น
(3) หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นาการท่องเทีย่ วโดยทางตรงและทางอ้อม
ได้แก่ นักวางแผนและพัฒนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการเงิน ธุรกิจก่อสร้าง สถาบัน
การศึกษาและฝึกอบรม เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้นอาจจะสรุปได้วา่ องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ วต้องประกอบด้วย
1) สภาพกายภาพและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ ได้แก่ ที่ตั้ง เขตการปกครอง สภาพภูมิศาสตร์ 2)
ทรัพยากร ท่องเทีย่ วในด้านธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม 3) ตลาดการท่องเทีย่ ว ได้แก่
นักท่องเที่ยว ที่มาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทาง กิจกรรมการเข้ามา ฤดูกาล ทัศนคติ
และความต้องการ 4) ความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ ฐาน การบริการ ข้อมูล
ข่าวสาร สถานที/่ สิง่ แวดล้อม 5) การเข้าถึง ได้แก่ ระบบเส้นคมนาคมขนส่ง ความสะดวกในการเข้าถึง
2.2.9 แนวความคิดการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
2.2.9.1 ความหมายของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ได้มนี กั วิชาการทางด้านการ
ท่องเทีย่ วได้ให้ทศั นะไว้หลากหลาย ดังต่อไปนี้
มนัส สุวรรณ (2538:128) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
ให้ประสบผลสำเร็จ มีสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาประเมินประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาได้แก่
ความปรารถนาของผู้ท่องเที่ยว ความสามารถในการใช้บริการของผู้ท่องเที่ยว ความสะดวก
ในการเดินทางและการเข้าถึง และความสามารถที่จะรับได้ของพื้นที่ ประกอบด้วยความสามารถ
ทีจ่ ะรับได้เชิงกายภาพ ความสามารถทีจ่ ะรับได้เชิงสังคม และความสามารถทีจ่ ะรับได้เชิงนิเวศวิทยา
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นิคม จารุมณี (2536:68) กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วว่า การทีจ่ ะ
สร้ า งหรื อ พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ ป็ น พื ้ น ที ่ ท ี ่ ไ ม่ น ่ า สนใจให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ส ำคั ญ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นั้น จะต้องคำนึงถึงจุดสำคัญในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทัง้ ในแง่กายภาพหรือภูมภิ าค ตำแหน่งทีต่ ง้ั หรือชือ่ เสียงของสถานทีท่ ก่ี ระจายไปสูโ่ ลกภายนอก
สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้ประสบผลสำเร็จต้องประกอบด้วย
ความสามารถในการใช้บริการของผู้ท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง และ
ความสามารถทีจ่ ะรับได้ของพืน้ ที่ ชือ่ เสียงของสถานทีท่ ก่ี ระจายไปสูโ่ ลกภายนอก
2.2.9.2 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามหลักทางวิชาการนั้น ไม่ใช่เพียง
การพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ วทีเ่ สือ่ มโทรมให้ดขี น้ึ เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ ว
ทีม่ สี ภาพดีอยูแ่ ล้วให้ดขี น้ึ กว่าเดิมด้วย จึงต้องมีขน้ั ตอนการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ ว ดังนี้ (บุญเลิศ
จิตตัง้ วัฒนา, 2548:28)
(1) ขัน้ การจัดแบ่งเขตพืน้ ทีใ่ นทรัพยากรท่องเทีย่ ว
(2) ขั้นการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในแต่ละเขต
ของทรัพยากรท่องเทีย่ ว
(3) ขั้นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเสริมใน
ทรัพยากรท่องเทีย่ ว
(4) ขัน้ การประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วแต่ละเขตพืน้ ทีข่ อง
ทรัพยากรท่องเทีย่ ว
(5) ขั้นการให้การศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อ
สิง่ แวดล้อมแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั เจ้าหน้าทีท่ รัพยากรท่องเทีย่ วและผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเทีย่ วในทรัพยากร
ท่องเทีย่ ว
(6) ขัน้ การจัดให้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับทรัพยากรท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องการรู้
(7) ขัน้ การจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ วให้เพียงพอ
การวางแผนเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันจากหลากหลายสาขาซึ่งเรียกว่า
“สหสาขาวิชา” ทั้งนี้การวางแผนเป็นเรื่องที่มนุษย์ต ้องการรู้ "อนาคต" จะเกิดขึ้นเพื่อสร้าง
สภาวะแวดล้อมให้มีความเหมาะสม สามารถรับมือกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็น
ส่วนที่เป็นคุณประโยชน์หรืออาจเป็นการลดการเสียประโยชน์ก็ได้โดยการวางแผนนั้น มักปรากฎ
อยูเ่ สมอ แม้กระทัง่ ในชีวติ ปกติประจำวันของมนุษย์ทอ่ี าจมีการวางแผนสำหรับชัว่ โมงข้างหน้า ในวันนี้
พรุ ่ ง นี ้ เดื อ นหน้ า ปี ห น้ า เป็ น ต้ น สำหรั บ การวางแผนที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ค นจำนวนมาก และ
เกี่ยวข้องกับผลได้ผลเสียขององค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนก็จะมีกระบวนการและระยะเวลา
ยาวนานขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะมองอนาคตให้ยาวขึน้ ชัดเจนขึน้ เช่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของชาติระยะต่าง ๆ ซึง่ กำหนดไว้ครัง้ ละ 5 ปี เป็นต้น เนือ่ งจากการวางแผนนัน้ ปรากฏอยูใ่ นทุกศาสตร์
ทุกสาขา จุดประสงค์ตา่ งๆ ของการวางแผนจึงสามารถจำแนกได้ คือ ประการแรก การวางแผนเพือ่
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แก้ปญ
ั หาทีม่ อี ยู่ ประการทีส่ อง การวางแผนเพ่อกำหนดอนาคต และประการทีส่ าม การวางแผนทีเ่ ป็น
การเรียนรู้และปรับตัวของสังคมให้เท่าทันกับสภาพสังคม มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการ
เปลีย่ นแปลง เคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว (มานพ พงศทัต, 2545 : 21) จึงกล่าวได้วา่ การวางแผนนัน้
เป็นการเตรียมการเดินทางสูอ่ นาคตบนเส้นทางทีเ่ ห็นพ้องต้องกันว่าดีทส่ี ดุ มีความเหมาะสมทีส่ ดุ กับ
ทรัพยากร เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม งบประมาณทีม่ อี ยู่ โดยวิธกี ารทีอ่ าจเรียกได้วา่ เป็นการศึกษา
"อดีต" เรียนรู้ "ปัจจุบนั " เพือ่ สร้าง "อนาคต"
การวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทย ถูกจัดว่าเป็นสาขาทางเศรษฐกิจหลักสำคัญทีส่ ร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจำนวน
มากก่อให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยมุง่ หวังทีจ่ ะให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนาอย่างรอบคอบ
ชัดเจน เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนสัมพันธ์กับทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้าน ธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงวิถชี วี ติ ของผูค้ นในสังคมผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการท่องเทีย่ วย่อม
ส่งผลต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเป็น
กระบวนการสำคัญและจำเป็นในการกำหนดกรอบรอบทิศทางขัน้ ตอน และเป้าหมายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อป้องกันมิให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปตามยถากรรม และส่งผลเสียต่อสังคม
ในทีส่ ดุ
2.2.9.3 กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีกระบวนการไม่
แตกต่างจากทฤษฎีการวางแผนทั่วไปนั้น ในที่นี้จะแบ่งกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ออกเป็น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
(1) การรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและการสำรวจภาคสนาม สามารถแบ่งออก
เป็น 4 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ประเด็นทีห่ นึง่ สภาพกายภาพและข้อมูลทัว่ ไปของพืน้ ที่ ได้แก่ ทีต่ ง้ั และ
เขตการปกครอง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะการใช้ที่ดิน ข้อมูล
ด้านประชากร การจ้างงาน ประการที่สอง ทรัพยากรท่องเที่ยวประกอบด้วย ด้านธรรมชาติ ด้าน
ประวัตศิ าสตร์ และด้านวัฒนธรรม ประการทีส่ าม ตลาดการท่องเทีย่ วควรประกอบด้วย ผูม้ าเยือน
ทีม่ าของผูม้ าเยือน พาหนะทีใ่ ช้เดินทาง แหล่งท่องเทีย่ วและกิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วชอบ โครงสร้าง
ผูเ้ ยีย่ มเยือน การกระจายตัวของผูเ้ ยีย่ มเยือนในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ ประการทีส่ ่ี ความพร้อม
ทางการท่องเทีย่ วควรประกอบด้วย ระบบโครงข่ายการคมนาคมในพืน้ ที่ และพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ระบบขนส่ง
ระบบสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบกำจัดขยะ และ
ความพร้อมของเมืองด้านต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้ง 4
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีวิธีการรวบรวมที่แตกต่างกันออกไปได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีรวบรวม
ข้อมูลโดยการสำรวจ การสังเกตการณ์ และการออกแบบสอบถาม เช่นการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
การใช้แบบสอบถามด้านตลาดการท่องเที่ยว การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์พฤติกรรม
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นักท่องเทีย่ ว เป็นต้น
(2) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนการนำเอาข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวม
ได้จากขั้นตอนแรกมาจัดทำเป็นคำบรรยาย แผนภูมิ แผนที่ ตาราง เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
สภาพพื้นที่ในแง่มุมต่างๆ และเนื่องจากการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการวางแผน
ด้านกายภาพ ดังนัน้ การวิเคราะห์โดยใช้แผนที่ จึงเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ำเป็น เนือ่ งจากข้อมูลดิบทีถ่ า่ ยทอด
ลงแผนที่นั้น นอกจากจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กันในแง่ของขนาดและจำนวนแล้ว ยังบอกถึง
ความสัมพันธ์ในแง่ของทิศทาง ทีต่ ง้ั การกระจายตัวอีกด้วย ซึง่ เทคนิคการวิเคราะห์อน่ื ๆ ไม่สามารถทำได้
สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะนำไปสู่คำตอบหรือภาพรวมของพื้นที่ในแต่ละ หมวดว่า
เป็นอย่างไร ได้แก่ หมวดสภาพกายภาพและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ หมวดทรัพยากรท่องเที่ยว
ซึง่ พิจารณาในแง่คณ
ุ ค่า และความพร้อมในการรองรับกิจกรรมการท่องเทีย่ วของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ
หมวดตลาดการท่องเทีย่ ว และหมวดความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว เป็นต้น
(3) การกำหนดประเด็นปัญหา เป็นขัน้ ตอนต่อเนือ่ งจากการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ จะทำให้ผวู้ างแผนมองเห็นภาพรวมในด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสูก่ ารกำหนดประเด็น
ปัญหาด้านการท่องเทีย่ วทีม่ อี ยู่ หรืออาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต เช่น ปัญหาความไม่พร้อมของพืน้ ทีใ่ น
การรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การขาดระบบกำจัดขยะหรือน้ำเสีย โดยในการกำหนดประเด็นปัญหาอาจมีเกณฑ์การพิจารณา
อย่างกว้างๆ 5 ประการ คือ ขนาดของปัญหา ความร้ายแรงของปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา
ขนาดของกลุ่มพื้นที่ หรือกลุ่มคนที่มีปัญหา รวมถึงการยอมรับประเด็นนั้นๆ ว่าเป็นปัญหา ทั้งนี้
ในการวางแผนในเรื่องใดๆ ก็ตามย่อมมีปัญหามากมายสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การมองหา
ความเชือ่ มโยงของปัญหาแต่ละประเด็นว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ปัญหาที่ 1 ก่อให้เกิดปัญหาที่ 2
หรือส่งผลถึงปัญหาที่ 3 อย่างไร เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้วางแผน สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ได้ เมื่อทราบถึงประเด็นปัญหาแล้ว สิ่งที่ควรวิเคราะห์ต่อไปคือ
การพิจารณาความได้เปรียบเสียเปรียบทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการนำเอา จุดเด่น จุดด้อย
ของตนไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น โดยพิจารณาในภาพรวมว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันกับ
แหล่งท่องเทีย่ วในทีอ่ น่ื ๆ อย่างไร ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนแนวทางกลยุทธ์ในการส่งเสริม
ด้านการตลาดต่อไป
(4) การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในทีน่ น้ี โยบาย คือแนวทางใน
การพัฒนาอย่างกว้างๆ เป็นกรอบการดำเนินการที่จะ ไม่ระบุในรายละเอียด การกำหนดนโยบาย
คือการตอบคำถามว่า "จะทำอะไรในการพัฒนา การท่องเทีย่ ว" เช่น กำหนดนโยบายว่า "มุง่ เน้นการรักษา
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ วและ รักษาเอกลักษณ์ชมุ ชน" ส่วนวัตถุประสงค์ คือความมุง่ หมาย
ทีต่ อ้ งการหรือผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากนโยบายทีก่ ำหนดไว้การกำหนดวัตถุประสงค์คอื
การตอบคำถามว่าตั้งนโยบายนั้นไว้ "เพื่ออะไร" เช่น กำหนดนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวว่า
"มุง่ เน้นการรักษาสภาพแวดล้อมของ แหล่งท่องเทีย่ ว และรักษาเอกลักษณ์ชมุ ชน" โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
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"ดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางมาท่องเทีย่ วในพืน้ ที"่ และเป้าหมาย เป็นการถอดวัตถุประสงค์ซง่ึ มีลกั ษณะ
ค่อนข้างเป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่วัดได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้ในหลายลักษณะ ได้แก่
การกำหนดเป้าหมาย ในเชิงปริมาณเป็นการตอบคำถามว่า "เท่าไหร่" การกำหนดเป้าหมาย
ที่เป็นพื้นที่หรือบริเวณ เป็นการตอบคำถามว่า "ทำที่ไหน" การกำหนดเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคน
เป็นการตอบคำถามว่า "ทำให้ใคร" การกำหนดเป้าหมายเป็นเวลา เป็นการตอบคำถามว่า "ทำเมือ่ ไหร่"
(5) การกำหนดแผนงาน หรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการวางแผนเป็นขัน้ ตอนทีจ่ ะต้องกำหนดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการดำเนินการพัฒนา
ตามกรอบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆ ทีไ่ ด้รวบรวมไว้ให้เป็น
ประโยชน์ซง่ึ จะเป็นการพิจารณาในรายละเอียดของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ กล่าวโดย สรุป
ประการแรกคือ ควรมีการกำหนดโครงการระยะสั้น ระยะยาว โครงการระยะสั้นเป็นโครงการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพสูง การลงทุนต่ำ และได้ผลเร็ว หรือเป็นโครงการทีม่ คี วามจำเป็นเร่งด่วน
สำหรับโครงการะยะยาวจะเป็นโครงการที่มีการลงทุนสูงให้ผลระยะยาว ประการที่สอง ควรมีการ
กำหนดแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ควรพิจารณา ให้ครอบคลุมทัง้ ด้านตัวแหล่งท่องเทีย่ ว
การพัฒนาบริการทางการท่องเที่ยวซึ่งมีประเด็นสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเทีย่ ว ระบบการสือ่ ความหมายในแหล่งและการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วรวมถึงแผนงาน
หรือโครงการด้านการพัฒนาการตลาด ประการที่สามควรมีการกำหนดแผนงานหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ดั้งเดิมของพื้นที่ได้มาตรฐานและมีความเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน
และอนาคต และประการสุดท้าย ควรมีการกำหนดแผนงานหรือโครงการต่างๆ ต้องเป็นการเพิม่ พูน
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวในด้านอนุรักษ์และปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งได้รับการยอมรับเห็นของ
จากประชาชนทุก ๆ ระดับ
2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ประทีป นวลเจริญ (2548) ได้ทำวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติทางบกของ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่” พบว่า ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทางบกของ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ใน จ.ภูเก็ต มีศกั ยภาพสูง 8 ตำบล ใน จ.พังงา
มีศักยภาพ สูง 17 ตำบล ใน จ.กระบี่ มีศักยภาพสูง 22 ตำบล จ.กระบี่มีศักยภาพในทรัพยากร
การท่องเที่ยวธรรมชาติทางบกสูงที่สุด ประชาชนในชุมชนมีความต้องการให้ใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ทางบกเป็นแหล่งท่องเทีย่ วร้อยละ 100 ด้วยเหตุผลคือ ต้องการให้ชมุ ชนมีเศรษฐกิจดีขน้ึ
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติทางบก ร้อยละ 91.33 นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศต้องการท่องเทีย่ วแหล่งธรรมชาติทางบกร้อยละ 62.25 โดยมีเหตุผลในการท่องเทีย่ ว
ที่เหมือนกันดังนี้ ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยพบเห็นความอุดมสมบูรณ์
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ของพืช พืชหายาก ได้มโี อกาสเห็นสัตว์ปา่ ได้เห็นสภาพพืน้ ทีท่ แ่ี ปลกๆ ได้ชน่ื ชมกับภูมทิ ศั น์ทง่ี ดงาม
ได้พบกับนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวที่แปลก มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสะอาด มีความปลอดภัย
และการเดินทางสะดวก ตามลำดับ
รสิกา อังกูรและคณะ (2549) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ พบว่าการท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กำลังได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิต และความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับรูปแบบที่เป็นที่นิยมในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นการเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวิต ิศาสตร์และโบราณสถาน
การเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการเที่ยวชมความงดงามของศิลปหัตถกรรม
ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่การดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมาแต่ละจังหวัดได้แก่
ปัญหาความ เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงและ
การท่องเที่ยวของจังหวัด ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง
ปัญหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการ บริการด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการบริหารจัดการในชุมชน
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณีและการลดคุณค่าดัง้ เดิมของศิลปวัฒนธรรม
ส่ ว นการเสนอแนวทางการพั ฒ นา ได้ แ ก่ การนำภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมาเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการแก่ชุมชนและการสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในฐานะเจ้าของ
วั ฒ นธรรม ตลอดจนทบทวนศั ก ยภาพขี ด ความสามารถและข้ อ จำกั ด ของการท่ อ งเที ่ ย วของ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ทำการศึกษาความเหมาะสม
โครงการสร้างโลกใหม่ให้ชา้ งไทย (2543) ให้แก่การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ซึง่ เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาด้านต่างๆ ดังนีค้ อื 1) การพัฒนาโครงสร้างด้านวิชาการและ บริการเพือ่ อนุรกั ษ์ชา้ งไทยควร
มีศูนย์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวข้องกับช้าง โรงเรียนช้าง โรงพยาบาลช้าง คลินิกช้างเคลื่อนที่หรือ
ศูนย์บริบาลช้าง ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเกีย่ วกับช้าง พิพธิ ภัณฑ์ชา้ ง 2) การพัฒนาบุคคลากรแบ่งออก
เป็น 2 แนวทางคือ แนวทางแรกเป็นการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ ทัศนคติ เพื่อเพิ่ม
ความตระหนัก ในความรับผิดชอบของคนต่อทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์ชา้ งไทย
แนวทางที ่ ส องเป็ น การพั ฒ นาอาชี พ เพื ่ อ เพิ ่ ม รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี ข ึ ้ น ของชุ ม ชน
และแก้ไขปัญหา ช้างเร่รอ่ น 3) การพัฒนาตลาดควรกำหนดกลุม่ เป้าหมาย และจำนวนนักท่องเทีย่ ว
ที่มาใช้บริการศูนย์อนุรักษ์ช้าง จัดทำรายการท่องเที่ยวโดยเน้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
ศูนย์อนุรักษ์ช้าง กับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 4) การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ควรพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในพืน้ ที่ และจัดวางแผนผังกำหนดพืน้ ทีส่ ำหรับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่
โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของผู้ใช้ กิจกรรมแต่ละประเภทและผลกระทบที่เกิดขึ้น อำนวย

30
ความสะดวกและ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้พน้ื ทีท่ ง้ั คนและสัตว์ ตลอดจนควรพัฒนาพืน้ ทีแ่ ต่ละกิจกรรม
ให้ ส ามารถรองรั บ ผู ้ ใ ช้ ใ ห้ ไ ด้ จ ำนวนสู ง สุ ด โดยมี ผ ลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มน้ อ ยที ่ ส ุ ด 5)
การพัฒนาโครงสร้าง ระบบพืน้ ฐาน
ประทีป ชุมพลและคณะ (2549) ได้วิจัยถึงศักยภาพและปัจจัยใน จ.สุรินทร์เพื่อส่งเสริม
โครงการโลกใหม่ของช้างอย่างยัง่ ยืน พบว่า นโยบายของ จ.สุรนิ ทร์ ต้องการบูรณาการหมูบ่ า้ นช้าง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่เฉพาะหมู่บ้านช้างเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ เพราะว่าไม่มีศักยภาพและปัจจัยเพียงพอในการชักจูงใจนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวอย่างถาวรได้ ดังนั้นต้องศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อที่จะเชื่อมโยงต่อยอดในปัจจัย
เกือ้ หนุนทีจ่ ะโน้มน้าวให้นกั ท่องเทีย่ วตัดสินใจมาท่องเทีย่ วได้มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่
ศรีไพร พริง้ เพราะ (2547) ทำวิจยั เรือ่ งการพัฒนาการท่องเทีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชน:บูรณาการการจัดการแสดงของช้างในบ้านตากลาง
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ พบว่าพัฒนาการท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ นตากลางแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา
ช่วงแรกก่อนปี พ.ศ.2538 และช่วงทีส่ องปี พ.ศ.2538-ปัจจุบนั เป็นการพัฒนาเพือ่ ตอบรับกับนโยบาย
ของรัฐทีต่ อ้ งการขยายแหล่งท่องเทีย่ วและกระจายรายได้ไปสูท่ อ้ งถิน่ อีกทัง้ ยังสามารถฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม
ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการผลักดันให้มกี ารจัดแสดงของช้างในหมูบ่ า้ นมีทง้ั
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนท้องถิน่ ทีเ่ ห็นว่าหมูบ่ า้ นมีศกั ยภาพในการจัด
แสดงช้างได้ แบบการจัดการท่องเทีย่ วมี 2 แบบคือ 1) การแสดงของช้างเพือ่ ตอบสนองนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวเอเชี ย 2) การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมด้ ว ยการชมวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของคนในชุ ม ชน
สำหรับนักท่องเทีย่ วชาวตะวันตก การพัฒนาการท่องเทีย่ วทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านสังคม
เช่น การเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะระหว่างคนในชุมชนและระหว่างนักท่องเทีย่ ว
กับคนในชุมชน การย้ายถิน่ ของช้างจำนวนมากเพราะปัญหาเศรษฐกิจและอาหารของช้าง รวมทัง้ เกิด
ปัญหาอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ ด้านเศรษฐกิจมีการเปลีย่ นแปลงรายได้และการกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและสินค้าที่
จำหน่ายหลากหลายขึน้ รวมทัง้ มีการบริโภคสินค้าของชุมชนเพิม่ ขึน้ ทางด้านวัฒนธรรมทำให้เกิดการ
นำวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ทำให้สญ
ู เสียรูปแบบทีแ่ ท้จริง มีการเลีย้ งช้างแบบทุนนิยมเพิม่ ขึน้ มีคา่ นิยม
เปลีย่ นไปจากเดิม รวมทัง้ การคลายกฎระเบียบในการปฏิบตั ติ นและการเคารพผูน้ ำในการเลีย้ งช้าง
ชื่น ศรีสวัสดิ์ (2529) ได้ทำวิจัยเรื่องการเลี้ยงช้างของชาวไทย-กูย(ส่วย) ใน จ.สุรินทร์
พบว่ามีชา้ งอยูท่ บ่ี า้ นโชค บ้านสามโคก อ.เมือง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม บ้านท่าลาด บ้านกระเบือ้ งใหญ่
อ.ชุมพลบุรีและบ้านโคกไซร์ บ้านชบ อ.สังขะ โดยเป็นชาวไทย-กูย(ส่วย) ซึ่งเดิมเป็นกลุ่มชนอิสระ
ที่มีอาณาจักรเป็นของตนเอง ทางตอนใต้ของอาณาลาวสถาปนาตนเอง ในช่วงศตวรรษที่ 18-20
และมีความผูกพันกับช้าง ตัง้ แต่นน้ั มาจนกระทัง่ อพยพเข้ามาอยูท่ าง อีสานตอนใต้ของประเทศไทย
ก็ได้นำช้างเขามาด้วย โดยมีการเลี้ยงดูช้างในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยง ในบ้านมีความผูกพันต่อช้าง 3
ลักษณะคือ 1) มรดกทางวัฒนธรรม 2) ทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ 3) สมาชิกในครัวเรือน การประพฤติปฏิบตั ติ อ่
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ช้างจึงต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อช้างเสมอ การใช้ประโยชน์จากช้างก็มีตั้งแต่ขายช้าง
ทัง้ ตัว ขายงา ขายขนหาง ขายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีท่ ำจากงาช้าง ขนหางช้าง น้ำมันช้าง นำช้างไปแสดง
ในงาน และสถานที ่ ต ่ า งๆ ทั ้ ง ในประเทศและ ต่ า งประเทศ ตลอดจนออกรั บ จ้ า งให้ ค นขี ่
และทำให้เจ้าของช้าง มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000-12,000 บาท แต่ผลการวิจัยที่สำคัญคือพบว่า
จำนวนช้างใน จ.สุรนิ ทร์ได้ลดลง อย่างรวดเร็วจาก 361 เชือก ในปี 2522 เหลือ 101 เชือก ในปี 2529
และสภาพการเลี ้ ย งช้ า งปั จ จุ บ ั น ก็ ป ระสบกั บ ปั ญ หาการขาดแคลนที ่ เ ลี ้ ย งดู ท ำให้ เ ป็ น ภาระ
ในการเลีย้ งดูมาก จึงมีการขายช้าง ไปในต่างถิน่ ปีละหลายเชือก
ทองใบ ศรีสมบัติ (2535) วิจยั เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมเลีย้ งช้างและการประกอบ
อาชีพเลีย้ งช้างของหมูบ่ า้ นช้าง จ.สุรนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่า บ้านตากลางตัง้ มาแต่เมือ่ ใดไม่ปรากฏ
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน ทราบจากการสัมภาษณ์ผรู้ ใู้ นหมูบ่ า้ นว่าบรรพบุรษุ มาจากเมือง
อัตปือ แสนปาง แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว บรรพบุรษุ มีการเลีย้ งช้างและคล้องช้างป่าเป็นอาชีพ
จึงได้ปฏิบตั สิ บื ต่อมาจนปัจจุบนั บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ นตากลางเหมาะแก่การเลีย้ งช้าง เพราะตัง้ อยูบ่ น
ฝั่งแม่น้ำมูลและลำชี ทิศตะวันออกของหมู่บ้านคือป่าดงสายทอ ทิศตะวันตกของคือป่าดงภูดิน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา ทำไร่และการเลีย้ งช้าง สภาพทางสังคม
มีความเป็นเอกภาพสูง เคารพเชือ่ ฟังผูอ้ าวุโสมีความเคร่งครัดในประเพณีวฒ
ั นธรรมอันเป็นผลมาจาก
การเลีย้ งช้าง ซึง่ เลีย้ งแบบสมาชิกในครอบครัวของตน วิธกี ารเลีย้ งช้างในอดีตได้อาศัยป่าใกล้หมูบ่ า้ น
ปล่อยช้างไปหากินเองตามธรรมชาติ เมือ่ ต้องการใช้งานจึงไปตามช้างของตนเองกลับมา การทีช่ า้ ง
ได้อาศัยอยูเ่ ป็นโขลงจึงมีการผสมพันธุก์ นั ตามธรรมชาติทำให้ประชากรช้างเพิม่ ขึน้ ในด้านการคล้อง
ช้างนั้นเป็นอาชีพที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยการนำช้างมาฝึก
เพือ่ ขาย
รุง่ รัตน์ หัตถกรรม (2545) วิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาหมูบ่ า้ นทอผ้าไหม ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
จ.บุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าไหมให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมอยู่ 4 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาด้านสิง่ อำนวยความสะดวก 2) การจัดองค์กร
ทางด้านการท่องเทีย่ วของชุมชน 3) การพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากร 4) การจัดรายการนำเทีย่ ว
ของชุมชน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นประชาชนในชุมชน
ยิ น ดี ให้ ใ ช้ ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที ่ ย ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลคื อ ต้ อ งการให้ ช ุ ม ชนมี เ ศรษฐกิ จ ดี ข ึ ้ น
นักท่องเทีย่ วชาว ต่างประเทศต้องการได้มโี อกาสมาสัมผัสกับธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของพืช
พืชหายาก ได้มี โอกาสเห็นสัตว์ป่า ได้เห็นสภาพพื้นที่ที่แปลกๆ ได้ชื่นชมกับภูมิทัศน์ที่งดงาม
มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสะอาด มีความปลอดภัย และการเดินทางสะดวก และพบว่า
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังได้รับความนิยมจากชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ม ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความงดงาม
ในศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย สำหรั บ ปั ญ หาของการดำเนิ น การท่ อ งเที ่ ย วที ่ ผ ่ า นมามั ก พบปั ญ หา
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ในด้ า นความเสื ่ อ มโทรม ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว ด้านการขาดแคลนงบประมาณ ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรม
การบริการ ด้านการบริหารจัดการในชุมชน ด้านการ เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
ในส่วนของแนวทางการพัฒนานั้น ได้เสนอแนะแนวทาง คือ ประการแรก การพัฒนาโครงสร้าง
ด้านวิชาการและบริการ ประการที่สอง การพัฒนาบุคคลากร ประการที่สาม การพัฒนาตลาด
ประการที่สี่ การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ และประการที่ห้า การพัฒนาโครงสร้าง ระบบพื้นฐาน
และจากการศึกษาศักยภาพและปัจจัยใน จ.สุรนิ ทร์เพือ่ ส่งเสริม โครงการโลกใหม่ของช้างอย่างยัง่ ยืน
พบว่ า นโยบายของ จ.สุ ร ิ น ทร์ ต้ อ งการบู ร ณาการหมู ่ บ ้ า นช้ า ง ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว
แต่เฉพาะหมูบ่ า้ นช้างเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถพัฒนาขึน้ มาเป็น แหล่งท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนได้
เพราะว่าไม่มศี กั ยภาพและปัจจัยเพียงพอในการชักจูงใจนักท่องเทีย่ ว เข้ามาท่องเทีย่ วอย่างถาวรได้
ดั ง นั ้ น ต้ อ งศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนเพื ่ อ ที ่ จ ะเชื ่ อ มโยงต่ อ ยอดในปั จ จั ย เกื ้ อ หนุ น ที ่ จ ะโน้ ม น้ า ว
ให้นกั ท่องเทีย่ วตัดสินใจมาท่องเทีย่ วได้มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่
2.4 สรุป
การศึกษาแนวความคิดทฤษฎีพบว่า ช้างในประเทศไทยอยูใ่ นตระกูล Indian Elephant หรือ
Asian Elephant มีถน่ิ กำเนิดและทีอ่ ยูอ่ าศัยในป่าโปร่งชืน้ ทีม่ นี ำ้ และอาหารอุดมสมบูรณ์ทกุ จังหวัด
ในประเทศไทยมีการแบ่งแยกช้างตามสถานะและความเป็นอยูท่ แ่ี ตกต่างกันออกเป็น 2 ประเภท คือ
ช้างป่า และช้างเลีย้ ง มีลกั ษณธการใช้งานช้างเลีย้ งแบ่งออกได้เป็น 6 กลุม่ คือ 1) ช้างทำไม้ผดิ กฎหมาย
2) ช้างในธุรกิจท่องเทีย่ ว 3) ช้างแสดงละครเร่ 4) ช้างเร่รอ่ นในเมืองใหญ 5) ลูกช้างเล็กตามโรงแรม
และรีสอร์ท และ6) ช้างในสวนสัตว์ ส่วนพื้นที่เลี้ยงช้างในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ นั้นพบที่ จ.ชัยภูมิ
ในพืน้ ที่ อ.บ้านเขว้า อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ ในพืน้ ที่ อ.ท่าตูม อ.เขวาสินรินทร์ อ.ชุมพลบุรี อ.เมือง และที่
จ.บุรีรัมย์ ในพื้นที่ อ.สตึก และอ.ลำปลายมาศ สำหรับการจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างถือว่า
เป็นรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่เดินทางมา เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน หาความรู้ ความเข้าใจและได้สมั ผัสกับรูปแบบของการดำเนินชีวติ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ
ทางด้านสภาพสังคม ประเพณี ทัศนคติ ศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี โดยอาศัยองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยว คือ 1) สภาพกายภาพและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ ได้แก่ ที่ตั้ง เขตการปกครอง
สภาพภู ม ิ ศ าสตร์ 2) ทรั พ ยากรท่ อ งเที ่ ย วในด้ า นธรรมชาติ ประวั ต ิ ศ าสตร์ และวั ฒ นธรรม
3) ตลาดการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว ที่มาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทาง กิจกรรม
การเข้ามา ฤดูกาล ทัศนคติ และความต้องการ 4) ความพร้อมทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ ข้อมูลข่าวสาร สถานที่/สิ่งแวดล้อม 5) การเข้าถึง ได้แก่ ระบบเส้น
คมนาคมขนส่ง ความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประสบผลสำเร็จ
ต้องประกอบด้วย ความสามารถในการใช้บริการของผู้ท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง
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และการเข้าถึง และความสามารถทีจ่ ะรับได้ของพืน้ ที่ ชือ่ เสียงของสถานทีท่ ก่ี ระจายไปสูโ่ ลกภายนอก
โดยมีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
การสำรวจภาคสนาม ได้แก่ สภาพกายภาพและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ ทรัพยากรท่องเที่ยว ตลาด
การท่องเที่ยว ความพร้อมทางการท่องเที่ยว 2) การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่คำตอบหรือ
ภาพรวมของพืน้ ทีใ่ นแต่ละหมวดว่าเป็นอย่างไร 3) การกำหนดประเด็นปัญหา 4) การกำหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 5) การกำหนดแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวที่ได้ในบทนี้ เพื่อดำเนินงานวิจัย และ
กรอบแนวคิดในบทต่อไป

บทที่ 3 วิธกี ารดำเนินงานวิจยั
3.1 บทนำ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ เป็นการวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการดำเนินงานวิจัยที่แตกต่างกัน
เพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อของคำถามการวิจัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดภาพรวมของ
วิธกี ารดำเนินงานวิจยั ในบทนีจ้ ะกล่าวถึง กรอบแนวคิดการวิจยั ระเบียบและวิธกี ารดำเนินการวิจยั
3.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
องค์ประกอบแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
1. สภาพกายภาพและข้อมูลทัว่ ไปของพืน้ ที่ ได้แก่
ทีต่ ง้ั เขตการปกครอง สภาพภูมศิ าสตร์
2. ทรัพยากรท่องเทีย่ วด้านธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรม
3. ตลาดการท่องเทีย่ ว ได้แก่ นักท่องเทีย่ ว ทีม่ าของ
นักท่องเทีย่ ว พาหนะทีใ่ ช้เดินทาง กิจกรรมการเข้ามา
ฤดูกาล ทัศนคติ และความต้องการ
4. ความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย
4.1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
4.2 การบริการ ได้แก่ ทีพ่ กั อาหาร/เครือ่ งดืม่ ห้องน้ำ
ของทีร่ ะลึก/สิน้ ค้าพืน้ เมือง สถานทีจ่ อดรถ
4.3 ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ หนังสือแนะนำสถานที่
แผ่นพับ แผนที่ การอบรมนำเทีย่ ว
4.4 สถานที/่ สิง่ แวดล้อม เช่น ภายนอกรอบๆ
แหล่งท่องเทีย่ ว การจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง ความสะอาด
ของบริเวณโดยรอบ และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
5. การเข้าถึง ได้แก่ ระบบเส้นทางคมนาคม
ระยะทางใกล้-ไกล

ภาพที่ 3.1 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั

หมู่บ้านช้างในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
1. จ.บุรรี มั ย์ พบช้างที่ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ
2. จ.ชัยภูมิ พบช้างที่ อ.เมือง อ.บ้านเขว้า
3. จ.สุรินทร์ พบช้างที่ อ.เมือง อ.ท่าตูม อ.จอมพระ
อ.เขวาสินรินทร์ และอ.ชุมพลบุรี

สภาพปัจจุบันของพื้นที่
1. สำหรับช้าง
2. สำหรับนักท่องเทีย่ ว

SWOT ANALYSIS
แนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว
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3.3 ระเบียบและวิธกี ารดำเนินการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ มีคำถามการวิจัย 4 ข้อ เพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อ
จึงมีวธิ กี ารดำเนินการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
3.3.1 คำถามการวิจยั ข้อที่ 1 แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้มอี ยูท่ ่ี
ใดบ้าง
3.3.1.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
(1) ประชากร คือผู้เลี้ยงช้างที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้ ซึง่ ได้แก่ จ.นครราชสีมา บุรรี มั ย์ ชัยภูมิ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
(2) กลุ่มตัวอย่าง คือผู้เลี้ยงช้างที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้ ซึง่ ได้แก่ จ.นครราชสีมา บุรรี มั ย์ ชัยภูมิ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เลือกศึกษาจาก
ประชากรโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจาก ผูเ้ ลีย้ งช้างทีม่ ชี า้ ง
เป็นของตนเอง
3.3.1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) เครือ่ งมือทีใ่ ช ค้ อื แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สำหรับ
ผูเ้ ลีย้ งช้าง ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เองข้อคำถามจะมีความสัมพันธ์กบั ประเด็นทีศ่ กึ ษา เพือ่ ให้ได้รายละเอียด
ของทีม่ า ทีอ่ ยู่ และจำนวนแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น
4 ตอน คือ ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ ตอนที่ 2 สภาพสังคม สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ ตอนที่ 3
ตำนานความเชือ่ วรรณกรรมท้องถิน่ และตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแผนทีต่ ง้ั ของ
หมูบ่ า้ น
(2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา การสื่อความหมายและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ และแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการเลือกแบบเจาะจง
ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ เป็นนักวิชาการ ที่มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
จำนวน 1 ท่าน และผูป้ ระกอบการบริษทั นำเทีย่ วทีม่ ปี ระสบการณ์นำเทีย่ วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จำนวน 2
ท่าน
(3) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา (Content Analysis) แล้วเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเขียนเชิงพรรณนา
3.3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร ตำรา และ
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ สำรวจพืน้ ที่ การสังเกต และการสัมภาษณ์
ทัง้ แบบมีโครงสร้าง
3.3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากประเด็นในศึกษาเป็นการหารายละเอียดของ
ทีม่ า ทีอ่ ยู่ และจำนวนแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ดังนัน้ จึงใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงเนือ้ หา
(Content Analysis) แล้วเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเขียนเชิงพรรณนา
3.3.2 คำถามการวิจยั ข้อที่ 2 การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างกลุม่ อีสานใต้
มีจดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เป็นอย่างไร
ผู้ว ิจัยได้แบ่งวิธ ีดำเนินการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ
พื้นที่หมู่บ้านช้างในอีสานใต้ เพื่อศึกษาถึงความพร้อมของพื้นที่ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง และความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ผลกระทบของ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
3.3.2.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
(ก) ประชากร คือ พื้นที่พบการเลี้ยงช้างซึ่งมี 3 จังหวัด 9 อำเภอ
ในอีสานใต้ ได้แก่ 1) จ.ชัยภูมิ ใน อ.บ้านเขว้า อ.เมือง 2) จ.สุรนิ ทร์ ใน อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์
อ.ท่าตูม อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และ3) จ.บุรรี มั ย์ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ
(ข) กลุ่มตัวอย่าง คือ พื้นที่พบการเลี้ยงช้างซึ่งมี 3 จังหวัด 9 อำเภอ
ในอีสานใต้ ได้แก่ 1) จ.ชัยภูมิ ใน อ.บ้านเขว้า อ.เมือง 2) จ.สุรนิ ทร์ ใน อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์
อ.ท่าตูม อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และ3) จ.บุรรี มั ย์ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ ทำการศึกษาจากประชากร
โดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
(2) ความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ และความคิดเห็น
ที่มีต่อผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ จากการศึกษาพบว่า
ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ พืน้ ทีเ่ ดียวทีม่ คี วามพร้อมของการเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกพืน้ ทีด่ งั กล่าวมาทำการศึกษา
(ก) ประชากร คือนักท่องเทีย่ ว บริษทั นำเทีย่ ว ประชาชนในพืน้ ที่ และ
เจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับหมูบ่ า้ นช้างหรือเข้ามาท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
(ข) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ ำแนกได้ดงั นี้
นักท่องเทีย่ ว โดยพิจารณาจากผูท้ ม่ี าเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างทัง้ ชาวไทย
และต่างชาติ ซึง่ ในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้พบทีศ่ นู ย์คชศึกษา จังหวัดสุรนิ ทร์เพียงทีเ่ ดียว ทำการศึกษา
จากประชากรด้วยการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยหน่วยทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
คือจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 85,945 คนต่อปี
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และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 4,589 คนต่อปี ใช้สูตรของยามาเน่
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 เพือ่ คำนวณหาค่าดังต่อไปนี้
n=

N
1+ N ( e) 2

n = 90,534 / (1+85,945x(0.05)2)
n = 400 ชุด
บริษัทนำเที่ยว เลือกศึกษาจากประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากบริษทั นำเทีย่ วทีม่ กี ารนำเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
ประชาชนในพื้นที่ เลือกศึกษาจากประชากรโดยสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ประกอบไปด้วยประชากรของหมู่บ้าน ในเขตปกครองของกลุ่ม
จังหวัดอีสานใต้ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
พบที่ศูนย์คชศึกษา จ. สุรินทร์เพียงที่เดียว ประชากรประกอบไปด้วย ต.เมืองสิงจำนวนประชากร
10,671 คน ต.เขวาสินรินทร์จำนวนประชากร 10,600 คน ต.กระโพจำนวนประชากร 21,008 คน
ต.แกใหญ่จำนวนประชากร 9,089 คน ต.ในเมืองจำนวนประชากร 41,961 คน ต.ศรีณรงค์
จำนวนประชากร 7,969 คน รวมจำนวนประชากรในพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์
101,298 คน ใช้สตู รของยามาเน่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 90 เพือ่ คำนวณหาค่าดังต่อไปนี้
n=

N
1+ N ( e) 2

n = 159,135 /(1+159,135 x(0.1)2)
n = 100 ชุด
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง เลือก
ศึกษาจากประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากบุคคล
ทีห่ น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
3.3.2.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
(ก) แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยสร้างเอง จากการ
ศึกษาแนวคิดทางด้านการท่องเทีย่ วจากนักวิชาการ ทุกส่วนใช้คำถามแบบเลือกตอบ (Check list)
เพื่อให้ทราบว่าการสำรวจในแต่ละพื้นที่มีหรือไม่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ
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ดังนีค้ อื ด้านรายละเอียดเบือ้ งต้นประกอบด้วย ชือ่ ทีต่ ง้ั จุดเด่น งานประเพณีท่ี จัดของแหล่งท่องเทีย่ ว
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น ความสะดวก ลักษณะการเดินทาง ด้านสิง่ อำนวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเทีย่ วปัจจุบนั ด้านระบบการจัดการ ด้านสถานทีบ่ ริการทีใ่ กล้แหล่งท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ
ด้านสิ่งดึงดูดใจที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมาของช้างที่สามารถศึกษาได้จาก
หนังสือทัว่ ไป จากพืน้ ที่ พิพธิ ภัณฑ์ ควาญช้างอาวุโส ผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ที่ ด้านผูเ้ ชีย่ วชาญ เครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ ด้านสภาพปัจจุบันของพื้นที่ หมายถึง ความพร้อมของพื้นที่ ที่สามารถรองรับช้าง
และสามารถดึงดูดความสนใจและความประทับใจของนักท่องเทีย่ วได้ และด้านจำนวนนักท่องเทีย่ ว
(ข) แบบสอบถามสำหรับนักท่องเที่ยวผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว ทัง้ 2 ส่วนนีเ้ ป็นคำถามแบบเลือกตอบ
(Check list) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended) สำหรับส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อแหล่ง
ท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างและข้อเสนอแนะ คำถามเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ นช้าง
มีลกั ษณะเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และคำถามเกีย่ วกับข้อเสนอแนะ
เป็นคำถามแบบปลายเปิด ซึ่งคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีทางเลือก 5 ทาง โดยกำหนด
คะแนนและความหมายระดับคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ สำคัญอย่างยิง่
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ สำคัญ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่สำคัญ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ ไม่สำคัญอย่างยิง่
(ค) แบบสอบถามสำหรับบริษทั นำเทีย่ วผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป และส่วนที่ 2 การดำเนินธุรกิจ ทัง้ 2 ส่วนนีเ้ ป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Check
list) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended) สำหรับส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยว
หมูบ่ า้ นช้างและข้อเสนอแนะ คำถามเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างมีลกั ษณะ
เป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เป็นคำถามแบบปลายเปิด ซึ่งคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีทางเลือก 5 ทาง โดยกำหนด
คะแนนและความหมายระดับคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ สำคัญอย่างยิง่
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ สำคัญ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่สำคัญ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ ไม่สำคัญอย่างยิง่
(ง) แบบสอบถามสำหรับประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละเจ้าหน้าที่ ผูว้ จิ ยั แบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Check list) ส่วนที่ 2 ความคิด
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เห็นที่มีต่อผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างและข้อเสนอแนะ คำถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ผลกระทบของการพัฒนา แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง มีลกั ษณะเป็นคำถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และคำถามเกีย่ วกับข้อเสนอแนะ เป็นคำถามแบบปลายเปิด
ซึ่งคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีทางเลือก 5 ทาง โดยกำหนด คะแนนและความหมาย
ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ สำคัญอย่างยิง่
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ สำคัญ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่สำคัญ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ ไม่สำคัญอย่างยิง่
(2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา การสื่อความหมายและให้ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์ และแบบสำรวจข้อมูลพืน้ ฐานแหล่งท่องเทีย่ วให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
โดยจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมี
คุณสมบัตคิ อื เป็นนักวิชาการทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จำนวน
1 ท่าน และผูป้ ระกอบการบริษทั นำเทีย่ วทีม่ ปี ระสบการณ์นำเทีย่ วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จำนวน 2 ท่าน
(3) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
(ก) ข้อมูลทีเ่ ป็นข้อคำถามลักษณะปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา (Content Analysis) แล้วเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการเขียน
เชิงพรรณนา
(ข) ข้อมูลที่มีลักษณะปลายปิด ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (SPSS / PC+, Statistical Package for the Social Sciences/ Personal Computer) ในการหาค่าเฉลีย่ ( x ) และ
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.)
(ค) ข้ อ มู ล ที ่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส อุ ป สรรค
ให้คา่ น้ำหนัก ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านสังคม คะแนนเต็ม 1 คะแนน แบ่งเป็นรายละเอียดได้ดังนี้
เกิดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.40 คะแนน
ทำให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.10 คะแนน ทำให้เกิดการขัดแย้งขึน้ ในชุมชน
มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน ทำให้เกิดอาญากรรมเพิม่ ขึน้ มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน
คนต่างถิน่ มาแย่งงาน มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.10 คะแนน
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ด้านเศรษฐกิจ คะแนนเต็ม 1 คะแนน แบ่งเป็นรายละเอียดได้
ดังนี้ เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพ มีน้ำหนักความสำคัญ 0.30 คะแนน คนในพื้นที่หันมา
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีน้ำหนักความสำคัญ 0.10 คะแนน คนในพื้นที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้อยลง มีน้ำหนักความสำคัญ 0.10 คะแนน คนในพื้นที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีน้ำหนักความสำคัญ 0.20 คะแนน การท่องเที่ยวทำให้มีอาชีพที่หลากหลาย
มีน้ำหนักความสำคัญ 0.20 คะแนน การท่องเที่ยวทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม
มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.10 คะแนน
ด้านสิง่ แวดล้อม คะแนนเต็ม 1 คะแนน แบ่งเป็นรายละเอียดได้
ดังนี้ ทำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการใช้ทด่ี นิ เพือ่ การท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ มีนำ้ หนักความสำคัญ
0.20 คะแนน ทำให้เกิดมลภาวะด้านต่าง ๆ เช่น ขยะ น้ำเสีย มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.10 คะแนน
ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ มีน้ำหนักความสำคัญ 0.30 คะแนน ทำให้มีการทำลาย
สิ ่ ง แวดล้ อ มเพื ่ อ ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ เพื ่ อ การท่ อ งเที ่ ย ว มี น ้ ำ หนั ก ความสำคั ญ 0.30 คะแนน
และเกิดชุมชนแออัดบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.10 คะแนน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน คะแนนเต็ม 1 คะแนน แบ่งเป็น
รายละเอียดได้ ดังนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
น้อยเกินไป มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน การจัดการท่องเทีย่ วได้รบั ความร่วมมือจากทัง้ ฝ่ายรัฐ
เอกชน และชุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น มี น ้ ำ หนั ก ความสำคั ญ 0.30 คะแนน ขาดการส่ ง เสริ ม ด้ า น
การตลาดหรือมีนอ้ ยเกินไป มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.10 คะแนน การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตอ่ เนือ่ ง
มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน การสนับสนุนจากภาคเอกชนไม่ตอ่ เนือ่ ง มีนำ้ หนักความสำคัญ
0.10 คะแนน และขาดการสนับสนุน ความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิน่ มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.10
คะแนน
ด้านวัฒนธรรม คะแนนเต็ม 1 คะแนน แบ่งเป็นรายละเอียดได้
ดังนี้ เกิดการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมประเพณีเป็นเชิงพาณิชย์ มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน
เกิ ด การเปลี ่ ย นแปลงวิ ถ ี ช ี ว ิ ต เป็ น แบบคนเมื อ ง เช่ น การแต่ ง กาย การกิ น และยานพาหนะ
มีน้ำหนักความสำคัญ 0.20 คะแนน ทำให้ภาษาท้องถิ่นลดความสำคัญลง ประชาชนในท้องถิ่น
ใช้ภาอื่นติดต่อสัมพันธ์กัน มีน้ำหนักความสำคัญ 0.10 คะแนน ขาดผู้นำเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยว
ไม่ซึมซับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว มีน้ำหนักความสำคัญ 0.10 คะแนน ทำให้เกิดการเลี้ยงช้าง
แบบทุนนิยม มีน้ำหนักความสำคัญ 0.10 คะแนน และทำให้คุณค่าของวัฒนธรรม ความเชื่อของ
การเลีย้ งช้างลดคุณค่าไป มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.30 คะแนน
สภาพแวดล้อมภายใน
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว คะแนนเต็ม 1 คะแนน แบ่งเป็น
รายละเอียดได้ ดังนี้ ด้านธรรมชาติ มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.40 คะแนน ด้านประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับช้าง
มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.30 คะแนน และด้านวัฒนธรรม มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.30 คะแนน
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ด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว คะแนนเต็ม 1 คะแนน
แบ่งเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน มีน้ำหนักความสำคัญ 0.40 คะแนน การบริการ
มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน ข้อมูลข่าวสาร มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน และสถานที่
/ สิง่ แวดล้อม มีนำ้ หนักความสำคัญ 0.20 คะแนน
ด้านการเข้าถึง คะแนนเต็ม 1 คะแนน แบ่งเป็นรายละเอียดได้
ดังนี้ ความสะดวกในการเข้าถึง มีน้ำหนักความสำคัญ 0.40 คะแนน เข้าถึงได้ทุกฤดู มีน้ำหนัก
ความสำคัญ 0.30 คะแนน บริการรถสาธารณะ มีนำ้ หนัก ความสำคัญ 0.30 คะแนน
3.3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ รวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร ตำรา และงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ สำรวจพื้นที่ การสังเกต และแบบสอบถาม
ในการ ทำวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ออกสำรวจกลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นประชาชนในพืน้ ทีท่ ง้ั หมดจำนวน 100
ชุด แต่เก็บได้เพียง 95 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 จากกลุม่ ประชากรทีเ่ ป็นประชาชนในพืน้ ทีท่ ง้ั หมด
ในส่วนของนักท่องเที่ยวได้ออกสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด
จำนวน 400 ชุด แต่เก็บได้เพียง 380 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 นอกนั้นพบว่าบางชุดมีข้อบกพร่อง
จึงไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้
x
สำหรับบริษทั นำเทีย่ วเนือ่ งจากแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างทีไ่ ปเก็บ ข้อมูล
ไม่มบี ริษทั นำเทีย่ วพานักท่องเทีย่ วมาเทีย่ ว และอีกประการเส้นทางนีไ้ ม่ได้เป็นเส้นทางการท่องเทีย่ ว
จึงไม่มบี ริษทั นำเทีย่ วมาเข้าชม จึงไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ใน
อีสานใต้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จำนวน 3 ชุด
3.3.2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
(1) ส่วนของข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการหาข้อมูลจากการ
สำรวจ ด้วยคำถามแบบเลือกตอบ (Check list) เพื่อให้ทราบว่าการสำรวจในแต่ละพื้นที่มีหรือ
ไม่มคี วามพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ดังนัน้ จึงนำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา (Content Analysis) แล้ว เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการเขียนเชิงพรรณนา
(2) ในส่วนของแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (SPSS / PC+, Statistical Package for the
Social Sciences/ Personal Computer) ในการหาค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
( S.D.) ตามลักษณะของเครือ่ งมือ ดังนี้
(ก) ข้อมูลส่วนของผูต้ อบแบบสอบถาม นำมาแจกแจงความถีข่ องคำตอบ
และวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) แล้วนำเสนอ
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบ แบบสอบถาม
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นำมาแจกแจงความถีข่ องคำตอบ และวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละแล้วนำเสนอ
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง และ
ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างของผู้ตอบแบบสอบถาม
นำมาแจกแจงความถีข่ องคำตอบแต่ละข้อ โดยให้คำตอบตามอัตราการประมาณค่า ซึง่ มีสเกล 5,
4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับมาตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อ แล้วนำมาหาค่าเฉลีย่ ( ) ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
และความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง นำมาแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ โดยวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ได้ทง้ั หมด การแปลความหมายของคะแนน
ทีไ่ ด้จากคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แปลความหมายโดยถือเกณฑ์ดงั นี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ สำคัญอย่างยิง่
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ สำคัญ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่สำคัญ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ ไม่สำคัญอย่างยิง่
3.3.3 คำถามการวิจัยข้อที่ 3 แนวทางพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน
x
อีสานใต้ควรเป็นอย่างไร
3.3.3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
(1) ประชากร คือนักท่องเทีย่ ว บริษทั นำเทีย่ ว ประชาชนในพืน้ ที่ ควาญช้าง
และเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับหมูบ่ า้ นช้างหรือเข้ามาท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ นช้าง
(2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ประชาชนในพื้นที่
ควาญช้าง และเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับหมูบ่ า้ นช้างหรือเข้ามาท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ นช้าง
3.3.3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ การบันทึกเทป จดบันทึก
3.3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล นำผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคำถามการวิจยั ข้อที่ 1 และ
ข้อที่ 2 จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ควาญช้าง
ครอบครัวชาวบ้านตากลาง ผูจ้ ดั การวังช้าง แลเพนียด ผูป้ ระกอบการมัคคุเทศน์ เพือ่ ให้ได้แนวทาง
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ดังนีค้ อื
(1) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 ทีศ่ นู ย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ
อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
(2) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ทีว่ งั ช้าง แลเพนียด จ.อยุธยา
(3) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 ทีว่ งั ช้าง แลเพนียด จ.อยุธยา
3.3.3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) แล้วเขียน
รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการเขียนเชิงพรรณนา
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3.3.4 คำถามการวิจัยข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับ
กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้านควรเป็นอย่างไร
ในตอบคำถามการวิจยั ในข้อนีน้ น้ั ผูว้ จิ ยั นำผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคำถาม การวิจยั ทัง้
3 ข้อ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแนวทางพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่ม
อีสานใต้สคู่ วามยัง่ ยืน โดยเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
3.4 สรุป
จากการออกแบบดำเนินการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน
อีสานใต้ทก่ี ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นำเครือ่ งมือต่างๆ ไปศึกษาในพืน้ ที่ และจะนำเสนอในบทต่อไป

บทที่ 4 ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
4.1 บทนำ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
การนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ ผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
4.2 ผลการศึกษา
4.2.1 คำถามการวิจัยข้อ 1 แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้มีอยู่ที่ใดบ้าง
โดยการศึกษาจากกลุม่ ประชากร คือผูเ้ ลีย้ งช้างทีอ่ าศัยอยูใ่ นกลุม่ จังหวัดอีสานใต้ ซึง่ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เลือกศึกษาจากประชากร
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากผู้เลี้ยงช้างที่มีช้างเป็น
ของตนเอง เครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น 2 แบบคือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
สำหรับผู้เลี้ยงช้าง เพื่อให้ได้รายละเอียดของที่มา ที่อยู่ และจำนวนแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน
อีสานใต้ และ2) แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวตามกรอบแนวคิดขององค์ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทางด้าน
การท่องเทีย่ ว (ดูกรอบแนวคิดจากบทที่ 3) แล้วเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และการสำรวจพื้นที่พบที่อยู่ของหมู่บ้านช้างในอีสานใต้มี 3 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ และ
จ.บุรรี มั ย์ แล้วนำเสนอทัง้ 3 จังหวัดทีพ่ บหมูบ่ า้ นเลีย้ งช้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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เขวา บานเลขที่ 94 หมูท ี่ 3 ต.ตลาดแรง อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ
Tel.0-9642-0541 /0-4712-9153
2. เมือง 1. นางบุญสง ไตรยศ อายุ 51
บานเลขที่ 699 หมูท ี่ 10 ต.บานคาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Tel. 0-4480-0550
2. นายสุวฒ
ั น เติมศักดิ์ อายุ 53
บานเลขที่ 99 หมูท ี่ 10 ต.บานคาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Tel. 0-5023-5764
3. นายทองดี พงษวเิ ศษ อายุ 53
บานเลขที่ 187/4 หมูท ี่ 1 ต.บานคาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Tel. 0-9282-9376
4. นางทองดี พรหมสิทธิ์ อายุ 51
บานเลขที่ 223 หมูท ี่ 10 ต.บานคาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Tel. 0-7879-9497

อําเภอ

เลีย้ งชาง

แสดงชาง 200,000

เลีย้ งชาง

ทํานา

ทํานา

ทํานา

ทํานา

30,000

10,000

20,000

เลีย้ งชาง

ทํานา

หลัก

อาชีพ

รายได
รอง บาท/
เดือน
เลีย้ งชาง 30,000

4.2.1.1 จ.ชัยภูมิ
(1) ตารางแสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดชัยภูมิ

ปูย า ตา
ยาย

พอ

ปูย า ตา
ยาย

ปูย า ตา
ยาย

ความชอบ
ของตนเอง

2480

2518

2508

2518

2535

การเรียนรูว ธิ เี ลีย้ งชาง
จาก
ตัง้ แตป

60

31

41

31

14

ประกอบอาชีพ
เลีย้ งชาง (ป)

แสดง แหนาค
บริการ
นักทองเทีย่ ว
ลากไม แหนาค
แสดง เร

บริการ
นักทองเทีย่ ว
แสดง เร
ลากซุง แหนาค
แสดง เร

แสดงสวนนงนุช จ.
ชลบุลี

ลักษณะงาน

4

2

จํานวน
ชาง

45

46
(2) แสดงสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของประชากรของหมู่บ้าน /
ชุมชนทีพ่ บว่า มีการเลีย้ งช้างของ จ.ชัยภูมิ
การปกครอง
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีประวัตคิ วามเป็นมา ของชุมชนเริม่
เมือ่ ประมาณ 200 กว่าปีทผ่ี า่ นมานายเพชร ได้เข้ามาก่อตัง้ ชุมชนขึน้ ทีบ่ า้ นกุดม่วง และตัง้ ตามชือ่ ของ
ต้นไม้คอื ต้นยางทีม่ อี ยูเ่ ยอะ จากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาเรือ่ ยมาจนปัจจุบนั ซึง่ มีจำนวนประชากรทัง้ หมด
1,003 คน เป็นเพศหญิง 503 คน และเพศชาย 500 คน ซึง่ มีจำนวน ครัวเรือนทัง้ หมด 208 ครัวเรือน
ประชากรมีเชือ้ สายไทยอีสาน ภาษาในท้องถิน่ จะใช้ภาษาอีสาน
ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในปีพ.ศ. 2523 ประมาณ 26 ปีมาแล้ว
ต.บ้านค่าย เป็นชื่อมาจากเมื่อสถานที่แหล่งนี้เคยเป็นค่ายทหาร ค่ายกองช้างหลวงของเจ้าพ่อ
พระยาแล และได้แยกออกมาจากหมูท่ ่ี 1 โดยมีนายสุรตั น์ เติมศักดิเ์ ป็นผูใ้ หญ่บา้ นคนแรก มีจำนวน
ประชากร ทัง้ หมด 1,300 คน เป็นเพศหญิง 900 คน และเพศชาย 400 คน ซึง่ มีจำนวน ครัวเรือนทัง้ หมด
280 ครัวเรือน ประชากรมีเชือ้ สายไทยอีสาน ภาษาในท้องถิน่ จะใช้ภาษาอีสาน
สรุปได้ว่ามีการพบช้างในจังหวัดชัยภูมิอยู่ 2 แหล่งคือที่ อำเภอบ้านเขว้า
และอำเภอเมือง จำนวน 6 เชือก ซึง่ จะมีการเลีย้ งช้างในสัดส่วนช้าง 1 เชือกต่อคนเลีย้ ง 1 คน
สภาพแวดล้อม
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นเนินมีเนือ้ ที่ ประมาณ
416 ไร่ มีลักษณะดินเป็นดินแดง และดินทราย สถานที่ตั้งในชุมชนประกอบไปด้วยวัด โรงเรียน
ประถมศึ ก ษา และสถานี อ นามั ย มี แ ม่ น ้ ำ ชี ไ หลผ่ า นรอบหมู ่ บ ้ า น ตลอดจนมี พ ื ้ น ที ่ ป ่ า เป็ น
ป่าสาธารณะจำนวน 1 แห่ง สำหรับการเดินทางนั้นเดินทางโดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางสายชัยภูมิหนองบัวระเหว
ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทีล่ มุ่ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
150 ไร่ มีลักษณะดินเป็นดินดำปนดินเหนียว สถานที่สำคัญในชุมชนประกอบไปด้วยวัด โรงเรียน
ประถมศึกษา และการประปาส่วนภูมิภาค มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่เป็นฝายน้ำ และสระน้ำ
สาธารณะ 2 แห่ง เพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก สวนครัว และนำไปใช้อุปโภคบริโภค การเดินทางนั้น
เดินทางโดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางสายโคราช-ชัยภูมิ
สภาพเศรษฐกิจ
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ในพืน้ ทีน่ ม้ี ชี อ่ื เสียงในการ ทอผ้าไหม
ดังนั้นจึงพบว่ามีการทอผ้าไหมเป็นอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ด้านการเกษตรมีการทำนา ทำไร่เช่น
มันสำปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส ส่วนการเลีย้ งสัตว์พบว่ามีการเลีย้ งสัตว์จำพวก วัว ควาย ไก่ ช้าง เป็ด
หมู ปลา
ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พบว่าไม่มโี รงงานอุตสาหกรรม ในพืน้ ทีน่ ้ี
ส่วนใหญ่พบ การทำนา ทำไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส พบการเลีย้ งสัตว์จำพวก วัว ช้าง
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หมู เป็ด ไก่ และมีการทำประมงน้ำจืด เพราะมีลำน้ำชีไหลผ่านรอบหมูบ่ า้ น
(3) ตำนานความเชื่อ และวรรณกรรมท้องถิ่นของประชากรของหมู่บ้าน /
ชุมชนทีพ่ บว่า มีการเลีย้ งช้าง
ตำนานความเชือ่ เกีย่ วกับประเพณี
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีประเพณีทเ่ี รียกว่า "งานฉลองกูแ่ ดง"
นิยมทำกันในเดือนเมษายน ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค่ำของทุกปี โดยมีมหรสพ ทำบุญตักบาตร จุดบัง้ ไฟ
แห่กู แห่นางสงกรานต์ รอบหมูบ่ า้ นแล้วไปสงน้ำทีก่ ู่ เพือ่ เป็นการสักการบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องหมูบ่ า้ น
ให้อยูด่ มี สี ขุ มีความเจริญในหมูบ่ า้ น
ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีประเพณีทเ่ี รียกว่า "โรงปะกำช้าง" โดยมี
ความเชือ่ ว่าก่อนทีจ่ ะไปไหนก็ตาม ต้องมีการเซ่นไหว้ผปี ระกำช้างให้ชว่ ยคุม้ ครองช้างและนำเอาเชือก
และหนังไปไหว้ไว้ในโรงผีประกำ เพือ่ เอาไว้ผกู ช้างให้ปลอดภัย
วรรณกรรมท้องถิ่น ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีการร่ำผีฟ้า
เล่นนางอึง้ นางมวย นางด้ง
(4) ปัญหาและอุปสรรคของประชากรของหมู่บ้านหรือชุมชนที่พบว่า มีการ
เลี้ยงช้าง
ปัญหา
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ปัญหาส่วนใหญ่ทพ่ี บก็คอื ไม่มสี ถานที่
เลีย้ งช้าง อาหารไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการเลีย้ งช้าง และรายได้ไม่เพียงพอในการเลีย้ ง
ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ไม่มีสถานที่เลี้ยงช้าง อาหารไม่เพียงพอ
ที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง
อุปสรรค
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ทำเลสถานทีไ่ ม่เหมาะกับการเลีย้ งช้าง
ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พื้นที่ในการเลี้ยงช้างไม่เพียงพอ ทำเล
เลี้ยงช้างไม่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิม่ เติม
ประการแรก ต้องการให้มีทำเล สถานที่ในการเลี้ยงช้างที่เหมาะสม
ประการที่สองต้องการให้มีที่ทำงานให้ช้างเพื่อจะได้ไม่ต้องพาช้าง เข้าไปทำงานที่ต่างจังหวัด
ประการที่สาม ต้องการให้มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ปางช้าง สวนช้าง ศูนย์ช้าง ใกล้บ้านเพื่อจะ
ได้มรี ายได้มาเลีย้ งครอบครัว และประการทีส่ ่ี ต้องการให้มแี หล่งอาหาร ในการเลีย้ งช้างทีเ่ พียงพอเพือ่
จะได้ไม่ตอ้ งพาช้างออกเร่ขออาหาร
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ พืน้ ที่ จ.ชัยมู ิ มีทำเลสถานทีไ่ ม่เหมาะกับการเลีย้ งช้าง ทำให้ชา้ ง
มีอาหารไม่เพียงพอต่อประชากรช้างทำให้คนเลีย้ งช้างต้องนำช้างออกไปหากินนอกพืน้ ที่

จอมพระ

อําเภอ

ทํานา
ทํานา
เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง
ทํานา

นายกองพัฒนา สุขจิต
14 หมู 1 ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร
นายเหลื่อม สุขจิต
96 หมู 1 ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร
นางเหลือม สุดโสม
ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

หลัก
ทอผา
ไหม
ทํานา

30,000

10,000

10,000

10,000

6,000

รายได
(เดือน)
รอง
เลี้ยงชาง 10,000

อาชีพ

นายสอน สุขจิต
233 หมู 1 ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร

นางเผอะ สุขจิต
56 หมู 1 ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร
นายยอด สุขจิต
231 หมู 3 ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร
โทรศัพท 044-576209

รายชื่อ / ที่อยู

4.2.1.2 จ. สุรนิ ทร์
(1) ตารางแสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

ญาติทบี่ าน
ตากลาง

บิดา

บิดา

บิดา
มารดา

บิดา

2541

2516

2530

2495

2523

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
บิดา
2535

จํานวน
ประกอบอาชีพ
ลักษณะงาน
ชาง
เลี้ยงชาง (ป)
14
ใชในการทองเทีย่ วอยูทจี่ ังหวัด
1
ภูเก็ต
15
จะนําชางไปอยูทจี่ ังหวัดชลบุรี
1
พัทยาเพื่อใชในการทองเที่ยว ทํา (ตาย
สัญญากับบริษัท 5 ป หมด
เมือ่ ป
สัญญาก็จะทําสัญญาตอ
2538)
54
ใชในการทองเทีย่ วอยูทจี่ ังหวัด
1
ภูเก็ต (อยูทภี่ เู ก็ตตลอดไมไดกลับ
บาน 3 ปแลว)
19
ใชในการทองเทีย่ วอยูทจี่ ังหวัด
1
ภูเก็ต
53
ใชในการทองเทีย่ วอยูทจี่ ังหวัด
2
ภูเก็ตในรีสอรทใหนกั ทองเทีย่ ว
1
8
ใชในการทองเทีย่ วอยูทจี่ ังหวัด
ภูเก็ต และมีการจางไปแสดงใน
ละครพระนเรศวรที่พัทยา

48

เขวาสิน
รินทร

อําเภอ

นางเจียน นับถือดี
133/1 หมู 1 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร
นายเชี่ยว เรียงเงิน
136 หมู 4 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร
โทรศัพท 06 - 2314118
นางอรสา ใบพลูทอง
49 หมู 4 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร
โทรศัพท 09 - 8459163
นายสมศักดิ์ เจียงเงิน
199 หมู 2 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร
โทรศัพท 09 - 2622283
นายเวียน เรียงเงิน
80 หมู 4 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร
โทรศัพท 01 - 7750054
นายเชียบ เรียงเงิน
49 หมู 4 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร
นายสมเกียรติ เรียงเงิน
49 หมู 4 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

เลี้ยงชาง
ทํานา
ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
ทํานา

คาขาย

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา
เลี้ยงชาง

ทํานา

คาขาย

12,000

20,000

20,000

60,000

5,000

รายได
(เดือน)
เลี้ยงชาง 7,000
ทอผา
เลี้ยงชาง 7,000

อาชีพ

พี่ชาย

บรรพบุรุษ

ลุงเชี่ยว

บรรพบุรุษ
พี่ชาย

บรรพบุรุษ

การไปรับ
ขางฝกชาง

บรรพบุรุษ

2531

2528

2531

2531

2543

2528

2547

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

18

21

18

18

5

ใชในการทองเทีย่ วทีจ่ ังหวัดภูเก็ต

ใชในการทองเทีย่ วทีจ่ ังหวัดภูเก็ต

ใชในการทองเทีย่ วทีอ่ ําเภอแม
รินทร จังหวัดเชียงใหม

ใชในการทองเทีย่ วทีจ่ ังหวัด
เชียงใหม

ใชในการทองเทีย่ วทีจ่ ังหวัด
เชียงใหม

ประกอบอาชีพ
ลักษณะงาน
เลี้ยงชาง (ป)
2
ใชในการทองเทีย่ วทีจ่ ังหวัด
กาญจนบุรี
21
ใชชางรับจางรับทัวรทจี่ ังหวัด
กาญจนบุรี

1

2

2

10

1

1

จํานวน
ชาง
1

49

ทาตูม

ทาตูม

อําเภอ

เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง

ทํานา
ทํานา

นางคง จงใจงาม
61 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายมิล ศาลางาม
64 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

รอง
เลี้ยงชาง

อาชีพ

ทํานา

หลัก

นางอนันญา หอมหวน
59 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร โทรศัพท 09-2332035

นายเครือย ศาลางาม
68 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
โทรศัพท 05 - 7760125
นางคําจันทร เพชรกลา
31 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายไพรัช มาสีงาม
33/1 หมู 1 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

8,000

10,000

5,000

8,000

16,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

2481

2509

2534

2536

2517

2529

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

68

40

15

13

32

20

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

ใชเพื่อการ
ทองเที่ยว
ใชในการทองเที่ยว
แสดงโชวที่ศูนยคช
ศึกษา ต.กราโพ อ.
ทาตูม จ.สุรินทร
ใชในเชิงการ
ทองเที่ยวที่จังหวัด
กาญจนบุรี
ใชในการทองเที่ยว
ที่จังหวัดพัทยา
อยูที่ศูนยคชศึกษา
ใชในการทองเที่ยว

ใชในการทองเที่ยว

ลักษณะงาน

-

2

1

1

2

1

จํานวน
ชาง

50

อําเภอ

ทํานา

ทํานา

นายไชยา ศาลางาม
28/1 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

รอง
เลี้ยงชาง

อาชีพ

ทํานา

หลัก

นายยา นิชํานาน
60 หมู 7 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นายจันทร ศาลางาม
90/1 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
โทรศัพท 06-1717548
นายสุรชัย สายทะเล
6/2 หมู 1 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
โทรศัพท 01-0743631

รายชื่อ / ที่อยู

16,000

16,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
-

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บิดา

บรรพบุรุษ

2524

2517

2549

2499

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

25

32

4 เดือน

50

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

นําชางออกสัญจร
ขายกลวย ขาย
แหวน
แสดงโชวใน
ศูนยศชศึกษา
ต.กราโพ อ.ทาตูม
จ.สุรินทร ทุกวัน
เสาร-อาทิตย
เขาอยูในศูนยคช
ศึกษา ฝกแสดง
โชว ใชในการ
ทองเที่ยว
เขาอยูในศูนยคช
ศึกษา ใชในการ
แสดงโชว และให
นักทองเที่ยวนั่งใน
โอกาสตางๆ

ลักษณะงาน

-

-

1

-

จํานวน
ชาง

51

ทาตูม

อําเภอ

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

นายพร ผายสุวรรณ
125 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นายสมจิต สําราญใจ
35 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

ทํานา

หลัก

นายสมยศ แสนดี
37 หมู 13 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นายยา ศาลางาม
16 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู
รอง

ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

อาชีพ

8,000

-

8,000

รายได
บาท/
เดือน
10,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บิดา

บิดา
มารดา

บิดา

บรรพบุรุษ

2527

2525

2531

2486

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

22

24

18

63

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

เปนชางเรรอน
ขายกลวย ขาย
แหวน
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา
ต.กราโพ อ.ทาตูม
จ.สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา
ต.กราโพ อ.ทาตูม
จ.สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง

52

อําเภอ
หลัก
ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

รายชื่อ / ที่อยู

นายทองสุข มะลิงาม
24/2 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นางเทียม ยางงาม
24 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นางเกลียว หอมหวน
64 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นางสมพร ยายิรัมย
7 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รอง

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

อาชีพ

8,000

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บิดา

บิดา
มารดา

บิดา

บิดา

2511

2547

2507

2517

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

38

1 ป 4 เดือน

42

32

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
นําชางเขาศูนยคช
ศึกษา เพื่อนํา
แสดงโชวในงาน
ของหมูบาน
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง

53

รายชื่อ / ที่อยู

นางบัว แสนดี
51 หมู 2 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

ทํานา

ทํานา

นายทองคํา ทองโท
48/2 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รอง

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

อาชีพ

เลี้ยงชาง

ทํานา

หลัก

นายยา จําเริญดี
23/2 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

33 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

ทาตูม นางสุมาลัย กําจร

อําเภอ

8,000

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บิดา

บิดา

บิดา
มารดา

บิดา

2502

2481

2531

2507

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

47

58

18

42

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง

54

อําเภอ

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

นายมาก สุขศรี
1 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นายคํา แสนดี
22 หมู 1 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

รอง

นายเจริญพร เสาแคน
101 หมู 7 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

อาชีพ

เลี้ยงชาง

หลัก

นายคง ศาลางาม
25/1 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

8,000

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

บิดา
มารดา

บิดา
มารดา

บิดา

2515

2508

2519

2508

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

34

41

30

41

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง

55

ทาตูม

อําเภอ

นายปยะพงศ จงใจงาม
39 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง

ทํานา

นายเมอะ ทรัพยมาก
43 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายดาว อินสําราญ
27 หมู 7 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายสมยศ สุขบันเทิง
33 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายดาว มะลิงาม
59 หมู 7 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นางปู ศาลางาม
132 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

เลี้ยงชาง

รอง

ทํานา

ทํานา

หลัก

นายบุญเกิด สายทะเล
6/2 หมู 1 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

อาชีพ

100,000

6,000

8,000

8,000

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

-

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

2546

2488

2499

2536

2531

2514

2526

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

3

52

50

13

19

35

23

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

แสดงโชว และ
รับจางทั่วไป
ทําการแสดงโชว
และให
นักทองเที่ยวเชา
ขายกลวย

ใชในการทองเที่ยว
ที่ศูนยคชศึกษา ต.
กระโพ อ.ทาตูม จ.
สุรินทร
ใชแสดงโชว และ
รับจางทั่วไป
เดินทัวรที่พัทยาให
นักทองเที่ยวเชา
รับทัวรและรับจาง

ลักษณะงาน

-

1

-

-

-

-

1

จํานวน
ชาง

56

ทาตูม

อําเภอ

นางสาวมณีรัตน จันลา
15 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายสวัสดิ์ โยนก
23 หมู 5 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นางสมพร ศิริรจน
68 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นางแสงตะวัน บันเทิงจันทร
12/1 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นายสุริยา ทับมาศ
39 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายสุรัตน จันทรคนา
18/1 หมู 10 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายมาโนช รุงเรือง
123 หมู13 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง

ทํานา
ทํานา
ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

รอง

ทํานา

หลัก

อาชีพ

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

บิดา
มารดา
บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

2506

2524

2535

2542

2529

2523

2534

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

43

25

14

10

20

26

15

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

นําเที่ยวและแสดง
โชว
แสดงโชว นําเที่ยว
ใหนักทองเที่ยวขี่

นําเที่ยว

รับจางทั่วไป และ
ทําการแสดง
รับทัวรและรับจาง
ทั่วไป
แสดงโชว และนํา
เที่ยวให
นักทองเที่ยว
เลี้ยงไวเฉยๆ
เพราะแกแลว

ลักษณะงาน

-

-

-

1

-

-

1

จํานวน
ชาง

57

อําเภอ

เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา
ทํานา
ทํานา
ทํานา

นายวินัย งามสงา
48 หมู 2 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นายจักริช สรอยจิตร
24 หมู 5 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายบรรณ จงใจงาม
13/2 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายลา ศาลางาม
117 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายนิคร เสาวะโร
107 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

นายยา จําเริญดี
23/2 หมู 8 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รอง
เลี้ยงชาง

อาชีพ

ทํานา

หลัก

นางสาวเย็น ศาลางาม
69 หมู14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

2514

2479

2516

2539

2522

2500

2534

การเรียนรูว ิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

35

70

33

10

27

49

15

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

เดินทัวรอยูที่พังงา
ใหนักทองเที่ยวเชา
แสดงโชว

นําเที่ยว

แสดงโชว และนํา
เที่ยวให
นักทองเที่ยวขี่
แสดงโชว ให
นักทองเที่ยวขี่
เที่ยว
แสดงโชว และนํา
เที่ยวให
นักทองเที่ยวขี่
แสดงโชว

ลักษณะงาน

-

1

-

-

-

-

-

จํานวน
ชาง

58

ทาตูม

อําเภอ

นางแสงจันทร มะลิงาม
24/2 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
โทรศัพท 07 – 2602547
นายมา ศาลางาม
28/1 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

นายหลอด อินทรสําราญ
29/1 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายพร เกลือจันทร
71 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
โทรศัพท 01 – 5343427

นางมา จงใจงาม
50 หมู 13 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายสุด ผาสุก
32 หมู 4 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

รอง

ทํานา

หลัก

อาชีพ

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

สามี

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

2483

2549

2518

-

-

-

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

30

3 เดือน

20

-

-

-

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

ไปตามหมูบาน
เชน ไปโชว ใหคน
นั่ง ใหคนลอดทอง
ชาง

เลี้ยงไปแสดงตาม
หมูบาน เชนให
ลอดทองชาง ให
คนนั่ง
ทําการแสดงโชว
และรับจางทั่วไป

นําเที่ยว และให
นักทองเที่ยวขี่
แสดงโชว
ฝกชางใชแสดงโชว

นําเที่ยว

ลักษณะงาน

2

3

2

-

-

-

จํานวน
ชาง

59

อําเภอ

นางสกุลทิพย จงใจงาม
88 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายชัยเจริญ สุขศรี
50 หมู 13 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายสุข ทรัพยมาก
18 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายมาด ศาลางาม
18/1 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายดวง กานอินทร
50 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
โทรศัพท 09-2875185
นายทองสุก มะลิงาม
24/2 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
โทรศัพท 07-2602547
นายบุญธรรม ศาลางาม
64 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู
เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง
ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา
ทํานา
ทํานา
เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

รอง

ทํานา

หลัก

อาชีพ

8,000

8,000

8,000

-

8,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

2516

2512

2531

2500

2536

2502

2517

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

33

37

18

49

49

47

25

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

ไวทําการแสดง

ทําการแสดงโชว
และรับจางทั่วไป

รับแขก แสดงโชว

ใชกับนักทองเที่ยว

รับทัวรและรับจาง
ทั่วไป
แสดงโชว นําเที่ยว
ใหนักทองเที่ยวขี่
ใหนักทองเที่ยวขี่

ลักษณะงาน

1

-

1

1

-

-

-

จํานวน
ชาง
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เมือง

อําเภอ

นายสํารวย ศาลางาม
82 หมู 14 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายเอี่ยม ศาลางาม
3/1 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายอิ หอมหวน
190 หมู 1 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายสงฆ เครือจันทร
17 หมู 17 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายชอบ เรียงเงิน
ต.แกใหญ อ.เมือง จ.สุรินทร
โทรศัพท 01-5798843

นางทองจันทร ศาลางาม
25/1 หมู 11 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร
นายนิติพัฒน แสนดี
51 หมู 9 ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

เลี้ยงชาง
เลี้ยงชาง

ทํานา
ทํานา
เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

รับราชการ

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

รอง

ทํานา

หลัก

อาชีพ

18,000

8,000

9,000

8,000

4,000

7,000

รายได
บาท/
เดือน
8,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ
พี่ชาย

บิดา
มารดา
บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

2531

2497

2526

2516

2528

2527

2514

การเรียนรูว ิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

18

52

23

33

21

22

34

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

ใชในการทองเที่ยว
ที่จังหวัดเชียงใหม

แสดงโชว

นําเที่ยว

รับจางทั่วไป เชน
ไปอยูที่ภเู ก็ต
พัทยา แตไมไดเซ็น
สัญญา
เดินทัวรอยูที่พัทยา
ใหนักทองเที่ยวเชา
นําเที่ยว แสดงโชว

ใชกับนักทองเที่ยว

ลักษณะงาน

5

3

2

1

-

1

1

จํานวน
ชาง

61

ชุมพล
บุรี

อําเภอ

นายวัน เรียงเงิน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุริทร
โทรศัพท 09-9497527
นายวัตน เรียงเงิน
ต.แกใหญ อ.เมือง จ.สุรินทร
โทรศัพท 09-3819417
นายทองลอน ดีเวียง
23 หมู 2 ต.ศรีนรง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร
นางสาวประเทือง พรรณดี
23 หมู 14 ต.ชุมพล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร
นายชัย สังขโสมา
222 หมู 4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.สุรินทร

รายชื่อ / ที่อยู

เลี้ยงชาง
ทํานา
เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

รอง

คาขาย

หลัก

อาชีพ

8,000

8,000

30,000

8,000

รายได
บาท/
เดือน
26,000

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดสุรนิ ทร์

บรรพบุรุษ

บิดา

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ
พี่ชาย

บรรพบุรุษ

2542

2546

2529

2531

2529

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป

6

3

30

18

20

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

รับจางทั่วไป และ
ทําการแสดง

ใชชางแสดง เชน
เปาแคน ใหคนนั่ง
แสดงโชว

ใชในการทองเที่ยว
ที่จังหวัดเชียงใหม

ใชในการทองเที่ยว
ที่ภเู ก็ต และกระบี่

ลักษณะงาน

2

1

1

1

2

จํานวน
ชาง

62

63
(2) แสดงสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของประชากรของหมู่บ้าน /
ชุมชนทีพ่ บว่า มีการเลีย้ งช้างของ จ.สุรนิ ทร์
การปกครอง
ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ มีจำนวนประชากรทัง้ หมด 10,513 คน
เป็นเพศหญิง 5,240 คน และเพศชาย 5,273 คน ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,228 ครัวเรือน
ประชากรมีเชือ้ สาย ไทย ภาษาในท้องถิน่ จะใช้ภาษา ไทย เขมร ลาว และส่วย
ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์ มีจำนวนประชากรทัง้ หมด
10,560 คน เป็นเพศหญิง 5,416 คน และเพศชาย 5,090 คน ซึง่ มีจำนวนครัวเรือนทัง้ หมด 2,509
ครัวเรือน ประชากรมีเชือ้ สายไทย และเขมร นับถือศาสนาพุทธ โดยในหมูบ่ า้ นใช้ภาษาพูด 4 ภาษา
คือ ไทย เขมร ลาว และส่วย
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 15,787 คน
เป็นเพศหญิง 7,954 คน และเพศชาย 7,853 คน ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,192 ครัวเรือน
ประชากรมีเชื้อสาย ไทย เขมร กวย หรือส่วย ชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าชาวกวยหรือส่วย ตามตำรา
ของชาวฮอแลนด์จะ มีการฝึกช้างให้กษัตริย์ทำศึกสงครามตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนกลางไปถึง
สุโขทัยตอนปลาย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รวมของช้างขึ้นในสมัยนั้น และมีการสืบทอดการเลี้ยงช้าง
มาจนถึงปัจจุบนั ในหมูบ่ า้ นตากลาง จึงตัง้ ศูนย์คชศึกษาเพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมช้างในหมูบ่ า้ นจึงเรียก
หมูบ่ า้ นนีว้ า่ หมูบ่ า้ นช้าง
ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
จังหวัดสุรนิ ทร์ จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,089 คน ประชากรส่วนใหญ่ พูดภาษาพืน้ เมืองภาษา
เขมรสุรนิ ทร์ ส่วนต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ เป็นชุมชนเมือง มีพน้ื ที่ 11.39 ตารางกิโลเมตร มีชมุ ชน
25 ชุมชน จำนวนประชากรทัง้ สิน้ 41,961 คน เป็นชาย 19,954 คน หญิง 22,007 คน
ต.ศรีณรงค์ และต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ ต.ศรีณรงค์ตง้ั เมือ่ ปี
พ.ศ. 2487 โดยมีพน้ื ทีแ่ ยกจากตำบลชุมพลบุรี มีกำนันปกครองคนแรก คือ นายทองปาน ปริปณ
ุ นะ
และเป็นผูต้ ง้ั ตำบลโดยตัง้ ตามชือ่ หมูบ่ า้ นทีต่ น ได้ปกครองอยู่ คือ ศรีณรงค์ จำนวนประชากรในเขต
อบต. 7,969 คน ส่วน ต.ชุมพลบุรนี น้ั มีการรวมกลุม่ ตัง้ บ้านเรือนใกล้ลำน้ำมูล ใกล้ลำน้ำพลับพลา
ใกล้บริเวณห้วยหนองและบึงต่าง ๆ โดยอาศัยพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ทำกิน เมื่อมีจำนวน
ครัวเรือนหนาแน่น จึงย้ายครัวเรือนไปอยู่ที่ต่างๆ ซึ่งง่ายแก่การไปมาหาสู่ จนมีบ้านเรือนอยู่ทั่ว
ทุง่ กุลาร้องไห้ ซึง่ อยูใ่ นระหว่างแม่นำ้ ลำพลับพลาและแม่นำ้ มูล จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,444
คน
สภาพแวดล้อม
ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ เป็นทีร่ าบสูง เนือ้ ทีต่ ง้ั ชุมชนจะตัง้ ริมถนน
ทัง้ สองข้างทางของหมูบ่ า้ น ไม่มที างแยกเข้าไปอีก บ้านแต่ละหลังจะไม่ตดิ กัน ระยะทางทีต่ ง้ั บ้านแต่ละ
หลังตามริมถนนยาวประมาณ 3 กิโลเมตรก็สดุ ทางของหมูบ่ า้ น ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ทีน่ า ชุมชนจะ
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ตั้งอยู่ตามท้องนา และบ้านแต่ละหลังจะอยู่ติดนาเป็นชุมชนไม่แออัด อยู่ห่างไกลความเจริญ
มีศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งจรรโลงใจของคนในชุมชน ส่วนแหล่งน้ำมีลำน้ำชีที่ชาวบ้าน
ใช้ในการเกษตร และจะมีสระน้ำประจำหมูบ่ า้ นเป็นสระขนาดเล็ก ชือ่ สระยายเผือก ซึง่ ชาวบ้านในชุมชน
จะใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว และนำไปใช้อุปโภคบริโภค สำหรับพื้นที่ป่าจะเป็นป่าเบญจพรรณ
และส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ทีป่ า่ ส่วนบุคคล ไม่มพี น้ื ทีป่ า่ สำหรับเลีย้ งช้าง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นทุง่ นา
แต่มปี า่ ของตำบลจำนวน 30 ไร่ เป็นป่าป้องกันการบุกรุกห่างจากตัวหมูบ่ า้ น 3 กิโลเมตร
ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็นที่ดอน เป็นชุมชน
ทีม่ คี วามเจริญและพัฒนาแล้วสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อดุ มสมบูรณ์ดี มีสระน้ำกลางหมูบ่ า้ น และมีวดั
ประจำหมูบ่ า้ น 1 แห่ง ทีต่ ง้ั ของชุมชนตัง้ อยูใ่ นกิง่ อำเภอเขวาสินรินทร์ ส่วนแหล่งน้ำมีสระน้ำกลางหมูบ่ า้ น
คือสระน้ำแรด และห้วยประจำหมูบ่ า้ น และบ่อน้ำ 2 บ่อทีห่ มูบ่ า้ นใช้ดม่ื กิน พืน้ ทีป่ า่ ไม่มปี า่ ไม้ยนื ต้น
ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะ เพราะพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่จะเป็นทุง่ นา
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ เป็นทีร่ าบลุม่ แม่นำ้ เนือ่ งจากมีลำน้ำชี กับ
ลำน้ำมูลไหลผ่านในฤดูฝนน้ำมักจะท่วมทุกปี ส่วนสภาพพืน้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดี ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ทีน่ า
ใช้ในการเกษตร ส่วนแหล่งน้ำมีลำน้ำชี กับลำน้ำมูล พื้นที่ป่าไม้ในหมู่บ้านจะเป็นป่าเบญจพรรณ
ซึ ่ ง แต่ ก ่ อ นจะเป็ น ป่ า ดงดิ บ คื อ ป่ า ดงภู ด ิ น ส่ ว นมากเป็ น ป่ า เบญจพรรณ หรื อ ป่ า โปร่ ง แสง
และจะเป็นพืน้ ทีป่ า่ ส่วนบุคคลและจะปลูกต้นยูคาลิปตัสแทน
ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็น
ดินร่วนปนทราย มีพน้ื ทีท่ ง้ั หมด 46.928 ตร.กม. หรือประมาณ 75,085 ไร่ เส้นทางหลักทีผ่ า่ นตำบล
คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 จาก จ.สุรินทร์ไปทางทิศเหนือตอนสุรินทร์ - จอมพระ ช่วง
กิโลเมตรที่ 4 ถึงกิโลเมตรที่ 10 สำหรับต.ในเมือง มีเส้นทางการเดินทางมีรถไฟสายกรุงเทพฯอุบลราชธานี ผ่านสถานีรถไฟสุรนิ ทร์ ส่วนเส้นทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สายมิตรภาพ (2) ถึง อ.สีคว้ิ
จ.นครราชสีมา เลีย้ วขวาสายโชคชัย-เดชอุดม (24) ถึง อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ เลีย้ วซ้าย 28 กิโลเมตร
ถึงเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ ด้านระบบสาธารณูปโภคมีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ทว่ั ถึง ตลาดสดเทศบาล
3 แห่ง และสวนสาธารณะ 6 แห่ง
ต.ศรีณรงค์ และต.ชุมพล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ ทีต่ ง้ั ต.ศรีณรงค์ตง้ั อยู่
ทางทิศตะวันตำเฉียงเหนือของ จ.สุรินทร์ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 97 กิโลเมตร
และห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่ 70 หรือ 43,750 ไร่ ส่วน ต.ชุมพลบุรี มีการ
รวมกลุ่มตั้งบ้านเรือนใกล้ลำน้ำมูล ใกล้ลำน้ำพลับพลา ใกล้บริเวณห้วยหนองและบึงต่าง ๆ
โดยอาศัยพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ทำกิน เมื่อมีจำนวนครัวเรือนหนาแน่น จึงย้ายครัวเรือน
ไปอยู่ที่ต่างๆ ซึ่งง่ายแก่การไปมาหาสู่ จนมีบ้านเรือนอยู่ทั่วทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งอยู่ในระหว่างแม่น้ำ
ลำพลับพลาและแม่นำ้ มูล ไหลผ่านทางทิศเหนือจดลำพลับพลาทางทิศใต้จดลำน้ำมูล
สภาพเศรษฐกิจ
ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ชาวบ้านจะทำนาเป็นอาชีพหลัก
และมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กิน ไม่ได้ปลูกเพื่อขาย การปลูกข้าวจะปลูกข้าวเหนียวไว้ทำ
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ข้าวเหนียวสังขยา ส่วนการเลีย้ งสัตว์พบว่ามีการเลีย้ งเลีย้ งโค กระบือ และสุกรมีการเลีย้ งเป็นส่วนใหญ่
ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำนา
เพราะสภาพภูมศิ าสตร์เอือ้ อำนวย ส่วนการเลีย้ งสัตว์พบว่ามีเลีย้ งโค กระบือ และจะมีสกุ รบ้างเล็กน้อย
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพทำนา มีทำไร่บา้ ง
ก็คือไร่อ้อยไว้สำหรับเป็นอาหารช้าง และมีศูนย์คชศึกษาเป็นศูนย์รวมของช้าง ซึ่งคนส่วนใหญ่ใน
หมู ่ บ ้ า นจะนำช้ า งเข้ า ฝากเลี ้ ย งในศู น ย์ ค ชศึ ก ษา ซึ ่ ง เป็ น สถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วประจำหมู ่ บ ้ า น
ชาวบ้านจะมีรายได้จากการนำช้างมาฝากทีศ่ นู ย์ประมาณ 8,000 บาทต่อเชือก การเลีย้ งสัตว์สว่ นมาก
จะเลี้ยงกระบือ โค แต่จะเลี้ยงมากที่สุด คือกระบือ เพราะจะนำหนังไปใช้ในการทำหนังปะกำ
เพือ่ ใช้ในการคล้องช้างหรือทำพิธกี รรมตามความเชือ่ ของชุมชน
ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริมทำหัตถกรรม
ทอผ้า ส่วน ต.ในเมือง ประกอบอาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ งาน บริการ อาชีพเสริม งาน
หัตถกรรม
ต.ศรีณรงค์ และต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ อาชีพหลักทำนา
อาชีพเสริม เลีย้ งโค กระบือ รับจ้าง และทอผ้า
(3) ตำนานความเชื่อ และวรรณกรรมท้องถิ่นของประชากรของหมู่บ้าน /
ชุมชนทีพ่ บว่า มีการเลีย้ งช้าง
ตำนานความเชือ่ เกีย่ วกับประเพณี
ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มีการเซ่นปะกำ เลี้ยงผีปู่ย่าตายาย
ในพิธเี กีย่ วกับช้าง จะใช้ไก่ตม้ เป็นตัว ปลาย่าง ไข่ตม้ เซ่นไหว้ผบี รรพบุรษุ จะทำในวันขึน้ 6 ค่ำ เดือน
6 ของทุกปี และจะมีการเสีย่ งทายดูกบั ไข่ตม้ เกีย่ วกับความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน คนในครอบครัว
ว่าอยูด่ มี คี วามสุข จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ ในการทำพิธเี ซ่นปะกำแล้วแต่ความเชือ่ ของแต่ละบุคคล
ใครมีความเชื่อก็จะมีการทำพิธีนี้ขึ้น เช่น ถ้าลูกหลานจะแต่งงานก็ต้องทำพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ
เสียก่อน
ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์ มีพธิ กี ารแห่นางแมว ซึง่ เป็น
ประเพณีประจำหมู่บ้านจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน เพื่อทำพิธีขอฝนก่อนถึงฤดูการทำนา
มีการการเซ่นผีบรรพบุรษุ การทำพิธนี จ้ี ะทำให้ชว่ งทีม่ คี นไม่สบายในหมูบ่ า้ น และการเซ่นปะกำเฉพาะ
ครอบครัวทีม่ กี ารเลีย้ งช้าง
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชาวบ้านจะนับถือผีและจะต้องปฏิบัติ
ตามประเพณีอย่างเคร่งครัดก่อน ทีค่ วาญช้างจะออกไปคล้องช้างในป่าจะต้องมีการเซ่นไหว้บรรพบุรษุ
ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว โดยใช้ไก่ หัวหมู ผ้าขาว 1 วา เงิน 24 บาท เหล้า 1 ขวด และขนมหวาน เมือ่ ได้ชา้ ง
กลับมาก็มีการเลี้ยงอีกครั้ง การไปคล้องช้างสามีภรรยาต้องตัดผมก่อนออกจากบ้าน กลับมา
ก็ ต ้ อ งตั ด เช่ น กั น และเวลากวาดบ้ า นไม่ ใ ห้ ก วาดออกไปข้ า งนอก แต่ ใ ห้ ก วาดกองไว้ ใ นบ้ า น
และถ้ า ญาติ ม าเยี ่ ย มเยื อ นห้ า มนอนค้ า งอ้ า งแรมที ่ บ ้ า น และจะมี พ ิ ธ ี ก ารเซ่ น ไว้ ศ าลปะกำ
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ประจำหมู่บ้าน ซึ่งจะมีหมอช้างทำพิธีในการสวดปะกำ การทำหนังปะกำใช้ควาย 3 ตัว ตัวละเส้น
คือตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว นำหนังมาพันกันซึ่งเรียกว่าหนังปะกำยาวประมาณ 10 เมตร เพื่อนำ
ไปใช้ในการคล้องช้างตามป่า
วรรณกรรมท้องถิน่ จ.สุรนิ ทร์ จะมีการรำทีช่ าวบ้านเรียกว่า “รำแม่มด
หรือรำผีฟา้ ”
(4) ปัญหา และอุปสรรคของประชากรของหมูบ่ า้ นหรือชุมชนทีพ่ บว่า มีการ
เลี้ยงช้าง
ปัญหา
ต.เมื อ งสิ ง อ.จอมพระ จ.สุ ร ิ น ทร์ ไม่ ม ี อ าหารเพี ย งพอที ่ จ ะใช้ ใ น
การเลีย้ งช้างเพราะไม่มปี า่ ให้ชา้ งอยู่ ชาวบ้านบางคนจึงต้องนำช้างออกไปเร่รอ่ น
ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์ ขาดพืน้ ทีป่ า่ ในการเลีย้ งช้าง
เพราะส่วนใหญ่จะเป็นไร่นาไม่เหมาะแก่การเลี้ยงช้าง จึงจำเป็นต้องนำช้างไปอยู่ต่างจังหวัด
เพือ่ ใช้ในการท่องเทีย่ ว เพราะถ้าอยูท่ บ่ี า้ นก็ไม่มรี ายได้ และอาหารช้างไม่เพียงพอ
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ไม่มพี น้ื ทีป่ า่ ในการเลีย้ งช้าง เพราะส่วนมาก
จะเป็นพื้นที่ป่าส่วนบุคคล เมื่อไม่มีป่าไม้ก็ไม่มีอาหารให้ช้าง ชาวบ้านจึงต้องปลูกกล้วย ปลูกอ้อย
ปลูกหญ้าไว้ให้ชา้ งกิน แต่กไ็ ม่เพียงพอ ชาวบ้านบางคนก็ตอ้ งนำช้างออกไปเร่รอ่ น
ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ ทำเลเลีย้ งช้างไม่ดี ช้างป่วยบ่อย
ต.ศรีณรงค์ และต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ อาหารช้างไม่เพียงพอ
อุปสรรค
ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พื้นที่ในการเลี้ยงช้างไม่มี เพราะ
ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าส่วนบุคคล
ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์ ไม่มพี น้ื ทีป่ า่ ในการเลีย้ งช้าง
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ อาหารช้างไม่เพียงพอ ในการท่องเทีย่ วมัก
จะไม่นำช้างพลายมาให้นกั ท่องเทีย่ วนัง่ เพราะถ้าช้างพลายตกมันจะทำร้ายนักท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่จะ
ฝึกแสดงโชว์และ ใช้งาน
ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ ทำเลเลีย้ งช้างไม่ดี ช้างป่วยบ่อย
ต.ศรีณรงค์ และต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ อาหารช้าง
ไม่เพียงพอ
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมา จ.สุรนิ ทร์ ประชากรมีเชือ้ สาย ไทย เขมร กูย หรือส่วย ส่วนใหญ่พดู
ภาษาพืน้ เมืองภาษาเขมรสุรนิ ทร์ สามารถศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาเกีย่ วกับช้างได้จากเอกสาร ตำรา
จากพืน้ ที่ ควาญช้างอาวุโส ผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ที่ แต่เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางด้าน สิง่ แวดล้อม
และขยายตัวของสังคมเมืองทำให้สภาพพืน้ ทีป่ า่ ลดลง จึงทำให้ประสบปัญหาขาดอาหารในการเลีย้ ง
ช้าง

1.สตึก

อําเภอ

4. นายพรรณ หอมเนียม อายุ 78
บานเลขที่ 85 หมูท ี่ 7 ต.หนองใหญ อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-8529-5804-6
5. นายสมคิด คําเลิศ อายุ 45
บานเลขที่ 173 หมูท ี่ 7 ต.หนองใหญ อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. -

1. นายชัย ยิ้มรัมย อายุ39
บานเลขที่ 8/3 หมูท ี่ 15 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel.2. นายสราวุธ ครยก อายุ 15
บานเลขที่ 10/1 หมูท ี่ 5 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-9694-9685
3. นายสุรินทร แสนดี อายุ 15
บานเลขที่ 12/3 หมูท ี่ 6 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรมั ย
Tel. -

รายชือ่ / ที่อยู

รับจาง
ทัว่ ไป

ทํานา

เลีย้ งชาง

กําลัง
ศึกษา

แสดงชาง

ชกมวย

กําลัง
ศึกษา

ทํานา

รอง
เลีย้ งชาง

หลัก
ทํานา

อาชีพ

30,000

พอ แม

พอ แม

พอ

8,000

2,000

ตา

2519

2519

2540

2539

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปู
2525

9,000

8,000

บาท/เดือน

รายได

4.2.1.3 จ.บุรรี มั ย์
(1) ตารางแสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

30

30

9

10

24

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. แหนาค
2. งานกฐิน

1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
แหนาค

บริการ
นักทองเทีย่ ว

บริการ
นักทองเทีย่ ว

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

67

1.สตึก

อําเภอ

6. นางตอย เจิมรัมย อายุ 32
บานเลขที่ 33 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-5916-6902
7. นางชุติมา ชวยรัมย อายุ 40
บานเลขที่ 187 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-9939-6676
8. นางสมบูรณ ชุบเสนา อายุ 50
บานเลขที่ 108/1 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-9939-6676
9. นางนภาพร ทรัพยมาก อายุ 43
บานเลขที่ 31/1 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-1639-4556
10. นายออนศรี รามนิลา อายุ 58
บานเลขที่ 91/1 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-6156-5108
11. นายวร ทรัพยมาก อายุ 48
บานเลขที่ 91/1 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-7225-3102

รายชือ่ / ที่อยู
รอง
เลีย้ งชาง

ทํานา

คาขาย

ทํานา

เลีย้ งชาง

เลีย้ งชาง

หลัก
ทํานา

ธุรกิจ
สวนตว
กําลัง
ศึกษา
เลีย้ งชาง

ทํานา

ทํานา

อาชีพ

15,000

10,000

7,000

20,000

50,000

10,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

ปูย าตายาย

พอ แม

พอ แม

เพื่อน

เพื่อน
รวมงาน

2545

2519

2518

2545

2544

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
พอ
2533

4

30

31

4

5

16

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

บริการ
นักทองเทีย่ ว

1. แหนาค
2. เร

บริการ
นักทองเทีย่ ว

แหนาค

บริการ
นักทองเทีย่ ว

1. แหนาค
2. เร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

68

1.สตึก

อําเภอ

13. นายศุภชัย บุญครอง อายุ 39
บานเลขที่ 206/1 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-5148-8746
14. นายสมบูรณ ทรัพยมาก อายุ 47
บานเลขที่ 70 หมูท ี่ 2 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-9515-9082
15. นายสังวาล วงศเมือง อายุ 28
บานเลขที่ 37 หมูท ี่ 2 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-7083-2030
16. นายดอน วงศเมือง อายุ 61
บานเลขที่ 43 หมูท ี่ 2 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-6156-5108
17. นายฉลาม ศาลางาม อายุ 29
บานเลขที่ 85 หมูท ี่ 2 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-8993-7130-9

12. นายพิม ซอนกลิ่น อายุ 49
บานเลขที่ 76/3 หมูท ี่ 1 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. -

รายชือ่ / ที่อยู

เลีย้ งชาง

เลีย้ งชาง

เลีย้ งชาง

เลีย้ งชาง

เลีย้ งชาง

ทํานา

ทํานา

ทํานา

ทํานา

รอง
เลีย้ งชาง

ทํานา

หลัก
ทํานา

อาชีพ

7,000

20,000

15,000

7,000

3,000

8,500

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

พอ แม

เพื่อนบาน

ปูย าตายาย

ปูย าตายาย

เพื่อน
คนรูจกั

2542

2545

2539

2543

2549

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปูย าตายาย
2540

7

5

10

6

3 เดือน

9

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. แหนาค
2. บริการ
นักทองเทีย่ ว

บริการ
นักทองเทีย่ ว

1. แหนาค
2. เร

บริการ
นักทองเทีย่ ว

1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
เร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

69

1.สตึก

อําเภอ

22. นางสมจิตร ทรัพยมาก อายุ 37
บานเลขที่ 178 หมูที่ 3 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-7941-6447
23. นายปน ใหญรัมย อายุ 32
บานเลขที่ 14 หมูที่ 3 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. -

18. นายประสิทธิ์ บุญเสริม อายุ 64
บานเลขที่ 12 หมูที่ 2 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 19. นายชํานาญ วงศสุนทร อายุ 29
บานเลขที่ 10 หมูที่ 2 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 20. นายศรี มงคล อายุ 42
บานเลขที่ 139 หมูที่ 3 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-5149-7603
21. นายบันเทิง กาลอินทร อายุ 58
บานเลขที่ 182/3 หมูที่ 3 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. -

รายชื่อ / ที่อยู

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง
เลี้ยงไหม

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

รอง
เลี้ยงชาง

หลัก
ทํานา

อาชีพ

10,000

10,000

30,000

20,000

10,000

9,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

พอ แม

ปูยาตายาย

2549

2541

2542

2547

ปูยาตายาย

ปูยาตายาย

2539

พอ แม

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปูยาตายาย
2521

4

8

7

2

10

28

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

บริการ
นักทองเที่ยวที่
สวนชาง จ.พัทยา

1. แหนาค
2. บริการ
นักทองเที่ยวบาน
ตากลาง
บริการ
นักทองเที่ยวที่
พัทยา

1. แหนาค
2. เร
3. แสดง

1. เร
2. แหนาค

บริการ
นักทองเที่ยว

ลักษณะงาน

1

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

70

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

71

อําเภอ
1.สตึ ก

รายชื่ อ / ที่ อ ยู
24. นายสมศั กดิ์ สอนศรีด า อายุ 49
บ านเลขที่ 9 หมูที่ 2 ต.ท า ม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัมย
Tel. 0-9630-0017
25. นายที โปงรั มย อายุ 64
บ านเลขที่ 145 หมู ที่ 2 ต.ท าม ว ง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel. 0-6982-0810
26. นางสํ าลี ปรั มย อายุ 50
บ านเลขที่ 139/3 หมูที่ 3 ต.ท าม ว ง อ.สตึ ก จ.บุ รีรั มย
Tel. 0-7831-1392

อ
หลั ก
ทํ านา

ทํ านา

ทํ านา

27. นายบุญ เกิ ด ช ว ยรัม ย อายุ 54
บ านเลขที่ 3 หมูที่ 3 ต.ท า ม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัมย
Tel. 28. นางสมพร ซอนกลิ่น อายุ 45
บ านเลขที่ 7 หมูที่ 3 ต.ท า ม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัมย
Tel. 0-1428-7685

ทํ านา

29. นายตุ ย ศาลางาม อายุ 56
บ านเลขที่ 54 หมู ที่ 4 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรั มย
Tel. -

เลี้ ยงช าง

ทํ านา

1.สตึก

อําเภอ

34. นายชื่น ยูงรัมย อายุ 65
บานเลขที่ 30/2 หมูท ี่ 7 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. -

31. นางปอน เทียมเลิศ อายุ 46
บานเลขที่ 71 หมูท ี่ 6 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel. 0-7999-1308
32. นางแอ็ว เหล็กศรี อายุ 23
บานเลขที่ 28/1 หมูท ี่ 6 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-9775-7287
33. นายบาน สุทธิโส อายุ 45
บานเลขที่ 35 หมูท ี่ 6 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel. -

30. นางบัวลิน ศาลางาม อายุ 47
บานเลขที่ 35 หมูท ี่ 4 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel. -

รายชือ่ / ทีอ่ ยู

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

รอง
เลี้ยงชาง

ทํานา

หลัก
ทํานา

อาชีพ

-

10,000

5,000

3,000

40,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

เพือ่ น

เพือ่ น

พอ แม

พอ แม

2546

2547

2542

2539

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตัง้ แตป
ปู
2538

3

2

7

10

11

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. แหนาค
2. เร
3. เขากรุงเทพ
4. บริการ
นักทองเทีย่ ว
1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว

1. แหนาค
2. เร
3. แสดง

1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
1. แหนาค
2. เร
3. แสดง

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

72

1.สตึก

อําเภอ

39. นางฝง ศรีสมบูรณ อายุ 65
บานเลขที่ 123 หมูท ี่ 8 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-7258-7717

36. นายวิเชียร มิตรเจริญ อายุ 29
บานเลขที่ 156 หมูท ี่ 7 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-8708-6764-8
37. นางอ่ํา ยิ่งรัมย อายุ 54
บานเลขที่ 123/1 หมูท ี่ 8 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel. 0-5766-1960
38. นายสราง กานเพชร อายุ 47
บานเลขที่ 127/1 หมูท ี่ 8 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel. 0-1996-5430

35. นางดวด สําเภาเพชร อายุ 50
บานเลขที่ 79 หมูท ี่ 7 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel. -

รายชือ่ / ทีอ่ ยู

เลีย้ งชาง

ทํานา

ปลูก
หมอน
เลีย้ งไหม

รับจาง

ทํานา

ทํานา

เลีย้ งชาง

รอง
เลีย้ งชาง

ทํานา

หลัก
ทํานา

อาชีพ

ปูย าตายาย

5,000

2509

2542

2544

ปูย าตายาย

ปูย าตายาย

2547

ความ
สนใจ

การเรียนรูว ิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตัง้ แตป
เพือ่ นบาน
2541

9,000

5,000

30,000

10,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

40

7

5

2

8

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
1. แหนาค
2. เร
3. รากไม

1. แสดง
2. เร

1. แหนาค
2. บริการ
นักทองเทีย่ วที่
พัทยาใต
3. เรกรุงเทพ
1. แหนาค
2. เร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

73

1.สตึก

อําเภอ

43. นายสวาง บุญเจริญ อายุ 39
บานเลขที่ 72/1 หมูท ี่ 9 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 44. นายปราจักร สาลางาม อายุ 40
บานเลขที่ 2 หมูท ี่ 9 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-6052-6265
45. นายบัว สุทธิโส อายุ 60
บานเลขที่ 72/2 หมูท ี่ 9 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. -

40. นายสมจิตร อาสาจิตร อายุ 58
บานเลขที่ 121/1 หมูท ี่ 8 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย
Tel. 0-7873-4298
41. นายวิสัย เรียบไธสง อายุ 56
บานเลขที่ 117 หมูท ี่ 8 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-6262-1378
42. นายคําสิงห นาคดี อายุ 62
บานเลขที่ 109 หมูท ี่ 8 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-7877-6571

รายชือ่ / ที่อยู

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

เลี้ยงชาง

ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
รับจาง
ทัว่ ไป

ทํานา

ทํานา

รอง
เลี้ยงชาง

หลัก
ทํานา

อาชีพ

15,000

4,500

7,000

5,000

2,000

3,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

เพื่อน

พอ แม

2545

2539

2546

2542

ญาติ พี่
นอง

เพื่อน

2489

ปูย าตายาย

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปูย าตายาย
2509

4

10

3

7

60

40

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

บริการ
นักทองเทีย่ ว

บริการ
นักทองเทีย่ วที่
พัทยา

1. แสดง
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
บริการ
นักทองเทีย่ ว

1. แหนาค
2. เร

1. แหนาค
2. เร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

74

1.สตึก

อําเภอ

ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
เลี้ยงไหม

ทํานา

50. นายดํา ศาลางาม อายุ 40
บานเลขที่ 165/1 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-6052-6265

เลี้ยงชาง

ทํานา

48. นายนิล ทรัพยมาก อายุ 60
บานเลขที่ 172/3 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 49. นายมี ศาลางาม อายุ 47
บานเลขที่ 173/1 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. -

เลี้ยงชาง

รอง
รับจาง
ทั่วไป

ทํานา

หลัก
ทํานา

อาชีพ

47. นายหอม วองไว อายุ 44
บานเลขที่ 165 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. -

46. นายมานุเดช รื่นเริง อายุ 25
บานเลขที่ 173/1 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-1072-2644

รายชื่อ / ที่อยู

ปูยาตายาย

ปูยาตายาย

2,000

10,000

ปูยาตายาย

ปูยาตายาย

2545

2529

2547

2534

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปูยาตายาย
2545

17,000

6,000

2,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

4

20

2

15

4

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเที่ยว
บริการ
นักทองเที่ยวที่
พัทยา

1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเที่ยว
1. แหนาค
2. เร
3. แสดงหนัง
4. บริการ
นักทองเที่ยวที่
พัทยา
บริการ
นักทองเที่ยว ที่
ดําเนินสะดวก

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

75

1.สตึก

อําเภอ

ทํานา

ทํานา

54. นายพวง ศาลางาม อายุ 76
บานเลขที่ 179 หมูที่ 10 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุรีรัมย
Tel. -

55. นายเฉลิม ศาลางาม อายุ 27
บานเลขที่ 171 หมูที่ 10 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุรีรัมย
Tel. -

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
เลี้ยงไหม

ทํานา

ทํานา

รอง
เลี้ยงชาง

อาชีพ
หลัก
ทํานา

53. นายสมพงษ สวยงาม อายุ 35
บานเลขที่ 176 หมูที่ 10 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุรีรัมย
Tel. 0-9534-9288

51. นายสมพร ศาลางาม อายุ 39
บานเลขที่ - หมูที่ 10 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel. 0-7237-1851
52. นายจันทร ทองโท อายุ 54
บานเลขที่ 173/2 หมูที่ 10 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel. -

รายชื่อ / ที่อยู

12,000

6,000

10,000

15,000

5,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

ตา

ปูยาตายาย

ปูยาตายาย

ปูยาตายาย

2543

2539

2546

2545

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
พ อ แม
2543

4

10

3

4

6

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. บริการ
นั กท องเที่ยวที่
ราชบุรี
2. แหนาค
3. เร
1. บริการ
นั กท องเที่ยว ที่
กรุงเทพ
2. เร
3. แหนาค
1. แห นาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเที่ยว
พัท ยา
เร

1. แห นาค
2. เร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

76

1.สตึก

อําเภอ

58. นายกฤษณศักดิ์ ศาลางาม อายุ 35
บานเลขที่ 179/1 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-1967-4206
59. นายทอน แสนดี อายุ 56
บานเลขที่ 182/2 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel.0-6879-9086
60. นายศิรา ศาลางาม อายุ 27
บานเลขที่ 173/5 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 61. นายสุข รื่นเริง อายุ 54
บานเลขที่ 178 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-5074-2654

56. นายทรงสุข ทรัพยมาก อายุ 35
บานเลขที่ 172 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-7237-1851
57. นายสุภาพร แสนกลา อายุ 31
บานเลขที่ 20 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel.0-9077-1638

รายชือ่ / ที่อยู

กิจการ
สวน
เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
เลี้ยงไหม
เลี้ยงชาง

ทํานา

ทํานา

ทํานา

รับจาง

ทํานา

ทํานา

รอง
เลี้ยงชาง

หลัก
ทํานา

อาชีพ

9,000

2,500

1,500

30,000

2,500

2,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

พอ

ปูย า

ปูย าตายาย

ปูย าตายาย

พอ แม

2532

2544

2520

2535

2541

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปูย าตายาย
2548

17

5

29

14

8

1

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. แหนาค
2. บริการ
นักทองเทีย่ ว

1. แหนาค
2. เร
3. เขากรุงเทพ

1. แหนาค
2. เร

1. บริการ
นักทองเทีย่ ว
2. แหนาค
3. เร
บริการ
นักทองเทีย่ ว ที่
หัวหิน

1. เร

ลักษณะงาน

1

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

77

1.สตึ ก

อําเภอ

67. นายสุ ข รื่ นเริ ง อายุ 54
บ านเลขที่ 178 หมู ที่ 10 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรั ม ย
Tel. 0-5074-2654

63. นายออ นตา เพชรเพลา อายุ 39
บ านเลขที่ 149 หมู ที่ 10 ต.ท าม วง อ.สตึ ก จ.บุ รีรั ม ย
Tel. 64. นายทั ด ศาลางาม อายุ 64
บ านเลขที่ 179/1 หมู ที่ 10 ต.ท า ม ว ง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel. 0-1967-4206
65. นางเสงี่ยม เฉื อ ยรั มย อายุ 28
บ านเลขที่ 182/2 หมู ที่ 10 ต.ท า ม ว ง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel.66. นายตุ ย ศาลางาม อายุ 57
บ านเลขที่ 169/1 หมู ที่ 10 ต.ท า ม ว ง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel.0-9232-3200

62. นส.เสาวลั กษณ ศาลางาม อายุ 26
บ านเลขที่ 173/1 หมู ที่ 10 ต.ท า ม ว ง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel. -

รายชื่ อ / ที่ อ ยู

เลี้ย งช า ง

เลี้ย งช า ง

ทํ า นา

ทํ า นา

เลี้ย งช า ง

-

ทํ า นา

ทํ า นา

เลี้ย งช า ง

รอง
เลี้ย งช า ง

ทํ า นา

หลั ก
ทํ า นา

อาชี พ

9,000

7,000

10,000

30,000

7,000

2,000

บาท/เดื อน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

พ อ

พ อ

2532

2501

2549

2535

ปู ย าตายาย

ปู ย าตายาย

2541

พ อ แม

การเรี ยนรู วิ ธีเลี้ ยงช าง
จาก
ตั้ งแต ป
ปู ย าตายาย
2545

17

48

1

14

8

4

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงช าง (ป )

1. แห นาค
2. เร
3. บริ การ
นั กท องเที่ ยว
4. ลากซุ ง
1. แห นาค
2. บริ การ
นั กท องเที่ ยว

บริก าร
นั กท องเที่ ยว

บริก าร
นั กท องเที่ ยว ที่
หั ว หิ น

1. บริ การ
นั กท องเที่ ยว
2. แห นาค
3. เร
บริก าร
นั กท องเที่ ยว

ลั กษณะงาน

1

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

78

1.สตึก

อําเภอ

ทํานา

ทํานา

ทํานา

ทํานา

70. นายพิชิด สวยงาม อายุ 30
บานเลขที่ 176 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. -

71. นางสําลี ทรัพยมาก อายุ 40
บานเลขที่ 38 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-6876-1172

72. นางพร เยอรัมย อายุ 49
บานเลขที่ 170/1 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. -

หลัก
ทํานา

69. นายออนตา เพชรเพลา อายุ 39
บานเลขที่ 149 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. -

68. นายโมะ ทองโท อายุ 50
บานเลขที่ 178/1 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-9215-2662

รายชือ่ / ที่อยู

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง
เลี้ยงไหม

รอง
เลี้ยงชาง

อาชีพ

2,000

6,000

10,000

10,000

2,000

บาท/เดือน

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

พอ

ปูย าตายาย

ปูย าตายาย

ปูย าตายาย

2544

2539

2546

2544

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปูย าตายาย
2545

5

10

3

5

4

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)
1. บริการ
นักทองเทีย่ ว
2. แหนาค
3. เร
1. บริการ
นักทองเทีย่ วที่
เกาะชาง
2. แหนาค
1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว

ลักษณะงาน

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1
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1.สตึก

อําเภอ

78. นายกฤษณชัย งามพิมา อายุ 33
บานเลขที่ 92 หมูท ี่ 11 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-9421-8569

73. นายบุญมาก โยงรัมย อายุ 47
บานเลขที่ 174/1 หมูท ี่ 10 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-1549-9146
74. นายสมพงษ โชวอินทร อายุ 33
บานเลขที่ 67 หมูท ี่ 11 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-1071-1039
75. นายบุญเชิด ยินดีรัมย อายุ 24
บานเลขที่ 90 หมูท ี่ 11 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-5015-5043
76. นายสวัสดิ์ รื่นเริง อายุ 49
บานเลขที่ 63 หมูท ี่ 11 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-7144-8273
77. นางทองพูน ชวยรัมย อายุ 65
บานเลขที่ 73 หมูท ี่ 11 ต.ทามวง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-4478-4265

รายชือ่ / ที่อยู

ทํานา

เลี้ยงชาง

เลี้ยงชาง

ทํานา

2,000

12,000

พอ พี่ชาย

พอ พี่ชาย

2546

2540

2547

เพื่อนบาน

35000

เลี้ยงไหม

ทํานา

2539

เพื่อนบาน

5,000

เลี้ยงชาง

ทํานา

2544

7,000

เลี้ยงชาง

ทํานา

การเรียนรูวิธีเลี้ยงชาง
จาก
ตั้งแตป
ปูย าตายาย
2539

เพื่อนบาน

บาท/เดือน
รอง
เลี้ยงชาง
2,000
เลี้ยงไหม

รายได

หลัก
ทํานา

อาชีพ

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

3

9

2

10

5

10

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชาง (ป)

1. แหนาค
2. เร
3. บริการ
นักทองเทีย่ ว
1. แหนาค
2. แสดง

เร

1. แหนาค
2. เร

1. บริการ
นักทองเทีย่ ว
2. เร

บริการ
นักทองเทีย่ วที่
พัทยา

ลักษณะงาน

1

1

1

1

1

จํานวน
ชาง
1

80

84. นายเกษม หอยโพธิ์ อายุ 56
บ านเลขที่ 55 หมู ที่ 4 ต.หนองคู อ.ลํ า ปลายมาศ จ.บุ รีรัม ย
Tel. 0-7088-3650

79. นายแปลก สนิ ท สนม อายุ 50
บ านเลขที่ 48 หมู ที่ 11 ต.ท า ม ว ง อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel. 80. นายนฤพล วงศ เมื อ ง อายุ 40
บ านเลขที่ 55 หมู ที่ 4 ต.วั งเหนื อ อ.บ านด าน จ.บุ รีรัม ย
Tel. 81. นายพรรณ หอมเนี ยม อายุ 78
บ านเลขที่ 85 หมู ที่ 7 ต.หนองใหญ อ.สตึ ก จ.บุ รี รัม ย
Tel. 82. นายสมคิ ด คํ า เลิศ อายุ 45
บ านเลขที่ 175 หมู ที่ 7 ต.หนองใหญ อ.สตึ ก จ.บุ รีรัม ย
Tel. 83. นายสนิ ท ป ญ ญาพงศ ศิ ริ อายุ 58
บ านเลขที่ 41 หมู ที่ 5 ต.หนองคู อ.ลํ า ปลายมาศ จ.บุ รีรัม ย
Tel. -

1.สตึ ก

2. ลํา
ปลาย
มาศ

รายชื่ อ / ที่ อ ยู

อําเภอ

เลี้ย งช า ง

รั บ จ าง
ทั่ วไป

ทํ า นา

ทํ า นา

ทํ า นา

เลี้ย งช า ง

เลี้ย งช า ง

เลี้ย งช า ง

ทํ า นา

ทํ า นา

รอง
ปลู ก
หม อน

หลั ก
ทํ า นา

อาชี พ

20,000

9,000

2,000

2,000

8,000

1,500

บาท/เดื อ น

รายได

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์

ปู ย าตายาย

พ อ

พ อแม

พ อแม

ปู

2519

2539

2519

2519

2525

การเรี ยนรู วิ ธีเลี้ ยงช าง
จาก
ตั้ งแต ป
เพื่ อ นบ าน
2543

30

10

30

30

24

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงช าง (ป )
6

บริก าร
นั กท องเที่ ยวที่
สวนภู เก็ต เกาะ
ช าง

บริก าร
นั กท องเที่ ยว จ.
อยุธยา

1

1

1

1

แห น าค

แห น าค งานกฐิ น

1

1

จํานวน
ชาง

บริก าร
นั กท องเที่ ยว

แห น าค

ลั กษณะงาน

81

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าของช้างทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์
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อําเภอ

รายชือ่ / ที่อยู

2. ลํา
ปลาย
มาศ

85. นายสนอง สารรัมย อายุ 55
บานเลขที่ 20 หมูท ี่ 10 ต.หนองคู อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรมั ย
Tel. 0-4466-1283

86. นางวรรณพร ปญญาพงศศิริ อายุ 39
บานเลขที่ 41 หมูท ี่ 5 ต.หนองคู อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย
Tel. 0-6248-5861 0-4466-0019

อ
หลัก
คาขาย

ทํานา

83
(2) แสดงสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของประชากรของหมู่บ้าน /
ชุมชนทีพ่ บว่า มีการเลีย้ งช้างของ จ.บุรรี มั ย์
การปกครอง
อ. สตึก จ.บุรรี มั ย์ จากการสำรวจพืน้ ทีไ่ ด้พบการเลีย้ งช้างใน อ.สตึก ที่
ต.หนองใหญ่ ต.สตึก ต.นิคมและต.ท่าม่วง ซึ่งประชากรมีเชื้อสายไทย เขมร ลาว ส่วย สถานที่
สาธารณะประโยชน์มีสถานีอนามัย 1 แห่ง โรงเรียนประถม 4 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
และวัดพุทธ 7 แห่ง
ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ เดิมเป็นหมูบ่ า้ นหนึง่ ทีก่ อ่ ตัง้ พร้อม
กับการจัดตัง้ อ.ลำปลายมาศ เป็นหมูบ่ า้ นเก่าแก่กว่า 100 ปี มีจำนวนประชากรทัง้ หมด 10,631 คน
เป็นเพศหญิง 5,448 คน และเพศชาย 5,183 คน ประชากรมีเชือ้ สายไทย เขมร ลาว ส่วย สถานที่
สาธารณะประโยชน์มสี ถานีอนามัย 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
และวัดพุทธ 5 แห่ง
สภาพแวดล้อม
ต.สตึก ต.นิคม ต.หนองใหญ่ และต.ท่าม่วง จ.บุรรี มั ย์ สภาพพืน้ ทีเ่ ป็น
ที่ดอนและพื้นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือของตำบลมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ด้านทิศตะวันออกมีแม่น้ำชี
ไหลผ่าน และลำห้วยนกยูงซึ่งจะมีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ส่วนป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ สามารถ
เดินทางทางรถยนต์ใช้เส้นทางกิง่ อำเภอบ้านด่าน-บุรรี มั ย์ และสตึก-ท่าตูม
ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ มีสภาพทัว่ ไปของพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบลุม่
มีลำมาศไหลผ่าน สามารถเดินทางทางรถยนต์ได้เพียงทางเดียวใช้เส้นทางบุรรี มั ย์-ลำปลายมาศ
สภาพเศรษฐกิจ
ต.สตึก ต.นิคม ต.หนองใหญ่ และต.ท่าม่วง จ.บุรีรัมย์ ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำนา อาชีพเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รับจ้างทั่วไป ส่วนการเลี้ยงสัตว์
การเลีย้ งพบว่ามีการเลีย้ งวัว กระบือ ช้าง ไก่ เป็ด หมู ปลา
ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก
ทำนา อาชีพเสริมค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป ส่วนการเลีย้ งสัตว์การเลีย้ งพบว่ามีการเลีย้ งวัว กระบือ ช้าง
ไก่ เป็ด หมู ปลา
(3) ตำนานความเชื่อ และวรรณกรรมท้องถิ่นของประชากรของหมู่บ้าน /
ชุมชนทีพ่ บว่า มีการเลีย้ งช้าง
ตำนานความเชือ่ เกีย่ วกับประเพณี
อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ มีประเพณีตา่ งๆ ในหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยดังนีค้ อื ประเพณีท่ี
เรียกว่า โดนตา นิยมทำในเดือน 10 ของทุกปี มีการทำขนมหวาน ข้าวต้มมัด และเครือ่ งเซ่น เช่น ไข่ตม้
ไก้ตม้ หมู อาหารคาวหนาว เหล้า น้ำจิม้ ดอกไม้ธปู เทียน ฯลฯ ทำขึน้ เพือ่ สักการะบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
และบูชาบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว ให้ปกป้องรักษาคนในหมูบ่ า้ นให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข และประเพณีท่ี
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เรียกว่า รำอันเร หรือ รำสาก คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีการตักบาตรตอนเช้า นิมนต์พระมาสวด
ตอนเย็น แล้วแห่ทรายเข้าในหมู่บ้าน พออีกวันในตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ตอนสาย
มีการหว่านกรวดหว่านทรายแต่ละหลังคาเรือน ทำสากทีย่ าวมาตีกระทบกันเป็นจังหวะให้เข้ากับแคน
ขลุย่ กลอง และซอ ทำบุญให้ผใู้ หญ่ทล่ี ว่ งลับไปแล้ว สักการะสิง่ ศักดิข์ องหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้ปกป้องรักษา
คนในหมูบ่ า้ นให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข
ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ มีประเพณีตา่ งๆ ในหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัย
ดังนี้คือ ประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตา มีการจัดงานในช่วงเดือน 3 และเดือน 6 ของทุกปี ในตอนเช้าถึง
ตอนเที่ยงมีการนิมนต์พระมาสวดทำบุญกลางหมู่บ้านทุกปี โดยมีเครื่องเซ่น เช่น ไก่ต้ม อาหาร
คาวหวาน หัวหมู เหล้าขาว เบียร์ ดอกไม้ ธูปเทียน และมีการตักบาตรในตอนเช้า ทำขึน้ เพือ่ สักการบูชา
บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องรักษาคนในหมู่บ้านให้ร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกตามฤดูกาล
และประเพณีสงกรานต์ จะมีการเทศน์มหาชาติทำขึ้นในเดือน 3 ของทุกปี โดยมีการนำข้าวเปลือก
มารวมกันแล้วนำไปถวายวัด แล้วมีอาหารคาวหวานถวายพระเลีย้ งคนในหมูบ่ า้ น
(4) ปัญหา และอุปสรรคของประชากรของหมูบ่ า้ นหรือชุมชนทีพ่ บว่า มีการ
เลี้ยงช้าง
ปัญหา
อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ ปัญหาส่วนใหญ่ทพ่ี บก็คอื ไม่มสี ถานทีเ่ ลีย้ งช้าง อาหาร
ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง แต่เมื่อช้างไปหาอาหารกินมักไปกินที่มีสารพิษหรือยาฆ่าแมลง
จึงทำให้ชา้ งตายและช้างป่วย เช่น เป็นไข้ ท้องอืด ตัวแข็ง เท้าเปือ่ ย พยาธิ สุดท้ายรายได้ไม่เพียงพอ
ในการเลี้ยง
ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ ปัญหาส่วนใหญ่ทพ่ี บก็คอื อาหาร
ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง
อุปสรรค
อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ ทำเลสถานทีไ่ ม่เหมาะกับการเลีย้ งช้าง ช้างป่วยเป็นโรค
เช่น ท้องอืด ตาแดง เท้าเปือ่ ย ปวดท้อง ท้องเสีย
ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ พืน้ ทีใ่ นการเลีย้ งช้างไม่เพียงพอ
ทำเลเลีย้ งช้างไม่เหมาะสม และช้างป่วยเป็นโรคท้องร่วง ท้องอืด แก้มบวม แก้มอักเสบ ขาเจ็บ ท้องผูก
ท้องเสีย เบือ่ อาหาร พยาธิ
ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิม่ เติม
กลุ ่ ม ประชากรมี ค วามต้ อ งการให้ ม ี ท ำเลสถานที ่ ใ นการเลี ้ ย งช้ า ง
ที่เหมาะสม ต้องการที่ทำงานให้ช้างเพื่อจะได้ไม่ต้องพาช้างเข้าไปทำงานที่ต่างจังหวัด ต้องการให้
มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น ปางช้าง สวนช้าง ศูนย์ชา้ ง ใกล้บา้ น เพือ่ จะได้มรี ายได้มาเลีย้ งครอบครัว และ
ต้องการให้มแี หล่งอาหารในการเลีย้ งช้างทีเ่ พียงพอ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งพาช้างออกเร่ขออาหาร
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สามารถสรุปคำตอบของคำถามการวิจัยข้อที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้มอี ยูท่ ใ่ี ดบ้าง เพือ่ ให้ทราบทีม่ า ทีอ่ ยู่ และจำนวนแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในกลุม่ จังหวัด
อีสานใต้ได้วา่ ทีม่ าของหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้นน้ั เริม่ ประมาณปลายศตวรรษที่ 18-20 จากหลักฐาน
มีการยืนยันอย่างเด่นชัดว่า ชาวกูยมีถิ่นภูมิลำเนาเดิมอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยในปัจจุบัน
แต่เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองและเกิดสงครามหลายครัง้ จึงทำให้อาณาจักรทีม่ ชี าวกุย
อาศั ย อยู ่ ล ่ ม สลาย ตั ้ ง แต่ น ั ้ น มาประชากรชาวกุ ย ก็ ไ ด้ อ พยพข้ า มแม่ น ้ ำ โขงมาตั ้ ง หลั ก แหล่ ง
อยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และชาวกุยเหล่านี้เองคือ บรรพบุรุษ
ของชาวไทย-กูย ในประเทศไทย ซึง่ ได้ถา่ ยทอดวิธกี ารเลีย้ งช้างมายังลูกหลานในปัจจุบนั
จากการ ศึกษาพบทีอ่ ยูข่ องหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ดังนีค้ อื จ.ชัยภูมพิ บช้างที่ ต.ตลาดแร้ง
อ.บ้านเขว้า จำนวน 2 เชือก ต.บ้านค่าย อ.เมือง จำนวน 4 เชือก รวมพบช้างที่ จ.ชัยภูมทิ ง้ั สิน้ จำนวน
6 เชือก จ.สุรนิ ทร์ พบช้างทีต่ .เมืองสิง อ.จอมพระ จำนวน 7 เชือก ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
จำนวน 18 เชือก ต.กระโพ อ.ท่าตูม จำนวน 46 เชือก ต.แกใหญ่ อ.เมือง จำนวน 9 เชือก ต.ในเมือง
อ.เมือง จำนวน 2 เชือก ต.ศรีณงค์และต.ชุมพล อ.ชุมพลบุรี จำนวน 2 เชือก รวมพบช้างที่
จ.สุรนิ ทร์ทง้ั สิน้ จำนวน 85 เชือก และจ.บุรรี มั ย์ พบช้างทีต่ .สตึก ต.นิคม ต.หนองใหญ่ และต.ท่าม่วง
อ.สตึก จำนวน 82 เชือก ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จำนวน 2 เชือก รวมพบช้างที่ จ.บุรีรัมย์
ทัง้ สิน้ จำนวน 84 เชือก รวมพบช้างทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ สี นาใต้ในขณะสำรวจจำนวน 175 เชือก

ภาพที่ 4.1 แผนทีแ่ สดงแหล่งทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้ สำรวจใน พ.ศ. 2549
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ในส่วนของจำนวนแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ทพ่ี บมีจำนวน 1 แหล่งคือหมูบ่ า้ น
ตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ซึง่ ประเมินจากองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว ดังนีค้ อื ทรัพยากร
ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลาดการท่องเที่ยว ความพร้อมทางการ
ท่องเทีย่ ว และการเข้าถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว

ภาพที่ 4.2 แบบจำลองศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
4.2.2 คำถามการวิจยั ข้อ 2 การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างกลุม่ อีสานใต้มี
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเป็นอย่างไร
โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชากร คือ พื้นที่ที่พบการเลี้ยง ช้าง ได้แก่ จ.ชัยภูมิ
จ.สุรนิ ทร์ และจ.บุรรี มั ย์ เลือกศึกษาจากประชากรโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากการพบช้างและการเลี้ยงช้างในพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสำรวจข้อมูล
พื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบว่าการสำรวจในแต่ละพื้นที่มีหรือไม่มีความพร้อมในการเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว และทราบถึ ง จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส อุ ป สรรค ของพื ้ น ที ่ ใ นแต่ ล ะแห่ ง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ทีม่ ตี อ่ ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ เพือ่ ใหทราบถึงความคิดเห็น
และผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ แบ่งการนำเสนอผลการศึกษาออกตามจังหวัดทีพ่ บ
การเลีย้ งช้างอยูใ่ นพืน้ ทีค่ อื จ.ชัยภูมิ จ.สุรนิ ทร์ และจ.บุรรี มั ย์ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำเสนอรายละเอียด ดังต่อไป
นีค้ อื
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4.2.2.1 ตารางแสดงข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้
อ.จอมพระ

อ.เขวาสิน
รินทร

อ.ทาตูม

อ.เมือง

อ.ชุมพลบุรี

อ.สตึก

อ.ลําปลาย
มาศ

จ.บุรีรัมย

อ.เมือง

องคประกอบแหลงทองเที่ยว
หมูบานชาง

จ.สุรินทร

อ.บานเขวา

จ.ชัยภูมิ

3

3

3

-

3

-

-

3

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

3
3
3
3

-

-

3
3

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

3
3
3
3
3
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

3
-

3
3
3
3
3
3

3
3
3

-

3
-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3
3
3

-

-

3
3
3
3

-

-

-

ทรัพยากรทองเที่ยว
1. ดานธรรมชาติ เชน น้ําตก ถ้ํา
2. ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
ชาง
2.1 สืบคนไดจากหนังสือ
2. พิพธิ ภัณฑ
2.3 ควาญชางอาวุโส
2.4 ผูเ ชี่ยวชาญในพืน้ ที่
3. ดานวัฒนธรรม เชน ประเพณี
เทศกาล
ความพรอมทางการทองเที่ยว
1. โครงสรางพืน้ ฐาน
1.1 ไฟฟา
1.2 ประปา
1.3 การสือ่ สาร
1.4 ความสามารถกําจัดขยะ
ปฏิกูล
1.5 สถานพยาบาล
2. การบริการ
2.1 ที่พกั
2.2 อาหาร
2.3 เครื่องดื่ม
2.4 ของที่ระลึก/สินคาพืน้ เมือง
2.5 ที่จอดรถ
2.6 หองสุขาสาธารณะ
3. ขอมูลขาวสาร
3.1 หนังสือแนะนําสถานที่
3.2 แผนพับ
3.3 แผนที่
3.4 การอบรมนําเที่ยว

-

3
-

3
-

3
3
3
3
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จังหวัด
อีสานใต้

อ.เขวาสิน
รินทร

อ.ทาตูม

อ.เมือง

อ.ชุมพลบุรี

อ.สตึก

อ.ลําปลาย
มาศ

2. เขาถึงไดทุกฤดู
3. บริการรถสาธารณะ

อ.จอมพระ

4. สถานที่/สิง่ แวดลอม
4.2 การจัดที่อยูของชาง
4.3 ความสะอาดของบริเวณ
โดยรอบ
4.4 ความสะอาดของโรงเรือน/
ตัวอาคาร
4.5 อาคารบริการนักทองเที่ยว
การเขาถึง
1. ความสะดวกในการเขาถึง

จ.บุรีรัมย

อ.เมือง

องคประกอบแหลงทองเที่ยว
หมูบานชาง

จ.สุรินทร

อ.บานเขวา

จ.ชัยภูมิ

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
-

3
3
3

3
3
3

3
3
-

3
3

3
3
3

จากตารางข้างต้น พบว่าความพร้อมพื้นฐานของหมู่บ้านช้างในจังหวัดอีสานใต้ทั้ง 3
จังหวัด 9 อำเภอ มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเทีย่ วด้านวัฒนธรรม ความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว
ด้าน โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร ความสามารถกำจัดขยะปฏิกลู สถานพยาบาล
และ ด้านการบริการในส่วนของที่ระลึก/สินค้าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการเข้าถึง
สถานทีห่ มูบ่ า้ นช้าง ซึง่ สามารถจำแนกความพร้อมในแต่ละด้านของแต่ละจังหวัดได้ดงั นี้
(1) จ.ชัยภูมิ
อ.บ้านเขว้า มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเทีย่ วในด้านธรรมชาติ และ
ด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีความพร้อมทางการท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า
ประปา การสือ่ สาร ความสามารถกำจัดขยะปฏิกลู สถานพยาบาล ในด้านการบริการเกีย่ วกับของ
ที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมือง ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนที่ และความพร้อมในการเข้าถึง
สถานที่หมู่บ้านช้าง แต่ไม่มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือ จากพื้นที่ ควาญช้างอาวุโส และจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ และ
ไม่มคี วามพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านการบริการเกีย่ วกับทีพ่ กั อาหาร และเครือ่ งดืม่ ในด้านข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับหนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับ และการอบรมนำเทีย่ ว นอกจากนีย้ งั ไม่พร้อมในด้าน
สถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง ความสะอาดขอบบริเวณโดยรอบ ความสะอาด
ของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
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อ.เมือง มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติ ด้าน
ประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับช้างในเรือ่ งการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ จากพืน้ ที่ และจากผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ที่
และด้านวัฒนธรรม นอกจากนีย้ งั มีความพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า
ประปา การสือ่ สาร ความสามารถกำจัดขยะปฏิกลู สถานพยาบาล ในด้านการบริการเกีย่ วกับทีพ่ กั
อาหาร เครือ่ งดืม่ และของทีร่ ะลึก หรือสินค้าพืน้ เมือง ในด้านข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหนังสือแนะนำ
สถานที ่ แผ่ น พั บ แผนที ่ และการอบรมนำเที ่ ย ว นอกจากนี ้ ย ั ง มี ค วามพร้ อ มในการเข้ า ถึ ง
สถานที่หมู่บ้านช้าง แต่ไม่มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ควาญช้างอาวุโส และยังไม่พร้อมทางการท่องเที่ยวในด้านสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัด
ที่อยู่ของช้าง ความสะอาดขอบบริเวณโดยรอบ ความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และ
อาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
(2) จ.สุรนิ ทร์
อ.จอมพระ มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติ ด้าน
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช้างในเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ และด้านวัฒนธรรม และยังมี
ความพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร ความสามารถ
กำจัดขยะปฏิกลู สถานพยาบาล ในด้านการบริการเกีย่ วกับของทีร่ ะลึกหรือสินค้าพืน้ เมือง นอกจากนี้
ยังมีความพร้อมในการเข้าถึงสถานที่หมู่บ้านช้าง แต่ไม่มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยว
ในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อมูลจากพื้นที่ควาญช้างอาวุโส และจากผู้เชี่ยวชาญ
ในพืน้ ที่ และไม่มคี วามพร้อมทาง การท่องเทีย่ วในด้านการบริการเกีย่ วกับทีพ่ กั อาหาร และเครือ่ งดืม่
ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ หนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับ แผนที่ และการอบรมนำเที่ยว
นอกจากนีย้ งั ไม่พร้อมในด้านสถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง ความสะอาดของ
บริเวณโดยรอบ ความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
อ.เขวาสิ น ริ น ทร์ มี ค วามพร้ อ มทางทรั พ ยากรท่ อ งเที ่ ย วในด้ า น
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช้างจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และด้านวัฒนธรรม และยังมีความพร้อมทาง
การท่องเทีย่ ว ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร ความสามารถกำจัดขยะปฏิกลู
สถานพยาบาล และในด้านการบริการเกีย่ วกับของทีร่ ะลึกหรือสินค้าพืน้ เมือง นอกจากนีย้ งั มีความ
พร้อมในการเข้าถึงสถานทีห่ มูบ่ า้ นช้าง แต่ไม่มคี วามพร้อมทางทรัพยากรท่องเทีย่ วในด้านธรรมชาติ
ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือ จากพื้นที่ และควาญช้างอาวุโส และ
ไม่มคี วามพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านการบริการเกีย่ วกับทีพ่ กั อาหาร และเครือ่ งดืม่ ในด้านข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับหนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับ แผนที่ และการอบรมนำเทีย่ ว นอกจากนีย้ งั ไม่พร้อม
ในด้านสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดที่อยู่ของช้าง ความสะอาดขอบบริเวณโดยรอบ
ความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
อ.ท่าตูม มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติ ด้าน
ประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับช้างในเรือ่ งการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ จากพืน้ ที่ ควาญช้างอาวุโส และจาก
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ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ และด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีความพร้อมทางการท่องเที่ยว ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร ความสามารถกำจัดขยะปฏิกูล สถานพยาบาล
ในด้านการบริการเกีย่ วกับทีพ่ กั อาหาร เครือ่ งดืม่ และของทีร่ ะลึกหรือสินค้าพืน้ เมือง ในด้านข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับหนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับ แผนที่ และการอบรมนำเทีย่ ว และในด้านสถานที/่
สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง นอกจากนีย้ งั มีความพร้อมในการเข้าถึงสถานทีห่ มูบ่ า้ นช้าง
แต่ไม่มีความพร้อมทางการท่องเที่ยวในด้านสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความสะอาดของ
บริเวณโดยรอบ ความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
อ.เมือง มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเทีย่ วในด้านวัฒนธรรม และยังมี
ความพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร ความสามารถ
กำจัดขยะปฏิกลู สถานพยาบาล ในด้านการบริการเกีย่ วกับของทีร่ ะลึกหรือสินค้าพืน้ เมือง ในด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับ แผนที่ และการอบรมนำเทีย่ ว นอกจากนีย้ งั มี
ความพร้อมในการเข้าถึงสถานที่หมู่บ้านช้าง แต่ไม่มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้าน
ธรรมชาติ ด้านประวัตศิ าสตร์ เกีย่ วกับการสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือ จากพืน้ ที่ ควาญช้างอาวุโส
และผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ที่ และไม่มคี วามพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านการบริการเกีย่ วกับทีพ่ กั อาหาร
และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังไม่พร้อมในด้านสถานที่/สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดที่อยู่ของช้าง
ความสะอาดของ บริเวณโดยรอบ ความสะอาดของโรงเรือน/ตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
อ.ชุมพลบุรี มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม
และยังมีความพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร ความ
สามารถ กำจัดขยะปฏิกลู สถานพยาบาล นอกจากนีย้ งั มีความพร้อมในการเข้าถึงสถานทีห่ มูบ่ า้ นช้าง
แต่ไม่มคี วามพร้อมทางทรัพยากรท่องเทีย่ วในด้านธรรมชาติ ด้านประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับ การสืบค้นหา
ข้อมูลจากหนังสือ จากพื้นที่ ควาญช้างอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ และไม่มีความพร้อมทาง
การท่องเที่ยวในด้านการบริการเกี่ยวกับที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และ ของที่ระลึก/สินค้าพื้นเมือง
ในด้านข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับ แผนที่ และการอบรมนำเทีย่ ว นอกจากนี้
ยังไม่พร้อมในด้านสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดที่อยู่ของช้าง ความสะอาดของบริเวณ
โดยรอบความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
(3) จ.บุรรี มั ย์
อ.สตึก มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติ ด้าน
ประวัติศาสตร ์เกี่ยวกับช้างจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ด้านวัฒนธรรม และยังมีความพร้อมทาง
การท่องเทีย่ ว ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร ความสามารถกำจัดขยะปฏิกลู
สถานพยาบาล และในด้านการบริการเกี่ยวกับของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมี
ความพร้ อ มในการเข้ า ถึ ง สถานที ่ ห มู ่ บ ้ า นช้ า ง แต่ ไ ม่ ม ี ค วามพร้ อ มทางทรั พ ยากรท่ อ งเที ่ ย ว
ในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือ จากพื้นที่ และควาญช้างอาวุโส
และไม่มีความพร้อมทางการท่องเที่ยว ในด้านการบริการเกี่ยวกับที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม
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ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับ แผนที่ และการอบรมนำเที่ยว
นอกจากนีย้ งั ไม่พร้อมในด้านสถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง ความสะอาดของ
บริเวณโดยรอบ ความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
อ.ลำปลายมาศ มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติ
ด้านประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับช้างจากผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ที่ และด้านวัฒนธรรม และยังมีความพร้อมทาง
การท่องเทีย่ วในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสือ่ สาร ความสามารถกำจัดขยะปฏิกลู
สถานพยาบาล และในด้านการบริการเกี่ยวกับของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมี
ความพร้อมในการเข้าถึงสถานที่หมู่บ้านช้าง แต่ไม่มีความพร้อมทางทรัพยากรท่องเที่ยวในด้าน
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือ จากพื้นที่ และควาญช้างอาวุโส และ
ไม่มีความพร้อมทางการท่องเที่ยว ในด้านการบริการเกี่ยวกับที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม ในด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหนังสือแนะนำ สถานที่ แผ่นพับ แผนที่ และการอบรมนำเทีย่ ว นอกจากนีย้ งั
ไม่พร้อมในด้านสถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อม เกีย่ วกับการจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ
ความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
4.2.2.2 การจำแนกความพร้อมของแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
จากการจำแนกความพร้อมของทรัพยากรท่องเที่ยว ความพร้อมทางการ
ท่องเที่ยวและการเข้าถึงสถานที่หมู่บ้านช้างของแต่ละอำเภอ ผู้วิจัยจึงขอจำแนกความพร้อม
แต่ละด้าน ของอำเภอทีม่ คี วามพร้อมในด้านนัน้ ๆ ทีเ่ หมือนกันดังนี้
(1) ความพร้อมทางทรัพยากรท่องเทีย่ วด้านธรรมชาติมคี วามพร้อม 6 อำเภอ
ยกเว้น อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง และอ.ชุมพลบุรี ของ จ.สุรนิ ทร์
(2) ความพร้อมทางทรัพยากรท่องเทีย่ วด้านประวัตศิ าสตร์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มี ความพร้อมอยู่ 5 อำเภอ คือ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
อ.เขวาสินริทนร์ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ และอ.สตึก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์
การสืบค้นข้อมูลได้จากหนังสือมีอยู่ 3 อำเภอ คือ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
และอ.จอมพระ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
การสืบค้นข้อมูลได้จากพื้นที่มีอยู่ 2 อำเภอ คือ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ
อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
(3) ความพร้อมทางการท่องเทีย่ วด้านข้อมูลข่าวสาร
แผนทีม่ คี วามพร้อมอยู่ 4 อำเภอ คือ อ.บ้านเขว้า อ.เมือง ของจ.ชัยภูมิ
และอ.ท่าตูม อ.เมือง ของจ.สุรนิ ทร์
หนังสือแนะนำสถานที่ แผ่นพับและการอบรมนำเทีย่ วมีความพร้อมอยู่ 3
อำเภอ คือ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และอ.ท่าตูม อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
(4) ความพร้อมทางการท่องเทีย่ วด้านการบริการเกีย่ วกับ ทีพ่ กั ร้านอาหาร
เครือ่ งดืม่ มีความพร้อมอยู่ 2 อำเภอ คือ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และอ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
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(5) ความพร้อมทางการท่องเที่ยวด้านสถานที่ หรือ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
การจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง มีความพร้อมอยูเ่ พียงอำเภอเดียว คืออ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
(6) ส่วนความพร้อมทางการท่องเที่ยวด้านสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
ความสะอาดบริเวณโดยรอบ ความสะอาดของโรงเรือนหรือตัวอาคาร และอาคารบริการนักท่องเทีย่ ว
พบว่าทัง้ 3 จังหวัด 9 อำเภอยังไม่มคี วามพร้อมทางด้านทีก่ ล่าวมา
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีความพร้อมทั้งทาง
ทรัพยากรท่องเที่ยว ความพร้อมทางการท่องเที่ยวและการเข้าถึงของสถานที่ และที่สำคัญ
มีสถานที่ในการจัด ที่อยู่ของช้างที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะสามารถพัฒนาหมู่บ้านช้างเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ได้
4.2.2.3 การสอบถามความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า ง จาก
นักท่องเทีย่ ว บริษทั นำเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ นช้างแหล่งนีแ้ ละได้สอบถามถึงความคิดเห็น
ที ่ ม ี ต ่ อ ผลกระทบของการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า งจากประชาชนในพื ้ น ที ่ และ
เจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ได้รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์ค่ามัชฌิม
เลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยว
x
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ของกลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ ว จำนวน 380 คน (ภาคผนวก
ข ) พบว่า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเทีย่ ว
ด้านข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย 140 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และเป็นเพศหญิง 226 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7
ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ
24.6 และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 การศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
58.3 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.6 มีรายได้อยู่ระหว่างต่ำกว่า 10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาคือ อยูร่ ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.7 ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขายหรือมีธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 21.6 และโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 48.4
รองลงมาคือมาจาก จ.บุรรี มั ย์ คิดเป็นร้อยละ 15.3
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่
อยากเดินทางมาเทีย่ วชมแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง คิดเป็นร้อยละ 97.6 ซึง่ จะเดินทางมาท่องเทีย่ ว
1 ครัง้ / ปี คิดx เป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ 2 - 5 ครัง้ / ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 โดยจะมาเทีย่ วชม
ในช่วงเวลาเช้าคิดเป็นร้อยละ 53.0รองลงมาคือช่วงกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่จะมา
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ในช่วงวันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) คิดเป็นร้อยละ 84.2 ซึง่ จะเดินทางมากับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ
59.7 รองลงมาคือ เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และจะเดินทางโดยรถส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 86.8 นอกจากนีม้ ลู เหตุทท่ี ำให้ตดั สินใจมาเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างคือความสนใจเฉพาะตน
รองลงมาคือ คำบอกเล่าของเพือ่ นหรือญาติ และการประชาสัมพันธ์จากสือ่ ต่างๆ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ของ
นักท่องเทีย่ ว
ด้านสถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อมแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกรอบ ๆ
ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ ความสะอาดของโรงเรือนและตัวอาคาร การจัดทีอ่ ยูข่ องช้าง แหล่ง
น้ำกินหรือใช้ภายในการจัดการด้านขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู และการจัดการด้านการระบายน้ำทิง้
ภายในอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างมีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะอาดของถนนเข้าสู่หมู่บ้านช้าง
อยู่ในระดับมาก ส่วนความเพียงพอของที่จอดรถ ความเพียงพอของห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว
อาคารรองรั บ นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว การจั ด ที ่ น ั ่ ง พั ก สำหรั บ นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ความเพี ย งพอของถั ง ขยะ
และการจัดสถานพยาบาล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านกิจกรรมการแสดงมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของการแสดงช้าง การจัดที่นั่งชมการแสดง ชนิดหรือประเภท
กิจกรรมทีต่ อ้ งการ เช่น การขีช่ า้ งชมธรรมชาติ การขีช่ า้ งว่ายน้ำ การขีช่ า้ งชมหมูบ่ า้ น ช้างเตะฟุตบอล
การวิง่ แข่งช้าง และการดูวถิ ชี วี ติ ของคนกับเลีย้ งช้าง อยูใ่ นระดับมาก ส่วนระยะเวลาการแสดงช้าง
และการจัดลานแสดงอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านบริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร้านขายของที่ระลึก การมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจน มาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของคนกับช้าง และบุคลากรปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างกระตือรือร้น และเข้มแข็ง อยูใ่ นระดับมาก
ส่ ว นร้ า นอาหาร ที ่ พ ั ก แรม การขายอาหารช้ า ง ความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร และ
การจัดสรรบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านข้อมูลข่าวสารมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับควรมีการจัดอบรมการนำเที่ยวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
การจัดทำคู่มือหรือหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้าย
บอกทางมายังแหล่งท่องเทีย่ ว การมีศนู ย์บริการข้อมูล และการมีอนิ เตอร์เน็ต อยูใ่ นระดับมาก
จากผลการวิเคราะห์จะเห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ ว ทีม่ าเทีย่ วชม
แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง มีความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ในด้านกิจกรรม
การแสดง และด้านข้อมูลข่าวสาร อยูใ่ นระดับมาก อาจเนือ่ งมาจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกับช้าง
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และการแสดงของช้าง และส่วนใหญ่อยากให้มีการจัดทำข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือ
แผ่นพับ ป้ายบอกทาง ให้กบั ชุมชนท้องถิน่ เจ้าหน้าที่ และนักท่องเทีย่ วให้เพียงพอต่อความต้องการ
ส่วนความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ในด้านสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง และด้านบริการ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง อาจเนือ่ งมาจากสถานที่ เช่น ทีน่ ง่ั พัก ห้องน้ำ ร้านอาหาร หรือสาธารณูปโภคด้านต่างๆ
ยังไม่เพียงพอ และไม่สะอาดพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
(2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทนำเที่ยว การเก็บข้อมูลในส่วนนี้เก็บไม่ได้
เนือ่ งจากเป็นช่วงเวลาทีด่ ำเนินการวิจยั เป็นช่วงทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วน้อย ประกอบกับในช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดยาว จึงไม่พบบริษทั นำเทีย่ วพานักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วชม แต่อย่างไรก็ตาม
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ทราบว่า
มีบริษทั นำเทีย่ วพานักท่องเทีย่ วมาแต่ทางศูนย์คชศึกษาไม่ได้บนั ทึกรายละเอียดของบริษทั ไว้
(3) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรที ่ เ ป็ น ประชาชนในพื ้ น ที ่ ควาญช้ า ง และ
เจ้าหน้าทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว จากการวิเคราะห์ผลค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) เกี่ยวกับทัศนคติในด้านข้อมูลส่วนตัว และด้านผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ของกลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นประชาชนในพืน้ ที่ ควาญ และเจ้าหน้าทีข่ อง
แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง จำนวน 95 คน (ภาคผนวก ข ) พบว่า
x
ส่วนที่ 1 มูลส่วนตัวของประชากรของประชาชนในพืน้ ที่ ควาญช้าง
ด้านข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย 47 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5รองลงมาคือ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.4 การศึกษา
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 3,500 - 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
63.2 ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 41.1 และมีความเกี่ยวข้องกับช้างหรือแหล่งท่อง
เทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0
ส่วนที่ 2 ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน
อีสานใต้ของประชาชนในพืน้ ที่ ควาญช้าง
ด้ า นสั ง คมกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรมี ท ั ศ นคติ โ ดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ซึง่ มีทศั นคติเกีย่ วกับการส่งผลในการเกิดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา
การสื่อสาร อยู่ในระดับมาก และในการทำให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนในการทำ ให้เกิดการขัดแย้งขึน้ ในชุมชน ทำให้เกิดอาญากรรมเพิม่ ขึน้ และคนต่างถิน่ มาแย่งงาน
อยูใ่ นระดับน้อย
ด้านเศรษฐกิจกลุ่มตัวอย่างประชากรมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีท ัศนคติเกี่ยวกับการส่งผลในด้านการทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพ
การทำให้คน ในพืน้ ทีห่ นั มาประกอบอาชีพเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ การทำให้คนในพืน้ ทีม่ ฐี านะ
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ทางเศรษฐกิจดีขน้ึ และการท่องเทีย่ วทำให้มอี าชีพทีห่ ลากหลาย อยูใ่ นระดับมาก ส่วนการทำให้คน
ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้อยลง และการท่องเที่ยวทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็น
ธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างประชากรมีทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับการส่งผลในด้านการทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การทำให้เกิดมลภาวะด้านต่าง ๆ เช่น ขยะ น้ำเสีย การทำ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ และการทำให้มีการทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างต่าง ๆ
เพือ่ การท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนการทำให้ชมุ ชนเกิดความแออัดบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว
อยูใ่ นระดับน้อย
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มตัวอย่างประชากรมีทัศนคติ โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ มีทศั นคติเกีย่ วกับการส่งผลในด้านการจัดการท่องเทีย่ วได้รบั ความร่วมมือ
จากทัง้ ฝ่ายรัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิน่ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนในด้านผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวน้อยเกินไป การขาดการส่งเสริมด้านการตลาดหรือ
มีน้อยเกินไป การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ต่อเนื่อง การสนับสนุนจากภาคเอกชนไม่ต่อเนื่อง และ
การขาดการสนับสนุนความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างประชากรมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับการส่งผลในด้านการเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีเป็น
เชิงพาณิชย์ การเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นแบบคนเมือง เช่น การแต่งกาย การกิน และ
ยานพาหนะ การขาดผูน้ ำเทีย่ วทำให้นกั ท่องเทีย่ วไม่ซมึ ซับคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว การทำให้เกิด
การเลีย้ งช้างแบบทุนนิยม และการทำให้คณ
ุ ค่าของวัฒนธรรม ความเชือ่ ของการเลีย้ งช้างลดคุณค่าไป
อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนการทำให้ภาษาท้องถิน่ ลดความสำคัญลง ประชาชนในท้องถิน่ ใช้ภาษาอืน่
ติดต่อสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับน้อย
จากผลการวิเคราะห์จะเห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างประชากร ทีเ่ ป็นประชาชนในพืน้ ที่
ควาญช้าง มีทศั นคติตอ่ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ ด้ า นวั ฒ นธรรม อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
อาจเนือ่ งมาจากแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างอยูใ่ นระหว่าง การดำเนินการพัฒนาให้มสี ภาพแวดล้อม
และทัศนียภาพให้ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนยังไม่มากนัก นอกจากการทำให้เกิด
การพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภค ด้ า นการจ้ า งงาน การประกอบอาชี พ เกี ่ ย วกั บ การท่ อ งเที ่ ย ว
ฐานะทางเศรษฐกิจ และการเกิดอาชีพที่หลากหลายจากการ มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง
โดยตรงเพิม่ มากขึน้
(4) เจ้าหน้าทีข่ องแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรที ่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที ่ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว จาก
การวิเคราะห์ผลค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับทัศนคติ
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ในด้านข้อมูลส่วนตัว และด้านผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ของ
กลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีข่ องแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง จำนวน 3 คน (ภาคผนวก ข )
พบว่า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าทีข่ องแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
ด้านข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 การศึกษา
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.7 รายได้อยูร่ ะหว่าง 3,500 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000
บาท และ 10,001 - 15,000 คิดเป็นร้อยละ 33.3 ซึง่ มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน คิดเป็นร้อยละ
100 และมีความเกีย่ วข้องกับช้างหรือแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ
66.7 รองลงมาคือ ระหว่าง 21 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3
ส่ ว นที ่ 2 ผลกระทบของการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า ง
ในอีสานใต้ของเจ้าหน้าทีข่ องแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
ด้ า นสั ง คม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรมี ท ั ศ นคติ โ ดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ซึง่ มีทศั นคติเกีย่ วกับการส่งผลในการเกิดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา
การสื่อสาร และในการทำให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก ส่วนในการทำให้เกิดการ
ขัดแย้งขึน้ ในชุมชน อยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนีก้ ารทำให้เกิดอาญากรรมเพิม่ ขึน้ และคนต่างถิน่
มาแย่งงาน อยูใ่ นระดับน้อย
ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างประชากรมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีท ัศนคติเกี่ยวกับการส่งผลในด้านการทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพ
การทำให้คนในพื้นที่หันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และการทำให้คนใน
พื ้ น ที ่ ม ี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี ข ึ ้ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นการทำให้ ค นในพื ้ น ที ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมน้ อ ยลง และการท่ อ งเที ่ ย วทำให้ ม ี อ าชี พ ที ่ ห ลากหลาย อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
นอกจากนีก้ ารท่องเทีย่ วทำให้เกิด การกระจายรายได้ทไ่ี ม่เป็นธรรม อยูใ่ นระดับน้อย
ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างประชากรมีทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับการส่งผลในด้านการทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้ที่ดิน
เพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การทำให้มีการทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อการท่องเที่ยว
และการทำให้ชมุ ชนเกิดความแออัดบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนการทำให้เกิด
มลภาวะด้านต่างๆ เช่น ขยะ น้ำเสีย และการทำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพ อยูใ่ นระดับน้อย
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มตัวอย่างประชากรมีทัศนคติ โดยรวม
อยูใ่ น ระดับปานกลาง ซึง่ มีทศั นคติเกีย่ วกับการส่งผลในด้านการจัดการท่องเทีย่ วได้รบั ความร่วมมือ
จากทัง้ ฝ่ายรัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิน่ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนในด้านผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับกิจกรรม
การท่องเทีย่ วมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วน้อยเกิดไป และการขาดการสนับสนุน ความร่วมมือ
จากประชาชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การขาดการส่งเสริมด้านการตลาด
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หรือมีนอ้ ยเกินไป การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตอ่ เนือ่ ง การสนับสนุนจากภาคเอกชนไม่ตอ่ เนือ่ ง อยูใ่ น
ระดับน้อย
ด้านวัฒนธรรม กลุม่ ตัวอย่างประชากรมีทศั นคติโดยรวมอยูใ่ น ระดับน้อย
ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับการส่งผลในด้านการเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นแบบคนเมือง เช่น
การแต่งกาย การกิน และยานพาหนะ การทำให้เกิดการเลีย้ งช้างแบบทุนนิยม และการทำให้คณ
ุ ค่า
ของวัฒนธรรม ความเชื่อของการเลี้ยงช้างลดคุณค่าไป อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีเป็นเชิงพาณิชย์ การทำให้ภาษาท้องถิ่นลดความสำคัญลง
ประชาชนในท้องถิ่นใช้ภาษาอื่นติดสัมพันธ์กัน และการขาดผู้นำเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวไม่ซึมซับ
คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว อยูใ่ นระดับน้อย
จากผลการวิเคราะห์จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง มีทัศนคติต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการส่งเสริมสนับสนุน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่วนด้านวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับน้อย
4.2.3 คำถามการวิจยั ข้อ 3 การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้มี
แนวทางเป็นอย่างไร
จากการสอบถามความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างจากนักท่องเที่ยว
บริษัทนำเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านช้าง และได้สอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบ
ของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างจากประชาชนในพืน้ ที่ และเจ้าหน้าที่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
หมู่บ้านช้าง และการจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านที่พบการเลี้ยงช้างในอีสานใต้ อีกทั้ง
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา จากประชาชนในพื้นที่ คือ เจ้าหน้าที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ควาญช้าง ครอบครัวชาวบ้านตากลาง ผู้จัดการวังช้าง แลเพนียด ผู้วิจัยขอ
นำเสนอผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านที่พบการเลี้ยงช้างในกลุ่มอีสานใต้ให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.3.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ จากผลการ
ศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ด้านธรรมชาติ จากการศึกษาข้างต้นพบว่าในหมูบ่ า้ นทีพ่ บการเลีย้ งช้าง
ในกลุ่มอีสานใต้มีพื้นที่ป่าไม้ลดน้อยลงจากเดิม ป่าบางแห่งเป็นป่าส่วนบุคคลที่มักนิยมใช้ปลูกต้น
ยูคาลิปตัส จึงให้ทำเลสถานที่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงช้างส่งผลให้ช้างมีอาหารไม่เพียงพอต่อ
ประชากรช้าง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ให้ช้าง
ได้มอี าหารและทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติ
(2) ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์นับเป็นแหล่งรวบรวม
เนือ้ หา ความรูท้ างด้านประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ ควรมีการรวบรวมเอกสาร
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หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนกับช้าง วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
4.2.3.2 แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจำนวน
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว จัดทำรายการท่องเที่ยว โดยเน้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างกับแหล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียง
4.2.3.3 แนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ด้านสถานที่หรือสภาพแวดล้อม ควรการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
รอบๆ ให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาความสะอาดของสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มการปลูกหญ้าให้ดูเขียวชอุ่ม พื้นที่โดยรอบความจัดเป็นสวนปลูกต้นไม้ให้สวยงาม จัดที่นั่งพัก
หรือสถานทีถ่ า่ ยรูประหว่างรอชมการแสดงเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ควรสร้างให้มคี วามมัน่ คง ปลอดภัย
(2) ตัวอาคารและโรงเรือน ควรจัดให้สอดคล้องกับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับช้างและ
มีความเป็นเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ มีความชัดเจนด้านศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน อีกทัง้ ควรจัดทำทีก่ ำบังแดด
ในให้ชา้ ง เนือ่ งจากอากาศทีร่ อ้ นมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูรอ้ น
(3) สินค้าทีน่ ำมาจำหน่าย ควรเพิม่ ร้านขายของทีร่ ะลึกให้มากขึน้ และควร
เน้นสิ้นค้าพื้นเมืองเฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง ที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถหาซื้อได้จากแหล่งอื่น
เพือ่ เป็นการส่งเสริมสินค้าพืน้ เมืองและเป็นการดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วกลับมาเทีย่ วอีก
4.2.4 คำถามการวิจัยข้อที่ 4 การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่ม
อีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีย ุทธศาสตร์พึ่งพา
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างไร
ในตอบคำถามการวิจยั ในข้อนีน้ น้ั ผูว้ จิ ยั นำผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคำถามการวิจยั ทัง้
3 ข้อ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่าในภาคอีสานตอนใต้มีสายสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น
กับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย โดยแสดงให้เห็นได้จากเส้นทางสัญจรทางบกที่เชื่อมโยง
ระหว่างกัน ดังนัน้ จึงขอนำเสนอ รูปแบบการท่องเทีย่ วโดยใช้เส้นทางทีเ่ ชือ่ มโยงกับสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตยกับภาคอีสานใต้ของประเทศไทย ดังนี้
(1) การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร ซึง่ ในสัมยโบราณ
พาหนะทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นสัตว์ ได้ แก่ วัว ม้า และช้าง
(2) การเดินทางท่องเทีย่ วตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ซึง่ เป็นการจำลอง
เส้นทางการขนส่งโบราณวัตถุเขมรออกนอกประเทศ ดังที่ทราบภาคอีสานใต้ของประเทศไทย
ถือว่าเป็นเส้นทางหนึง่ ทีน่ กั โจรกรรมนิยมลักลอบขโมยโบราณวัตถุผา่ นทางมา
(3) การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ ซึ่งปรากฏศาสนสถานที่มี
รูปแบบทางศิลปกรรมลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันระหว่างศาสนสถานในภาคอีสานใต้ของ
ประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชา
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4.3 อภิปรายผล
4.3.1 คำถามการวิจัยข้อที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้มีอยู่ที่ใดบ้าง
เพือ่ ให้ทราบทีม่ า ทีอ่ ยู่ และจำนวนแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ได้ ดังนี้
4.3.1.1 ที่มาของหมู่บ้านช้างในอีสานใต้นั้น เริ่มประมาณปลายศตวรรษที่ 18-20
จากหลักฐานมีการยืนยันอย่างเด่นชัดว่า ชาวกูยหรือส่วย มีถน่ิ ฐานภูมลิ ำเนาเดิมอยูท่ างตอนใต้ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเกิดสงครามหลายครั้ง
จึงทำให้อาณาจักรที่มีชาวกูยหรือส่วย อาศัยอยู่ล่มสลาย ตั้งแต่นั้นมาประชากรชาวกูยหรือส่วย
ก็ ไ ด้ อ พยพข้ า มแม่ น ้ ำ โขงมาตั ้ ง หลั ก แหล่ ง อยู ่ ท างตอนใต้ ข องภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของประเทศไทย โดยเริม่ อพยพตัง้ แต่ท่ี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จากนัน้ อพยพเข้ามาทาง อ.ขุขนั ธ์
จ.ศรีสะเกษ แล้วมาสิ้นสุดที่ จ.สุรินทร์ (ศรีไพร พริ้งเพราะ, 2547) ชาวกูยหรือส่วย เหล่านี้เองคือ
บรรพบุรษุ ของชาวไทย-กวย ในประเทศไทย ซึง่ ได้ถา่ ยทอดวิธกี ารเลีย้ งช้างมายังลูกหลานในปัจจุบนั
ซึ่งจะตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณ จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และ
จ.นครราชสี ม าเป็ น บางส่ ว น การกระจายตั ว ของชุ ม ชนกู ย ในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ก็ เ นื ่ อ งมาจาก
นิสยั ชอบย้ายถิน่ ฐานจากทีห่ นึง่ ไปอีกที่หนึง่ เมือ่ ลูกหลานในครอบครัวเติบโตก็จะแยกย้ายออกจาก
หมู่บ้านไปหาที่อยู่ใหม่ใกล้หมู่บ้านเก่า ในบริเวณว่างที่ยังไม่ใครยึดครอง ด้วยเหตุนี้จึงพบ
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ดงั นี้ จ.บุรรี มั ย์พบที่ ต.สตึก ต.นิคม ต.หนองใหญ่ ต.ท่าม่วง และต.หนองคู
จ.สุ ร ิ น ทร์ พบที ่ ต .เมื อ งสิ ง ต.กระโพ ต.ศรี น ณรงค์ ต.เขวาสิ น ริ น ทร์ ต.แกใหญ่ ต.ในเมื อ ง
และทีจ่ .ชัยภูมพิ บที่ ต.ตลาดแร้ง ต.บ้านค่าย
4.3.1.2 พบทีอ่ ยูข่ องหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ที่ จ. ชัยภูมิ จ.สุรนิ ทร์ และ จ.บุรรี มั ย์ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงแสดงถึงพืน้ ทีท่ พ่ี บหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารเลีย้ งช้าง ดังนี้

ภาพที่ 4.3 แผนทีแ่ สดงแหล่งทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้ สำรวจใน พ.ศ. 2549
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(1) จ.ชัยภูมพิ บช้างที่ อ.บ้านเขว้า จำนวน 2 เชือก และอ.เมือง จำนวน 4
เชือก รวมพบช้างที่ จ.ชัยภูมทิ ง้ั สิน้ จำนวน 6 เชือก
(2) จ.สุรนิ ทร์ พบช้างที่ อ.จอมพระ จำนวน 7 เชือก อ.เขวาสินรินทร์ จำนวน
18 เชือก อ.ท่าตูม จำนวน 46 เชือก อ.เมือง จำนวน 11 เชือก อ.ชุมพลบุรี จำนวน 2 เชือก รวมพบช้างที่
จ.สุรนิ ทร์ทง้ั สิน้ จำนวน 84 เชือก
(3) จ.บุรรี มั ย์ พบช้างที่ อ.สตึก จำนวน 82 เชือก และอ.ลำปลายมาศ จำนวน
2 เชือก รวมพบช้างที่ จ.บุรรี มั ย์ ทัง้ สิน้ จำนวน 84 เชือก
จากการสำรวจพื้นที่ที่พบการเลี้ยงช้างในอีสานใต้ของผู้วิจัย ในปี พ.ศ. 2549
พบช้างรวมทัง้ สิน้ จำนวน 175 เชือก
4.3.1.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ที่พบมีจำนวน 1 แหล่งคือ
หมูบ่ า้ นตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ประเมินจากองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว
ดังนี้คือ ทรัพยากรท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลาดการท่องเที่ยว
ความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว และการเข้าถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทีไ่ ด้ทำการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
สร้างโลกใหม่ให้ช้างไทย (2543:12) ได้กล่าวว่า ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม
จ.สุรินทร์ มีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างครบวงจรที่เป็นสากลระดับนานาชาติ
ด้านศิลปวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับช้าง วิถชี วี ติ ของคนกับช้างและแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
4.3.2 คำถามการวิจยั ข้อที่ 2 การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้มี
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค อย่างไร
ผู้วิจัยได้การนำเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกตามจังหวัด ที่พบการเลี้ยงช้างอยู่ใน
พืน้ ที่ ดังนีค้ อื
4.3.2.1 จ.ชัยภูมิ
(1) อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
จุดอ่อนของ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เนือ่ งจากในชุมชนนี้ มีการพบเพียง
ผู้เลี้ยงช้าง คือ นายคำหาญ พรมสิทธิ์ ที่เลี้ยงช้างจากความสนใจ และความชื่นชอบของตนเอง
ดังนัน้ ใน ชุมชนนี้ จึงไม่มปี ระวัตคิ วามเป็นมาทีเ่ กีย่ วกับช้าง ในด้านสถานทีน่ น้ั ไม่มสี ถานทีเ่ ลีย้ งช้าง
ทำเล สถานที่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงช้าง อาหารไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง และรายได้ไม่
เพียงพอในการเลีย้ งช้าง ประกอบกับพืน้ ทีน่ ย้ี งั ไม่มกี ารจัดให้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว จึงไม่มอี งค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในด้านต่างๆ เช่น นักท่องเทีย่ ว การบริการ ข้อมูลข่าวสาร สถานทีห่ รือ
สิง่ แวดล้อม
จุดแข็งของ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ในพืน้ ทีน่ ้ี มีทรัพยากรท่องเทีย่ วเป็น
โบราณสถานแบบขอมชือ่ “กูแ่ ดง” อีกทัง้ ยังมีประเพณีทเ่ี รียกว่า "งานฉลองกูแ่ ดง" นิยมทำกันในเดือน
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เมษายน ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค่ำของทุกปี โดยมีมหรสพ ทำบุญตักบาตร จุดบัง้ ไฟ แห่กู แห่นางสงกรานต์
รอบหมู่บ้านแล้ว ไปสงน้ำที่กู่ เพื่อเป็นการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข
มีความเจริญในหมูบ่ า้ น ตลอดจน มีการร่ำผีฟา้ เล่นนางอึง้ นางมวย นางด้ง ส่วนสินค้าของทีร่ ะลึกนัน้
มีสนิ ค้าพืน้ เมืองของกลุม่ แม่บา้ นทีไ่ ด้รบั การคัดสรรเป็นสุดยอด หนึง่ ตำบล หนึง่ ผลิต OTOP ประเภท
ผ้าไหม ที่นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมของหมู่บ้านและมีผลิตภัณฑ์สาโท ด้านสถานที่หรือสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่นี้มีแม่น้ำชีไหลผ่านรอบหมู่บ้าน ตลอดจนมีพื้นที่ป่าสาธารณะจำนวน 1 แห่ง มีน้ำตกตาด
สำหรับการเข้าถึง ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกฤดู ด้วยรถยนต์ จักรยานยนต์ ถนนลาดยาง
หรือคอนกรีต มีระยะทางจาก อ.เมืองไปยัง อ.บ้านเขว้า เพียง 13 กิโลเมตร
โอกาสของ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เนือ่ งจากมีโบราณสถานแบบขอม และ
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับโบราณสถาน ประกอบกับการเข้าถึงมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุก
ฤดูกาล สามารถ แวะเทีย่ ว ศาลเจ้าพ่อพระยาแล อ.เมืองชัยภูมิ แบบต่อเนือ่ งได้เพราะพืน้ ทีอ่ ยูต่ อ่ เนือ่ ง
กันระยะทางเดินทางเพียง 13 กิโลเมตร
อุปสรรค ของ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ คือไม่มสี ถานทีเ่ ลีย้ งช้าง ทำเลสถานที่
ไม่เหมาะกับการเลี้ยงช้าง อาหารไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง และรายได้ไม่เพียงพอ
ในการเลีย้ งช้าง อีกทัง้ ในชุมชนขาดประวัตคิ วามเป็นมาทีส่ ามารถสืบค้นเกีย่ วกับช้างได้จากหนังสือ
พืน้ ที่ พิพธิ ภัณฑ์ ควาญช้างอาวุโส และผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ที่
(2) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จุ ด อ่ อ นของ อ.เมื อ ง จ.ชั ย ภู ม ิ ในพื ้ น ที ่ น ี ้ ม ี ก ารจั ด แสดงช้ า งให้
นักท่องเทีย่ วเฉพาะช่วงเทศกาศงานเจ้าพ่อพระยาแล ทางด้านพิธกี รรมเกีย่ วกับช้างนัน้ จะมีความเชือ่
ทีแ่ ต่ตา่ งจาก จ.สุรนิ ทร์ ในเรือ่ งของการนับถือผี ชาว จ.ชัยภูมิ จะมีการนับถือผีผหู้ ญิงจะสังเกตได้จาก
การทีผ่ หู้ ญิงสามารถขึน้ ขีค่ อช้างได้ (ศึกฤทธิ์ ขาวละมัย, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550) จึงทำให้ความ
เคร่งครัดในพิธกี รรมไม่เคร่งครัดเท่าที่ จ.สุรนิ ทร์ ทีน่ บั ถือผีผชู้ าย ในด้านสถานทีน่ น้ั ไม่มสี ถานทีเ่ ลีย้ ง
ช้าง ทำเลสถานทีไ่ ม่เหมาะกับการเลีย้ งช้าง อาหารไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการเลีย้ งช้าง และรายได้ไม่
เพียงพอในการเลีย้ งช้าง ตลอดจนไม่มอี งค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในด้านต่างๆ เช่น
นักท่องเทีย่ ว การบริการ ข้อมูลข่าวสาร สถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อม
จุดแข็ง ของ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีในด้านทรัพยากรท่องเทีย่ วในด้านของ
ประวัตคิ วามเป็นมาทีเ่ กีย่ วข้องกับช้าง คือสถานทีแ่ หล่งนีเ้ คยเป็นค่ายทหาร ค่ายกองช้างหลวงของ
เจ้าพ่อพระยาแล และมีประเพณีทเ่ี รียกว่า "โรงปะกำช้าง" โดยมีความเชือ่ ว่าก่อนทีจ่ ะไปไหนก็ตาม
ต้องมีการเซ่นไหว้ผปี ระกำช้าง ให้ชว่ ยคุม้ ครองช้างและนำเอาเชือก และหนังไปไหว้ไว้ในโรงผีประกำ
เพือ่ เอาไว้ผกู ช้างให้ปลอดภัย (สุวตั น์ เติมศักดิ,์ ทองดี พงษ์วเิ ศษ, ทองดี พรหมสิทธิ,์ สัมภาษณ์, 11
กันยายน 2549) และมีความ พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟ้ฟ้า ประปา การสื่อสาร ฯลฯ
อีกทั้งยังทางภาครัฐ เอกชน ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้รู้จักและทราบว่า จ.ชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวพันกับช้าง อีกประการชุมชนนี้มีความรู้
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ความสามารถในการฝึกช้างเพือ่ แสดงคล้ายๆ กับการแสดงละครสัตว์ (กองทุนสัตว์ปา่ โลก สำนักงาน
ประเทศไทย, 2543:27)
โอกาสของ อ.เมื อ ง จ.ชั ย ภู ม ิ นั ้ น มี ค วามได้ เ ปรี ย บทางด้ า นของ
ประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับช้าง คือสถานที่แหล่งนี้เคยเป็นค่ายทหาร ค่ายกองช้างหลวง
ของเจ้าพ่อพระยาแล และมีประเพณีทเ่ี รียกว่า "โรงปะกำช้าง" ทางภาครัฐ เอกชน ได้มกี ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารจนกระทัง่ นักท่องเทีย่ วได้รจู้ กั และทราบว่า จ.ชัยภูมิ เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
เกี่ยวพันกับช้าง
อุปสรรคของ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คือไม่มีสถานที่เลี้ยงช้าง ทำเลสถานที่
ไม่เหมาะกับการเลี้ยงช้าง อาหารไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง และรายได้ไม่ เพียงพอ
ในการเลี้ยงช้าง จึงทำให้ต้องพาช้างออกนอกพื้นที่ เพื่อให้คนกับช้างสามารถดำเนินชีวิตได้
และความไม่เคร่งครัดในพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วพันกับช้าง (ศึกฤทธิ์ ขาวละมัย, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550)
จากข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาส และอุปสรรค และการวิเคราะห์ภายใน
เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็งของการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในจังหวัดชัยภูมิ
โดยจำแนกดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การกำหนดข้อโอกาสและอุปสรรคในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดตาม
ผลกระทบการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า งอี ส านใต้ ใ นด้ า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านส่งเสริมสนับสนุน และด้านวัฒนธรรม เป็นไปดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ น
ช้างในอีสานใต้ ของ จ.ชัยภูมิ

ตัวแปร

1. ดานสังคม
1.1 เกิดการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน เชน ไฟฟา ประปา การสือ่ สาร
1.2 ทําใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
1.3 ทําใหเกิดการขัดแยงขึน้ ในชุมชน
1.4 ทําใหเกิดอาญากรรมเพิม่ ขึน้
1.5 คนตางถิน่ มาแยงงาน
2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 เกิดการจางงานและสรางอาชีพ
2.2 คนในพืน้ ทีห่ นั มาประกอบอาชีพเกีย่ วกับการทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้
2.3 คนในพืน้ ทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมนอยลง
2.4 คนในพืน้ ทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจดีขนึ้
2.5 การทองเทีย่ วทําใหมอี าชีพทีห่ ลากหลาย
2.6 การทองเทีย่ วทําใหเกิดการกระจายรายไดทไี่ มเปนธรรม
3. ดานสิง่ แวดลอม
3.1 ทําใหมกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสรางการใชทดี่ นิ เพือ่ การทองเทีย่ ว
เพิม่ ขึน้
3.2 ทําใหเกิดมลภาวะดานตาง ๆ เชน ขยะ น้าํ เสีย
3.3 ทําใหมกี ารเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพ
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ของจังหวัดชัยภูมิ
ตัวแปร
4. ดานการสงเสริมสนับสนุน
4.1 ผูมีสวนไดสวนเสียกับกิจกรรมการทองเที่ยวมีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยวนอยเกินไป
4.2 การจัดการทองเที่ยวไดรับความรวมมือจากทั้งฝายรัฐ เอกชน และ
ชุมชนทองถิ่น
4.3 ขาดการสงเสริมดานการตลาดหรือมีนอยเกินไป
4.4 การสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่อง
4.5 การสนับสนุนจากภาคเอกชนไมตอเนื่อง
4.6 ขาดการสนับสนุน ความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น
5. ดานวัฒนธรรม
5.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีเปนเชิงพาณิชย
5.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปนแบบคนเมือง เชน การแตงกาย
การกิน และยานพาหนะ
5.3 ทําใหภาษาทองถิ่นลดความสําคัญลง ประชาชนในทองถิ่นใชภา
อื่นติดตอสัมพันธกัน
5.4 ขาดผูนําเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวไมซึมซับคุณคาของแหลง
ทองเที่ยว
5.5 ทําใหเกิดการเลี้ยงชางแบบทุนนิยม
5.6 ทําใหคุณคาของวัฒนธรรม ความเชื่อของการเลี้ยงชางลดคุณคา
ไป

โอกาส

อุปสรรค
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การกำหนดข้อจุดอ่อน และจุดแข็งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดตาม
ข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จัดหวัดอีสานใต้เป็นไปดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ น
ช้างในอีสานใต้ ของ จ.ชัยภูมิ
ตัวแปร
1. ดานทรัพยากรทองเที่ยว
1.1 ดานธรรมชาติ
1.2 ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับชาง
1.3 ดานวัฒนธรรม
2. ดานความพรอมทางการทองเที่ยว
2.1 โครงสรางพื้นฐาน
2.2 การบริการ
2.3 ขอมูลขาวสาร
2.4 สถานที่ / สิ่งแวดลอม
3. ดานการเขาถึง
3.1 ความสะดวกในการเขาถึง
3.2 เขาถึงไดทุกฤดู
3.3 บริการรถสาธารณะ

โอกาส

อุปสรรค

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั ้ ง ภายนอกและภายในของการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ของจังหวัดชัยภูมิ ได้นำปัจจัยภายนอกและภายในมาประเมิน
เพือ่ ให้นำ้ หนัก ได้ผลการประเมินดังแสดงในตารางต่อไปนีต้ ามลำดับ
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ตารางที่ 4.7 เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก จ.ชัยภูมิ
1
คุณลักษณะของปจจัยทีเ่ กีย่ วของ

1. ดานสังคม
1.1 เกิดการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน เชน ไฟฟา
ประปา การสือ่ สาร
1.2 ทําใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
1.3 ทําใหเกิดการขัดแยงขึน้ ในชุมชน
1.4 ทําใหเกิดอาญากรรมเพิม่ ขึน้
1.5 คนตางถิน่ มาแยงงาน
รวม
2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 เกิดการจางงานและสรางอาชีพ
2.2 คนในพืน้ ทีห่ นั มาประกอบอาชีพเกีย่ วกับ
การทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้
2.3 คนในพืน้ ทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
นอยลง
2.4 คนในพืน้ ทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจดีขนึ้
2.5 การทองเทีย่ วทําใหมอี าชีพทีห่ ลากหลาย
2.6 การทองเทีย่ วทําใหเกิดการกระจายรายไดที่
ไมเปนธรรม
รวม
3. ดานสิง่ แวดลอม
3.1 ทําใหมกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสรางการใช
ทีด่ นิ เพือ่ การทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้
3.2 ทําใหเกิดมลภาวะดานตาง ๆ เชน ขยะ น้าํ
เสีย
3.3 ทําใหมกี ารเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพ
3.4 ทําใหมกี ารทําลายสิง่ แวดลอมเพือ่ กอสราง
ตางๆ เพือ่ การทองเทีย่ ว
3.5 เกิดชุมชนแออัดบริเวณแหลงทองเทีย่ ว
รวม

2
น้าํ หนัก
ความสําคัญ

3
คะแนนผลกระทบ
(เต็ม 5)
3.1
3.2
ทางบวก ทางลบ

4
ผลรวม
ผลกระทบ
(3.1+3.2)

5
คา
ผลกระทบ
แตละปจจัย
(2x4)

0.40

2

2

0.80

0.10
0.20
0.20
0.10

1

1
-1
-1
-1

0.10
-0.20
-0.20
-0.10
0.40

0.30
0.10

1
1

1
1

0.30
0.10

-1

-1

-0.10

-1

1
1
-1

0.20
0.20
-0.10

-1
-1
-1

0.10
0.20
0.20
0.10

1
1

0.60
0.20

1

0.10
0.30
0.30
0.10

1

0.20

-1

-1

-0.10

-1

1
-1

0.30
-0.30

-1

-1

-0.10
0.00

1
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก
1
คุณลักษณะของปจจัยทีเ่ กี่ยวของ

4. ดานการสงเสริมสนับสนุน
4.1 ผูมีสวนไดสวนเสียกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวนอย
เกินไป
4.2 การจัดการทองเที่ยวไดรับความรวมมือ
จากทั้งฝายรัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น
4.3 ขาดการสงเสริมดานการตลาดหรือมี
นอยเกินไป
4.4 การสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่อง
4.5 การสนับสนุนจากภาคเอกชนไมตอเนื่อง
4.6 ขาดการสนับสนุน ความรวมมือจาก
ประชาชนในทองถิ่น
รวม
5. ดานวัฒนธรรม
5.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี
เปนเชิงพาณิชย
5.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปนแบบคน
เมือง เชน การแตงกาย การกิน และยานพาหนะ
5.3 ทําใหภาษาทองถิ่นลดความสําคัญลง
ประชาชนในทองถิ่นใชภาอื่นติดตอสัมพันธกัน
5.4 ขาดผูนําเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวไมซึม
ซับคุณคาของแหลงทองเที่ยว
5.5 ทําใหเกิดการเลี้ยงชางแบบทุนนิยม
5.6 ทําใหคุณคาของวัฒนธรรม ความเชื่อ
ของการเลี้ยงชางลดคุณคาไป
รวม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
ญ
(3.1+3.2)
แตละ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.20

-1

0.30

1

0.10

2

0.20
0.10
0.10

-1

-0.20

1

0.30

-1

1

0.10

-1
-2
-1

-1
-2
-1

-0.20
-0.20
-0.10
-0.30

0.20

-1

-1

-0.20

0.20

-2

-2

-0.40

0.10

-1

-1

-0.10

0.10

-1

-1

-0.10

0.10
0.30

-1
-1

-1
-1

-0.10
-0.30
-1.20
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ตารางที่ 4.8 เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายใน จ.ชัยภูมิ
1
คุณลักษณะของปจจัยทีเ่ กี่ยวของ

1. ดานทรัพยากรทองเทีย่ ว
1.1 ดานธรรมชาติ
1.2 ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับชาง
1.3 ดานวัฒนธรรม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
ญ
(3.1+3.2)
แตละ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.40
0.30
0.30

4
3
2

4
3
2

รวม

2. ดานความพรอมทางการทองเทีย่ ว
2.1 โครงสรางพื้นฐาน
2.2 การบริการ
2.3 ขอมูลขาวสาร
2.4 สถานที่ / สิ่งแวดลอม

3.10
0.40
0.20
0.20
0.20

3
3
3

0.40
0.30
0.30

3
3
3

-2

3
3
3
-2

1.20
0.60
0.60
-0.40
2.00

3
3
3

1.20
0.90
0.90
3.00

รวม

3. ดานการเขาถึง
3.1 ความสะดวกในการเขาถึง
3.2 เขาถึงไดทุกฤดู
3.3 บริการรถสาธารณะ
รวม

1.60
0.90
0.60
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จากตารางที่ 4.7 และ 4.8 ในการประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน
ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ สามารถนำมาวาดรูปกราฟ SWOT ได้ดงั นี้

O
1

S

0.60
0.40

3.10
3.00

2.00

0.00
-0.30
-0.60

1
-1

W

-1.20

T
ภาพที่ 4.4 กราฟ SWOT การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ของ จ.ชัยภูมิ
จากรูปกราฟ SWOT ข้างต้น พบว่าการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ของจ.ชัยภูมนิ น้ั มีจดุ แข็งภายในหมูบ่ า้ นถึง
3.10 แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ 0.60 ดังนั้นถ้าจังหวัดชัยภูมิต้องการ
พัฒนาหมู่บ้านช้างในจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ทางจังหวัดต้องให้การสนับสนุนต่อ
หมูบ่ า้ นช้างนัน้ ให้เอือ้ ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วต่อไป
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4.3.2.2 จ.สุรนิ ทร์
(1) อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์
จุดอ่อนของ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ คือไม่มีสถานที่เลี้ยงช้าง เพราะ
ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าส่วนบุคคล ทำเลสถานทีไ่ ม่เหมาะกับการเลีย้ งช้าง อาหารไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ใน
การเลีย้ งช้าง ตลอดจนไม่มอี งค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในด้านต่างๆ เช่น นักท่องเทีย่ ว
การบริการ ข้อมูลข่าวสาร สถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อม
จุดแข็ง ของ อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะยะทางใกล้กบั อ.ท่าตูม
เพราะแต่เดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของ อ.ท่าตูม ดังนั้นจึงมีรูปแบบของการ
ดำเนินชีวิตที่เหมือนกับ อ.ท่าตูม ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ผูกพันกับช้าง โดยมีการเซ่นปะกำเลี้ยง
ผีปยู่ า่ ตายาย ในพิธเี กีย่ วกับช้างจะใช้ไก่ตม้ เป็นตัว ปลาย่าง ไข่ตม้ เซนไหว้ผบี รรพบุรษุ จะทำในวันขึน้
6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี และจะมีการเสี่ยงทายดูกับไข่ต้ม เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
คนในครอบครัว ว่าอยูด่ มี คี วามสุขจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ ในการทำพิธเี ซ่นปะกำแล้วแต่ความเชือ่
ของแต่ละบุคคล ใครมีความเชื่อก็จะมีการทำพิธีนี้ขึ้น เช่น ถ้าลูกหลานจะแต่งงานก็ต้องทำ
พิธเี ซ่นไหว้ผบี รรพบุรษุ เสียก่อน
โอกาส ของ อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ ในพืน้ ทีน่ ม้ี คี วามได้เปรียบทางด้าน
ทำเลทีต่ ง้ั ทีส่ ามารถเดินทางเชือ่ งโยงไปยัง ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ได้
อุ ป สรรค ของ อ.จอมพระ จ.สุ ร ิ น ทร์ ทำเลสถานที ่ ไ ม่ เ หมาะกั บ
การเลี้ยงช้าง อาหารไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง และในพื้นที่นี้ยังไม่มีการจัดให้เป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วเลย
(2) อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์
จุดอ่อน ของ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์ ขาดพืน้ ทีป่ า่ ในการเลีย้ งช้าง
เพราะส่วนใหญ่จะเป็นไร่นาไม่เหมาะแก่การเลี้ยงช้าง จึงจำเป็นต้องนำช้างไปอยู่ต่างจังหวัด
เพือ่ ใช้ในการท่องเทีย่ ว เพราะถ้าอยูท่ บ่ี า้ นก็ไม่มรี ายได้ และอาหารช้างไม่เพียงพอ
จุดแข็ง ของ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ทางด้านประเพณี เช่น
พิธแี ห่นางแมว ซึง่ เป็นประเพณีประจำหมูบ่ า้ นจะจัดขึน้ ในช่วงเดือนเมษายน เพือ่ ทำพิธขี อฝนก่อนถึง
ฤดู ก ารทำนา มี ก ารการเซ่ น ผี บ รรพบุ ร ุ ษ การทำพิ ธ ี น ี ้ จ ะทำให้ ช ่ ว งที ่ ม ี ค นไม่ ส บายในหมู ่ บ ้ า น
และการเซ่นปะกำเฉพาะครอบครัวที่มีการเลี้ยงช้าง อีกทั้งยังมีสินค้าพื้นเมืองประเภทเครื่องเงินที่
สืบทอดทักษะฝีมือมาจากบรรพบุรุษและมีเอกลักษณ์ในแบบรูปศิลปะเขมรโบราณ ซึ่งระยะทาง
การเดินทางอยูใ่ กล้กบั ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ไม่ไกลนัก
โอกาส ของ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ในพื้นที่นี้มีความได้เปรียบ
ในด้านของสินค้าพืน้ เมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงในการทำเครือ่ งเงินลักษณะโบราณแบบเขมรทีย่ งั คงรักษากรรมวิธี
ในการทำและรูปแบบของผลงานอย่างโบราณ และก็ยงั คงมีประเพณี วิถชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับช้างอยู่ ในการ
พัฒนาสามารถนำนักท่องเทีย่ วให้ชมกรรมวิธกี ารผลิตเครือ่ งเงินโบราณได้
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อุปสรรค ของ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์ ขาดพืน้ ทีป่ า่ ในการเลีย้ ง ช้าง
เพราะส่วนใหญ่จะเป็นไร่นาไม่เหมาะแก่การเลี้ยงช้าง
(3) อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
จุดอ่อน ของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ทรัพยากรท่องเที่ยวไม่หลากหลาย
นิธิดล วงศ์ศิริกุล (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2550) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเวลาน้อย
ไม่อยากเดินทางไกลเพื่อดูอย่างเดียว นักท่องเที่ยวต้องการความหลากหลาย อยากไปสถานที่ใด
ทีห่ นึง่ ทีม่ คี รบทุกอย่าง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของประทีบ ชุมพล และคณะ (2549:131) ทีก่ ล่าวว่า
การเดินทางค่อนข้างไกล เพื่อมาดูช้างอย่างเดียวนั้น ยังไม่เพียงพอในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
เพราะทำให้เกิดการเบือ่ หน่ายได้งา่ ย อีกประการหนึง่ คือ มีสภาพอากาศทีร่ อ้ นมากในหน้าร้อน ทำให้
กิจกรรมที่จัดในฤดูร้อนอาจไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ตลอดจนชุมชนยังใหม่ต่อการจัดการท่องเที่ยว
เพราะเพิง่ เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ ปี พ.ศ. 2549
จุดแข็ง ของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในด้านทรัพยากรท่องเที่ยวเป็น
ชุมชนทีอ่ ยูต่ รงกลางพืน้ ทีป่ า่ สงวน และมีแม่นำ้ มูล บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ นตากลางเหมาะแก่การเลีย้ งช้าง
เพราะตัง้ อยูบ่ นฝัง่ แม่นำ้ มูลและลำชี ทิศตะวันออกของหมูบ่ า้ นคือป่าดงสายทอ ทิศตะวันตกของคือ
ป่าดงภูด ิน สภาพทางสังคมมีความเป็นเอกภาพสูง เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสมีความเคร่งครัด
ในประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากการเลี้ยงช้าง (ทองใบ ศรีสมบัติ ,2535:บทคัดย่อ)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีบ ชุมพล และคณะ (2549:171) ที่กล่าวว่า คนในชุมชนนี้มี
เอกลักษณ์ของชุมชนที่อยู่กันในรูปของพหุทางวัฒนธรรม คือ ไทย-กูย ไทย-เขมร และไทย-ลาว
และมีวถิ ชี วี ติ ชุมชนเป็นจุดขาย ประกอบกับความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนทีม่ คี วามตัง้ ใจสืบสาน
วัฒนธรรมไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเป็นพืน้ ทีส่ ามารถเชือ่ งโยงไปสูจ่ งั หวัดอืน่ ๆ ได้หลาย จังหวัด เช่น ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี บุรรี มั ย์ นครราชสีมา เป็นต้น
โอกาส ของ อ.ท่ า ตู ม จ.สุ ร ิ น ทร์ เนื ่ อ งจาก จ.สุ ร ิ น ทร์ เ ป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก
ของนักท่องเที่ยวว่ามีงานแสดงช้างซึ่งเป็นงานระดับโลก และช้างเหล่านั้นมีที่มาจาก อ.ท่าตูม ถ้า
ประชาสัมพันธ์เพิม่ ในงานแสดงช้างก็นา่ จะสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ อีกประการหนึง่ ข้อมูลจาก
โครงการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคอีสาน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(อ้างถึงใน ประทีบ ชุมพล และคณะ ,2549:171) ได้กล่าวว่า โอกาสในการพัฒนาท่องเทีย่ วของภาค
อีสานว่า นโยบายประตู่สู่อินโดจีนจะทำให้ภาคอีสานได้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่
สามารถเชื่องโยงไปสู่จังหวัดอื่นๆ ได้หลาย จังหวัด เช่น ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี บุรีรัมย์
นครราชสีมา มหาสารคาม และยโสธร ทำให้การเดินทางมาเที่ยวสามารถเชื่อมโยงกับแผนการ
ท่องเทีย่ วของจังหวัดอืน่ ได้ดว้ ย เช่น ปราสาทหินพนมรุง้ จ.บุรรี มั ย์ ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา
ปราสาทเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น
อุปสรรค ของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ทรัพยากรท่องเที่ยวไม่หลากหลาย
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มีสภาพอากาศทีร่ อ้ นมากในหน้าร้อน ทำให้กจิ กรรมทีจ่ ดั ในฤดูรอ้ นอาจไม่มนี กั ท่องเทีย่ วเข้ามา ทัง้ ใน
พืน้ ทีม่ โี รมแรมทีพ่ กั เพียงแห่งเดียว คือ ลีลารีสอร์ท ดังนัน้ เมือ่ เดินทางมาท่องเทีย่ วจึงต้องกลับเข้าไป
พักในตัวเมือง ซึง่ อยูห่ า่ ง 50 กิโลเมตร สำหรับช้างนัน้ ไม่มพี น้ื ทีป่ า่ ในการเลีย้ งช้าง เพราะส่วนมาก
จะเป็นพื้นที่ป่าส่วนบุคคล เมื่อไม่มีป่าไม้ก็ไม่มีอาหารให้ช้าง ชาวบ้านจึงต้องปลูกกล้วย ปลูกอ้อย
ปลูกหญ้าไว้ให้ชา้ งกิน แต่กไ็ ม่เพียงพอ ชาวบ้านบางคนก็ตอ้ งนำช้างออกไปเร่รอ่ น
(4) อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
จุดอ่อน ของ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในพื้นที่ไม่มีความพร้อมทางด้านของ
การจัดทีอ่ ยูใ่ ห้ชา้ ง ในการจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ จึงต้องเป็นการนำช้างมาจาก บ้านตากลาง
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ อีกประการเนือ่ งทำเลเลีย้ งช้างไม่ดี ช้างอยูใ่ นเมืองจึงเกิดความเครียด
จึงทำให้ชา้ งป่วยบ่อย
จุดแข็ง ของ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในพื้นที่นี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ว่ามีงานแสดงช้างซึง่ เป็นงานระดับโลก และเป็นทีแ่ รกทีม่ กี ารจัดการชุมนุมช้างกว่า 300 เชือก ในปี
พ.ศ.2489 (กองทุ น สั ต ว์ ป ่ า โลก สำนั ก งานประเทศไทย, 2543:25) ในด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ
มีความพร้อมทางการท่องเทีย่ วในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ไฟ้ฟา ประปา การสือ่ สาร ในด้านการบริการ
ก็มโี รงแรมทีพ่ กั จำนวนมาก มีสนิ ค้าพืน้ เมืองประเภทผ้าไหมทีม่ ชี อ่ื เสียง
โอกาส ของ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบ เพราะ
พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวว่ามีงานแสดงช้างที่เป็นงานระดับโลกอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนิคม จารุมณี (2536:68) ที่กล่าวถึง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวว่าการที่จะสร้างหรือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้นั้น จะต้องคำนึงถึงชื่อเสียงของสถานที่ที่กระจายไปสู่โลกภายนอก กปอรกับ
ต้องมีความพร้อมในด้านของการบริการ เช่น โรงแรม ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึง จึงทำให้มโี อกาสสูง
ในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของมนัส สุวรรณ (2538:128) ชูเกียรติ นพเกตุ
(2542:75-76) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สำเร็จ ต้องคำนึงถึงความสามารถในการ
ใช้บริการของผู้ท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงและความสามารถที่จะ
รับได้ของพืน้ ที่
อุปสรรค ของ อ.เมือง จ.สุรินทร์ อาหารช้างไม่เพียงพอ เนื่องมาจาก
ไม่มพี น้ื ทีป่ า่ ในการเลีย้ งช้าง ชาวบ้านบางคนก็ตอ้ งนำช้างออกไปเร่รอ่ น
(5) อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์
จุดอ่อน ของ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ คืออาหารช้างไม่เพียงพอ เป็น
พื้นที่ที่พบจุดอ่อนหลายด้านคือ ทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก
อาหาร เครือ่ งดืม่ ฯลฯ เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ พ่ี บว่ามีชา้ งอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ต่ไม่ได้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จุดแข็ง ของ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะยะทางใกล้กบั อ.ท่าตูม
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จึงทำให้สามารถเชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ วได้
โอกาส ของ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีระยะทางไม่ไกลจาก อ.ท่าตูม
จึงทำให้สามารถเชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ วได้
อุปสรรค ของ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ อาหารช้างไม่เพียงพอ เป็น
พืน้ ทีท่ พ่ี บว่ามีชา้ งอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ต่ไม่ได้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จากข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน จ.สุรินทร์ ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาส และอุปสรรค และการวิเคราะห์ภายใน
เพื ่ อ หาจุ ด อ่ อ น และจุ ด แข็ ง ของการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า งใน จ.สุ ร ิ น ทร์
โดยจำแนกดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การกำหนดข้อโอกาสและอุปสรรคในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดตาม
ผลกระทบการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า งอี ส านใต้ ใ นด้ า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านส่งเสริมสนับสนุน และด้านวัฒนธรรม เป็นไปดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ น
ช้างในอีสานใต้ ของ จ.สุรนิ ทร์
ตัวแปร
1. ดานสังคม
1.1 เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟฟา ประปา การสื่อสาร
1.2 ทําใหประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
1.3 ทําใหเกิดการขัดแยงขึ้นในชุมชน
1.4 ทําใหเกิดอาญากรรมเพิ่มขึ้น
1.5 คนตางถิ่นมาแยงงาน
2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 เกิดการจางงานและสรางอาชีพ
2.2 คนในพื้นที่หันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.3 คนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอยลง
2.4 คนในพื้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
2.5 การทองเที่ยวทําใหมีอาชีพที่หลากหลาย
2.6 การทองเที่ยวทําใหเกิดการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม

โอกาส

อุปสรรค

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ของ จ.สุรนิ ทร์
ตัวแปร
3. ดานสิ่งแวดลอม
3.1 ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชที่ดินเพื่อการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
3.2 ทําใหเกิดมลภาวะดานตาง ๆ เชน ขยะ น้ําเสีย
3.3 ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ
3.4 ทําใหมีการทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อกอสรางตางๆ เพื่อการ
ทองเที่ยว
3.5 เกิดชุมชนแออัดบริเวณแหลงทองเที่ยว
4. ดานการสงเสริมสนับสนุน
4.1 ผูมีสวนไดสวนเสียกับกิจกรรมการทองเที่ยวมีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยวนอยเกินไป
4.2 การจัดการทองเที่ยวไดรับความรวมมือจากทั้งฝายรัฐ เอกชน และ
ชุมชนทองถิ่น
4.3 ขาดการสงเสริมดานการตลาดหรือมีนอยเกินไป
4.4 การสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่อง
4.5 การสนับสนุนจากภาคเอกชนไมตอเนื่อง
4.6 ขาดการสนับสนุน ความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น
5. ดานวัฒนธรรม
5.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีเปนเชิงพาณิชย
5.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปนแบบคนเมือง เชน การแตงกาย
การกิน และยานพาหนะ
5.3 ทําใหภาษาทองถิ่นลดความสําคัญลง ประชาชนในทองถิ่นใชภา
อื่นติดตอสัมพันธกัน
5.4 ขาดผูนําเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวไมซึมซับคุณคาของแหลง
ทองเที่ยว
5.5 ทําใหเกิดการเลี้ยงชางแบบทุนนิยม
5.6 ทําใหคุณคาของวัฒนธรรม ความเชื่อของการเลี้ยงชางลดคุณคา
ไป

โอกาส

อุปสรรค

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การกำหนดข้อจุดอ่อน และจุดแข็งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดตาม
ข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จัดหวัดอีสานใต้ เป็นไปดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ น
ช้างในอีสานใต้ ของ จ.สุรนิ ทร์
ตัวแปร
1. ดานทรัพยากรทองเที่ยว
1.1 ดานธรรมชาติ
1.2 ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับชาง
1.3 ดานวัฒนธรรม
2. ดานความพรอมทางการทองเที่ยว
2.1 โครงสรางพื้นฐาน
2.2 การบริการ
2.3 ขอมูลขาวสาร
2.4 สถานที่ / สิ่งแวดลอม
3. ดานการเขาถึง
3.1 ความสะดวกในการเขาถึง
3.2 เขาถึงไดทุกฤดู
3.3 บริการรถสาธารณะ

โอกาส

อุปสรรค
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่อง
เทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ของ จ.สุรนิ ทร์ ได้นำปัจจัยภายนอกและภายในมาประเมินเพือ่ ให้นำ้ หนัก
ได้ผลการประเมินดังแสดงในตารางต่อไปนีต้ ามลำดับ
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ตารางที่ 4.11 เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก จ.สุรนิ ทร์
1
คุณลักษณะของปจจัยที่เกี่ยวของ

1. ดานสังคม
1.1 เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน
ไฟฟา ประปา การสือ่ สาร
1.2 ทําใหประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
1.3 ทําใหเกิดการขัดแยงขึ้นในชุมชน
1.4 ทําใหเกิดอาญากรรมเพิ่มขึ้น
1.5 คนตางถิ่นมาแยงงาน
รวม
2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 เกิดการจางงานและสรางอาชีพ
2.2 คนในพื้นที่หันมาประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.3 คนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
นอยลง
2.4 คนในพื้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
2.5 การทองเที่ยวทําใหมีอาชีพที่
หลากหลาย
2.6 การทองเที่ยวทําใหเกิดการกระจาย
รายไดที่ไมเปนธรรม
รวม
3. ดานสิ่งแวดลอม
3.1 ทําใหมีการเปลีย่ นแปลงโครงสรางการ
ใชที่ดินเพื่อการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
3.2 ทําใหเกิดมลภาวะดานตาง ๆ เชน ขยะ
น้ําเสีย
3.3 ทําใหมีการเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพ
3.4 ทําใหมีการทําลายสิง่ แวดลอมเพื่อ
กอสรางตางๆ เพื่อการทองเที่ยว
3.5 เกิดชุมชนแออัดบริเวณแหลงทองเที่ยว
รวม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
ญ
(3.1+3.2)
แตละ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.40

3

3

1.20

0.10
0.20
0.20
0.10

2

2
-1
-1
-1

0.20
-0.20
-0.20
-0.10
0.90

0.30
0.10

2
2

2
2

0.60
0.20

-1

-0.10

2
2

0.40
0.40

-1

-0.10

-1
-1
-1

0.10
0.20
0.20

-1
2
2

0.10

-1

1.40
0.20

2

0.10
0.30
0.30
0.10

-1

1

0.20

-1

-1

-0.10

-2

2
-2

0.60
-0.60

-2

-2

-0.20
-0.10

2
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก
1
คุณลักษณะของปจจัยที่เกี่ยวของ

4. ดานการสงเสริมสนับสนุน
4.1 ผูม ีสว นไดสว นเสียกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวมีสว นรวมในการจัดการทองเที่ยวนอย
เกินไป
4.2 การจัดการทองเที่ยวไดรับความรวมมือ
จากทั้งฝายรัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น
4.3 ขาดการสงเสริมดานการตลาดหรือมี
นอยเกินไป
4.4 การสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่อง
4.5 การสนับสนุนจากภาคเอกชนไมตอเนื่อง
4.6 ขาดการสนับสนุน ความรวมมือจาก
ประชาชนในทองถิ่น
รวม
5. ดานวัฒนธรรม
5.1 เกิดการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมประเพณี
เปนเชิงพาณิชย
5.2 เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตเปนแบบคน
เมือง เชน การแตงกาย การกิน และยานพาหนะ
5.3 ทําใหภาษาทองถิ่นลดความสําคัญลง
ประชาชนในทองถิ่นใชภาอื่นติดตอสัมพันธกัน
5.4 ขาดผูน ําเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวไมซึม
ซับคุณคาของแหลงทองเที่ยว
5.5 ทําใหเกิดการเลีย้ งชางแบบทุนนิยม
5.6 ทําใหคุณคาของวัฒนธรรม ความเชื่อ
ของการเลีย้ งชางลดคุณคาไป
รวม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
ญ
(3.1+3.2)
แตละ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.20

3

0.90

-1

2

0.20

-1
-2
-1

-1
-2
-1

-0.20
-0.20
-0.10

-1

0.30

3

0.10

3

0.20
0.10
0.10

-1

.
-0.20

0.40
0.20

-1

-1

-0.20

0.20

-2

-2

-0.40

0.10

-1

-1

-0.10

0.10

-1

-1

-0.10

0.10
0.30

-1
-1

-1
-1

-0.10
-0.30
-1.20
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ตารางที่ 4.12 เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายใน จ.สุรนิ ทร์
1
คุณลักษณะของปจจัยที่เกี่ยวของ

1. ดานทรัพยากรทองเที่ยว
1.1 ดานธรรมชาติ
1.2 ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับชาง
1.3 ดานวัฒนธรรม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
ญ
(3.1+3.2)
แตละ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.40
0.30
0.30

-2
4
2

-2
4
2

รวม

2. ดานความพรอมทางการทองเที่ยว
2.1 โครงสรางพื้นฐาน
2.2 การบริการ
2.3 ขอมูลขาวสาร
2.4 สถานที่ / สิ่งแวดลอม

1.00
0.40
0.20
0.20
0.20

3
3
3
-1

3
3
3
-1

รวม

3. ดานการเขาถึง
3.1 ความสะดวกในการเขาถึง
3.2 เขาถึงไดทุกฤดู
3.3 บริการรถสาธารณะ
รวม

-0.80
1.20
0.60

1.20
0.60
0.60
-0.20
2.20

0.40
0.30
0.30

3
3
-1

3
3
-1

1.20
0.90
-0.30
1.80
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ตารางที่ 4.11 และ 4.12 ในการประเมินให้น้ำหนักสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน
ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ สามารถนำมาวาดรูปกราฟ SWOT ได้ดงั นี้

O
1.40
1.20
0.90

1

S

2

0.40

2.20 1.80

-0.10
-0.20

1.00

W

-1

T
ภาพที่ 4.5 กราฟ SWOT การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ของ
จ.สุรินทร์
จากรูปกราฟ SWOT ข้างต้น พบว่าการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ของ จ.สุรนิ ทร์นน้ั มีจดุ แข็งภายในหมูบ่ า้ น
2.20 และมีโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้ออำนวย 1.20 นั่นคือ จ.สุรินทร์สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมู่บ้านช้างในอีสานใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ยังต้อง
ได้รบั แรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายให้แหล่งท่องเทีย่ วนีเ้ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์ตอ่ ไปในอนาคต
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4.3.2.3 จ.บุรรี มั ย์
(1) อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์
จุดอ่อน ของ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในการนำช้างออก
เร่รอ่ นไปหากินตามเมืองใหญ่ๆ ทำให้ชา้ งไม่อยูใ่ นพืน้ ที่ พืน้ ทีป่ า่ มีจำนวนลดลงจึงทำให้ ไม่มพี น้ื ทีเ่ ลีย้ ง
ช้าง ช้างขาดอาหาร
จุดแข็ง ของ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เริ่มมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยการนำช้างเข้ามาร่วมในกิจกรรม อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว
จนเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วแล้วว่า อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ มีชา้ งว่ายน้ำได้ และมีชา้ งชกมวย กปอรกับ
สนามบินอยูใ่ นพืน้ ทีน่ ้ี จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงพืน้ ที่ ซึง่ มนัส สุวรรณ (2538:128)
และชูเกียรติ นพเกตุ (2542:75-76) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สำเร็จ ต้องคำนึงถึง
ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง และสามารถเชื่องโยงไปสู่ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ระยะทางห่างเพียงแม่นำ้ มูลกัน้
โอกาส ของ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบ เพราะ
พืน้ ทีน่ เ้ี ป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วว่ามีชา้ งว่ายน้ำได้ และมีชา้ งชกมวย ซึง่ นิคม จารุมณี (2536:68)
กล่าวถึง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวว่า การที่จะสร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ที่ไม่
น่าสนใจให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญ สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้นน้ั จะต้องคำนึงถึงชือ่ เสียงของ
สถานทีท่ ก่ี ระจายไปสูโ่ ลกภายนอก กปอรกับมีสนามบินอยูใ่ นพืน้ ทีน่ ้ี จึงทำให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งมนัส สุวรรณ (2538:128) และชูเกียรติ นพเกตุ (2542:75-76) ได้กล่าวถึง
การพัฒนาการท่องเทีย่ วให้สำเร็จ ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง
อุปสรรค ของ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในพื้นที่ไม่มีสถานที่เลี้ยงช้าง อาหาร
ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงช้าง จึงต้องนำช้างออกไปเร่รอนนอกพื้นที่ โดยนำช้างเข้าเมืองใหญ่ๆ
เพือ่ หารายได้ (กองทุนสัตว์ปา่ โลก สำนักงานประเทศไทย, 2543:28) แต่เมือ่ ช้างไปหาอาหารกิน มักไป
กินทีม่ สี ารพิษหรือยาฆ่าแมลง จึงทำให้ชา้ งตายและช้างป่วย เช่น เป็นไข้ ท้องอืด ตัวแข็ง เท้าเปือ่ ย
พยาธิ ประการสุดท้ายรายได้ไม่เพียงพอในการเลีย้ งช้าง
(2) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์
จุดอ่อน ของ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ชี อ่ื เสียง ในการนำ
ช้างออกเร่ร่อนไปหากินตามเมืองใหญ่ๆ ทำให้ช้างไม่อยู่ในพื้นที่ อีกทั้งในพื้นที่นี้เป็นแหล่ง
ขายช้างให้กบั แหล่งอืน่ ๆ
จุ ด แข็ ง ของ อ.ลำปลายมาศ จ.บุ ร ี ร ั ม ย์ มี ค วามพร้ อ มทางการ
ท่องเทีย่ วด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบสือ่ สาร
โอกาส ของ อ.ลำปลายมาศ จ.บุ ร ี ร ั ม ย์ มี ค วามพร้ อ มทางการ
ท่องเทีย่ วด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบสือ่ สาร
อุปสรรค ของ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ พืน้ ทีใ่ นการเลีย้ งช้าง ไม่เพียงพอ
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ทำเลเลีย้ งช้างไม่เหมาะสม และช้างป่วยเป็นโรคท้องร่วง ท้องอืด แก้มบวม แก้มอักเสบ ขาเจ็บ ท้องผูก
ท้องเสีย เบือ่ อาหาร พยาธิ
จากข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน จ.บุรีรัมย์ ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาส และอุปสรรค และการวิเคราะห์ภายใน
เพื ่ อ หาจุ ด อ่ อ น และจุ ด แข็ ง ของการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า งใน จ.บุ ร ี ร ั ม ย์
โดยจำแนกดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การกำหนดข้อโอกาสและอุปสรรคในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดตาม
ผลกระทบการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า งอี ส านใต้ ใ นด้ า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านส่งเสริมสนับสนุน และด้านวัฒนธรรม เป็นไปดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ของ จ.บุรรี มั ย์
ตัวแปร
1. ดานสังคม
1.1 เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟฟา ประปา การสื่อสาร
1.2 ทําใหประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
1.3 ทําใหเกิดการขัดแยงขึ้นในชุมชน
1.4 ทําใหเกิดอาญากรรมเพิ่มขึ้น
1.5 คนตางถิ่นมาแยงงาน
2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 เกิดการจางงานและสรางอาชีพ
2.2 คนในพื้นที่หันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.3 คนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอยลง
2.4 คนในพื้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
2.5 การทองเที่ยวทําใหมีอาชีพที่หลากหลาย
2.6 การทองเที่ยวทําใหเกิดการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม

โอกาส

อุปสรรค

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ น
ช้างในอีสานใต้ ของ จ.บุรรี มั ย์
ตัวแปร
3. ดานสิ่งแวดลอม
3.1 ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชที่ดินเพื่อการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
3.2 ทําใหเกิดมลภาวะดานตาง ๆ เชน ขยะ น้ําเสีย
3.3 ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ
3.4 ทําใหมีการทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อกอสรางตางๆ เพื่อการ
ทองเที่ยว
3.5 เกิดชุมชนแออัดบริเวณแหลงทองเที่ยว
4. ดานการสงเสริมสนับสนุน
4.1 ผูมีสวนไดสวนเสียกับกิจกรรมการทองเที่ยวมีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยวนอยเกินไป
4.2 การจัดการทองเที่ยวไดรับความรวมมือจากทั้งฝายรัฐ เอกชน และ
ชุมชนทองถิ่น
4.3 ขาดการสงเสริมดานการตลาดหรือมีนอยเกินไป
4.4 การสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่อง
4.5 การสนับสนุนจากภาคเอกชนไมตอเนื่อง
4.6 ขาดการสนับสนุน ความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น
5. ดานวัฒนธรรม
5.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีเปนเชิงพาณิชย
5.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปนแบบคนเมือง เชน การแตงกาย
การกิน และยานพาหนะ
5.3 ทําใหภาษาทองถิ่นลดความสําคัญลง ประชาชนในทองถิ่นใชภา
อื่นติดตอสัมพันธกัน
5.4 ขาดผูนําเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวไมซึมซับคุณคาของแหลง
ทองเที่ยว
5.5 ทําใหเกิดการเลี้ยงชางแบบทุนนิยม
5.6 ทําใหคุณคาของวัฒนธรรม ความเชื่อของการเลี้ยงชางลดคุณคา
ไป

โอกาส

อุปสรรค

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การกำหนดข้อจุดอ่อน และจุดแข็งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดตาม
ข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นทีพ่ บการเลีย้ งช้างในกลุม่ จัดหวัดอีสานใต้ เป็นไปดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ของ จ.บุรรี มั ย์
ตัวแปร
1. ดานทรัพยากรทองเที่ยว
1.1 ดานธรรมชาติ
1.2 ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับชาง
1.3 ดานวัฒนธรรม
2. ดานความพรอมทางการทองเที่ยว
2.1 โครงสรางพื้นฐาน
2.2 การบริการ
2.3 ขอมูลขาวสาร
2.4 สถานที่ / สิ่งแวดลอม
3. ดานการเขาถึง
3.1 ความสะดวกในการเขาถึง
3.2 เขาถึงไดทุกฤดู
3.3 บริการรถสาธารณะ

โอกาส

อุปสรรค

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในของการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่ง ท่องเทีย่ ว
หมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ของ จ.บุรีรัมย์ ได้นำปัจจัยภายนอกและภายในมาประเมินเพื่อให้น้ำหนัก
ได้ผลการประเมินดังแสดงในตารางต่อไปนีต้ ามลำดับ
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ตารางที่ 4.15 เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก
1
คุณลักษณะของปจจัยที่เกี่ยวของ

1. ดานสังคม
1.1 เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน
ไฟฟา ประปา การสือ่ สาร
1.2 ทําใหประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
1.3 ทําใหเกิดการขัดแยงขึ้นในชุมชน
1.4 ทําใหเกิดอาญากรรมเพิ่มขึ้น
1.5 คนตางถิ่นมาแยงงาน
รวม
2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 เกิดการจางงานและสรางอาชีพ
2.2 คนในพื้นที่หันมาประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.3 คนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
นอยลง
2.4 คนในพื้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
2.5 การทองเที่ยวทําใหมีอาชีพที่
หลากหลาย
2.6 การทองเที่ยวทําใหเกิดการกระจาย
รายไดที่ไมเปนธรรม
รวม
3. ดานสิ่งแวดลอม
3.1 ทําใหมีการเปลีย่ นแปลงโครงสรางการ
ใชที่ดินเพื่อการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
3.2 ทําใหเกิดมลภาวะดานตาง ๆ เชน ขยะ
น้ําเสีย
3.3 ทําใหมีการเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพ
3.4 ทําใหมีการทําลายสิง่ แวดลอมเพื่อ
กอสรางตางๆ เพื่อการทองเที่ยว
3.5 เกิดชุมชนแออัดบริเวณแหลงทองเที่ยว
รวม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
(3.1+3.2)
แตละ
ญ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.40

2

2

0.80

0.10
0.20
0.20
0.10

1

1
-1
-1
-1

0.10
-0.20
-0.20
-0.10
0.40

0.30
0.10

1
1

1
1

0.30
0.10

-1

-0.10

1
1

0.20
0.20

-1

-0.10

-1
-1
-1

0.10
0.20
0.20

-1
1
1

0.10

-1

0.60
0.20

1

0.10
0.30
0.30
0.10

1

0.20

-1

-1

-0.10

-1

1
-1

0.30
-0.30

-1

-1

-0.10
0.00

1
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก
1
คุณลักษณะของปจจัยที่เกี่ยวของ

4. ดานการสงเสริมสนับสนุน
4.1 ผูม ีสว นไดสว นเสียกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวมีสว นรวมในการจัดการทองเที่ยวนอย
เกินไป
4.2 การจัดการทองเที่ยวไดรับความรวมมือ
จากทั้งฝายรัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น
4.3 ขาดการสงเสริมดานการตลาดหรือมี
นอยเกินไป
4.4 การสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่อง
4.5 การสนับสนุนจากภาคเอกชนไมตอเนื่อง
4.6 ขาดการสนับสนุน ความรวมมือจาก
ประชาชนในทองถิ่น
รวม
5. ดานวัฒนธรรม
5.1 เกิดการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมประเพณี
เปนเชิงพาณิชย
5.2 เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตเปนแบบคน
เมือง เชน การแตงกาย การกิน และยานพาหนะ
5.3 ทําใหภาษาทองถิ่นลดความสําคัญลง
ประชาชนในทองถิ่นใชภาอื่นติดตอสัมพันธกัน
5.4 ขาดผูน ําเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวไมซึม
ซับคุณคาของแหลงทองเที่ยว
5.5 ทําใหเกิดการเลีย้ งชางแบบทุนนิยม
5.6 ทําใหคุณคาของวัฒนธรรม ความเชื่อ
ของการเลีย้ งชางลดคุณคาไป
รวม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
ญ
(3.1+3.2)
แตละ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.20

2

0.60

-2

-1

-0.10

-1
-2
-1

-1
-2
-1

-0.20
-0.20
-0.10

-1

0.30

2

0.10

1

0.20
0.10
0.10

-1

.
-0.20

-0.20
0.20

-1

-1

-0.20

0.20

-2

-2

-0.40

0.10

-1

-1

-0.10

0.10

-1

-1

-0.10

0.10
0.30

-1
-1

-1
-1

-0.10
-0.30
-1.20
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ตารางที่ 4.16 เมทริกซ์การประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายใน
1
คุณลักษณะของปจจัยที่เกี่ยวของ

1. ดานทรัพยากรทองเที่ยว
1.1 ดานธรรมชาติ
1.2 ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับชาง
1.3 ดานวัฒนธรรม

2
3
4
5
น้ําหนัก คะแนนผลกระทบ ผลรวม
คา
ความสําคั
(เต็ม 5)
ผลกระทบ ผลกระทบ
ญ
(3.1+3.2)
แตละ
3.1
3.2
ปจจัย
ทางบวก ทางลบ
(2x4)
0.40
0.30
0.30

3
-2
2

3
-2
2

รวม

2. ดานความพรอมทางการทองเที่ยว
2.1 โครงสรางพื้นฐาน
2.2 การบริการ
2.3 ขอมูลขาวสาร
2.4 สถานที่ / สิ่งแวดลอม

1.20
0.40
0.20
0.20
0.20

3
-2
-2
-2

3
-2
-2
-2

รวม

3. ดานการเขาถึง
3.1 ความสะดวกในการเขาถึง
3.2 เขาถึงไดทุกฤดู
3.3 บริการรถสาธารณะ
รวม

1.20
-0.60
0.60

1.20
-0.40
-0.40
-0.40
0.00

0.40
0.30
0.30

3
3
3

3
3
3

1.20
0.90
0.90
3.00

จากตารางที่ 4.15 และ 4.16 ในการประเมินให้นำ้ หนักสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน
ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ สามารถนำมาวาดรูปกราฟ SWOT ได้ดงั นี้
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ภาพที่ 4.6 กราฟ SWOT การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ของ
จ.บุรรี มั ย์
จากรูปกราฟ SWOT ข้างต้น พบว่าการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ของ จ.บุรรี มั ย์นน้ั มีจดุ แข็งภายในหมูบ่ า้ นถึง
3.00 แต่ ย ั ง มี อ ุ ป สรรคจากสภาพแวดล้ อ มภายนอกอยู ่ 0.60 ดั ง นั ้ น ถ้ า จ.บุ ร ี ร ั ม ย์ ต ้ อ งการ
พัฒนาหมู่บ้านช้างในจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ทางจังหวัดต้องให้การสนับสนุนต่อ
หมูบ่ า้ นช้างนัน้ ให้เอือ้ ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วต่อไป
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4.3.3 คำถามการวิจัยข้อ 3 แนวทางพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน
อีสานใต้ควรเป็นอย่างไร
ผู้วิจัยขอนำเสนอแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านที่พบการเลี้ยงช้างในกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ดังนี้
4.3.3.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
(1) ด้านธรรมชาติ จากการศึกษาข้างต้นพบว่า พืน้ ทีป่ า่ ไม้ลดน้อยลง จากเดิม
ป่าบางแห่งเป็นป่าส่วนบุคคล และมีการปลูกยูคาลิปตัสมาก จึงทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลน
ที่เลี้ยงช้าง ฉะนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ให้ช้าง
ได้มีอาหารและที่อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการสร้าง
โลกใหม่ให้ช้างไทยของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (2543:4-9)
ที่เสนอให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าหรือจัดสร้างสวนป่าให้ช้างเข้ามาหากินอาหารตามวิถีชีวิตธรรมชาติ
โดยปลูกพืชยืนต้นแซมระหว่างต้นยูคาลิปตัสหรือขุดรื้อถอนต้นยูคาลิปตัสแล้วปลูกพืชอาหารช้าง
ทดแทน เช่น ต้นข่อย มะกอก มะเหลือม ถ่อน กระถิน่ ป่า ก้ามปู มะขามเทศ มะขามป้อม ไผ่ ขณะเดียว
กันให้ปลูกไม้พื้นล่างฟื้นฟูดิน เช่น ไผ่และหญ้า และปลูกพืชอายุสั้น เช่น กล้วย อ้อย ตระกูลแตง
หญ้าขน หญ้าลูซี หญ้ากินนีสมี ว่ ง เพือ่ เป็นอาหารช้างระหว่างรอต้นไม้ใหญ่แข็งแรง ดังนัน้ เมือ่ มีการ
การฟืน้ ฟูสภาพป่าหรือจัดสร้างสวนป่าให้ชา้ งแล้ว จึงเป็นการช่วยลดภาระการเลีย้ งช้างให้กบั ผูเ้ ลีย้ ง
ช้างหรือควาญช้างเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทองใบ ศรีสมบัติ (2535:บทคัดย่อ)
ที่กล่าวว่า วิธีการเลี้ยงช้างในอดีตได้อาศัยป่าใกล้หมู่บ้าน ปล่อยช้างไปหากินเองตามธรรมชาติ
เมื่อต้องการใช้งานจึงไปตามช้างของตนเองกลับมา การที่ช้างได้อาศัยอยู่เป็นโขลงจึงมีการ
ผสมพันธุก์ นั ตามธรรมชาติทำให้ประชากรช้างเพิม่ ขึน้ เมือ่ ช้างมีอาหารอุดมสมบูรณ์ภาระการเลีย้ งช้าง
ลดลงจึงทำให้สามารถแก้ปญ
ั หาช้างเร่รอ่ นได้ และการทีช่ า้ งอยูใ่ นพืน้ ทีม่ ากนับเป็นทรัพยากรท่องเทีย่ ว
ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป
นวลเจริญ (2548:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีเหตุผลใน
การท่องเที่ยวที่เหมือนกัน คือได้มีโอกาสมาสัมผัสกับธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยพบเห็นความ
อุดมสมบูรณ์ของพืช พืชหายาก ได้มีโอกาสเห็นสัตว์ป่า ได้เห็นสภาพพื้นที่ที่แปลกๆ ได้ชื่นชมกับ
ภูมทิ ศั น์ทง่ี ดงาม กปอรกับนิคม จารุมณี (2536:68) กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วว่า การทีจ่ ะ
สร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้นน้ั จะต้องคำนึงถึงจุดสำคัญในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(2) ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ช้างที่เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของช้าง ชีววิทยาและธรรมชาติ
วิ ท ยาของช้ า ง ตลอดจนประวั ต ิ ค วามเป็ น มาของชุ ม ชนที ่ ม ี ค วามเกี ่ ย วพั น กั บ ช้ า ง วิ ถ ี ช ี ว ิ ต
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้าง
อีกทัง้ เป็นแหล่งความรู้ จากการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นประชาชนในพืน้ ที่ ควาญช้าง

129
เจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยวพบว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การทำให้ภาษาท้องถิ่นลด
ความสำคัญลง ประชาชนในท้องถิ่นใช้ภาษาอื่นติดต่อสัมพันธ์กัน และการขาดผู้นำเที่ยวทำให้
นักท่องเทีย่ วไม่ซมึ ซับ คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว อยูใ่ นระดับน้อย แสดงให้เห็นได้วา่ วิถชี วี ติ ในชุมชน
ยั ง ไม่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงมากนั ก นั บ เป็ น จุ ด แข็ ง ของพื ้ น ที ่ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ
ทองใบ ศรีสมบัติ (2535:บทคัดย่อ) ที่พบว่า สภาพทางสังคมที่มีการเลี้ยงช้างเป็นสภาพสังคม
ทีม่ คี วามเป็นเอกภาพสูง เคารพเชือ่ ฟังผูอ้ าวุโส มีความเคร่งครัดในประเพณีวฒ
ั นธรรม จากทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ จึงควรนำเสนอให้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความภูมิใจ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ และก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว กปอรกับ นิธดิ ล วงศ์ศริ กิ ลุ
และศึกฤทธิ์ ขาวละมัย (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550) ได้ให้ทศั นะตรงกันว่า การทีจ่ ะพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนั้น เป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะในอีสานใต้มีแหล่งท่องเที่ยวลักษณะ
นี้เพียงที่เดียว ดังนั้นเพื่อให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้ต้องใช้วัฒนธรรมเป็นแกนหลัก
ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของรสิ ก า อั ง กู ร และคณะ (2549:บทคั ด ย่ อ ) ที ่ ก ล่ า วว่ า ควรนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาเป็นแกนหลัก ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว เช่น การแต่งกายให้ควาญช้างกับช้างในลักษณะชุดทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิน่
4.3.3.2 แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเทีย่ ว ควรกำหนดกลุม่ เป้าหมาย และจำนวน
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว จัดทำรายการท่องเที่ยว โดยเน้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จากงานวิจัยของประทีป ชุมพลและคณะ
(2549:บทคัดย่อ) กล่าวว่า เฉพาะหมูบ่ า้ นช้างเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถพัฒนาขึน้ มาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ เพราะว่าไม่มีศักยภาพและปัจจัยเพียงพอในการชักจูงใจนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวอย่างถาวรได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นิธิดล วงศ์ศิริกุล (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550)
กล่าวว่า แหล่งท่องเทีย่ วไม่ควรมีจดุ เด่นทีเ่ ดียวควรมีความเชือ่ มโยง เพราะนักท่องเทีย่ วมีเวลาจำกัด
ดังนัน้ จึงมีความต้องการจะไปทีใ่ ดทีห่ นึง่ ทีส่ ามารถดูได้หลายๆ อย่าง สอดรับกับบริษทั ทีม คอนซัลติง้
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (2543:4-36) ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างควรจัดร่วมกับพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เช่น สวนป่าภูดนิ และดงสายทอใน จ.สุรนิ ทร์
และโบราณสถานใน จ.บุรีรัมย์ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่รวมการท่องเที่ยวธรรมชาติ
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม รวมถึงวิถชี วี ติ ของคนและช้าง และควรมีการจัดทำข้อมูลข่าวสาร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือ แผ่นพับ ป้ายบอกทาง ให้กับชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
ให้เพียงพอต่อความต้องการ อีกทัง้ ควรปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ตให้ทนั สมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั ส่วนกิจกรรมการแสดงนัน้ ระหว่างแสดงของช้างควรมีเจ้าหน้าทีบ่ รรยายภาษา
อังกฤษร่วม เนือ่ งจากบางรายการต้องการความร่วมมือจากผูเ้ ข้าชม เช่น การเชิญชวนให้บริจาคหรือ
เชิญชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์จากการแสดงช้าง
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4.3.3.3 แนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว
(1) สถานที่หรือสภาพแวดล้อม ควรการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆ
ให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีบ ชุมพล และคณะ
(2549:171) ทีก่ ล่าวว่า การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในเขตบริเวณศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต้องสอดคล้อง
กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ สามพร มณีไมตรีจติ (อ้างถึงใน รุง่ รัตน์ หัตถกรรม, 2545:12) ได้กล่าวไว้
ว่า ศิลปวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจ
ในการท่องเทีย่ วได้ และนิธดิ ล วงศ์ศริ กิ ลุ (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550) ได้กล่าวว่า การทีจ่ ะพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนั้น เป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะในอีสานใต้มีแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะ นี้เพียงที่เดียว ดังนั้นเพื่อให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ต้องใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนำ
นอกจากนั ้ น ควรมี ก ารปลู ก หญ้ า ให้ ด ู เ ขี ย วชอุ ่ ม ขึ ้ น กว่ า เดิ ม พื ้ น ที ่ โ ดยรอบควรจั ด เป็ น สวน
ปลูกต้นไม้ให้สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักหรือถ่ายรูประหว่างรอชมการแสดงช้างได้
ในส่ ว นของสถานที ่ น ั ่ ง ชม ควรสร้ า งให้ ม ั ่ น คงแข็ ง แรงเพื ่ อ ความปลอดภั ย ของนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
ควรเพิ่มอาคารที่พัก ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว การที่จะทำให้สถานที่สภาพแวดล้อม
มีความพร้อมทางการท่องเทีย่ วได้นน้ั สิง่ สำคัญคือต้องได้รบั การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งจากภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม
จ.สุรินทร์ ที่ขณะนี้ที่ยังขาดความพร้อมด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อมอยู่บางส่วน เนื่องมาจาก
การสนับสนุนด้านงบประมาณไม่ตอ่ เนือ่ ง (ราตรี จงใจงาม, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2550) แต่ขณะ
เดียวกัน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบุรรี มั ย์ได้พาคณะเดินทางมาศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์คชศึกษา เพือ่ นำไปพัฒนา
จัดตัง้ แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างที่ อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ บ้าง ราตรี จงใจงาม อุน่ ศาลางาม เดีย่ ว ศาลางาม
และอารีรัตน์ บุญทอง (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2550) ให้ทัศนะที่สอดคล้องกันว่า ควรจะนำ
งบประมาณมาช่วยกันพัฒนาที่เดียวให้มีความพร้อมที่โดดเด่นในทุกๆ ด้าน เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม โรงเรือน ฯลฯ เพือ่ จะได้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเทีย่ วมากขึน้ กว่าเดิม และ
ยังสามารถส่งผลไปถึง จ. บุรรี มั ย์ได้ดว้ ย ซึง่ อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์กบั ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ
อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ มีระยะทางห่างกันเพียงแค่แม่นำ้ มูลกันเท่านัน้
(2) ตัวอาคารและโรงเรือน ควรจัดให้สอดคล้องกับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับช้าง เช่น
ลานแสดงช้างควรจัดให้มขี นาดใหญ่ มีโรงเรือนสำหรับเป็นทีก่ ำบังแดดให้บริเวณทีช่ า้ งแสดง เนือ่ งจาก
สภาพอากาศของภาคตะวันตกเฉียงเหนือตอนใต้หรืออีสานใต้มอี ากาศร้อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฤดูรอ้ นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (2543:บทคัดย่อ) กล่าวว่าควรจัดวางแผนผังกำหนดพื้นที่สำหรับ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพพื ้ น ที ่ โดยคำนึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของผู ้ ใ ช้ ก ิ จ กรรม
แต่ละประเภท อีกทั้งควรมีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีความชัดเจนด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ดังที่สามพร มณีไมตรีจิต (อ้างถึงใน รุ่งรัตน์ หัตถกรรม, 2545:12) ได้กล่าวไว้ว่า ศิลปวัฒนธรรม
ทีม่ เี อกลักษณ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจในการท่องเทีย่ วได้
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(3) สินค้าที่นำมาจำหน่าย ควรเน้นสิ้นค้าพื้นเมืองเฉพาะในท้องถิ่น
ของตนเอง หรือสินค้าทีแ่ สดงอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วไม่สามารถหาซือ้ ได้จากแหล่งอืน่
เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าท้องถิ่นและเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมา
เที่ยวอีก จึงจะนำมาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน และ
สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิน่ ทำให้ไม่ตอ้ งเข้าไปทำงานในเมือง ซึง่ วิสทุ ธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
และศึกฤทธิ์ ขาวละมัย (8 เมษายน 2550) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในปัจจุบนั สินค้าทีจ่ ดั จำหน่าย
ตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ ขาดอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ยกตัวอย่าง
เช่น การไปเทีย่ วปราสาทหินพนมรุง้ ก็สามารถพบสินค้าของทีร่ ะลึกจากเชียงใหม่ พัทยา วางจำหน่าย
อยู่ทั่วไป ทำให้นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวเชียงใหม่ พัทยา มาเที่ยวปราสาทพนมรุ้งที่เดียว
แต่กส็ ามารถซือ้ ของทีร่ ะลึกจากเชียงใหม่ พัทยา ฝากญาติ เพือ่ นฝูงได้ ดังนัน้ จึงเป็นสาเหตุให้แหล่ง
นักท่องเทีย่ วไม่เกิดความรูส้ กึ ทีอ่ ยากจะกลับมาเทีย่ วในสถานทีด่ งั กล่าวอีกครัง้ หรือแหล่งท่องเทีย่ ว
แห่งนัน้ นักท่องเทีย่ วอาจไม่เข้าไปท่องเทีย่ วเลยก็ได้
4.3.4 คำถามการวิจยั ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์พง่ึ พาพึง่ พาเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับ
กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้านควรเป็นอย่างไร
ในตอบคำถามการวิจยั ในข้อนีน้ น้ั ผูว้ จิ ยั นำผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคำถามการวิจยั ทัง้
3 ข้อ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่าในภาคอีสานตอนใต้มีสายสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น
กับสาธารณรัฐ กัมพูชาประชาธิปไตย โดยแสดงให้เห็นได้จากเส้นทางสัญจรทางบกที่เชื่อมโยง
ระหว่างกัน ดังนัน้ จึงขอนำเสนอ รูปแบบการท่องเทีย่ วโดยใช้เส้นทางทีเ่ ชือ่ มโยงกับสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตยกับภาคอีสานใต้ของประเทศไทย ดังนี้
4.3.4.1 การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร ซึ่งในสัมย
โบราณ พาหนะทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นสัตว์ ได้ แก่ วัว ม้า และช้าง
4.3.4.2 การเดินทางท่องเที่ยวตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ซึ่งเป็นการ
จำลองเส้นทางการขนส่งโบราณวัตถุเขมรออกนอกประเทศ ดังทีท่ ราบภาคอีสานใต้ของประเทศไทย
ถือว่าเป็นเส้นทางหนึง่ ทีน่ กั โจรกรรมนิยมลักลอบขโมยโบราณวัตถุผา่ นทางมา
4.3.4.3 การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ ซึง่ ปรากฏศาสนสถานทีม่ ี
รูปแบบทางศิลปกรรมลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันระหว่างศาสนสถานในภาคอีสานใต้ของ
ประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชา
4.4 ข้อเสนอแนะ
4.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.4.1.1 ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยจับประเด็นเอกลักษณ์
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ทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยูม่ าเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
4.4.1.2 ควรฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากร เช่น ผูจ้ ดั การปางช้าง ควาญช้าง
มัคคุเทศก์ ฯลฯ ในด้านต่างๆ
4.4.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบตั ิ
4.4.2.1 ควรมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดการช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การทำ
สำมะโนประชากรช้างเลี้ยง ในด้านของจำนวน โครงสร้างของประชากร ความเกี่ยวโยงกันทาง
พันธุกรรม ประวัติการเลี้ยงดู การใช้งาน ประวัติการสืบพันธุ์และการให้ลูกฯลฯ การตรวจสอบ
ตั ๋ ว รู ป พรรณของช้ า ง โดยทำการฝั ง ไมโครชิ บ ในช้ า ง เพื ่ อ ระบุ ห มายเลขประจำตั ว ของช้ า ง
เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ขน ฯลฯ เพื่อตรวจสอบสุขภาพ รวมถึงกำหนด แผนทางพันธุกรรม
วางแผนการผสมพันธุแ์ ละ การปรับปรุงสายพันธุข์ องในปางช้าง
4.4.2.2 ควรมีสตั วแพทย์ทม่ี คี วามรู้ และความสามารถเกีย่ วกับช้าง เป็นทีป่ รึกษาและ
ให้บริการดูแลสุขภาพช้าง
4.4.2.3 ควรจัดกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้ว ได้เห็นกิจวัตร
ประจำวันและวิถีชีวิตของคนกับช้างตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวชม
เกิดความรูส้ กึ ประทับใจและรูส้ กึ เต็มอิม่ กับการได้เข้าสัมผัส จนอยากเข้ามาเทีย่ วชมในครัง้ ต่อๆ ไป
4.4.3 ข้อเสนอแนะเพือ่ ดำเนินการวิจยั ต่อไป
4.4.3.1 ศึกษาการปลูกป่าเพือ่ เป็นทีอ่ ยูแ่ ละแหล่งอาหารช้าง
4.4.3.2 ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์พน้ื เมืองเพือ่ เป็นของทีร่ ะลึกสำหรับจำหน่ายในแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
4.4.3.3 ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
4.4.3.4 การศึกษาแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ จัดการช้างในธุรกิจการท่องเทีย่ ว
4.5 สรุป
จากผลการศึกษาเรือ่ ง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ โดยการ
สำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับที่อยู่ ที่มา และจำนวนเชือกของช้างพบว่า มีช้างอยู่ที่ อ.เขว้า และอ.เมือง
จ.ชัยภูมิ จำนวน 6 เชือก อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และอ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
จำนวน 84 เชือก อ.สตึก และอ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ จำนวน 84 เชือก รวมพบช้างในอีสานใต้ทง้ั สิน้ 175
เชือก ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องการไม่มีพื้นที่เลี้ยงช้าง เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ป่าไม้
ทีม่ บี างส่วนก็เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล จึงเป็นสาเหตุให้มอี าหารช้างไม่เพียงพอ ทำให้ออกเร่รอ่ นตามเมือง
บ้างก็ออกรับงานแสดงตามปางช้างต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็มีจุดแข็งในด้านของความโดดเด่นของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และจากการ
สอบถามประชาชนในพืน้ ที่ เจ้าหน้าทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ควาญช้างมีทศั นคติเชิงบวกต่อการพัฒนาแหล่ง
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ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ซึ่งกล่าวว่าทำให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ฐานะทางเศรษฐกิจ และการเกิดอาชีพทีห่ ลากหลายจากการมีแหล่งท่องเทีย่ วในชุมชนตนเอง
โดยตรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอได้แนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
ในอีสานใต้ 3 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ ว แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเทีย่ ว
และแนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว
ในส่ ว นของการพั ฒ นาและจั ด การ การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง พื ้ น ที ่ ใ นอี ส านใต้ ส ู ่ ค วามยั ่ ง ยื น
โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มียุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนั้น
พบว่าในภาคอีสานตอนใต้มีสายสัมพันธ์อย่าง เหนียวแน่นกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
โดยแสดงให้เห็นได้จากเส้นทางสัญจรทางบกที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ดังนั้นจึงนำเสนอรูปแบบ
การท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางที่เชื่อมโยงกับ สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยกับภาคอีสานใต้ของ
ประเทศไทย 3 รูปแบบคือ รูปแบบทีแ่ รก การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร
ซึง่ ในสัมยโบราณพาหนะทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นสัตว์ ได้ แก่ วัว ม้า และช้าง รูปแบบทีส่ อง การเดินทาง
ท่องเทีย่ วตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ซึง่ เป็นการจำลองเส้นทางการขนส่งโบราณวัตถุเขมร
ออกนอกประเทศ ดังทีท่ ราบภาคอีสานใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นเส้นทางหนึง่ ทีน่ กั โจรกรรมนิยม
ลักลอบขโมยโบราณวัตถุผ่านทางมา และรูปแบบที่สาม การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง
จาริกแสวงบุญ ซึง่ ปรากฏศาสนสถานทีม่ รี ปู แบบทางศิลปกรรมลักษณะเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน
ระหว่างศาสนสถานในภาคอีสานใต้ของประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชา

บทที่ 5 บทสรุป
5.1 บทนำ
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ในบทนี้ ประกอบด้วย
ภูมหิ ลัง ความเป็นมา และข้อเสนอแนะงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
5.2 ภูมหิ ลัง ความเป็นมา
5.2.1 หลักการและเหตุผล
การท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างเป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์ทต่ี อ้ งพัฒนาในอีสานใต้ เนือ่ งมาจาก
ในพื้นที่ดังกล่าวมีประวัติความเป็นมาที่ผูกพันกับช้างตั้งแต่ประมาณปลายศตวรรษที่ 18-20
หมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตในการคล้องช้างป่า ฝึกช้างและเลี้ยงช้างในอีสานใต้ ได้แก่ จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และจ.นครราชสีมาเป็นบางส่วน สาเหตุที่พบการกระจายตัวของชุมชน
กูยในจังหวัดต่างๆ ก็เนื่องมาจากนิสัยชอบย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เมื่อลูกหลาน
ในครอบครัวเติบโต ก็จะแยกย้ายออกจากหมู่บ้านไปหาที่อยู่ใหม่ใกล้หมู่บ้านเก่า ด้วยเหตุนี้ใน
อีสานใต้จงึ พบหมูบ่ า้ นทีม่ ี การเลีย้ งช้าง ได้แก่ จ.บุรรี มั ย์พบที่ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ จ.สุรนิ ทร์พบที่
อ.ท่าตูม อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และที่จ.ชัยภูมิพบที่ อ.บ้านเขว้า อ.เมือง เป็นต้น
แต่ พ บช้ า งและควาญช้ า งอยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ น ้ อ ยมาก ดั ง นั ้ น เพื ่ อ เป็ น การช่ ว ยช้ า งและครวญช้ า ง
ให้ได้กลับบ้านเกิดอันนำไปสู่การแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนตามเมืองใหญ่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนกับช้างในอีสานใต้ และ
เสนอทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการขานรับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทีย่ วของรัฐบาล ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
ในอีสานใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ ทราบว่ามีแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างทีใ่ ดบ้าง มีจดุ อ่อน จุดแข็ง
และอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างอย่างไร ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนา
พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ในอีสานใต้ โดยใช้ขอบเขตของการวิจยั ในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัดอีสานใต้
ทัง้ หมด 6 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรรี มั ย์ ชัยภูมิ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
จากนัน้ ทำการคัดเลือกพืน้ ทีใ่ น 6 จังหวัดดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นทีพ่ บการเลีย้ งช้าง วัฒนธรรม ประเพณี
วิถ ีชีว ิตที่เกี่ยวพันกับช้าง และการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ครอบคลุมรายละเอียดด้านต่างๆ
ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านช้าง คือ 1) สภาพกายภาพและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 2)
ทรัพยากร ท่องเทีย่ วในด้านธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม 3) ตลาดการท่องเทีย่ ว ได้แก่
นักท่องเที่ยว ที่มาของ นักท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทาง กิจกรรมการเข้ามา ฤดูกาล ทัศนคติ
และความต้องการ 4) ความพร้อมทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ
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ข้อมูลข่าวสาร สถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อม และ5) การเข้าถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
5.2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นกรอบและแนวทางการศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
5.2.2.1 ช้างในประเทศไทยอยู่ในตระกูล Indian Elephant หรือ Asian Elephant
มีถิ่นกำเนิดและที่อยู่อาศัย ในป่าโปร่งชื้นที่มีน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกจังหวัด โดยกระจายตัว
อยูท่ างด้านเหนือ ด้านตะวันตก ด้านใต้และเขตติดต่อกับประเทศพม่า ในประเทศไทยมีการแบ่งแยก
ช้างตามสถานะและความเป็นอยู่ ทีแ่ ตกต่างกันออกเป็น 2 ประเภท คือ ช้างป่า และช้างเลีย้ ง (บริษทั
ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, 2543:7) ซึง่ ช้างทีน่ ำมาใช้ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นช้างเลี้ยง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงมหาดไทย
เพราะตามพระราชบัญญัตสิ ตั ว์พาหนะ พ.ศ. 2482 (กองทุนสัตว์ปา่ โลก, 2543:24) ลักษณะการใช้งาน
ช้ า งเลี ้ ย งเนื ่ อ งจากรั ฐ บาลออกพระราชกำหนดยกเลิ ก สั ม ปทานไม้ ป ่ า บกในปี พ .ศ. 2532
โดยไม่มีมาตรการรองรับช้างทำให้เจ้าของช้างส่วนใหญ่ที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องหา
อาชีพใหม่เพือ่ หารายได้ซง่ึ ในปัจจุบนั มีการใช้งานช้างเลีย้ งในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 6 กลุม่ คือ
1) ช้างทำไม้ผดิ กฎหมาย 2) ช้างในธุรกิจท่องเทีย่ ว 3) ช้างแสดงละครเร 4) ช้างเร่รอ่ นในเมืองใหญ
5) ลูกช้างเล็กตามโรงแรมและรีสอร์ท และ6) ช้างในสวนสัตว์ ส่วนพืน้ ทีเ่ ลีย้ งช้างในอีสานใต้ นัน้ พบที่
จ.ชัยภูมิ ในพืน้ ที่ อ.บ้านเขว้า อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ ในพืน้ ที่ อ.ท่าตูม อ.เขวาสินรินทร์ อ.ชุมพลบุรี อ.เมือง
และที่ จ.บุรรี มั ย์ ในพืน้ ที่ อ.สตึก และอ.ลำปลายมาศ
5.2.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนั้น ได้ศึกษาจาก
แนวคิดของนักวิชาการ เช่น สันติ เอือ้ จงประสิทธิ์ รำไพพรรณ แก้วสุรยิ ะ บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา พงศธร
เกษสำลี Swarbrooke Inskeep สามารถสรุปได้วา่ การท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นการเดินทาง
ที่ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความรู้ ความเข้าใจและได้สัมผัสกับรูปแบบของการดำเนินชีวิต
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะทางด้านสภาพสังคม ประเพณี ทัศนคติ ศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี สมบัติ
กาญจนกิจ (2541:31) และInskeep (1991:80) ได้กล่าวว่า รูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประเพณีและวิถีชีวิตพื้นบ้าน ศิลปะ
หัตถกรรม เทศกาลต่างๆ
5.2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้ศึกษาจากแนวคิดของ
นักวิชาการ เช่น วรรณา วงค์วาณิช ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา Swarbrooke Mill and Morrison
และMcIntosh, Ritchies and Goelner สรุปได้วา่ องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ วต้องประกอบด้วย
1) สภาพกายภาพและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ ได้แก่ ที่ตั้ง เขตการปกครอง สภาพภูมิศาสตร์ 2)
ทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 3) ตลาดการท่องเที่ยว ได้แก่
นักท่องเที่ยว ที่มาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทาง กิจกรรมการเข้ามา ฤดูกาล ทัศนคติ
และความต้องการ 4) ความพร้อมทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ
ข้อมูลข่าวสาร สถานที่/สิ่งแวดล้อม 5) การเข้าถึง ได้แก่ ระบบเส้นคมนาคมขนส่ง ความสะดวก
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ในการเข้าถึง
5.2.2.4 แนวความคิดการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ได้ศกึ ษาจากแนวคิดของนักวิชาการ
เช่น บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา มนัส สุวรรณ นิคม จารุมณี สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อ
ให้ประสบผลสำเร็จต้องประกอบด้วย ความสามารถในการใช้บริการของผู้ท่องเที่ยว ความสะดวก
ในการเดินทาง การเข้าถึง และความสามารถที่จะรับได้ของพื้นที่ ชื่อเสียงของสถานที่ที่กระจาย
ไปสูโ่ ลกภายนอก มานพ พงศทัต กล่าวว่า การวางแผนพัฒนาการ ท่องเทีย่ วออกเป็น 5 ขัน้ ตอน 1)
การรวบรวมข้อมูล ทีเ่ กีย่ วข้องและการสำรวจภาคสนาม ได้แก่ สภาพกายภาพและ ข้อมูลทัว่ ไปของพืน้ ที่
ทรัพยากรท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยว ความพร้อมทาง การท่องเที่ยว 2) การวิเคราะห์ข้อมูล
ซึง่ จะนำไปสูค่ ำตอบหรือ ภาพรวมของพืน้ ทีใ่ นแต่ละหมวดว่าเป็นอย่างไร 3) การกำหนดประเด็นปัญหา
4) การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 5) การกำหนดแผนงาน หรือโครงการพัฒนา
การท่องเทีย่ ว
5.2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ประชาชนในชุ ม ชนยิ น ดี ใ ห้ ใ ช้ ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที ่ ย ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลคื อ ต้ อ งการให้ ช ุ ม ชน
มีเศรษฐกิจดีขึ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องการได้มีโอกาสมาสัมผัสกับธรรมชาติ ความ
อุดมสมบูรณ์ของพืช พืชหายาก ได้มีโอกาสเห็นสัตว์ป่า ได้เห็นสภาพพื้นที่ที่แปลกๆ ได้ชื่นชมกับ
ภูมิทัศน์ที่งดงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสะอาด มีความปลอดภัย และการเดินทางสะดวก
และพบว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังได้รับความนิยมจากชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ม ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความงดงาม
ในศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับปัญหาของการดำเนินการท่องเที่ยวที่ผ่านมามักพบปัญหา ในด้าน
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านความปลอดภัย
ของนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ด้ า นการขาดแคลนงบประมาณ ด้ า นบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร
ด้านการบริหารจัดการในชุมชน ด้านการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ในส่วนของ
แนวทางการพัฒนานัน้ ได้เสนอแนะแนวทาง คือ ประการแรก การพัฒนาโครงสร้างด้านวิชาการและ
บริการ ประการทีส่ องการพัฒนาบุคคลากร ประการทีส่ ามการพัฒนาตลาด ประการทีส่ ่ี การพัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นที่ และประการที่ห้าการพัฒนาโครงสร้าง ระบบพื้นฐาน และจากการศึกษาศักยภาพ
และปัจจัยใน จ.สุรนิ ทร์เพือ่ ส่งเสริมโครงการโลกใหม่ของช้างอย่างยัง่ ยืน พบว่า นโยบายของ จ.สุรนิ ทร์
ต้องการบูรณาการหมู่บ้านช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่เฉพาะหมู่บ้านช้างเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ เพราะว่าไม่มีศักยภาพและปัจจัยเพียงพอ
ในการชักจูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างถาวรได้ ดังนั้นต้องศึกษาบริบทของชุมชน
เพื่อที่จะเชื่อมโยง ต่อยอดในปัจจัยเกื้อหนุนที่จะโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยว
ได้มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่
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5.2.3 ระเบียบและวิธกี ารดำเนินการวิจยั
5.2.3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
ประชากร คือ พืน้ ทีพ่ บการเลีย้ งช้างซึง่ มี 3 จังหวัด 9 อำเภอ ในอีสานใต้
ได้แก่ 1) จ.ชัยภูมิ ใน อ.บ้านเขว้า อ.เมือง 2) จ.สุรนิ ทร์ ใน อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ อ.ท่าตูม
อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และ3) จ.บุรรี มั ย์ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ
กลุ่มตัวอย่าง คือ พื้นที่พบการเลี้ยงช้างซึ่งมี 3 จังหวัด 9 อำเภอ
ในอีสานใต้ ได้แก่ 1) จ.ชัยภูมิ ใน อ.บ้านเขว้า อ.เมือง 2) จ.สุรนิ ทร์ ใน อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์
อ.ท่าตูม อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และ3) จ.บุรรี มั ย์ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ ทำการศึกษาจากประชากร
โดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
(2) ความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ และความคิด
เห็นที่มีต่อผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ จากการศึกษาพบว่า
ศู น ย์ ค ชศึ ก ษา บ้ า นตากลาง ต.กระโพ อ.ท่ า ตู ม จ.สุ ร ิ น ทร์ พื ้ น ที ่ เ ดี ย วที ่ ม ี ค วามพร้ อ มของ
การเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกพืน้ ทีด่ งั กล่าวมาทำการศึกษา
ประชากร คือนักท่องเทีย่ ว บริษทั นำเทีย่ ว ประชาชนในพืน้ ที่ ควาญช้าง
และเจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ ำแนกได้ดงั นีค้ อื
นักท่องเทีย่ ว โดยพิจารณาจากผูท้ ม่ี าเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ทัง้ ชาวไทย และ
ต่างชาติ ซึ่งในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้พบที่ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์เพียงที่เดียว ทำการศึกษา
จากประชากรด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยหน่วยที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือจำนวนนักท่องเทีย่ วต่อปี ซึง่ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวไทยในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 85,945
คนต่อปี และนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 4,589 คนต่อปี ใช้สตู รของยามาเน่
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 400 คน ได้แบบสอบถาม คืนมาจำนวน 380
คน คิดเป็นร้อยละ 95
บริษัทนำเที่ยว เลือกศึกษาจากประชากรโดยการสุ่ม ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากบริษทั นำเทีย่ วทีม่ กี ารนำเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง เนือ่ งจาก
เป็นช่วงเวลา ทีด่ ำเนินการวิจยั เป็นช่วงทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วน้อย ประกอบกับในช่วงเวลา ดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันหยุดยาว จึงไม่พบบริษัทนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม แต่อย่างไรก็ตาม
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ทราบว่ามีบริษทั นำเทีย่ วพานักท่องเทีย่ วมาแต่ทางศูนย์ไม่ได้บนั ทึกรายละเอียดของบริษทั ไว้
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ลือกศึกษาจากประชากร โดยสุม่ ตัวอย่างแบบ บังเอิญ
(Accidental Sampling) ประกอบไปด้ ว ยประชากรของหมู ่ บ ้ า น ในเขตปกครองของกลุ ่ ม
จังหวัดอีสานใต้ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
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พบที่ศูนย์คชศึกษา จ. สุรินทร์เพียงที่เดียว รวมจำนวนประชากรในพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงช้างในเขต
จังหวัดสุรนิ ทร์ 101,298 คน ใช้สตู รของยามาเน่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 90 ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้
100 คน ได้แบบสอบถามคืนมาจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 95
เจ้าหน้าที่เลือกศึกษาจากประชากร โดยการสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสอบถาม พิจารณาจากบุคคล
ทีห่ น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างมีจำนวน 3 คน
5.2.3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งเป็น 4 แบบดังนี้
แบบที่ 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้
รายละเอียดของที่มา ที่อยู่ และจำนวนแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ โดยแบ่งแบบ
สัมภาษณ์ออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ ตอนที่ 2 สภาพสังคม สิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิ จ ตอนที ่ 3 ตำนานความเชื ่ อ วรรณกรรมท้ อ งถิ ่ น และตอนที ่ 4 ปั ญ หา อุ ป สรรค
ข้อเสนอแนะและแผนทีต่ ง้ั ของ หมูบ่ า้ น ใช้ตอบคำถามการวิจยั ข้อที่ 1
แบบที่ 2 แบบสำรวจข้อมูลพืน้ ฐานแหล่งท่องเทีย่ ว ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างเองจาก
การศึกษาแนวคิดทางด้านการท่องเทีย่ วจากนักวิชาการ ทุกส่วนใช้คำถามแบบเลือกตอบ (Check list)
เพื่อให้ทราบว่าการสำรวจในแต่ละพื้นที่มีหรือไม่มีข้อมูลพื้นฐานในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว เพือ่ ตอบคำถามการวิจยั ข้อที่ 2 และข้อที่ 3
แบบที่ 3 แบบสอบถามสำหรับนักท่องเทีย่ วผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว ทัง้ 2 ส่วนนีเ้ ป็นคำถามแบบเลือกตอบ
(Check list) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended) สำหรับส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อแหล่ง
ท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างและข้อเสนอแนะ คำถามเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ นช้าง
มีลกั ษณะเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพือ่ ตอบคำถามการวิจยั ข้อที่ 3
แบบที่ 4 แบบสอบถามสำหรับบริษทั นำเทีย่ วผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป และส่วนที่ 2 การดำเนินธุรกิจ ทัง้ 2 ส่วนนีเ้ ป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Check
list) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended) สำหรับส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยว
หมูบ่ า้ นช้างและข้อเสนอแนะ คำถามเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างมีลกั ษณะ
เป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพือ่ ตอบคำถามการวิจยั ข้อที่ 3
แบบที่ 5 แบบสอบถามสำหรับประชาชนในพืน้ ที่ เจ้าหน้าที่ ควาญช้าง
ผูว้ จิ ยั แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Check list) ส่วนที่
2 ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านช้างและข้อเสนอแนะ
คำถามเกี ่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ที ่ ม ี ต ่ อ ผลกระทบของการพั ฒ นา แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหมู ่ บ ้ า นช้ า ง
มีลกั ษณะเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพือ่ ตอบคำถามการวิจยั ข้อที่ 3
5.2.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทัง้ 4 แบบ เพือ่ ให้ครอบคลุมเนือ้ หา การสือ่ ความหมายและให้ขอ้ เสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการพิจารณา
ตรวจสอบเครือ่ งมือการวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ไปยังผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั 3 ท่าน การเลือก
ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี ณ
ุ สมบัติ ดังนีค้ อื นักวิชาการทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่ น้อยกว่า
5 ปี จำนวน 1 ท่าน และผูป้ ระกอบการบริษทั นำเทีย่ วทีม่ ปี ระสบการณ์นำเทีย่ วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จำนวน
2 ท่าน
5.2.3.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
(1) ข้อมูลที่เป็นข้อคำถามลักษณะปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
เขียนเชิงพรรณนา
(2) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นปลายปิด ลักษณะเป็นคำถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (SPSS / PC+, Statistical Package for the Social Sciences/
Personal Computer) ในการหาค่าเฉลีย่ (x ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.)
5.2.4 สรุปผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั นำเสนอโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามคำถามการวิจยั ดังนีค้ อื
5.2.4.1 แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้มีอยู่ที่ใดบ้าง เพื่อ
ให้ทราบทีม่ า ทีอ่ ยู่ และจำนวนแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในกลุม่ จังหวัดอีสานใต้ได้ ดังนี้
(1) ทีม่ าของหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้นน้ั เริม่ ประมาณปลายศตวรรษที่ 1820 จากหลักฐานมีการยืนยันอย่างเด่นชัดว่า ชาวกูยหรือส่วย มีถน่ิ ภูมลิ ำเนาเดิมอยูท่ างตอนใต้ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเกิดสงครามหลายครั้ง
จึงทำให้อาณาจักรที่มีชาวกูยหรือส่วย อาศัยอยู่ล่มสลาย ตั้งแต่นั้นมาประชากรชาวกูยหรือส่วย
ก็ ไ ด้ อ พยพข้ า มแม่ น ้ ำ โขงที ่ ม าตั ้ ง หลั ก แหล่ ง อยู ่ ท างตอนใต้ ข องภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของประเทศไทย โดยเริม่ อพยพตัง้ แต่ท่ี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จากนัน้ อพยพเข้ามาทาง อ.ขุขนั ธ์
จ.ศรีสะเกษ แล้วมาสิ้นสุดที่ จ.สุรินทร์ (ศรีไพร พริ้งเพราะ, 2547) ชาวกูยหรือส่วยเหล่านี้เองคือ
บรรพบุรษุ ของชาวไทย-กวย ในประเทศไทย ซึง่ ได้ถา่ ยทอดวิธกี ารเลีย้ งช้างมายังลูกหลานในปัจจุบนั
ซึ่งจะตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณ จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และ
จ.นครราชสีมาเป็นบางส่วน สาเหตุของการกระจายตัวของชุมชนกูยในจังหวัดต่างๆ ก็เนื่องมาจาก
นิสยั ชอบย้ายถิน่ ฐานจากทีห่ นึง่ ไปอีกทีห่ นึง่ เมือ่ ลูกหลานในครอบครัวเติบโต ก็จะแยกย้ายออกจาก
หมูบ่ า้ นไปหาทีอ่ ยูใ่ หม่ใกล้หมูบ่ า้ นเก่า ในบริเวณว่างทีย่ งั ไม่ใครยึดครอง ด้วยเหตุนใ้ี นอีสานใต้จงึ พบ
หมู่บ้านช้างใน จ.บุรีรัมย์พบที่ ต.สตึก ต.นิคม ต.หนองใหญ่ ต.ท่าม่วง และต.หนองคู จ.สุรินทร์
พบทีต่ .เมืองสิง ต.กระโพ ต.ศรีนณรงค์ ต.เขวาสินรินทร์ ต.แกใหญ่ ต.ในเมือง และทีจ่ .ชัยภูมพิ บที่
ต.ตลาดแร้ง ต.บ้านค่าย
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(2) พบที่อยู่ของหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ที่ จ.ชัยภูมิพบช้างที่ อ.บ้านเขว้า
จำนวน 2 เชือก และอ.เมือง จำนวน 4 เชือก รวมพบช้างที่ จ.ชัยภูมทิ ง้ั สิน้ จำนวน 6 เชือก จ.สุรนิ ทร์
พบช้างที่ อ.จอมพระ จำนวน 7 เชือก อ.เขวาสินรินทร์ จำนวน 18 เชือก อ.ท่าตูม จำนวน 46 เชือก
อ.เมือง จำนวน 11 เชือก อ.ชุมพลบุรี จำนวน 2 เชือก รวมพบช้างที่ จ.สุรนิ ทร์ทง้ั สิน้ จำนวน 84 เชือก
และ จ.บุรรี มั ย์ พบช้างที่ อ.สตึก จำนวน 82 เชือก และอ.ลำปลายมาศ จำนวน 2 เชือก รวมพบช้างที่
จ.บุรรี มั ย์ ทัง้ สิน้ จำนวน 84 เชือก รวมพบช้างในอีสานใต้ทง้ั สิน้ 175 เชือก
(3) จำนวนแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ทพ่ี บมีจำนวน 1 แหล่งคือ
หมูบ่ า้ นตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ผูว้ จิ ยั ประเมินจากองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว ดังนีค้ อื
ทรัพยากรท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลาดการท่องเที่ยว ความพร้อม
ทางการท่องเทีย่ ว และการเข้าถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
5.2.4.2 คำถามการวิจัยข้อที่ 2 การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน
อีสานใต้มจี ดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเป็นอย่างไร สรุปได้วา่ การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรือ่ งการไม่มพี น้ื ทีเ่ ลีย้ งช้าง
เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ป่าไม้ที่มีบางส่วนก็เป็นพื้นที่ป่าส่วนบุคคล จึงเป็นสาเหตุให้มีอาหารช้าง
ไม่เพียงพอทำให้ชา้ งออกเร่รอ่ นตามเมือง บางก็ออกรับงานแสดงตามปางช้างต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม
โอกาสในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีจุดแข็งในด้านของความโดดเด่นของวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
5.2.4.3 คำถามการวิจัยข้อ 3 แนวทางพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างใน
อีสานใต้ควรเป็นอย่างไร ผู้วิจัยขอนำเสนอแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านที่พบการเลี้ยงช้างในกลุ่ม
จังหวัด อีสานใต้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ดังนี้
(1) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
ในอีสานใต้
ด้านธรรมชาติ จากการศึกษาข้างต้นพบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดน้อยลง
จากเดิมป่าบางแห่งเป็นป่าส่วนบุคคล และมีการปลูกยูคาลิปตัสมาก จึงทำให้ประสบปัญหา
การขาดแคลนทีเ่ ลีย้ งช้าง ฉะนัน้ จึงควรส่งเสริมให้มกี ารปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ เพือ่ รักษาสภาพพืน้ ที่
ให้ชา้ งได้มอี าหารและทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการสร้าง
โลกใหม่ให้ช้างไทยของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (2543:4-9)
ที่เสนอให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าหรือจัดสร้างสวนป่าให้ช้างเข้ามาหากินอาหารตามวิถีชีวิตธรรมชาติ
โดยปลูกพืชยืนต้นแซมระหว่างต้นยูคาลิปตัสหรือขุดรื้อถอนต้นยูคาลิปตัสแล้วปลูกพืชอาหารช้าง
ทดแทน เช่น ต้นข่อย มะกอก มะเหลือม ถ่อน กระถิน่ ป่า ก้ามปู มะขามเทศ มะขามป้อม ไผ่ ขณะเดียว
กันให้ปลูกไม้พื้นล่างฟื้นฟูดิน เช่น ไผ่และหญ้า และปลูกพืชอายุสั้น เช่น กล้วย อ้อย ตระกูลแตง
หญ้าขน หญ้าลูซี หญ้ากินนีสมี ว่ ง เพือ่ เป็นอาหารช้างระหว่างรอต้นไม้ใหญ่แข็งแรง ดังนัน้ เมือ่ มีการ
การฟืน้ ฟูสภาพป่าหรือจัดสร้างสวนป่าให้ชา้ งแล้ว จึงเป็นการช่วยลดภาระการเลีย้ งช้างให้กบั ผูเ้ ลีย้ ง
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ช้างหรือควาญช้างเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทองใบ ศรีสมบัติ (2535:บทคัดย่อ)
ที่กล่าวว่า วิธีการเลี้ยงช้างในอดีตได้อาศัยป่าใกล้หมู่บ้าน ปล่อยช้างไปหากินเองตามธรรมชาติ
เมื่อต้องการใช้งานจึงไปตามช้างของตนเองกลับมา การที่ช้างได้อาศัยอยู่เป็นโขลงจึงมีการ
ผสมพันธุก์ นั ตามธรรมชาติทำให้ประชากรช้างเพิม่ ขึน้ เมือ่ ช้างมีอาหารอุดมสมบูรณ์ภาระการเลีย้ งช้าง
ลดลงจึงทำให้สามารถแก้ปญ
ั หาช้างเร่รอ่ นได้ และการทีช่ า้ งอยูใ่ นพืน้ ทีม่ ากนับเป็นทรัพยากรท่องเทีย่ ว
ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป
นวลเจริญ (2548:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีเหตุผลใน
การท่องเที่ยวที่เหมือนกัน คือได้มีโอกาสมาสัมผัสกับธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยพบเห็นความ
อุดมสมบูรณ์ของพืช พืชหายาก ได้มีโอกาสเห็นสัตว์ป่า ได้เห็นสภาพพื้นที่ที่แปลกๆ ได้ชื่นชมกับ
ภูมทิ ศั น์ทง่ี ดงาม กปอรกับนิคม จารุมณี (2536:68) กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วว่า การทีจ่ ะ
สร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้นน้ั จะต้องคำนึงถึงจุดสำคัญในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ช้างที่เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของช้าง ชีววิทยาและธรรมชาติ
วิ ท ยาของช้ า ง ตลอดจนประวั ต ิ ค วามเป็ น มาของชุ ม ชนที ่ ม ี ค วามเกี ่ ย วพั น กั บ ช้ า ง วิ ถ ี ช ี ว ิ ต
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้าง
เพื่อเป็นแหล่งความรู้ จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นประชาชนในพื้นที่ ควาญช้าง
เจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยวพบว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การทำให้ภาษาท้องถิ่นลด
ความสำคัญลง ประชาชนในท้องถิ่นใช้ภาษาอื่นติดต่อสัมพันธ์กัน และการขาดผู้นำเที่ยวทำให้
นักท่องเทีย่ วไม่ซมึ ซับคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว อยูใ่ นระดับน้อย แสดงให้เห็นได้วา่ วิถชี วี ติ ในชุมชน
ยั ง ไม่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงมากนั ก นั บ เป็ น จุ ด แข็ ง ของพื ้ น ที ่ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ
ทองใบ ศรีสมบัติ (2535:บทคัดย่อ) ที่พบว่า สภาพทางสังคมที่มีการเลี้ยงช้างเป็นสภาพสังคม
ทีม่ คี วามเป็นเอกภาพสูง เคารพเชือ่ ฟังผูอ้ าวุโส มีความเคร่งครัดในประเพณีวฒ
ั นธรรม จากทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ จึงควรนำเสนอให้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความภูมิใจ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ และก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว กปอรกับ นิธดิ ล วงศ์ศริ กิ ลุ
และศึกฤทธิ์ ขาวละมัย (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550) ได้ให้ทศั นะตรงกันว่า การทีจ่ ะพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนั้น เป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะในอีสานใต้มีแหล่งท่องเที่ยวลักษณะ
นี้เพียงที่เดียว ดังนั้นเพื่อให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้ต้องใช้วัฒนธรรมเป็นแกนหลัก
ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของรสิ ก า อั ง กู ร และคณะ (2549:บทคั ด ย่ อ ) ที ่ ก ล่ า วว่ า ควรนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาเป็นแกนหลัก ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว เช่น การแต่งกายให้ควาญช้างกับช้างในลักษณะชุดทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิน่
(2) แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
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ในอีสานใต้ ควรกำหนดกลุม่ เป้าหมาย และ จำนวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ ว จัดทำรายการท่องเทีย่ ว
โดยเน้นทางการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงระหว่าง แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างกับแหล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียง
จากงานวิจัยของประทีป ชุมพลและคณะ (2549:บทคัดย่อ) กล่าวว่า เฉพาะหมู่บ้านช้างเพียง
อย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถพัฒนาขึน้ มาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนได้ เพราะว่าไม่มศี กั ยภาพและ
ปัจจัยเพียงพอในการชักจูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างถาวรได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นิธิดล
วงศ์ศิริกุล (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวไม่ควรมีจุดเด่นที่เดียวควร
มีความเชือ่ มโยง เพราะนักท่องเทีย่ วมีเวลาจำกัด ดังนัน้ จึงมีความต้องการจะไปทีใ่ ดทีห่ นึง่ ทีส่ ามารถ
ดูได้หลายๆ อย่าง สอดรับกับบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (2543:436) ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัดการท่องเทีย่ ว แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างควรจัดร่วมกับพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
เช่น สวนป่าภูดนิ และดงสายทอใน จ.สุรนิ ทร์ และโบราณสถานใน จ.บุรรี มั ย์ ในรูปแบบการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศที่รวมการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของคน
และช้าง และควรมีการจัดทำข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือ แผ่นพับ ป้ายบอกทาง
ให้กับชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ให้เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งควรปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ตให้ทนั สมัย และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั ส่วนกิจกรรมการแสดงนัน้
ระหว่างแสดงของช้างควรมีเจ้าหน้าที่บรรยายภาษาอังกฤษร่วม เนื่องจากบางรายการต้องการ
ความร่วมมือจากผูเ้ ข้าชม เช่น การเชิญชวนให้บริจาคหรือ เชิญชวนให้ซอ้ื ผลิตภัณฑ์จากการแสดงช้าง
(3) แนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ วของแหล่งท่องเทีย่ ว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
สถานที่หรือสภาพแวดล้อม ควรการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆ
ให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีบ ชุมพล และคณะ
(2549:171) ทีก่ ล่าวว่า การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในเขตบริเวณศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต้องสอดคล้อง
กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ สามพร มณีไมตรีจติ (อ้างถึงใน รุง่ รัตน์ หัตถกรรม, 2545:12) ได้กล่าวไว้
ว่า ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ อกลักษณ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจ
ในการท่องเทีย่ วได้ และนิธดิ ล วงศ์ศริ กิ ลุ (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2550) ได้กล่าวว่า การทีจ่ ะพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างนี้ เป็นเรือ่ งค่อนข้างยากเพราะในอีสานใต้มแี หล่งท่องเทีย่ วลักษณะ
นีเ้ พียงทีเ่ ดียว ดังนัน้ เพือ่ ให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วได้ตอ้ งใช้วฒ
ั นธรรมเป็นตัวนำ นอกจากนัน้
ควรมีการปลูกหญ้าให้ดูเขียวชอุ่มขึ้นกว่าเดิม พื้นที่โดยรอบควรจัดเป็นสวน ปลูกต้นไม้ให้สวยงาม
ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักหรือถ่ายรูประหว่างรอชมการแสดงช้างได้ ในส่วนของสถานที่นั่งชม
ควรสร้างให้มน่ั คงแข็งแรงเพือ่ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว ควรเพิม่ อาคารทีพ่ กั ร้านอาหารสำหรับ
นักท่องเทีย่ ว การทีจ่ ะทำให้สถานทีส่ ภาพแวดล้อมมีความพร้อมทางการท่องเทีย่ วได้นน้ั สิง่ สำคัญคือ
ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของ
ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ที่ขณะนี้ที่ยังขาดความพร้อมด้านสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมอยูบ่ างส่วน เนือ่ งมาจากการสนับสนุนด้านงบประมาณไม่ตอ่ เนือ่ ง (ราตรี จงใจงาม,
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สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2550) แต่ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้พาคณะเดินทาง
มาศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์คชศึกษา เพือ่ นำไปพัฒนาจัดตัง้ แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างที่ อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์
บ้าง ราตรี จงใจงาม อุน่ ศาลางาม เดีย่ ว ศาลางามและอารีรตั น์ บุญทอง (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม
2550) ให้ทศั นะทีส่ อดคล้องกันว่า ควรจะนำงบประมาณมาช่วยกันพัฒนาทีเ่ ดียวให้มคี วามพร้อมที่
โดดเด่นในทุกๆ ด้าน เช่น ทีพ่ กั ร้านอาหาร อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม โรงเรือน ฯลฯ เพือ่ จะได้ดงึ ดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิม และยังสามารถส่งผลไปถึง จ. บุรีรัมย์ได้ด้วย ซึ่ง อ.สตึก
จ.บุรรี มั ย์กบั ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ มีระยะทางห่างกันเพียงแค่แม่นำ้
มูลกันเท่านั้น
ตัวอาคารและโรงเรือน ควรจัดให้สอดคล้องกับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับช้าง เช่น
ลานแสดงช้างควรจัดให้มขี นาดใหญ่ มีโรงเรือนสำหรับเป็นทีก่ ำบังแดดให้บริเวณทีช่ า้ งแสดง เนือ่ งจาก
สภาพอากาศของภาคตะวันตกเฉียงเหนือตอนใต้หรืออีสานใต้มอี ากาศร้อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฤดูรอ้ นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (2543:บทคัดย่อ) กล่าวว่าควรจัดวางแผนผังกำหนดพื้นที่สำหรับ
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ใช้กิจกรรม แต่ละ
ประเภท อีกทั้งควรมีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีความชัดเจนด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดังที่
สามพร มณีไมตรีจิต (อ้างถึงใน รุ่งรัตน์ หัตถกรรม, 2545:12) ได้กล่าวไว้ว่า ศิลปวัฒนธรรม
ทีเ่ อกลักษณ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจในการท่องเทีย่ วได้
สิ น ค้ า ที ่ น ำมาจำหน่ า ย ควรเน้ น สิ ้ น ค้ า พื ้ น เมื อ งเฉพาะในท้ อ งถิ ่ น
ของตนเองหรือสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถหาซื้อได้จากแหล่งอื่น
เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าท้องถิ่นและเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมา
เที่ยวอีก จึงจะ นำมาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน และ
สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิน่ ทำให้ไม่ตอ้ งเข้าไปทำงานในเมือง ซึง่ วิสทุ ธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
และศึกฤทธิ์ ขาวละมัย (8 เมษายน 2550) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในปัจจุบนั สินค้าทีจ่ ดั จำหน่าย
ตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ ขาดอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ยกตัวอย่าง
เช่น การไปเทีย่ วปราสาทหินพนมรุง้ ก็สามารถพบสินค้าของทีร่ ะลึกจากเชียงใหม่ พัทยา วางจำหน่าย
อยู่ทั่วไป ทำให้นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวเชียงใหม่ พัทยา มาเที่ยวปราสาทพนมรุ้งที่เดียว
แต่กส็ ามารถซือ้ ของทีร่ ะลึกจากเชียงใหม่ พัทยา ฝากญาติ เพือ่ นฝูงได้ ดังนัน้ จึงเป็นสาเหตุให้แหล่ง
นักท่องเทีย่ วไม่เกิดความรูส้ กึ ทีอ่ ยากจะกลับมาเทีย่ วในสถานทีด่ งั กล่าวอีกครัง้ หรือแหล่งท่องเทีย่ ว
แห่งนัน้ นักท่องเทีย่ วอาจไม่เข้าไปท่องเทีย่ วเลยก็ได้
5.2.4.4 คำถามการวิจยั ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์พง่ึ พาพึง่ พาเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
การพั ฒ นาและจั ด การ การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง พื ้ น ที ่ ก ลุ ่ ม อี ส านใต้ ส ู ่ ค วามยั ่ ง ยื น โดยเชื ่ อ มโยงกั บ
กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้านควรเป็นอย่างไร ในตอบคำถามการวิจยั ในข้อนีน้ น้ั ผูว้ จิ ยั นำผลวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากคำถามการวิจยั ทัง้ 3 ข้อมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่าในภาคอีสานตอนใต้มสี ายสัมพันธ์อย่าง
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เหนียวแน่นกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย โดยแสดงให้เห็นได้จากเส้นทางสัญจรทางบก
ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ดังนั้นจึงขอนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางที่เชื่อมโยงกับ
สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยกับภาคอีสานใต้ของประเทศไทย ดังนี้
(1) การเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วตามเส้ น ทางสั ญ จรโบราณของชาวเขมร
ซึง่ ในสัมย โบราณพาหนะทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นสัตว์ ได้ แก่ วัว ม้า และช้าง
(2) การเดินทางท่องเที่ยวตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ซึ่งเป็น
การจำลองเส้ น ทางการขนส่ ง โบราณวั ต ถุ เ ขมรออกนอกประเทศ ดั ง ที ่ ท ราบภาคอี ส านใต้
ของประเทศไทย ถือว่าเป็นเส้นทางหนึง่ ทีน่ กั โจรกรรมนิยมลักลอบขโมยโบราณวัตถุผา่ นทางมา
(3) การเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วตามเส้ น ทางจาริ ก แสวงบุ ญ ซึ ่ ง ปรากฏ
ศาสนสถานทีม่ ี รูปแบบทางศิลปกรรมลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันระหว่างศาสนสถานในภาค
อีสานใต้ของประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชา
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.1.1 ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยจับประเด็นเอกลักษณ์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยูม่ าเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
5.3.1.2 ควรฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากร เช่น ผูจ้ ดั การปางช้าง ควาญช้าง
มัคคุเทศก์ ฯลฯ ในด้านต่างๆ
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบตั ิ
5.3.2.1 ควรมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดการช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การทำ
สำมะโนประชากรช้างเลี้ยง ในด้านของจำนวน โครงสร้างของประชากร ความเกี่ยวโยงกันทาง
พันธุกรรม ประวัติการเลี้ยงดู การใช้งาน ประวัติการสืบพันธุ์และการให้ลูกฯลฯ การตรวจสอบ
ตั ๋ ว รู ป พรรณของช้ า ง โดยทำการฝั ง ไมโครชิ บ ในช้ า ง เพื ่ อ ระบุ ห มายเลขประจำตั ว ของช้ า ง
เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ขน ฯลฯ เพื่อตรวจสอบสุขภาพ รวมถึงกำหนด แผนทางพันธุกรรม
วางแผนการผสมพันธุแ์ ละ การปรับปรุงสายพันธุข์ องในปางช้าง
5.3.2.2 ควรมีสตั วแพทย์ทม่ี คี วามรู้ และความสามารถเกีย่ วกับช้าง เป็นทีป่ รึกษาและ
ให้บริการดูแลสุขภาพช้าง
5.3.2.3 ควรจัดกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้ว ได้เห็นกิจวัตร
ประจำวันและวิถีชีวิตของคนกับช้างตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวชม
เกิดความรูส้ กึ ประทับใจและรูส้ กึ เต็มอิม่ กับการได้เข้าสัมผัส จนอยากเข้ามาเทีย่ วชมในครัง้ ต่อๆ ไป
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่ ดำเนินการวิจยั ต่อไป
5.3.3.1 ศึกษาการปลูกป่าเพือ่ เป็นทีอ่ ยูแ่ ละแหล่งอาหารช้าง
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5.3.3.2 ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์พน้ื เมืองเพือ่ เป็นของทีร่ ะลึกสำหรับจำหน่ายในแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
5.3.3.3 ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
5.3.3.4 การศึ ก ษาแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ จั ด การช้ า งในธุ ร กิ จ การท่ อ งเที ่ ย ว
ศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยูม่ าเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
5.4 สุรปภาพรวม
การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาในอีสานใต้ เนื่องมาจาก
ในพื้นที่ดังกล่าวมีประวัติความเป็นมาที่ผูกพันกับช้างตั้งแต่ประมาณปลายศตวรรษที่ 18-20
หมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตในการคล้องช้างป่า ฝึกช้างและเลี้ยงช้างในอีสานใต้ ได้แก่ จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และจ.นครราชสีมาเป็นบางส่วน แต่ในปัจจุบันพบช้างและควาญช้างอยู่ใน
พืน้ ทีน่ อ้ ยมาก เพราะพืน้ ทีป่ า่ ถูกทำลาย ทำให้รฐั บาลออกพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทานไม้ปา่ บก
ในปีพ.ศ. 2532 โดยไม่มมี าตรการรองรับช้างทำให้เจ้าของช้างส่วนใหญ่ทเ่ี คยทำงานในอุตสาหกรรม
ป่าไม้ตอ้ งหาอาชีพใหม่เพือ่ สร้างรายได้ ด้วยเหตุนจ้ี งึ เกิดปัญหาเจ้าของช้าง ควาญช้าง ต้องพาช้างออก
ไปเร่รอ่ นตามเมืองใหญ่ บ้างก็พาช้างไปอยูต่ ามแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการช่วยช้างและ
ครวญช้างให้ได้กลับบ้านเกิด อันนำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาช้างเร่รอ่ นตามเมืองใหญ่ รวมทัง้ เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนกับช้างในอีสานใต้
และเสนอทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการขานรับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทีย่ วของรัฐบาล ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง
ในอีสานใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์อยู่ 4 ประการ คือ ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ ศึกษา
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ และศึกษายุทธศาสตร์พึ่งพา
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการการท่องเทีย่ วเชิงพืน้ ทีก่ ลุม่ อีสานใต้สคู่ วามยัง่ ยืน
โดยเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
วิธีการศึกษาครั้งนี้ใช้ขอบเขตของการวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ทั้งหมด 6 จังหวัด
ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี จากนั้น
ทำการคัดเลือกพืน้ ทีใ่ น 6 จังหวัดดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นทีพ่ บการเลีย้ งช้าง วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ
ทีเ่ กีย่ วพันกับช้างและการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ครอบคลุมรายละเอียดด้านต่างๆ ขององค์ประกอบ
แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง คือ 1) สภาพกายภาพและข้อมูลทัว่ ไปของพืน้ ที่ 2) ทรัพยากรท่องเทีย่ ว
ในด้านธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม 3) ตลาดการท่องเทีย่ ว ได้แก่ นักท่องเทีย่ ว ทีม่ าของ
นักท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทาง กิจกรรมการเข้ามา ฤดูกาล ทัศนคติ และความต้องการ 4)
ความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ ฐาน การบริการ ข้อมูลข่าวสาร สถานทีห่ รือ
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สิ่งแวดล้อม และ5) การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเชิงลึกในการสำรวจทีอ่ ยู่ ทีม่ า และจำนวนเชือก
ของช้างในอีสานใต้ 6 จังหวัด และส่วนที่ 2 ใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของอำเภอทีม่ ี
หมู่บ้านช้าง ซึ่งมีอยู่ 9 อำเภอ 3 จังหวัด และใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อ
แหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ จากกลุม่ ตัวอย่างประชากรทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ ว จำนวน 400 ชุด
และบริษัทนำเที่ยว จำนวน 20 ชุด นอกจากนี้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อผลกระทบ
ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นประชาชน
ในพืน้ ที่ ควาญช้าง จำนวน 100 ชุด และเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นแหล่งท่องเทีย่ ว จำนวน 3 ชุด
โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ทราบข้อมูลในด้านความพร้อมของพืน้ ทีท่ จ่ี ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างได้
และทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หมูบ่ า้ นช้าง เพือ่ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้าง ผลจากการศึกษาพบว่า
จากการสำรวจเชิงลึกและการสัมภาษณ์พบว่า มีช้างอยู่ที่ อ.เขว้า และ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จำนวน 6 เชือก อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง อ.ชุมพลบุรี และอ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ จำนวน 84
เชือก อ.สตึก และอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 84 เชือก รวมพบช้างในอีสานใต้ทั้งสิ้น 175 เชือก
ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องการไม่มีพื้นที่เลี้ยงช้าง เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายป่าไม้ ที่มีบางส่วน
ก็เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล จึงเป็นสาเหตุให้มอี าหารช้างไม่เพียงพอทำให้ออกเร่รอ่ นตามเมือง บ้างก็ออก
รับงานแสดงตามปางช้างต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ก็มจี ดุ แข็ง ในด้านความโดดเด่นของวิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และจากการสอบถามประชาชน
ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่แหล่งท่องเที่ยว ควาญช้างมีทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ซึ่งกล่าวว่า ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน
ฐานะทางเศรษฐกิจ และการเกิดอาชีพที่หลากหลายจากการมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง
โดยตรงเพิม่ มากขึน้ จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั จึงได้นำมาเสนอแนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
หมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้ 3 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเทีย่ ว แนวทางการพัฒนา
ตลาดท่องเทีย่ ว และแนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว
ในส่วนของการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในอีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดย
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมียุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนั้น พบว่า
ในภาคอี ส านตอนใต้ ม ี ส ายสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น กั บ สาธารณรั ฐ กั ม พู ช าประชาธิ ป ไตย
โดยแสดงให้เห็นได้จากเส้นทางสัญจรทางบกที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนำเสนอรูปแบบ
การท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางที่เชื่อมโยงกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยกับภาคอีสานใต้ของ
ประเทศไทย 3 รูปแบบคือ รูปแบบทีแ่ รก การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร
ซึง่ ในสัมยโบราณพาหนะทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นสัตว์ ได้ แก่ วัว ม้า และช้าง รูปแบบทีส่ อง การเดินทาง
ท่องเทีย่ วตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ซึง่ เป็นการจำลองเส้นทางการขนส่งโบราณวัตถุเขมร
ออกนอกประเทศ ดังทีท่ ราบภาคอีสานใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นเส้นทางหนึง่ ทีน่ กั โจรกรรมนิยม
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ลักลอบขโมยโบราณวัตถุผ่านทางมา และรูปแบบที่สาม การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง
จาริกแสวงบุญ ซึง่ ปรากฏศาสนสถานทีม่ รี ปู แบบทางศิลปกรรมลักษณะเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน
ระหว่างศาสนสถานในภาคอีสานใต้ของประเทศไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชาประธิปไตย
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อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านแวงน้อย 2 ม.2
ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ กลุม่ อาชีพทอผ้าบ้านหินกอง 150 ม.14
ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ กลุม่ ทอผ้าฝ้าย-ไหม บ้านหนองผือ 24 หมู่
1 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด และผลิตภัณฑ์ผา้ หางกระรอก กลุม่ สตรีทอผ้า บ้านขีเ้ หล็ก
75/2 ม.9 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
2548 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย กรณี : การพัฒนาโครงการวิจัย
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ แบบมีสว่ นร่วมในด้านการท่องเทีย่ วของจังหวัดบุรรี มั ย์
2549 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นช้างในอีสานใต้
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ชือ่ ผูว้ จิ ยั นางสาวเกษสุดา บูรณพันศักดิ์ (Kassuda
Buraphansak)
หน่วยงานทีส่ งั กัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 31000
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ( เรียงจากคุณวุฒติ ำ่ ไปสูงตามลำดับ)
2539 - 2542 ศึกษาระดับครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินยิ มอันดับ 2 คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 - 2545 ศึกษาระดับครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาคณิตศาสตร์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารรับราชการ
2543 - 2544 อาจารย์ประจำโครงการเร่งรัดพัฒนาการผลิตและพัฒนาบัณฑิต ระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ (รพค.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2546
อาจารย์อตั ราจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
2547-ปัจจุบนั อาจารย์ประจำสาขวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย์
งานวิจยั
1. การพัฒนาโจทย์วิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ในด้านอุตสาหกรรการท่องเทีย่ วของจังหวัดบุรรี มั ย์ (ทุนของ สกอ.)
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจมโนทัศน์เรื่องฟังก์ชันกับเรื่องอนุพันธ์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ (ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์)
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ชือ่ ผูว้ จิ ยั นางสาวกัญธิมา นาคินชาติ (Kantima Nakinchat)
หน่วยงานทีส่ งั กัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 31000
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ( เรียงจากคุณวุฒติ ำ่ ไปสูงตามลำดับ)
2546 บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประวัตกิ ารรับราชการ
2548
เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
2549-ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิสาณ

