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บทคััดย่่อ

การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาสภาพการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทอง
อำำ�เภอชุุมพลบุุรีีจัังหวััดสุุริินทร์์ เพื่่�อสร้้างและพััฒนานวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวบ้้าน
ขุุนไชยทองอำำ�เภอชุุมพลบุุรีีจัังหวััดสุุริินทร์์ และเพื่่�อพััฒนาการใช้้นวััตกรรมส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองอำำ�เภอชุุมพลบุุรีีจังั หวััดสุุรินิ ทร์์ด้ว้ ยนวััตกรรมที่่�เหมาะสม กำำ�หนด
กลุ่่�มเป้้าหมายการวิิจััยแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มประกอบการด้้านการท่่องเที่่�ยวของ
บ้้านขุุนไชยทอง และกลุ่่�มประชาชนและนัักท่่องเที่่�ยวผู้้�ใช้้บริิการในพื้้�นที่่�บ้้านขุุนไชยทอง
โดยการสุ่่�มเลืือกอย่่างง่่าย จำำ�นวน 80 คน เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกและ
แบบสอบถามโดยคณะผู้้�วิิจััย และนำำ�มาวิิเคราะห์์เชิิงพรรณา
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) สภาพการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�
สำำ�คััญ คืือ การเลี้้�ยงช้้าง จำำ�นวน 25 ครััวเรืือน โดยมีีช้้างขึ้้�นทะเบีียน 69 ตััว มีีจุุดเด่่น
ที่่�ช้้างเลี้้�ยงในโครงการนำำ�ช้้างกลัับบ้้าน พาควาญคืืนถิ่่�น และโฮมสเตย์์ช้้าง 2) การสร้้าง
และพััฒนานวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองอำำ�เภอชุุมพลบุุรีีจัังหวััดสุุริินทร์์
โดยการสำำ�รวจความคิิดเห็็นโดยภาพรวมมีีศัักยภาพการรัับรองอยู่่�ในระดัับปานกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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( =3.21; S.D.=0.385) สามารถนำำ�ข้้อมููลการท่่องเที่่�ยวเรื่่�องช้้างเลี้้�ยงต้้องห้้ามและส่่ง
เสริิมการท่่องเที่่�ยวด้้วยโฮมสเตย์์ช้า้ งมาสร้้างและพััฒนานวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวใน
รููปแบบเว็็บไซต์์การท่่องเที่่�ยวของหมู่่�บ้้าน คืือ http://khunchaithong.srru.ac.th
คำำ�สำำ�คััญ : การพััฒนานวััตกรรม ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
Abstract

The purposes of this research were to study tourisms condition
of Ban Khunchaithong, Chumphonburi District, Surin Province for create and
develop Tourism Promotion Innovation at Ban Khunchaithong, Chumphonburi
District, Surin Province and For development of usage Tourism Promotion
Innovation at Ban Khunchaithong, Chumphonburi District, Surin Province
with the suitable innovation. Target group of research divided in to 2 groups
were the producer group of tourism Ban Khunchaithong by Simple random
sampling was 80 people and Researchers were selected data by In-depth
interview and questionaire and analyzed Descriptive statistics.
The results revealed that; 1) The best statustourists attraction of
Ban Khunchaithong were elephants careers 25 chains and elephants were registered 69 and the highlight of this village was the project “Take the elephant
home, Return the mahout” and Elephant Home stay. 2) Creation and development of Tourism Promotion Innovation at Ban Khunchaithong, Chumphonburi
District, Surin Province by surveys overall overview have potential approval
in average level ( =3.21; S.D.=0.385) able to bring tourism information about
“Forbidden elephants” and to support tourism with Elephant Home Stay.
Therefore developed village tourism Website: http://khunchaithong.srru.ac.th/
Keywords : Development of Innovation , Tourism Promotion
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บทนำำ�

การดำำ�เนิินการตามแผนพััฒนาการท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 1 (พ.ศ. 2555
- 2559) เป็็นทิิศทางและแผนหลัักในการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวของประเทศในระยะ 5 ปีี
เพื่่อ� มุ่่�งให้้ประเทศไทย เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีคุณภ
ุ าพ มีีขีีดความสามารถในด้้านการแข่่งขััน
ด้้านการท่่องเที่่�ยวในระดัับโลก สามารถสร้้างรายได้้และกระจายรายได้้ โดยคำำ�นึึงถึึงความ
เป็็นธรรม สมดุุล และยั่่�งยืืน ซึ่่�งผลดำำ�เนิินงานในระยะที่่�ผ่่านมา แม้้จะประสบผลสำำ�เร็็จใน
การเพิ่่�มจำำ�นวนและรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวแต่่ยังั ประสบปััญหาและอุุปสรรคสำำ�คัญ
ั หลาย
ประการ ประกอบกัับสภาพและบริิบทต่่างๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวมีี
การเปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา ทั้้�งที่่�เป็็นปััจจััยภายใน เช่่น สถานการณ์์การเมืืองของประเทศ
นโยบายของภาครััฐ การปรัับตััวของภาคเอกชน และปััจจััยภายนอก (กระทรวงการท่่อง
เที่่�ยวและกีีฬา, 2560: 1)
“นครชััยบุุรินิ ทร์์” เป็็นพื้้�นที่่�การท่่องเที่่�ยวของกลุ่่�มภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอน
ล่่างประกอบด้้วยจัังหวััดนครราชสีีมา ชััยภููมิิ บุุรีีรััมย์์ และสุุริินทร์์ที่่�ได้้ร่่วมมืือกัันจัับกลุ่่�ม
ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ภายใต้้แนวความคิิดเดีียวกััน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิด
ความเข้้มแข็็งของภููมิิปััญญาชาวบ้้านที่่�ถููกถ่่ายทอดกัันมาส่่งเสริิมวิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ให้้ดีี
ขึ้้�นในด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมและที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือให้้ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของสิ่่�งที่่�ตนเองมีี
อยู่่�จากมนต์์เสน่่ห์แ์ ห่่งนครชััยบุุรินิ ทร์์ ให้้เกิิดเป็็นการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมแบบยั่่�งยืืน ทั้้�ง
ด้้านประวััติศิ าสตร์์ อารยธรรม แหล่่งโบราณคดีี แหล่่งท่่องเที่่�ยวสวยงาม แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิง
อนุุรัักษ์์และประเพณีีวััฒนธรรมที่่�มีีเสน่่ห์์จากการเป็็นของแท้้และดั้้�งเดิิม โดยวิิสััยทััศน์์ของ
กลุ่่�มจัังหวััดนครชััยบุุรินิ ทร์์ คืือ“ประตู่่�อีีสานสู่่�สากล” เพราะถืือว่่าเป็็นจัังหวััดที่่�เชื่่อ� มระหว่่าง
ภาคกลางและภาคอีีสานเชื่่อ� มโยงไปยัังประเทศเพื่่อ� นบ้้านได้้ (สำำ�นักั บริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�ม
จัังหวััดภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง 1, 2555: 37)
ชุุมชนเลี้้�ยงช้้างบ้้านขุุนไชยทอง หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลหนองเรืือ อำำ�เภอชุุมพลบุุรีี
จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ ที่่�ตั้้ง� ของชุุมชนห่่างจากจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ 73 กิิโลเมตร ตามถนน สาย 214 ถึึง
สามแยกเลี้้�ยวซ้้ายไปตามถนนสาย 2081 ถึึงตำำ�บลไพรขลา เลี้้�ยวซ้้ายไปยัังตำำ�บลหนองเรืือ
และไปยัังหมู่่�บ้้านขุุนไชยทอง ห่่างจากอำำ�เภอชุุมพลบุุรีี 21 กิิโลเมตร เป็็นชุุมชนเก่่าแก่่ ใน
อดีีต บรรพบุุรุุษได้้อพยพมาจากชายแดนเขมร ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�กููย มีีศัักยภาพทาง
ด้้านการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมหลากหลาย จากการสััมภาษณ์์ผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้านได้้มีีโครงการ
นำำ�ช้้างคืืนบ้้าน นำำ�ควาญคืืนถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ริิเริิมโดยมููลนิิธิิของเอกชน ที่่�เข้้ามาช่่วย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เหลืือเพื่่�อให้้ช้้างได้้กลัับบ้้านและไม่่ต้้องลำำ�บาก โดยใช้้สถานที่่�บริิเวณโรงเรีียนบ้้านขุุนไชย
ทอง เป็็นสถานที่่�พัักช้้างในเบื้้�องต้้น ตลอดจนทำำ�กิิจกรรมและพบปะกัันระหว่่างกลุ่่�มคน
เลี้้ย� งช้้าง ด้้วยต้้นทุุนที่่�มีีอยู่่� ประกอบกัับความร่่วมมืือระหว่่างชุุมชนและโรงเรีียน ตลอดจน
ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�ให้้เกิิดภาพของสถานศึึกษาเพีียงแห่่งเดีียวในประเทศไทยที่่�มีีภาพ
ของการอยู่่�ร่่วมกัันระหว่่างช้้างกัับคน (นายเกีียรติิศักั ดิ์์� ลัักขษร, 2561: สััมภาษณ์์) การท่่อง
เที่่�ยวของหมู่่�บ้า้ นจึึงเกิิดการแข่่งขัันภายในหมู่่�บ้า้ นด้้วยการสร้้างจุุดแข่่งทางการท่่องเที่่�ยวให้้
มีีศัักภาพความเข้้มแข็็งให้้แก่่ประชาชนในหมู่่�บ้้าน ทางหน่่วยงานทางราชการได้้เห็็นความ
สำำ�คััญจึึงได้้เข้้ามาให้้การช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน และส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้้านช้้าง ในรููป
แบบช้้างต้้องห้้ามตามแนวคิิดของโครงการที่่�กล่่าวข้้างต้้นจึึงเป็็นประเด็็นที่่�น่่าสนใจสำำ�หรัับ
การทำำ�วิิจัยั เรื่่อ� ง การพััฒนานวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทอง อำำ�เภอชุุมพลบุุรีี
จัังหวััดสุุริินทร์์ในครั้้�งนี้้�

วััตถุุประสงค์์

1. เพื่่อ� ศึึกษาสภาพการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองอำำ�เภอชุุมพลบุุรีีจังั หวััดสุุรินิ ทร์์
2. เพื่่อ� สร้้างและพััฒนานวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองอำำ�เภอ
ชุุมพลบุุรีีจัังหวััดสุุริินทร์์
3. เพื่่�อพััฒนาการใช้้นวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองอำำ�เภอ
ชุุมพลบุุรีีจัังหวััดสุุริินทร์์ด้ว้ ยนวััตกรรมที่่�เหมาะสม
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้กำ� ำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�หรัับการวิิจัยั ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มผู้้�
ประกอบการท่่องเที่่�ยวของบ้้านขุุนไชยทอง กลุ่่�มประชาชนและนัักท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�บ้า้ นขุุน
ไชยทอง โดยการสุ่่�มเลืือกอย่่างง่่าย จำำ�นวน 80 คน เป็็นการผสมผสานการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ
และเชิิงปริิมาณ จึึงมีีเครื่่�องมืือการวิิจััยที่่�จำำ�เพาะประเด็็นศึึกษา ดัังนี้้�
1. ประเด็็นศึึกษาสภาพการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทอง เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ
โดยผู้้�วิิจััยใช้้แบบสััมภาษณ์์แบบมีีเค้้าโครงเพื่่�อเก็็บรวบรวมข้้อมููล ด้้วยการเข้้าสัังเกต
สััมภาษณ์์ และมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของหมู่่�บ้้าน ซึ่่�งมีีประเด็็นในการศึึกษา คืือ 1) สภาพ
ทางกายภาพ 2) ทรััพยากรทางธรรมชาติิ 3) ประชากร 4) สัังคม ศาสนาและวััฒนธรรม
และ5) การท่่องเที่่�ยว การเก็็บรวบรวมข้้อมููลตามประเด็็นศึึกษาแล้้ว ผู้้�วิิจััยนำำ�มาตรวจ
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สอบความถููกต้้องด้้วยการยึึดทฤษฏีี 3 เส้้า (สุุภางค์์ จัันทวานิิช, 2542: 129-130) ได้้แก่่
การตรวจสอบบุุคคล เวลา และสถานที่่� เพื่่�อให้้ทราบถึึงศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุน
ไชยทอง
2. ประเด็็นศึึกษาแหล่่งท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทอง ทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชน
เป็็นการวิิจััยเชิิงปริิมาณ โดยใช้้แบบสอบถาม
ผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังนี้้�
1) การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากแบบสอบถาม ผู้้วิ� จัิ ยั วิิเคราะห์์โดยใช้้โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์สำำ�เร็็จรููปในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังนี้้�
2) ตอนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้ต� อบแบบสอบถาม วิิเคราะห์์โดยคำำ�นวณหา
ค่่าความถี่่แ� ละหาค่่าร้้อยละ(บุุญชม ศรีีสะอาด, 2545: 105) และนำำ�เสนอพรรณนาใต้้ตาราง
3. ตอนที่่� 2 ความพร้้อมรองรัับการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทอง วิิเคราะห์์โดย
คำำ�นวณหาค่่าเฉลี่่ย� (Mean) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviati0n) แล้้ว
นำำ�คะแนนเฉลี่่�ยที่่�ได้้มาแปลความหมายเป็็น 5 ระดัับ (บุุญชม ศรีีสะอาด, 2545: 106)
สถิิติิที่่�ใช้้ในการหาคุุณภาพของเครื่่�องมืือ ผู้้�วิิจััยใช้้สถิิติิพื้้�นฐานได้้แก่่ ความถี่่�
ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� ( ) และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิิเคราะห์์ค่า่ ความสอดคล้้อง
ของเนื้้�อหาแบบสอบถาม (IOC) และค่่าความเชื่่อ� มั่่น� (Reliability) โดยใช้้ค่า่ สััมประสิิทธิ์์�
แอลฟา

ผลการวิิจััย

จากการวิิจัยั ได้้ค้น้ พบจาการเข้้าสำำ�รวจพื้้�นที่่� สััมภาษณ์์ สัังเกตการณ์์ และตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้้�งเอกสารและข้้อมููลที่่�จััดเก็็บเป็็นสารสนเทศของชุุมชนมาวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ เพื่่�อสนัับสนุุนในการตอบโจนท์์การวิิจััยและวััตถุุประสงค์์การวิิจััย ซึ่่�งผลการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลปรากฎผลดัังนี้้�
1. สภาพการท่่องเที่่�ยวพบว่่า จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับสภาพทาง
กายภาพ ทรััพยากรทางธรรมชาติิ ประชากรสัังคม ศาสนาและวััฒนธรรม และการท่่อง
เที่่�ยว บ้้านขุุนไชยทอง หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลหนองเรืือ อำำ�เภอ ชุุมพลบุุรีี จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ ตั้้ง� อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองเรืือ มีีเนื้้�อที่่�ทั้้�งหมด 1,900 ไร่่ ครััวเรืือนทั้้�งหมด
143 ครััวเรืือน ประชากรทั้้�งหมด 582 คน ชาย 304 คน หญิิง 278 คน ประชากรส่่วน
ใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรร คืืออาชีีพทำำ�นา อาชีีพเสริิมคืือค้้าขาย และเลี้้�ยงสััตว์์ บ้้าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ชุุนไชยทอง เดิิมขึ้้�นเป็็นหมู่่�ที่่� 8 ตำำ�บล ไพรขลา ปััจจุุบัันขึ้้�นตรงกัับตำำ�บลหนองเรืือ หมู่่�ที่่� 4
ตำำ�บลหนองเรืือ ประวััติเิ ดิิมไม่่แน่่ชัดั ผู้้ใ� หญ่่บ้า้ นคนปััจจุบัุ นั คืือ นายเกีียรติิศักั ดิ์์� ลัักขษร ใน
อดีีตบ้้านขุุนไชยทองเป็็นหมู่่�บ้า้ นที่่�มีีช้า้ งลี้้ย� งมากที่่�สุดุ ในจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ เดิิมทีีบรรพบุุรุษุ ได้้
มีีการคล้้องช้้างมาไว้้ใช้้งาน จึึงได้้รัับการสืืบทอดเป็็นมรดกช้้างเลี้้�ยงของชุุมชนจากปู่่�ย่่าตา
ยาย เป็็นชุุมชนลุ่่�มแม่่น้ำำ��มููลอยู่่�ห่่างจากที่่�ว่่าการอำำ�เภอชุุมพลบุุรีี 21 กิิโลเมตร และอยู่่�ห่่าง
จากจัังหวััดสุุริินทร์์ 78 กิิโลเมตร มีีป่่าบุ่่�งป่่าทาม เขตริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��มููลชาวบ้้านในชุุมชน ให้้
เป็็นแหล่่งทำำ�การเกษตร แหล่่งอาหารช้้าง ไม่่ใช้้สอย และทำำ�เลี้้�ยงสััตว์์
การประเมิินผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการรองรัับการท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้า้ นขุุนไชยทอง
โดยการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้ผู้� วิ้� จัิ ยั ได้้เลืือกกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้ต� อบแบบสอบถามเป็็นนัักท่่องเที่่�ยวผู้้เ� ข้้ามา
ท่่องเที่่�ยวและผู้้�ประกอบการสำำ�หรัับการโฮมสเตย์์ พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสอบถาม ส่่วนใหญ่่
เป็็นเพศชาย จำำ�นวน 43 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 53.80 รองลงมาเพศหญิิง จำำ�นวน 37 คน คิิด
เป็็นร้้อยละ 46.20 ส่่วนใหญ่่อายุุ 31-40 ปีีจำำ�นวน 39 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 48.80 ส่่วนใหญ่่
เป็็นอาชีีพ เกษตรกรรม จำำ�นวน 27 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 33.80 ส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษา
ต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีี จำำ�นวน 51 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 63.80 ส่่วนใหญ่่รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน
10,001-20,000 บาท จำำ�นวน 31 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 38.80 ผลการศึึกษาตามแสดงให้้เห็็น
ว่่าความคิิดเห็็นโดยภาพรวมทั้้�ง 4 ด้้าน พบว่่า ศัักยภาพการรัับรองอยู่่�ในระดัับปานกลาง
( =3.21; S.D.=0.385) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้านพบว่่า มีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับปาน
กลางทั้้�ง 4 ด้้าน สามารถเรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย ดัังนี้้� ด้้านเส้้นทาง ( =3.40;
S.D.=0.358) ด้้านความปลอดภััย ( =3.31; S.D.=0.560) ด้้านกายภาพ ( =3.11;
S.D.=0.286) และด้้านแหล่่งท่่องเที่่�ยว ( =3.01; S.D.=0.334)
แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คัญ
ั ของบ้้านขุุนไชยทองโดยการสำำ�รวจแหล่่งท่่องเที่่�ยวบ้้าน
ขุุนไชยทองมีีอาชีีพเลี้้�ยงช้้าง จำำ�นวน 25 ครััวเรืือน มีีช้้างขึ้้�นทะเบีียน 69 ตััว ซึ่่�งการท่่อง
เที่่�ยวของหมู่่�บ้้านแห่่งนี้้�มีีจุุดเด่่นที่่�สำำ�คััญคืือ ช้้างเลี้้�ยง จากจำำ�นวนสถิิติิช้้างที่่�มีีอยู่่� มีีช้้าง
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการพาช้้างกลัับบ้้านนำำ�ควานคืืนถิ่่�น จำำ�นวน 18 ตััว ช้้างที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
เป็็นการเปิิดการท่่องเที่่�ยวอย่่างเต็็มรููปแบบ และได้้มีีคำำ�ประกาศิิษย์์ที่่�ผู้้�นำำ�ช้้างเข้้าร่่วม
โครงการต้้องให้้คำำ�มั่่�นสััญญา เกี่่�ยวกัับช้้างต้้องห้้าม ซึ่่�งมีีเงื่่�อนไขต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับ
สุุขภาพ สวััสดิกิ ารของช้้างไม่่มีีการพัันธนาการด้้วยโซ่่ตรวน ไม่่มีีการใช้้ตะขอ และไม่่ทำำ�ร้า้ ย
ทารุุณกรรมใด ๆ ทั้้�งสิ้้�นกัับช้้าง ดัังนั้้�นการท่่องเที่่�ยวช้้างเลี้้�ยงของหมู่่�บ้้านขุุนไชยทองจึึง
จุุดประกายความคิิดสร้้างสรรค์์และนำำ�มาซึ่่�งการเปิิดตลาดท่่องเที่่�ยวอย่่างเต็็มรููปแบบ มีี
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สวััสดิิการต่่าง ๆ รองรัับการท่่องเที่่�ยวมากขึ้้�น
และการท่่องเที่่�ยวของบ้้านขุุนไชยทองนั้้�นมีีรููปแบบที่่�น่า่ สนใจคืือ การสััมผััสกับั
ธรรมชาติิที่่อ� ยู่่�รอบตััว ทรััพยากรธรรมชาติิที่่เ� ป็็นปััจจััยเกื้้อ� กููลกัับช้า้ งกลายเป็็นวิิถีีชีีวิิตของ
ช้้างกัับคนที่่�แปลกใหม่่สำำ�หรัับนักั ท่่องเที่่�ยว การท่่องเที่่�ยวของหมู่่�บ้า้ นแห่่งนี้้มีี� องค์์ประกอบ
สำำ�คััญหลายอย่่างที่่�สร้้างสรรค์์เป็็นการเสริิมสร้้างการท่่องเที่่�ยวให้้เป็็นจุุดสนใจของนัักท่่อง
เที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและต่่างชาติิ
หมู่่�บ้า้ นยัังใช้้สถานที่่�ของโรงเรีียนเป็็นจุุดเรีียนรู้้� เรื่่อ� งการท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้า้ นเลี้้ย� ง
ช้้างอีีกด้้วย และโรงเรีียนบ้้านขุุนไชยทอง เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการท่่องเที่่�ยวชุุมชนหมู่่�บ้า้ นช้้าง
ไร้้โซ่่ เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ของวััฒนธรรมของหมู่่�บ้้านกัับการท่่องเที่่�ยวชุุมชนได้้อย่่างลงตััว	
กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�จััดไว้้สำำ�หรัับการเข้้าเที่่�ยวของนัักท่่องเที่่�ยว จะขอยก
ตััวอย่่างการท่่องเที่่�ยวในลัักษณะ 2 วััน 1 คืืน นัักท่่องเที่่�ยว 10 คนขึ้้�นไป ราคาอยู่่�ที่่� 990
บาท และสามารถจััดตารางการท่่องเที่่�ยวให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้สััมผััสกัับช้้างได้้อย่่างเต็็มที่่�
ผู้้�วิิจััยขอนำำ�เสนอกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวได้้ดัังนี้้�
การท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้้านช้้างเลี้้�ยงบ้้านขุุนไชยทอง จะรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�สนใจ
วิิถีีชีีวิิตช้้างต้้องห้้าม โดยจะได้้พบกัับจุุดนััดพบซึ่่�งทีีมงานได้้เตรีียมไว้้ต้้อนรัับ คืือ บริิเวณ
โรงเรีียนบ้้านขุุนไชยทอง
ณ บริิเวณโรงเรีียนบ้้านขุุนไชยทองนั้้�นได้้มีีการจััดบริิบทสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวเพื่่�อ
รองรัับการมาของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�น่า่ สนใจหลายอย่่าง ผู้้วิ� จัิ ยั จะขอนำำ�เสนอออกเป็็น 3 แห่่ง คืือ
1) ภายในโรงเรีียนบ้้านขุุนไชยทอง ถืือเป็็นจุุดสำำ�คััญของการสร้้างกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยว เพราะเป็็นจุุดที่่�ตั้้�งของคอกช้้างสาธารณะ ซึ่่�งเมื่่�อมีีนัักท่่องเที่่�ยวมาที่่�นี่่�
จะพบกัับช้้างที่่�อยู่่�ในโครงการนำำ�มาแสดงไว้้ในคอกที่่�สร้้างอย่่างเรีียบง่่าย และมีีจุุดแสดง
ข้้อมููลสารสนเทศของโครงการ ตลอดจนปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยงช้้างอื่่�น ๆ ผู้้�วิิจััย
สามารถแสดงรายละเอีียดได้้ดัังนี้้�
(1) คอกช้้าง เป็็นการนำำ�ไม้้ธรรมชาติิและไม้้ไผ่่ที่่เ� ป็็นไม้้ดังั เดิิมมีีบทบาท
สำำ�คััญกัับวิิถีีชีีวิิตของคนในชุุมชนตั้้�งแต่่อดีีตและเป็็นพืืชที่่�อยู่่�คู่่�กัับสายน้ำำ��ทุุกแห่่ง ที่่�มีีคุุณา
ประการหลายด้้าน ใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตหลายอย่่าง ทั้้�งเป็็นแหล่่งอาหารให้้กัับช้้าง และ
ประโยชน์์ในครอบเรืือนประเภทเครื่่�องจัักรสานและการสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
(2) จุุดทำำ�กิิจกรรมที่่�มีีบริิเวณกว้้างขวาง และมีีธรรมชาติิเป็็นเครื่่�องมืือ
เอื้้อ� ต่่อการทำำ�กิจิ กรรม จุุดสำำ�คัญ
ั ของการอาศััยธรรมชาติิและทรััพยากรอื่่น� ๆ ที่่�มีีอยู่่�นำำ�มาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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องรัับการสร้้างบรรยากาศที่่�ดีีต่อ่ การทำำ�กิจิ กรรม ซึ่่ง� นัักท่่องเที่่�ยวจะสามารถมาทำำ�กิจิ กรรม
สัับอ้อ้ ยเพื่่อ� เตรีียมเป็็นอาหารเลี้้ย� งช้้างในแต่่ละวััน มีีการป้้อนหญ้้าในคอกให้้ช้า้ ง และเรีียน
รู้้�การอยู่่�กัับช้้าง
(3) สระน้ำำ��สำำ�หรัับให้้ช้้างทำำ�กิิจกรรม เป็็นอีีกจุุดที่่�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้
สร้้างความคุ้้�นเคยกัับช้้าง สระน้ำำ��ช้้างแห่่งนี้้�สร้้างโดย LEN JEFFRIES ร่่วมกัับมููลนิิธิิอนุุรััก
ช้้างและหจก.เอลลิิเฟนท์์ เนเจอร์์ปาร์์ค จุุดสำำ�คัญ
ั ที่่�ต้อ้ งการให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้สัมั ผััสกับช้
ั า้ ง
อย่่างใกล้้ชิิดด้้วยการอาบน้ำำ��ให้้กัับช้้าง โดยในแต่่ละวัันนัักท่่องเที่่�ยวจะมีีตารางอาบน้ำำ��ให้้
ช้้างและเล่่นกัับช้้างในสระแห่่งนี้้�ร่่วมกัับควาญช้้างที่่�ดููแลนัักท่่องเที่่�ยวอย่่างใกล้้ชิิดและให้้
คำำ�แนะนำำ�นัักท่่องเที่่�ยวได้้ร่่วมกิิจกรรมการอาบน้ำำ��ให้้ช้้างอย่่างถููกต้้องและปลอดภััย
น้ำำ��กัับช้้างเป็็นสิ่่�งที่่�ธรรมชาติิสร้้างมาให้้คู่่�กััน เพราะร่่างกายที่่�ใหญ่่โต
เป็็นที่่�มาของการกิินอาหารจำำ�นวนมาก ความร้้อนในร่่างกายย่่อมมีีจำำ�นวนมากตามมา วิิธีี
การธรรมชาติิสร้า้ งมาให้้ครบหมดทุุกอย่่าง แต่่การที่่�มนุุษย์์นำำ�ช้า้ งมาเลี้้ย� งและฝึึกให้้ใช้้ชีีวิิต
ร่่วมกัับมนุุษย์์นั้้น� เป็็นการฝืืนธรรมชาติิ ณ ที่่�หมู่่�บ้า้ นแห่่งนี้้จึ� งึ จำำ�เป็็นต้้องนำำ�ธรรมชาติิของช้้าง
มาบููรณาการให้้กลมกลืืนอยู่่�ร่่วมกัันได้้
2) แม่่น้ำำ�� สายน้ำำ��กับช้
ั า้ งถืือว่่าเป็็นวิิถีีชีีวิิตที่่�แยกกัันไม่่ออก เพราะแหล่่งกำำ�เนิิด
อาหารทุุกอย่่างย่่อมมีีมาแต่่สายน้ำำ�� พืืชพรรณธััญญาหารล้้วนต้้องอาศััยน้ำำ��เป็็นปััจจััยส่่งผล
ให้้เป็็นหััวใจหลัักสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิตร่่วมกัันของสรรพสิ่่�งในโลกใบนี้้� การใช้้ชีีวิิตร่่วมกัันของ
ช้้างกัับน้ำำ��นั้้�นเป็็นวิิถีีชีีวิิตที่่�อััศจรรย์์ยิ่่�งนัักเพราะช้้างเป็็นสััตว์์ที่่�มีีขนาดใหญ่่และมีีนิิสััยขี้้�เล่่น
ร่่าเริิง และกิิจกรรมสำำ�หรัับนักั ท่่องเที่่�ยวนั้้�นจะน่่าสนใจยิ่่�งขึ้้น� เพื่่อ� ได้้สัมั ผััสช้า้ งในน้ำำ�� มีีการ
ขี้้ช้� า้ งเล่่นน้ำำ�� ดำำ�น้ำำ��หรืือแม้้กระทั้้�งการพ้้นน้ำำ��ใส่่กันั และกััน นัักท่่องเที่่�ยวจะต้้องไปกัับควาญ
ช้้างเพื่่อ� ไปทำำ�กิจิ กรรมอาบน้ำำ��ให้้กับช้
ั า้ ง ซึ่่ง� ในหมู่่�บ้า้ นขุุนไชยทองนั้้�นจะมีีจุุดอาบน้ำำ��ให้้ช้า้ งอยู่่�
2 จุุด คืือ สระน้ำำ��ช้้างในโรงเรีียน และแม่่น้ำำ��ธรรมชาติิที่่�ท้้ายหมู่่�บ้้าน ซึ่่�งแม่่น้ำำ��ธรรมชาติินี้้�
เป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุณค่
ุ า่ ต่่อวิิถีีชีีวิิตของช้้างอย่่างมากเพราะการอยู่่�แบบธรรมชาติินั้้น� จะสร้้าง
ความรู้้�สึึกสบายใจให้้กับช้
ั ้างเป็็นอย่่างดีี เพราะภายในน้ำำ�นั้้
� �นจะมีีโคลนได้้เล่่นกัันในน้ำำ�ด้
� ้วย
3) โฮมสเตย์์ช้้าง กลุ่่�มของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการพาช้้างกลัับบ้้านนำำ�ควาญคืืน
ถิ่่�นทุุกหลัังคาจะต้้องเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่�ยว และเป็็นอีีกจุุดหนึ่่�งที่่�จะ
สร้้างความภููมิิใจให้้กับนั
ั กั ท่่องเที่่�ยวที่่�จะได้้สัมั ผััสกับช้
ั า้ งทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน ด้้วยการ
ผัักผ่่อนไปพร้้อมกัับช้้างที่่�ตนเองได้้ทำำ�กิิจกรรมด้้วย จะขอยกตััวอย่่างบ้้านของนางอรััญญา
น้้อยถนอม ซึ่่�งมีีช้้างอยู่่�ในโครงการและมีีโฮมสเตย์์ช้้างให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้เข้้าพัักด้้วย ซึ่่�ง
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จากการสััมภาษณ์์พบว่่า การอััตราค่่าบริิการนั้้�นมีีอยู่่� 2 รููปแบบ คืือ
(1) กรณีีที่่� 1 นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาเองโดยไม่่ผ่า่ นโครงการของมููลนิิธิอิ นุุรักั ช้้าง
อััตราค่่าห้้องพัักจะเป็็นเตีียงคู่่�หรืือเตีียงเดีียวในราคา 400 บาทต่่อคืืน ทั้้�งนี้้�จะมีีเครื่่�อง
อำำ�นวยความสะดวกภายในห้้องจะมีีเครื่่�องปรัับอากาศ พััดลมเพดาน โทรทััศน์์ ตู้้�เสื้้�อผ้้า
น้ำำ��และเครื่่�องดื่่�ม และยัังมีีบริิการเสริิมการซัักเสื้้�อผ้้าให้้ฟรีี
(2) กรณีีที่่� 2 นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาโดยโครงการของมููลนิิธิิอนุุรัักช้้าง ซึ่่�งส่่วน
ใหญ่่จะมาครั้้ง� ละ 3 หรืือ 5 วััน จะคิิดอััตราค่่าห้้องพัักจะเป็็นเตีียงคู่่�หรืือเตีียงเดีียวในราคา
1,500 บาทต่่อห้้อง ทั้้�งนี้้�จะมีีเครื่่�องอำำ�นวยความสะดวกภายในห้้องลัักษณ์์เหมืือนกัับกรณีี
ที่่� 1 ซึ่่ง� ผู้้ป� ระกอบการจะมีีรายได้้เสริิมเพิ่่�มเติิมจากการให้้เข้้าพัักแล้้วยังั มีีการบริิการอาหาร
หรืือเครื่่�องดื่่�มนอกจากที่่�เตรีียมไว้้ในเบื้้�องต้้นอีีกด้้วย และผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอมืือหรืืองานฝีีมืือ
ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความสนใจของนัักท่่องเที่่�ยวด้้วย
2. การสร้้างและพััฒนานวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทอง ใช้้
รููปแบบการวิิจัยั ผสมผสาน เพื่่อ� สร้้างนวััตกรรมตามกระบวนการพััฒนา พบว่่า 1) ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้
นำำ�ข้้อมููลจากการเก็็บรวบรวมในวััตถุุประสงค์์ที่่� 1 มาวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์เป็็นข้้อมููลหลััก
คืือ สภาพทางกายภาพ ทรััพยากรทางธรรมชาติิ ประชากร สัังคม ศาสนาและวััฒนธรรม
และ การท่่องเที่่�ยว โดยนำำ�มาจััดเป็็นลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการออกแบบนวััตกรรมกรรม
2) นำำ�แนวคิิดการท่่องเที่่�ยวเป็็นฐานในการเออกแบบที่่�เหมาะสมกัับแอบพลิิเคชั่่�นและเว็็ป
เพจ 3) พััฒนาข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดความน่่าสนใจในการสร้้างนวััตกรรมให้้ครบถ้้วนตาม
ประเด็็นที่่�เหมาะสมและสามารถส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้า้ นขุุนไชยทอง ได้้ตรงตามความ
ต้้องการ 4) สร้้างและพััฒนาเสร็็จแล้้วนำำ�ไปให้้ผู้เ�้ ชี่่ย� วชาญได้้ประเมิินนวััตกรรม โดยกำำ�หนด
ให้้มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 3 ท่่านในการประเมิินนวััตกรรม มีีคุุณสมบััติิเฉพาะ 3 ด้้าน คืือ
ด้้านการท่่องเที่่�ยว ด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี และด้้านการศึึกษา 5) นำำ�ข้้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผู้้เ� ชี่่ย� วชาญให้้ดำำ�เนิินการแก้้ไข และปรัับปรุุงตามข้้อแนะนำำ� และพััฒนา
นวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวให้้เหมาะสมกัับความต้้องการ และ 6) นำำ�ไปใช้้ โดยนำำ�
ไปมอบให้้กับหั
ั วั หน้้าชุุมชนบ้้านขุุนไชยทองเพื่่อ� ใช้้ส่ง่ เสริิมการท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้า้ นช้้างต้้องห้้าม
ในหมู่่�บ้า้ นของตนเอง ผลจากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสำำ�หรัับการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้า้ น
ขุุนไชยทองนั้้�นพบว่่า มีีปััจจััยหลัักอยู่่� 2 อย่่าง คืือ 1) สิ่่ง� ที่่�มีีอยู่่�โดยธรรมชาติิสร้า้ งขึ้้น� และ
2) สิ่่�งที่่�มนุุษย์์สร้้างหรืือดััดแปลงขึ้้�นมาเพื่่�อใช้้ร่่วมกัันกัับธรรมชาติิ ส่่งผลให้้เกิิดการส่่ง
เสริิมการท่่องเที่่�ยวในหมู่่�บ้้านอย่่างดีียิ่่�ง การท่่องเที่่�ยวของหมู่่�บ้้านนี้้�ได้้เริ่่�มต้้นขึ้้�นได้้เพีียง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2 ปีี ทำำ�ให้้ยอดนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทางมาที่่�นี้้�ค่่อนข้้างมากและเกิิดกระแสการท่่องเที่่�ยวเข้้า
มาอีีกหลายอย่่างที่่�ดึึงดููดการท่่องเที่่�ยวมาที่่�นี่่� คำำ�ว่่า ช้้างต้้องห้้าม คืือ นิิยามการท่่องเที่่�ยว
บ้้านขุุนไชยทองที่่�ทุกุ คนต้้องออกตามหา และมาสััมผััสกับั ตนเองเท่่านั้้�นจึึงจะสามารถเข้้าใจ
ความหมายคำำ�นี้้� โดยการสำำ�รวจความคิิดเห็็นโดยภาพรวมมีีศัักยภาพการรัับรองอยู่่�ในระดัับ
ปานกลาง ( =3.21; S.D.=0.385) สามารถนำำ�ข้อ้ มููลการท่่องเที่่�ยวเรื่่อ� งช้้างเลี้้ย� งต้้องห้้าม
และส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวด้้วยโฮมสเตย์์ช้้าง
3. ผลจาการสร้้างและพััฒนานวััตกรรมการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวของคณะผู้้�
วิิจัยั จึึงสามารถนำำ�มาเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับการออกแบบนวััตกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว ในรููป
แบบของเว็็บไซต์์การท่่องเที่่�ยวของหมู่่�บ้้าน คืือ http://khunchaithong.srru.ac.th โดย
มีีภาพตััวอย่่างดัังนี้้�

รููปที่่� 1 เว็็บไซต์์การท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้้านขุุนไชยทอง
ที่่�มา : http://khunchaithong.srru.ac.th/
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รููปที่่� 2 เนื้้�อหาสำำ�หรัับประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้้านขุุนไชยทองบนโลกออนไลน์์
ที่่�มา : http://khunchaithong.srru.ac.th/

อภิิปรายผล

1. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับสภาพทางกายภาพ ทรััพยากรทาง
ธรรมชาติิ ประชากรสัังคม ศาสนาและวััฒนธรรม และการท่่องเที่่�ยว พบว่่าบ้้านขุุนไชย
ทองเป็็นหมู่่�บ้้านที่่�อยู่่�ในเขตอำำ�เภอชุุมพลบุุรีีเป็็นรอยต่่อเชื่่�อมเส้้นทางไปหาอำำ�เภอสตึึก
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์และจัังหวััดมหาสารคาม มีีลัักษณะทางกายภาพที่่�มีีป่่าบุ้้�ง-ป่่าทาม เหมาะ
สมสำำ�หรัับใช้้เป็็นแหล่่งเลี้้�ยงช้้าง ซึ่่�งมีีทรััพยากรทางธรรมชาติิเอื้้�อต่่อการดำำ�รงอยู่่�ของช้้าง
เช่่น มีีแม่่น้ำำ�� มีีป่่าไม้้และแหล่่งอาหารตามธรรมชาติิ ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ในหมู่่�บ้า้ นแห่่งนี้้�
ยัังคงรัักษาวััฒนธรรมประเพณีีดัังเดิิมตามโบราณเคยปฏิิบัติั มิ า และได้้พัฒ
ั นาหมู่่�บ้า้ นให้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวโดยการนำำ�โครงการพาช้้างกลัับบ้้าน นำำ�ควาญคืืนถิ่่�น มีีทุุนเดิิมคืือช้้างเลี้้�ยง
ที่่�มีีอยู่่�ในหมู่่�บ้้านจำำ�นวนมาก สอดคล้้องกัับแนวคิิดของมีีชััย แก้้วหอม และคณะ (ชััย แก้้ว
หอม, 2553: 1) ได้้มีีผู้้ค� นจากต่่างถิ่่น� อพยพเข้้ามาอยู่่�ร่่วมกัันจนกลายเป็็นหมู่่�บ้า้ นที่่�มีีขนาด
ใหญ่่ขึ้้�นตามลำำ�ดัับ บริิเวณดั้้�งเดิิมของการตั้้�งหมู่่�บ้้านจะเป็็นโคกบ้้านเก่่าห่่างจากหมู่่�บ้้าน
ในระยะแรก ๆ ประมาณ 500 เมตร จากนั้้�นจึึงย้้ายมาตั้้�งหมู่่�บ้้านในปััจจุุบััน ต่่อมาได้้ตั้้�ง
ชื่่�อบ้้านโดยเอาชื่่�อ “ขุุนไชย” ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้านในขณะนั้้�น และคำำ�ว่่า “ทอง” ก็็มาจาก
ภรรยาของขุุนไชย จึึงเรีียกรวมกัันว่่า “บ้้านขุุนไชยทอง” และยัังสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สภาวััฒนธรรมอำำ�เภอชุุมพลบุุรีี จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ (2553) ทั้้�งนี้้สืืบ
� เนื่่อ� งจากเขตบริิเวณอำำ�เภอ
ท่่าตููม อำำ�เภอชุุมพลบุุรีี รอยต่่ออำำ�เภอสตึึก จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ และจัังหวััดมหาสารคาม เป็็น
เขตที่่�มีีแม่่น้ำำ��มููล แม่่น้ำำ��ชีีมาบรรจบกััน ทำำ�ให้้มีีแหล่่งทรััพยากรทางธรรมชาติิที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับเลี้้ย� งช้้างได้้ และยัังสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของทองใบ ศรีีสมบััติิ (ทองใบ ศรีีสมบััติ,ิ
2535) การเปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมการเลี้้�ยงช้้างและการประกอบอาชีีพเลี้้�ยงช้้างของ
หมู่่�บ้า้ นช้้างจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพการเกษตรกรรมคืือ การทำำ�นา
ทำำ�ไร่่และการเลี้้ย� งช้้างสภาพทางสัังคมของหมู่่�บ้า้ นส่่วนใหญ่่มีีความเป็็นเอกภาพสููง เคารพ
เชื่่�อฟัังผู้้�อาวุุโสมีีความเคร่่งครััดในประเพณีีและวััฒนธรรมอัันเป็็นผลมาจากการเลี้้�ยงช้้าง
โดยเฉพาะพิิธีีเซ่่นหนัังปะกำำ�ที่่�ยึึดถืือปฏิิบััติิกัันมาอย่่างเคร่่งครััดแม้้ว่่าปััจจุุบัันจะไม่่ได้้เป็็น
เจ้้าของช้้างก็็ตาม
2. แหล่่งท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองโดยการสำำ�รวจแหล่่งท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชย
ทองด้้วยแบบสอบถามและการสััมภาษณ์์กลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�ให้้ข้้อมููล พบว่่า การท่่องเที่่�ยว
ภายในหมู่่�บ้้านนี้้�เน้้นการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อพัักผ่่อนหย่่อนใจให้้เกิิดความสุุข โดยใช้้ช้้างเลี้้�ยง
เป็็นทุุนในการสร้้างกิิจกรรม และมีีโฮมสเตย์์เป็็นจุุดเชื่่�อมการส่่งเสริิมให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยว
สอดคล้้องกัับแนวคิิดของดำำ�เกิิง โถทอง และคณะ (ดำำ�เกิิง โถทอง, 2550) ได้้กล่่าวถึึง การ
จำำ�แนกประเภทของการท่่องเที่่�ยวว่่าการท่่องเที่่�ยวเป็็นกิิจกรรมที่่�มนุุษย์์เน้้นเป็็นกิิจกรรม
นัันทนาการการเรีียนรู้้ไ� ปในโลกกว้้างตลอดจนการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ภายในครอบครััว
สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของสัันติิ ปานน้้อย (สัันติิ ปานน้้อย, 2551) การศึึกษาศัักยภาพการ
ท่่องเที่่�ยวในหมู่่�บ้า้ นช้้างในพื้้�นที่่�กลุ่่�มจัังหวััดอีีสานตอนใต้้ เพื่่อ� การเชื่่อ� มโยงสู่่�การท่่องเที่่�ยว
แบบอื่่�น ๆ การศึึกษาวิิจััยชุุมชนเลี้้�ยงช้้างในอีีสานใต้้ เพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวแบบ Long
Stay พบว่่าชุุมชนที่่�มีีศัักยภาพที่่�เหมาะสมในการรองรัับการท่่องเที่่�ยวแบบ Long Stay
ใน เขตอีีสานตอนใต้้ซึ่่ง� อยู่่�ในระดัับปานกลาง ได้้แก่่ ชุุมชนบ้้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่่าตููม
จัังหวััด สุุริินทร์์ มีีศัักยภาพสููงสุุด รองลงมาได้้แก่่ชุุมชนบ้้านกระโพ ต.กระโพ อ.ท่่าตููม
จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ และชุุมชนบ้้านศาลา ต.กระโพ อ.ท่่าตููม จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ ตามลำำ�ดับจ
ั ากมาก
ไปน้้อย เนื่่�องจาก เป็็นชุุมชนที่่�มีีช้้างอยู่่�ในพื้้�นที่่�มากที่่�สุุด มีีศููนย์์คชศึึกษาที่่�ทางองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััดสุุริินทร์์ ตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นที่่�รวบรวมช้้างในจัังหวััดสุุริินทร์์ และเป็็นศููนย์์
ควบคุุม กำำ�กับดูู
ั แลช้้างในทุุกด้้าน ทั้้�งนี้้ใ� นชุุมชนยัังมีีความเข้้มแข็็งส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว เช่่น
ด้้านประเพณีีวััฒนธรรมในชุุมชนหลายด้้าน ได้้แก่่ การทอผ้้า พื้้�นบ้้าน พิิธีีกรรมการเซ่่นไหว้้
ผีีปู่่�ตา พิิธีีกรรมปะกำำ�ช้้าง เทคนิิควิิธีีการฝึึกช้้างแบบโบราณ(ส่่วย) สมุุนไพรที่่�รัักษาโรค
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

126

วารสารพุุทธศาสตร์์ศึึกษา ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 | มกราคม - มิิถุุนายน 2564

ของช้้าง ลัักษณะของช้้าง ตลอดจนลัักษณะทางสถาปััตยกรรมของชุุมชนชาว ส่่วยที่่�เลี้้�ยง
ช้้างก็็มีีลัักษณะที่่�โดดเด่่นกว่่าชุุมชนอื่่น� ๆ ได้้แก่่ บ้้านพัักอาศััยจะมีี Function ภายใน บ้้าน
ที่่�เล่่นระดัับไม่่มีีการกั้้�นห้้องและบริิเวณเชิิงชายมีีการต่่อออกมาคลุุมพื้้�นที่่� เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�ให้้
ช้้าง อยู่่�อาศััยในบริิเวณข้้างบ้้าน นอกจากนั้้�นในบริิเวณบ้้านพัักอาศััย ปรกติิจะประกอบไป
ด้้วย บ้้านพัักอาศััย และยุ้้�งข้้าวเท่่านั้้�น แต่่ชุุมชนดัังกล่่าวจะต้้องมีีเรืือนปะกำำ�(ศาลปะกำำ�)
อยู่่�ในบริิเวณ บ้้าน และมีีพื้้�นที่่�ลานเปิิดโล่่งเพื่่�อเป็็นที่่�พัักช้้างหรืือฝึึกช้้าง นอกจากนั้้�นยััง
ต้้องมีีพื้้�นที่่�ปลููกพืืชที่่�เป็็น อาหารทั้้�งคนและสััตว์์ ได้้แก่่ พืืชพวกอ้้อย หม่่อน สัับประรด กระ
ถิ่่น� มะม่่วง อื่่น� ๆเป็็นต้้น ส่่วน ในด้้านทััศนคติิที่่มีีต่
� อ่ นัักท่่องเที่่�ยวนั้้�น ชาวบ้้านในชุุมชนรู้้�สึกึ
คุ้้�นเคยกัับการเข้้ามาของนัักท่่องเที่่�ยว ที่่�เข้้ามาพำำ�นัักเป็็นเวลานานๆ ซึ่่�งทุุกคนจะช่่วยกััน
ต้้อนรัับและแนะนำำ�ในด้้านต่่างๆให้้นัักท่่องเที่่�ยว ที่่�เข้้ามาในชุุมชนเกิิดความภููมิิใจ แต่่สิ่่�งที่่�
ยัังต้้องปรัับปรุุงและควรต้้องเร่่งดำำ�เนิินการเป็็นประเด็็น แรกคืือ การสร้้างความสามััคคีีใน
หมู่่�ของผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น� ซึ่่ง� เป็็นหััวใจหลัักของการพััฒนาท้้องถิ่่น� ให้้ เป็็นรููปธรรม ซึ่่ง� ถ้้าหากผู้้�นำำ�
ท้้องถิ่่�นอ่่อนแอและขััดแย้้งกััน ก็็จะส่่งผลให้้ชุุมชนดัังกล่่าวมีีแต่่ความ ถดถอยและจะนำำ�ไป
สู่่�การล่่มสลายลงในที่่�สุุด สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของสมาพร คล้้ายวิิเชีียร (สมาพร คล้้าย
วิิเชีียร, 2551) ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้้านช้้างในอีีสานใต้้
ส่่วนใหญ่่จะประสบปััญหาเรื่่�องการไม่่มีีพื้้�นที่่�เลี้้�ยงช้้าง เนื่่�องจากป่่าไม้้ถููกทำำ�ลาย ป่่าไม้้ที่่�มีี
บางส่่วนก็็เป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนบุุคคล จึึงเป็็น สาเหตุุให้้อาหารช้้างไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ออกเร่่ร่่อน
ตามเมืืองบ้้างก็็ออกรัับงานแสดงตามปางช้้างต่่างๆ แต่่อย่่างก็็ตามโอกาสในการพััฒนาพื้้�นที่่�
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวก็็มีีจุดุ แข็็งในด้้านความโดดเด่่นของวิิถีีชีีวิิต ศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� และ
จาการสอบถามประชาชนในพื้้�นที่่� เจ้้าหน้้าที่่�แหล่่งท่่องเที่่�ยว ควาญช้้างมีีทััศนคติิเชิิงบวก
ต่่อการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวหมู่่�บ้้านช้้างในอีีสานใต้้ ซึ่่�งกล่่าวว่่าทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาด้้าน
สาธารณููปโภคโครงสร้้างพื้้�นฐาน ฐานะทางเศรษฐกิิจ และการเกิิดอาชีีพที่่�หลากหลายจาก
การมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวในชุุมชนตนเองโดยตรงเพิ่่�มมากขึ้้�น
นอกนี้้� แ ล้้ ว บ้้ า นขุุ น ไชยทองได้้ พ ยายามแก้้ ไขปัั ญ หาช้้ า งเร่่ ร่่ อ นโดยการ
จัั ด โครงการนำำ�ช้้ า งกลัั บ บ้้ า น พาควาญคืืนถิ่่� น เพื่่� อ เปิิ ด โอกาสให้้ แ ก่่ เจ้้ า ของช้้ า งได้้
นำำ�ช้้ า งกลัั บ บ้้ า นมาอยู่่�ในโครงการและสร้้ า งกระบวนการท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง วัั ฒ นธรรม
คนกัั บช้้ า ง สอดคล้้ อ งกัั บ งานวิิ จัั ย ของสมาพร คล้้ า ยวิิ เชีียร (สมาพร คล้้ า ยวิิ เชีียร,
2551) ศึึ ก ษาความเป็็ น ไปได้้ ใ นการพัั ฒ นาแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วหมู่่�บ้้ า นช้้ า งในอีีสานใต้้
ได้้ เ สนอทางออกเป็็ น 3 แนวทาง คืือ 1. แนวทางการพัั ฒ นาทรัั พ ยากรท่่ อ งเที่่� ย ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2. แนวทางการพัั ฒ นาตลาดท่่ อ งเที่่� ย ว 3. แนวทางการพัั ฒ นาด้้ า นความพร้้ อ ม
ทางการท่่ อ งเที่่� ย ว และยัั ง สอดคล้้ อ งกัั บ งานวิิ จัั ย ของทองใบ ศรีีสมบัั ติิ (ทองใบ
ศรีีสมบััติ,ิ 2535) การเปลี่่ย� นแปลงทางวััฒนธรรมการเลี้้ย� งช้้างและการประกอบอาชีีพเลี้้ย� ง
ช้้างของหมู่่�บ้า้ นช้้างจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ กลุ่่�มผู้้เ� ลี้้ย� งช้้างที่่�ประกอบอาชีีพเลี้้ย� งช้้างร้้อยละ 18.33
เป็็นเจ้้าของช้้างส่่วนร้้อยละ 81.67 ไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของช้้าง 4.6 การรวมกลุ่่�มของผู้้เ� ลี้้ย� งช้้างใน
หมู่่�บ้า้ น มีีการรวมกลุ่่�มทั้้�งหมด 15 กลุ่่�มๆ ละ6-8 คนต่่อช้้าง 1 เชืือกเพื่่อ� ใช้้เป็็นพาหนะเดิิน
ทางนำำ�สินิ ค้้าผลิิตภััณฑ์์วัสดุ
ั ทีุ่่ ไ� ด้้จากตััวช้า้ งไปจำำ�หน่่าย และเปิิดหมู่่�บ้า้ นเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
3. สร้้างและพััฒนานวััตกรรมการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวในรููปแบบแอ๊๊พพลิิ
เคชั่่�นและเว็็บไซต์์การท่่องเที่่�ยวบ้้านขุุนไชยทองอำำ�เภอชุุมพลบุุรีีจัังหวััดสุุริินทร์์ โดยการ
สำำ�รวจความคิิดเห็็นโดยภาพรวมมีีศัักยภาพการรัับรองอยู่่�ในระดัับปานกลาง ( =3.21;
S.D.=0.385) สามารถนำำ�ข้้อมููลการท่่องเที่่�ยวเรื่่�องช้้างเลี้้�ยงต้้องห้้ามและส่่งเสริิมการท่่อง
เที่่�ยวด้้วยโฮมสเตย์์ช้้าง จึึงได้้พััฒนาเว็็บไซต์์การท่่องเที่่�ยวของหมู่่�บ้้าน คืือ http://khunchaithong.srru.ac.th/ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของชาญชััย อรรคผาติิและณิิชกานต์์ เฟื่่�อง
ชููนุุช (ชาญชััย อรรคผาติิ พร้้อมคณะ, 2561: 581) การพััฒนาแอปพลิิเคชัันแนะนำำ�สถานที่่�
ท่่องเที่่�ยวในกลุ่่�มจัังหวััดนครชััยบุุรินิ ทร์์โดยใช้้เทคโนโลยีีภาพเสมืือนจริิง ด้้วยกระบวนการ
พััฒนาแอปพลิิเคชัันใช้้วิิธีีตามแนวทางวิิจััย เริ่่�มจากการศึึกษาและเก็็บข้้อมููลสถานที่่�ท่่อง
เที่่�ยวในกลุ่่�มจัังหวััดนครชััยบุุรินิ ทร์์ ศึึกษาข้้อมููลเพื่่อ� วิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ และรวบรวม
ข้้อมููลสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในกลุ่่�มจัังหวััดเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาระบบวิิเคราะห์์
วางแผนขั้้�นตอนการศึึกษา เลืือกเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการสร้้างและพััฒนาระบบ วางแผนและ
ออกแบบระบบ ภายหลัังการพััฒนาเสร็็จสิ้้�นมีีการนำำ�ระบบไปทดสอบและปรัับปรุุงแก้้ไข
ข้้อผิิดพลาดเพื่่�อสรุุปผล และนำำ�เสนอผลการประเมิินความพึึงพอใจจากการใช้้ระบบ
โดยกลุ่่�มผู้้�ใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีสารสเทศและกลุ่่�มผู้้�ใช้้งาน
ทั่่�วไป พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�คู่่�มืือประกอบการใช้้งานระบบ และยัังสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของข้้าว
ขวััญ คุุณวุฒิ
ุ แิ ละอารีีย์์ นััยพิินิจิ (ข้้าวขวััญ คุุณวุฒิ
ุ ิ พร้้อมคณะ, 2560: 200-201) ขีีดความ
สามารถทางการแข่่งขัันด้้านการตลาดการท่่องเที่่�ยวของนครชััยบุุริินทร์์ พบว่่า นครชััยบุุริิ
นทร์์มีีความโดดเด่่นด้้านอารยธรรมขอม แหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิ หมู่่�บ้้านเลี้้�ยงช้้าง การ
ท่่องเที่่�ยวกีีฬา และมุ่่�งเน้้นพััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยวตามอารยธรรมขอม มีีรููปแบบร้้านอาหาร
ที่่�พััก ที่่�หลากหลาย ด้้านโอกาส เทคโนโลยีีมีีการพััฒนามากขึ้้�น มีีโอกาสสร้้างกิิจกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวร่่วมกัันระหว่่างจัังหวััด และรััฐบาลมีีโครงการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
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จึึงกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการเพิ่่�มขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันด้้านการตลาดการท่่อง
เที่่�ยวได้้ 4 ยุุทธศาสตร์์คืือ 1) ส่่งเสริิมศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว และประชาสััมพัันธ์์แหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวของกลุ่่�มนครชััยบุุริินทร์์ 2) ส่่งเสริิมเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวเชื่่�อมโยงของกลุ่่�มนคร
ชััยบุุริินทร์์ 3) ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวของกลุ่่�มนครชััยบุุริินทร์์
และ4) ส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรมในการท่่องเที่่�ยวของกลุ่่�มนครชััยบุุริินทร์์ ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่าผล
จากการนำำ�ข้อ้ มููลของหมู่่�บ้า้ นขุุนไชยทองไปพััฒนาเป็็นข้้อมููลในระบบอิินเทอร์์เน็็ตสร้้างเป็็น
เว็็บไซต์์ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้รู้้�จัักมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลต่่อการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเป็็นอย่่าง
มาก ทั้้�งนี้้�สืืบเนื่่�องจากการสื่่�อสารบนโลกออนไลน์์ในปััจจุุบัันได้้รัับการนิิยมมาใช้้สำำ�หรัับ
การสืืบค้้นข้้อมููลมากยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้สัังคมโลกโซเซีียวมีีอิิทธิิพลต่่อการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
และเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้ชื่่�นชมและสนใจเข้้า
มาท่่องเที่่�ยวในหมู่่�บ้้านต่่อไป

องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

จาการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้พบองค์์ความรู้้�ที่่�สามารถเปิิดโลกทััศน์์ด้้านการท่่องเที่่�ยว
หลากหลายชาติิพันั ธุ์์� สร้้างประเด็็นวััฒนธรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�อิงิ อาศััยธรรมชาติิ สััตว์์เลี้้ย� ง
ที่่�มีีความผููกพัันกัับเจ้้าของ ความเหมาะสมของระบบนิิเวศ ความพร้้อมของประชาชนใน
หมู่่�บ้้าน และระบบความเชื่่�อที่่�นำำ�มาใช้้สำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ ดัังนี้้�
1. ความหลากหลายทางชาติิพันั ธุ์์� นั่่�นคืือจุุดแข็็งของชุุมชนที่่�มีีประชาการอาศััย
อยู่่�ในหมู่่�บ้้านมีีกลุ่่�มคนที่่�ใช้้ภาษาสำำ�หรัับการสื่่�อสารที่่�เป็็นภาษาถิ่่�นหลากหลาย คืือ ภาษา
กููย (ส่่วย) ภาษาเขมร ภาษาลาว สร้้างความแปลกใหม่่ให้้กับนั
ั กั ท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาเที่่�ยวชม
ในหมู่่�บ้้านแห่่งนี้้�
2. วััฒนธรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�อิงิ อาศััยธรรมชาติิ เขตที่่�ตั้้ง� ที่่�มีีธรรมชาติิร่า่ ยล้้อม
ไปด้้วยสายน้ำำ��และป่่าทามนาทาม มีีทรััพยากรที่่�หลากหลาย มีีความอััศจรรย์์เกิิดขึ้้�นได้้ทุุก
ฤดููกาล สร้้างจุุดเด่่นให้้เป็็นจุุดแข็็งแตกต่่างจากหมู่่�บ้้านช้้างอื่่�น ๆ ที่่�เน้้นการแสดงของช้้าง
หรืือการอาศััยชีีวิิตร่่วมกัับช้้างโดยการสร้้างที่่�อาศััยในบริิเวณบ้้านให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามา
3. ความผููกพัันระหว่่างคนกัับช้้าง มีีจุุดเด่่นกว่่าหมู่่�บ้้านช้้างอื่่�น คืือ ช้้างมีีความ
อิิสระไม่่ถููกพัันธนาการด้้วยโซ่่ตรวน หรืือเชืือกผููกมััด จึึงทำำ�ให้้ช้า้ งเลี้้ย� งหมู่่�บ้า้ นนี้้จำ� �ำ เป็็นต้้อง
เกิิดความตื่่น� ตััวอยู่่�ตลอดเวลาในการนำำ�ช้า้ งเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางสัังคม การสร้้างความตื่่น� เต้้นให้้
กัับนักั ท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้เห็็นความเป็็นอิิสระของช้้างที่่�แสนจะน่่ารััก และดููเป็็นธรรมชาติิมากที่่�สุดุ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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4. ความเหมาะสมของระบบนิิเวศ ที่่�ตั้้�งของหมู่่�บ้้านอยู่่�ทามกลางธรรมชาติิที่่�
หลากหลาย การเชื่่�อมโยงเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวในฤดููฝนสามารถใช้้เส้้นทางสายน้ำำ��เป็็นจุุด
เด่่นได้้ดีีกว่่าทุุกหมู่่�บ้า้ น การได้้รับั การปรัับปรุุงแหล่่งน้ำำ��ทั้้ง� ที่่�เป็็นธรรมชาติิและสร้้างขึ้้น� ใหม่่
สำำ�หรัับส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวระหว่่างช้้างต้้องห้้าม
5. ความพร้้อมของประชาชนในหมู่่�บ้้าน การตััดสิินใจเข้้าร่่วมโครงการพาช้้าง
กลัับบ้้านนำำ�ควาญคืืนถิ่่�นทุุกหลัังคาจะต้้องเตรีียมความพร้้อมโฮมสเตย์์เพื่่�อรองรัับนัักท่่อง
เที่่�ยว และเป็็นอีีกจุุดหนึ่่�งที่่�จะสร้้างความภููมิิใจให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�จะได้้สััมผััสกัับช้้างทั้้�ง
กลางวัันและกลางคืืน ด้้วยการผัักผ่่อนไปพร้้อมกัับช้้างที่่�ตนเองได้้ทำำ�กิจิ กรรมด้้วย
6. ระบบความเชื่่�อที่่�นำำ�มาใช้้สำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ ความเป็็นชุุมชน
เลี้้ย� งช้้างที่่�ไม่่เหมืือนใครและระบบความเชื่่อ� ที่่�นอกเหนืือจากการเป็็นชาวสุุรินิ ทร์์ถิ่่น� ช้้างใหญ่่
แล้้ว ในชุุมชนแห่่งนี้้ยั� งั มีีความเชื่่อ� ที่่�ถููกฝั่ง่� รากหยั่่ง� ลึึกถึึงลููกหลานทุุกคนให้้ความยำำ�เกรงต่่อ
ประกำำ� เป็็นที่่�สักั การบููชาและเสมืือนกัับว่า่ ปะกำำ�คืืออาญาสิิทธิ์์ที่่� มีีพ
� ลัังอำำ�นาจให้้ทั้้ง� คุุณและ
โทษแก่่ช้า้ งและเจ้้าของช้้างได้้ การยกศาลปะกำำ�ไว้้หน้้าบ้้านเป็็นสััญลัักษณ์์แห่่งความเชื่่อ� ที่่�
มีีมาตั้้�งแต่่บรรพบุุรุุษและยัังคงรัักษาสืืบทอดมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
	จากองค์์ความรู้้�เบื้้�องต้้นสามารนำำ�มาสร้้างเป็็นแผนภููมิิองค์์ความรู้้�ได้้ดัังนี้้�
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สรุุป

การท่่องเที่่�ยวมีีปััจจััยสำำ�คััญอยู่่� 2 อย่่าง คืือ แหล่่งท่่องเที่่�ยวกัับนัักท่่องเที่่�ยว
บ้้านขุุนไชยทองมีีความพร้้อมอย่่างมากสำำ�หรัับการพััฒนาหมู่่�บ้า้ นตนเองให้้เป็็นหมู่่�บ้า้ นท่่อง
เที่่�ยว โดยมีีความได้้เปรีียบทางทุุนสัังคมที่่�มีีอยู่่� ได้้แก่่ ระบบนิิเวศวิิทยา ระบบทรััพยากร
ที่่�เอื้้�อต่่อการบริิหารจััดการ ความพร้้อมของประชาชนในหมู่่�บ้้านที่่�มีีความต้้องการ สััตว์์
เลี้้ย� งผู้้เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ของหมู่่�บ้า้ น คืือ ช้้าง รููปแบบการเลี้้ย� งช้้างที่่�แตกต่่างจากทุุกที่่�ที่่มีีช้
� า้ ง
เลี้้�ยง คืือ ช้้างต้้องห้้าม นอกจากนี้้�ยัังมีีปััจจััยที่่�เอื้้�อต่่อการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว คืือ การ
สร้้างความพร้้อมของชาวบ้้านเอง คืือ การที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาจะมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวให้้ได้้
เที่่�ยวชมและมีีแหล่่งพัักผ่่อนค้้างแรมที่่�สร้า้ งขึ้้น� ในลัักษณะโฮมสเตย์์ ทำำ�ให้้เกิิดความประทัับ
ใจแก่่นักั ท่่องเที่่�ยวอย่่างยิ่่ง� การสร้้างและพััฒนานวััตกรรมที่่�ส่ง่ เสริิมการท่่องเที่่�ยวนั้้�นมุ่่�งเน้้น
นำำ�ข้อ้ มููลที่่�เป็็นจุุดแข็็งของชุุมชนเป็็นทุุนสัังคมที่่�มีีบทบาทอย่่างยิ่่ง� มาใช้้เป็็นฐานข้้อมููลสร้้าง
เว็็บไซต์์รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงรุุกที่่�จะทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวที่่�อยู่่�ต่่างแดนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
และให้้ความสนใจเข้้ามาท่่องเที่่�ยวที่่�แห่่งนี้้�ได้้

บรรณานุุกรม

กรมการท่่องเที่่�ยว. (2560). แผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่ย� วของประเทศ พ.ศ.
2560-2564. กรุุงเทพมหานคร : บริิษัทั พีีดัับบลิวิ ปริ้้น� ติ้้ง� จำำ�กัดั .
ชาญชััย อรรคผาติิและณิิชกานต์์ เฟื่่�องชููนุุช. (2561). การพััฒนาแอปพลิิเคชัันแนะนำำ�
สถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในกลุ่่�มจัังหวััดนครชััยบุุรินิ ทร์์โดยใช้้เทคโนโลยีีภาพเสมืือน
จริิง. สงขลา : การประชุุมหาดใหญ่่วิชิ าการระดัับชาติิและนานาชาติิ ครั้้ง� ที่่� 10.
ทองใบ ศรีีสมบััติิ. (2535). การเปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมการเลี้้�ยงช้้างและการ
ประกอบอาชีีพเลี้้�ยงช้้างของหมู่่�บ้้านช้้างจัังหวััดสุุริินทร์์. กรุุงเทพมหานคร
: ฐานข้้อมููลวิิทยานิิพนธ์์ไทย.
บุุญชม ศรีีสะอาด. (2545). การวิิจััยเบื้้�องต้้น. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 7. กรุุงเทพมหานคร : สุุวีีริิ
ยาสาส์์น.
มีีชััย แก้้วหอม และคนอื่่น� ๆ. (2553). ศึึกษาสถานการณ์์และการแก้้ไขปััญหาช้้างเร่่ร่อ่ น
กรณีีศึึกษา : ชุุมชนคนเลี้้�ยงช้้าง บ้้านขุุนไชยทอง ตำำ�บลหนองเรืือ อำำ�เภอ
ชุุมพลบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์. กรุุงเทพมหานคร : สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุน
การวิิจััย (สกว.).
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.12 No. 1 | January - June 2021

131

สมาพร คล้้ายวิิเชีียร. (2551). ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว
หมู่่�บ้้านช้้างในอีีสานใต้้. กรุุงเทพมหานคร : สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการ
วิิจััย.
สัันติิ ปานน้้อย. (2551). การศึึกษาศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวในหมู่่�บ้้านช้้างในพื้้�นที่่�
กลุ่่�มจัังหวััดอีีสานตอนใต้้ เพื่่�อการเชื่่�อมโยงสู่่�การท่่องเที่่�ยวแบบอื่่�น ๆ.
กรุุงเทพมหานคร : สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย.
นายเกีียรติิศัักดิ์์� ลัักขษร. (2561). ผู้้�ใหญ่่บ้้านขุุนไชยทอง ตำำ�บลหนองเรืือ อำำ�เภอ
ชุุมพลบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์. สััมภาษณ์์.
สุุภางค์์ จัันทวานิิช. (2542). วิิธีีการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ. กรุุงเทพมหานคร : สำำ�นัักพิิมพ์์
จุุฬาลงกรณ์์ราชวิิทยาลััย.
สำำ�นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง 1. (2555). มนต์์
เสน่่ห์์แห่่งนครชััยบุุริินทร์์. กรุุงเทพมหานคร : ธรรมะอิินเทรนด์์

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

