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บทคัดยอ
การศึกษาการทองเที่ยวในหมูบานตากลางมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษา
พัฒนาการการทองเที่ยวในรูปของการจัดการแสดงของชางและวัฒนธรรมในหมูบานตากลาง
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน
อันเปนผลมาจากการบูรณาการจัดการแสดงของชางและ
วัฒนธรรม และ 3)เพื่อศึกษาปญหาและผลกระทบจากการทองเที่ยวแบบบูรณาการการจัดการแสดง
ของชาง วิธีการศึกษาที่สําคัญคือการวิจัยภาคสนาม โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่ใน
หนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูที่มีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวในหมูบานตากลาง การศึกษานี้ยังมี
การสอบถามจากประชาชนในหมูบานตากลางและหมูบานใกลเคียง รวมทั้งใชการสังเกตแบบมี
สวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาพัฒนาการทองเที่ยวในหมูบานตากลางแบงออกเปน 2 ชวง
เวลา ชวงแรกกอนป พ.ศ. 2538 และชวงที่สอง ป พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน การพัฒนาการทองเที่ยวใน
บานตากลางเพื่อตอบรับกับนโยบายของรัฐที่ตองการขยายแหลงทองเที่ยวและกระจายรายไดไปสู
ทองถิ่น อีกทั้งยังสามารถอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมใหคงความเปนเอกลักษณไว โดยผูที่เกี่ยวของใน
การผลักดันใหมีบูรณาการการจัดการแสดงของชางในหมูบานมีทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
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ภาคเอกชนและประชาชนทองถิ่น ที่เห็นวาหมูบานมีศักยภาพที่จัดใหมีการแสดงของชางได รูป
แบบการจัดการทองเที่ยวมี 2 แบบ คือ 1) การแสดงของชางเพื่อตอบสนองนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวเอเชีย และ 2) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยการชมวิถีชิวิตของคนในชุมชนสําหรับนัก
ทองเที่ยวชาวตะวันตก การพัฒนาการทองเที่ยวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เชนการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมโดยเฉพาะระหวางคนในชุมชนและระหวางนักทองเที่ยวกับ
คนในชุมชน การยายถิ่นของคนและชางเปนจํานวนมากเพราะปญหาเศรษฐกิจและอาหารของชาง
รวมทั้งการเกิดปญหาอาชญากรรมประเภทลักทรัพย ทางดานเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงรายได
และการกระจายรายไดเขาสูทองถิ่นเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ราคา
สินคาเพิ่มขึ้นและสินคาที่จําหนวยหลากหลายขึ้น รวมทั้งมีการบริโภคสินคาของชุมชนเพิ่มขึ้น ทาง
ดานวัฒนธรรมทําใหเกิดการนําวัฒนธรรมมาเปนสินคา ทําใหสูญเสียรูปแบบที่แทจริง มีการเลี้ยง
ชางแบบทุนนิยมเพิ่มขึ้น มีคานิยมเปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้งการคลายกฎระเบียบในการปฏิบัติตน
และการเคารพผูนําในการเลี้ยงชาง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากการทองเที่ยวไดทําใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ ทั้งผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม ทางดานสังคมวัฒนธรรมและทางดานเศรษฐกิจ สวนผลกระทบทางดานการ
เมือง การจัดการแสดงของชางและการนําเสนอวัฒนธรรมของชาวกวยมีขอที่ไดรับผลกระทบอยู
ระดับปานกลาง 5 ขอ อยูในระดับมาก 4 ขอ คือ 1) ขาดการประสานความรวมมือจากทุกฝาย ทําให
การดําเนินงานไมประสบความสําเร็จดังที่ตั้งไว 2) การสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่อง 3) ขาด
การสนับสนุน ความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น และ4) การทองเที่ยวทําใหคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมูบานดีขึ้น
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ABSTRACT
The objectives of this study are 1) to explore the development of tourism in the forms of
elephant shows and cultural experience in Ban Ta Klang , Tambon Krapho, Amphoe Tha Tum,
Changwat Surin 2) to study social, economic, and cultural changes within the society as a
consequence of the elephant and cultural show integration, and 3) to investigate problems and
impacts from the integrated elephant show tourism. Main research methodology takes up field
research approach through in-depth interviewing with officers working for private and public
sectors as well as other persons who know about tourism in the locality. Besides, the study also
includes interviews with population of Ta Klang and nearby villages, and participatory
observation of tourism activities.
The study identifies two periods of tourism development in Ta Klang village, the first
period being prior to 1995 and the latter thenceforward. The tourism in Ta Klang village is in
response to the government policy to expand the tourism and distribution of income to local
areas. In addition the genuineness of culture can still be preserved. The stakeholders consisting of
public and private sectors and the local population have seen the potentials for elephant shows in
the village and organized to include them in the tourism plan. The tourism takes up two forms
including 1) elephant shows for both Thai and other Asian tourists and 2) cultural tourism which
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takes western tourists to experience the ways of lives of the local people. The tourism
development results in social changes. Examples are the shifts in societal relationship and the
relationship of local people and the tourists, migration of numerous man and elephants due to
economic problems and elephant food, and petty crime. In terms of economic the income
structure is changed and increasing local revenue distributed to the area. The opportunities and
career options increase while goods are more expensive and diverse. Consumption of local
products is improved. As for the cultural aspects, tourism turns culture into product, thus losing
its true forms. Capital investment for keeping elephant is increased and with changed values.
Moreover, the behavior and the respect for elephant worker leaders are deregulated.
The changes from tourism have created for the local area great environmental, social,
cultural, and economic impacts. Data from the questionnaire shows that political impacts,
elephant show, and cultural presentations of the Koi people receive 5 items of moderate impacts,
and 4 items of high impacts which include 1) lack of cooperation and therefore unsuccessful
operation, 2) inconsistent support from the government, 3) lack of support from the local
population, and 4) improvement of villagers’ quality of life from tourism.
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