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ความสําคัญ ท่ีมา และปญหาของการวิจัย 

1.1 ตลาดชนบทกับวิถีสังคมเกษตรกรรมของคนไทย 
ตลาดนับเปนหนึ่งในสถานท่ีสําคัญของชุมชนชนบทมาแตโบราณ โดยมีหนาท่ีเปนยาน

กลางเพื่อการแลกเปล่ียนสินคาบริโภคและอุปโภค เปนท่ีพบปะสังสรรคเพื่อแลกเปล่ียนขาวสาร 
ความรูและความคิดและสานสัมพันธของคนในชุมชน  ตลาดจึงเปนสถานท่ีท่ีสะทอนใหเห็นสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและเปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีเช่ือมโยงสังคมชนบทเขา
ดวยกัน    

หลักฐานทางประวัติศาสตรไดมีการคนควาเกี่ยวกับตลาดมานาน สันติ เสวตวิมล (2544) 
กลาววา ตลาดมีปรากฏในหลักศิลาจารึกแตคร้ังสุโขทัย ตลาดเทาท่ีปรากฏมีหลากหลายรูปแบบ
ตามแตวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกจิของ
ชุมชนและยุคสมัย โดยมีการจําแนกและเรียกช่ือตางๆ กันไป อาทิ เรียกตามสภาพกายภาพของพ้ืนท่ี
เปนตลาดนํ้า ตลาดบก เรียกตามเวลาท่ีเปด เชน ตลาดเชา ตลาดเย็น และเรียกตามประเภทสินคา เชน 
ตลาดสด ตลาดเส้ือผา ตลาดคาสัตว เปนตน 
        ในการศึกษาเกี่ยวกับตลาดมีประเด็นประวัติศาสตรรวมกันท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ตลาด
ในอดีตนั้นจะเร่ิมจากการพบปะกันเองของคนในชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายของท่ีตนผลิตข้ึนใน
วันท่ีกําหนดหรือนัดหมายกนัเทานั้น ซ่ึงประเด็นนีใ้นวรรณกรรมหลายฉบับยังกลาวสรุปดวยวา 
รากเหงาของตลาดนั้นเร่ิมมาจากการนดัหมายวนัมาคาขายกันในลักษณะของตลาดนัด  ดังนั้น 
ประเด็นตลาดนัดจึงนับวามีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร (เกียรติ จิวะกุล, 2549 ; สมรักษ ชัย
สิงหกานานนท, 2549 ; สันติ เศวตวิมล, 2544)   
 ในภาคเหนือของไทย คนทางเหนือจะเรียกตลาดวา “กาด” มีความหมายเหมือนกับตลาด คํา
วา “กาด” มีหลักฐานทางประวัติศาสตรปรากฏในลานนาเหมือนในสุโขทัย ในตํานานพืน้เมือง
เชียงใหมกลาวถึงพระเจามังรายไดไปแอว (เท่ียว) กาดเวยีงกุมกาม (ไกรศรี นิมมานเหมินทร, 2552) 
ประวัติศาสตรของกาดภาคเหนือเร่ิมมาจากตลาดนัดเชนเดียวกัน โดยเรียกกันติดปากเปนภาษาถ่ิน
วา “กาดนัด” ความเปนกาดนดันี้สืบทอดทางภาษาของลานนาและเปนเคร่ืองยืนยันท่ีมารากเหงา
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ของกาดภาคเหนือวามาจากกาดนัดไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากช่ือกาดท่ีมักบงบอกเวลานดัหมาย 
เชน กาดเปงหมายถึงกาดในวันพระจันทรเต็มดวง กาดปุดหมายถึงกาดวันพุธ  กาดเปงปุดหมายถึง
กาดวนัพุธท่ีพระจันทรเต็มดวง ตลอดจนบงบอกเวลานดัหมายในรอบวัน เชน กาดเจาเปดตอนเชา 
กาดแลงเปดตอนเย็น กาดหม้ัวเปดตอนเชามืด เปนตน 

 
1.2 กาดวัวควาย  

        ในประเภทของกาดนดัท่ีมีอยูหลากหลายนัน้ กาดวัวควายนับเปนกาดทองถ่ินท่ีพบไดท่ัวไป
ในชนบทโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2538) และเปนกาด
รูปแบบเดียวท่ียังคงความดั้งเดิมของความเปนกาดทองถ่ินท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญประการหนึ่ง 
คือ ความหลากหลายของบริบทของกาดตามวิถีสังคมชาวนาท่ีมีการคาขายแลกเปลี่ยนววัควายเปน
กลไกหลักประกอบการคาขายแลกเปล่ียนสินคาดานการเกษตร คนชนบทโดยเฉพาะในภาคเหนือ
นั้นถือวาวัวควายเปนปจจัยหลักท้ังเพื่อการผลิต การเดินทางขนสงและการบริโภค แมเร่ิมมีเพยีง
การคาวัวควายและสินคาเกษตรแตภายหลังกาดววัควายมีการขยายตัวท้ังทางกายภาพและเศรษฐกิจ
ดังเห็นไดจากการมีรานคานาํสินคามาคาขายในบริเวณกาด กอใหกาดเพิ่มมากข้ึนจนพัฒนามาเปน 
“กาดนัดววัควาย” ท่ีประกอบไปดวยพื้นท่ีคาวัว ควาย และ รานคาสินคาตางๆ ท้ัง อาหาร แหง สด 
เส้ือผา จักรยานยนต และอ่ืนๆ  

รายงานการศกึษาหลายฉบับช้ีประเด็นวาการมีกาดวัวควายในชุมชนใดถือวามีประโยชน
โดยตรงตอชุมชนน้ัน กลาวคือ กาดวัวควายทําใหชุมชนกลายเปนแหลงการคาสําคัญท่ีไดรับการ
พัฒนาทุกดานตามมาเพราะกลายเปนศูนยกลางเช่ือมตอระหวางเกษตรกรผูผลิตกับผูบริโภคและ
เปนท่ีหมุนเวยีนรายไดระหวางเกษตรกรโดยไมผานคนกลาง (สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร,2531) 
นอกจากนั้น ประโยชนทางออมของกาดววัควายยังมาจากความหลากหลายของกิจกรรมและผูเขามา
ใชพื้นท่ีท่ีสงผลใหกาดววัควายเปนพืน้ท่ีทางสังคมท่ีสําคัญกวากาดประเภทอ่ืน ดังจะเหน็ไดวากาด
วัวควายเปนท่ีนิยมของคนจํานวนมากจากทุกเพศทุกวัยท่ีมาพบปะกนัไมเฉพาะเพื่อคาขายแตเพื่อทํา
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมรวมกันท้ังการชนไก การละเลนพื้นบาน และกิจกรรมร่ืนเริงสังสรรค
ตามประเพณี เชน งานปอย งานปใหม เปนตน  ซ่ึงกจิกรรมเหลานี้สามารถเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางสังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของคนชนบท  
 ประวัติศาสตรของกาดววัควายแสดงใหเหน็ความสําคัญในฐานะเปนรากเหงาของกาดใน
สังคมชาวนา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2531) สรุปวาความต่ืนตัวของการจัดต้ังกาดวัวควายมี
มาต้ังแต พ.ศ. 2525 ซ่ึงเปนชวงท่ีประเทศไทยเร่ิมนําเขาวัวควายจากประเทศเพ่ือนบานและมีการ
สงเสริมการเล้ียงและคาวัวควายอยางกวางขวาง ตามสถิติในชวงเวลาดังกลาวพบวา ท้ังประเทศมี
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ตลาดนัดววัควายอยูถึง 112 แหง แบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 81 แหง ภาคเหนือ 24 แหง ภาค
กลาง 5 แหง และภาคใต 2 แหง นับไดวาภาคเหนือเปนแหลงคาววัควายสําคัญของประเทศรองจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 กาดววัควายมีบทบาทสําคัญท้ังตอเมืองและชนบท เพราะเปนแหลงแลกเปล่ียนสินคา
ระหวางเกษตรกรในชนบทกับผูบริโภคในเมือง การแลกเปล่ียนระหวางกันนี้เปนกลไกเศรษฐกจิท่ี
ทําใหชนบทและเมืองอยูรวมกันไดอยางเกื้อกลูเพราะเกษตรกรมีรายไดเสริมตลอดปสวนผูบริโภค
ในเมืองไดรับสินคาเกษตรทีจ่ําเปนตอการบริโภค การคาขายววัควายแตละคร้ังจึงมีผลกําไรแบงปน
กันอยางท่ัวถึง ต้ังแตชาวนาผูเล้ียง พอคาสง โรงฆาสัตวไปจนถึงคนรับจางเล้ียงววัควาย เฉพาะมูลคา
การคาในกาดวัวควายในภาคเหนือสรางกาํไรเฉล่ียตอกาดตอคร้ังประมาณ 5-8 ลานบาท ดังนั้น กาด
วัวควายจึงนับวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกจิสวนหนึ่งท่ีทําใหชุมชนเกษตรกรรมและเมืองดํารงอยู
รวมกันได (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2538) 
         แมกาดววัควายมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรรม แตจํานวนกาดนัด
วัวควายในภาคเหนือลดลงอยางมากในชวงเวลาหลายปท่ีผานมาเน่ืองจากปจจยัหลายประการ ท้ัง
จากกระแสสมัยใหมและโลกาภิวัฒนท่ีมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตมาใชเคร่ืองจักร 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางงานและแรงงานสงผลใหคนเลิกทํานาไปเปนแรงงานเมือง การเปล่ียน
ระบบการคาววัควายเปนแบบผานคนกลางทําใหการแลกเปล่ียนตรงผานกาดวัวควายลดนอยลง 
นอกจากปญหาเชิงปริมาณแลว กาดววัควายท่ีมีหลงเหลืออยูไมมากนักกําลังประสบกับการ
เปล่ียนแปลงไปสูกระแสสมัยใหม ทําใหมีรูปแบบเหมือนกันโดยไรอัตลักษณเฉพาะของทองถ่ินท่ี
เคยมีในอดีตอยางส้ินเชิง ปจจัยเหลานี้มีผลใหสถานการณกาดววัควายแยลงตามลําดบั ในชวงเวลา
ไมถึง 30 ป จํานวนกาดวัวควายในภาคเหนือลดลงกวาคร่ึงหนึ่งและท่ีมีอัตลักษณของทองถ่ินมีหลง
เหลืออยูเพยีงไมกี่แหง จากการสํารวจตําแหนงท่ีต้ังและการกระจายตัวพบวากาดวัวควายท่ีมี
เหลืออยูจะเปนกาดใหญท่ีกระจายอยูในจงัหวัดใหญโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดย
พบเพียง 4 แหง คือ กาดเวยีงหนองลอง จังหวดัลําพูน กาดทุงฟาบด จังหวดัเชียงใหม กาดแมยอย 
จังหวดัเชียงใหม และกาดบานตนดู จังหวัดเชียงใหม โดยกาดท่ีมีประวัติการกอต้ังยาวนาน มีการ
ขยายตัวของพืน้ท่ีและจํานวนรานคาอยางตอเนื่องและนบัไดวาเปนกาดววัควายใหญท่ีสุดของ
จังหวดัเชียงใหมท่ียังคงรักษาลักษณะกายภาพแบบดั้งเดิม คือ กาดทุงฟาบด อําเภอสันปาตอง 
จังหวดัเชียงใหม (วชิรา เครือคําอาย, 2543)  
         ประเด็นกาดววัควายน้ันมีหลากหลายแตท่ีควรพิจารณาเรงดวนคือการอนุรักษอัตลักษณ
สภาพแวดลอมพื้นถ่ินของกาดววัควายท่ียงัคงเหลืออยูใหเปนมรดกทางสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนและของชาติ แมวาประเด็นอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินนี้ไดถูกบรรจุไวเปนหนึง่ในยุทธศาสตร
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ดานสังคมและวัฒนธรรมของชาติแตผลวจิัยท่ีเปนรูปธรรมท่ีนํามาสูการพัฒนาท่ีเหมาะสมและ
ยั่งยืนยังมีไมมากพอท่ีจะยืนยัน สะทอนสภาพปญหาท่ีแทจริงและเสนอแนวทางพฒันาท่ีถูกทางได 
(ระววิรรณ โอฬารรัตนมณี, 2552)  กาดวัวควายนั้นมีบทบาทหลักในฐานะท่ีเปนพื้นท่ีสะทอนวถีิ
ชีวิตสังคมเกษตรกรรมของชนบทไทย แตสถานการณปจจุบันกําลังถูกคุกคามดวยบริบทของความ
เปล่ียนแปลงของโลกสมัยใหมและโลกาภวิฒันท่ีนําไปสูวถีิการพึ่งพิงวตัถุและปจจยัภายนอก ทําให
กาดววัควายขาดความยั่งยืนดังจะเห็นไดจากการประสบภาวะขาดทุนจนตองปรับเปล่ียนหรือปด
กิจการไปดังท่ีกลาวแลว  สภาพปญหานี้นาํมาซ่ึงคําถามวา ควรมีการอนุรักษกาดววัควายท่ีเหลืออยู
นอยเต็มทีใหคงอยูเปนอัตลักษณพืน้ถ่ินสังคมเกษตรกรรมกอนท่ีจะสูญหายไปหรือไม  อัตลักษณ
ของกาดววัควายท่ีมีคุณคานัน้คืออะไรและเราจะสงเสริมอัตลักษณนีใ้หคงอยูไดอยางไร       
         การศึกษาในประเดน็อัตลักษณพื้นถ่ินนี้นับเปนประเด็นเรงดวนทางสังคมวัฒนธรรมแต
ไดรับความสนใจและผลักดนัไมมากนักจากทุกภาคสวนเพราะผลกระทบนั้นอาจไมรุนแรงและ
เฉียบพลัน  แตการปลอยใหสภาพแวดลอมพื้นถ่ินสูญหายไปแลวจึงคอยยอนมาอนุรักษนัน้เปน
บทเรียนท่ีเกิดซํ้าแลวซํ้าเลา นํามาซ่ึงการบิดเบือน จดัฉาก สรางภาพทางวัฒนธรรมข้ึนใหมเพื่อหวน
หาอดีตโดยขาดจิตวิญญาณ ดังนั้นการศึกษาเร่ืองอัตลักษณของกาดววัควายน้ัน จึงเปนเร่ืองท่ีควรทํา
ในเวลาท่ีสภาพแวดลอมเหลานี้ยังคงมีอยูในปจจุบัน ไมเพียงเพื่อรักษากาดวัวควายเทานั้น แตเพื่อ
เปนแนวทางอนุรักษอัตลักษณพื้นถ่ินกาดชนบทประเภทอ่ืนดวย  

 
1.3 การสงเสริมการทองเท่ียวในกาดวัวควาย 

 การศึกษาเร่ืองอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายสามารถสงเสริมความสําคัญของบริบทกาด
วัวควายใหเกิดข้ึนไดหลากหลายท้ังทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ  โดยในทางกายภาพการศึกษา
นี้จะช้ีถึงแนวทางการอนุรักษคุณลักษณะความเปนกาดพื้นถ่ินใหคงไวซ่ึงอัตลักษณของกาดชนบท
เกษตรกรรมใหสามารถปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยไดโดยไมไดเปล่ียนแปลงจนส้ินอัตลักษณโดย
ส้ินเชิง ในทางสังคม ความเขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธท่ีดํารงอยูภายในกาดจะสะทอนภาพวิถีชีวติ
ชนบทไทยท่ีมีการเกื้อหนุนดแูลกันและการสรางเสริมกิจกรรมรวมกันท่ีหายากข้ึนในสังคมปจจุบัน
และควรไดรับการรักษาไว ทางดานเศรษฐกิจแนวทางการรักษาอัตลักษณจะทําใหกาดววัควายเปน
ศูนยกลางการคาชายแดนแลกเปล่ียนทองเที่ยวชุมชนท่ีชวยหมุนเวียนเงินของผูคนในชุมชนและ
พ้ืนท่ีใกลเคียงใหสามารถเล้ียงชีพครอบครัวตามวิถีชนบท 

กาดววัควายทุงฟาบด จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นท่ีศึกษาถึงการอนุรักษรูปแบบกาดพ้ืนถ่ินไว
ไดโดยผูประกอบการท่ีมีผลโดยตรงตอการรักษาภูมิทัศนลานนาท่ีสามารถพัฒนาเปนการทองเท่ียว
ชุมชน เพื่อเปนแนวทางใหกาดวัวควายท่ีมีเหลืออยูจํานวนไมมากในภาคเหนือใหตระหนกัถึงการ
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รักษาอัตลักษณของกาดวัวควายเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อเพิ่มจํานวนผูท่ีมาใชพืน้ท่ีท้ังในชุมชน
และบริเวณใกลเคียง พื้นท่ีของกาดววัควายทุงฟาบดน้ันต้ังอยูบนทางหลวงจังหวดัสายเชียงใหม-
ฮอด มีศักยภาพในการเปนเสนทางทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสามารถกระจายนักทองเท่ียวจากเมืองสูชาน
เมืองได  

การพัฒนาและสงเสริมอัตลักษณพื้นถ่ินเปนแนวทางในการสงเสริมกาดววัควายใหเปน
แหลงทองเท่ียวชุมชนพ้ืนถ่ินท่ีคงซ่ึงอัตลักษณใหดํารงอยูตอไปเพื่อการอนุรักษกาดเองเปน
กรณีศึกษาแกกาดอ่ืนท่ีตองการสงเสริการทองเท่ียวชุมชนดวย 

1.4 ชองวางในการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองตลาดเทาท่ีพบนั้นมีอยูพอสมควรโดยเฉพาะในประเดน็เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร พื้นท่ีการคาและตลาดเฉพาะอยางเฉพาะประเภท แตมีงานวิจยัเพยีงไมกี่เร่ืองท่ีเลือก
กาดววัควายเปนกรณีศึกษาประกอบดวย ระบบการจดัการคาขายในตลาด (วชิรา เครือคําอาย, 2543) 
ตลาดและการเปล่ียนแปลงของสังคมชาวนา (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2538) และรายงานการสํารวจตลาดวัว
ควาย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2531) โดยยังไมมีการวิจัยใดศึกษาในเชิงอัตลักษณ
สภาพแวดลอมพื้นถ่ินท่ีทําใหเกิดอัตลักษณทางสังคมวฒันธรรมชนบทอันเปนรากเหงาของ
สังคมไทยในเชิงลึกใหเกิดความรูความเขาใจในบริบทท่ีแทจริงและหาคุณคาท่ีควรอนุรักษไว 
         การศึกษาเร่ืองอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควาย ทุงฟาบด จังหวดัเชียงใหมจึงมุงศึกษาใน
ประเด็นและแนวทางท่ียังไมมีผูวิจัย คือ อัตลักษณของสภาพแวดลอมพื้นถ่ินของตลาดชนบทท่ีมี
การคาวัวควาย โดยมองมิติทางกายภาพและสังคมผานองคประกอบการจัดวางและใชงานในพ้ืนท่ี
กาดเพื่อหาคําตอบวา กาดววัควายทุงฟาบดมีลักษณะอยางไร มีการกอรูปความสัมพันธทางกายภาพ-
สังคมอยางไร การกอรูปและความสัมพันธนี้มีสวนในการสรางอัตลักษณสภาพแวดลอมของกาดววั
ควายอยางไร และจะสามารถนําเอาผลวิเคราะหดานความสัมพันธเชิงกายภาพ-สังคมมาสังเคราะห
เปนแนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมกาดใหมีอัตลักษณไดอยางไร 
         การศกึษานีเ้ลือกใชกาดทุงฟาบด จังหวัดเชียงใหมเปนโจทยในการวจิยั ดวยศักยภาพท่ีได
กลาวมาแลว  ในเร่ืองการคงอยูภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงและการขยายตัวอยางตอเนื่อง  และที่
สําคัญกาดทุงฟาบดยังมีประเด็นรวมกับการวิจัยกลาวคือเจาของกาดมีความตองการอนุรักษรูปแบบ
กาดพื้นถ่ินไวใหไดมากท่ีสุดโดยยังคงมีการปรับตัวตามความตองการ ณ ปจจุบัน ผลการวิจัยใน
เร่ืองของอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดจึงชวยตอบโจทยของผูประกอบการและชุมชนในเร่ืองแนว
ทางการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาพื้นท่ี องคความรูนี้สามารถขยายความเปนแนวทางในการ
เสริมสรางอัตลักษณสภาพแวดลอมพื้นถ่ินของตลาดชนบทบนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใหสามารถดํารงอยูและ
พัฒนากลายเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนสําหรับคนในชุมชนและนกัทองเที่ยวได   
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วัตถุประสงคของงานวิจัย  
1) เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย มีคําถามวิจยัดังนี ้
- การจัดวางพื้นท่ีและการใชพืน้ท่ีเปนอยางไรและสัมพันธกันอยางไร 
- ตัวกําหนดในการจัดวางและการใชงานน้ันคืออะไร 
- ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดเปนอยางไร มีความสัมพันธตอองคประกอบเชิง

กายภาพอยางไร 
2)  เพื่อหาอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด มีคําถามวิจัย คือ  
- อัตลักษณของกาดทุงฟาบดคืออะไร 
- องคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควายมีสวนสรางอัตลักษณพืน้ถ่ิน

ของกาดทุงฟาบดหรือไม อยางไร  
3)  เพื่อหาแนวทางอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบดมีคําถามวิจัย ดังนี้ 
- อัตลักษณพืน้ถ่ินท่ีควรไดรับการอนุรักษคืออะไร มีองคประกอบสนับสนุนทาง

กายภาพและสังคมอยางไร 
- ผลการวิจยัขางตนนี้สามารถสังเคราะหเปนแนวทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณ

พื้นถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน และเปนแนวทางแก
กาดนดัพื้นถ่ินอ่ืนๆไดอยางไร 

 
วิธีวิจัย 

ในการวิจัยนี้เปนการวจิัยเพือ่มุงหาขอมูลเชิงลึกของลักษณะทางกายภาพและสังคม ของ 
กาดววัควาย ทุงฟาบด จังหวัดเชียงใหม ระเบียบวิธีวจิัยท่ีนํามาใชในการวจิัยจงึเปน การวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการใชการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant 
Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) เปนหลักในการเก็บขอมูล  

การออกแบบวธีิวิจัยไดพิจารณาจากวัตถุประสงคของการศึกษาเปนหลัก เพื่อสรางคําถาม
วิจัยจากวัตถุประสงค โดยวตัถุประสงคในการศึกษา ไดแก การคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพ
และสังคมภายในกาดววัควาย การหาอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด เพื่อหาแนวทาง
อนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด  ดวยการหาผลลัพธจากการสังเกตการณอยางมี
สวนรวมในพืน้ท่ี และการสัมภาษณเชิงลึกตอ พอคาแมคา และบุคคลท่ัวไปที่มาใชบริการที่กาด 

จากขอมูลเชิงกายภาพและสังคมท่ีไดจากเก็บขอมูลจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวม
และสัมภาษณเชิงลึกตอกลุมเปาหมาย นําขอมูลมาจัดแบงหมวดหมูท้ังหมดและมาทําการวิเคราะห 
(Coding) ตามคําถามในแตละวัตถุประสงค เพื่อนําไปใชในการสังเคราะหขอมูลเพื่อการสราง
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แนวทางในแนวทางการอนรัุกษและสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบด เพื่อสงเสริม
การทองเท่ียวชุมชน และเปนแนวทางแกกาดนดัพื้นถ่ินอ่ืนๆ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา  

1) ไดองคความรูเฉพาะทางเกีย่วกับอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดววัควาย ท่ีมาจาก
องคประกอบในพื้นท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีทางสังคม เพื่อสามารถนําไปใชเพือ่การ
ออกแบบและวางแผนสภาพแวดลอมพืน้ถ่ินท้ังของกาดววัควายและกาดชนบทท่ัวไป 

2) ไดองคความรูไปพัฒนาตลาดพ้ืนถ่ินชนบทใหดํารงอยูภายใตกระแสการเปล่ียนแปลง
เพื่อเปนแหลงศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน 

3) ไดแนวทางการสงเสริมและอนุรักษสภาพแวดลอมพืน้ถ่ินท้ังของกาดววัควาย กาดนัด
และกาดชนบทเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนและสรางความเขมแข็งในการ
พึ่งตนเองของชุมชนชนบทอยางยั่งยืน  
 


