
บทท่ี 2  
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 การศึกษา ทฤษฏี เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ การสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววั
ควาย ทุงฟาบด เชียงใหม เพื่อการทองเท่ียวชุมชน ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจในเร่ืองกาดววัควาย และแนวทางในการกําหนดกรอบและการ
นําไปใช โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ไดแก 1) บริบทของกาดววัควาย เพื่อสรางความเขาใจและ
ท่ีมาและความสําคัญของกาดวัวควาย   2) บริบททางการศึกษาวจิัยของกาดววัควาย 3) กรอบแนวคิด
ของงานวิจยั และ 4) การทองเท่ียวโดยชุมชน มีรายละเอียดดังจะกลาวตอไปนี ้
 
2.1 ประวัติและความเปนมาของกาดวัวควาย 
 การศึกษาประวัติความเปนมาของกาดววัควายแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนไดแก สวนท่ี 1
ประวัติกาดววัควาย สวนท่ี 2 กาดววัควาย ในเชียงใหม ลําพูน และสวนท่ี 3 กาดววัควาย ทุงฟาบด 
อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชียงใหม 
 
 2.1.1 ประวัติกาดวัวควาย 

กาดหรือตลาด เปนแหลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาของคนไทย ไดมีการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาในดานท่ีต้ัง รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินคา ตามสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและ
สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยซ่ึีง
เปล่ียนไปในแตละสมัย 

กาดมีข้ึนมานานแลว โดยในตํานานจะเขียนเปน กลาด กาดลาด หรือกาดลี เชนกาดลีเชียง
พระ เปนกาดแหงหนึ่งบริเวณหนาวัดพระสิงหสมัยนั้น ช่ือของ กาด แตละแหงมักมีช่ือตามสถานท่ี 
เชน กาดสันปาขอย กาดบานสันทราย สวนประเภทของ กาด อาจแบงตามลักษณะเวลาท่ี หรือเวลา
เปดกาด เชน กาดเชา กาดแลง เขากาด ในบางกรณีมีการเรียกขาน หรือตามบริบทเฉพาะท่ีทําใหคํา
เรียกกาดมีหลากหลายตามขนาดของกาดในลานนาเชน กาดกอม กาดเชา กาดลี กาดเลิง กาดแลง 
กาดวโรรส กาดหม้ัว กาดหลวง 
 “กาดงัวควาย” (กาดววัควาย) หมายถึงกาดท่ีใหญกวากาดหม้ัว (กาดขายของต้ังแตเชาไปถึง
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ตอนเย็นโดยแมคาและพอคาจะเอาของมาน่ังขายตลอดวัน) โดยจะต้ังข้ึนในตําบลหรืออําเภอของ
ตัวเอง และจะมีข้ึนเดือนละคร้ังในวันไหนก็ได แลวแตหมูบานนัน้ๆ จะประกาศนดัใหชาวบานมา
ซ้ือของซ่ึงมีขายทุกอยาง รวมท้ังวัวและควาย (ไกรศรี นิมมานเหมินต, 2542) ตลาดท่ีมีการนัดข้ึนให
มาคาขายในวนัท่ีกําหนดตามการตกลงของแตชุมชนนัน้เปนตลาดรูปแบบ “ตลาดนัด” หมายถึง 
สถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาท่ีไมประจํา จัดใหมีข้ึนเฉพาะวันท่ีกําหนดขึ้นเทานัน้ หากพจิารณา
ความหมายนี้เห็นวารองรอยพัฒนาการของกาดนดัในสังคมไทยน้ันมีมาแตโบราณเปนกิจกรรมการ
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาของคนในแตละชุมชนแบบไมประจํา เม่ือกาดนัดมีผูคนติดกาดมากข้ึน มี
การขยายเพิ่มสถานท่ีในการขาย เพิ่มเวลาในการนัดต้ังมากข้ึน จึงพัฒนาเปนกาดประจําทุกวัน  ทํา
ใหกาดมีการพฒันาตัวกลายเปนกาดกลางของชุมชน จะเห็นไดวา กาดนัดเปนจุดเร่ิมแรกหรือ
รากเหงาของกาดกลางและกาดหลักภายในชุมชน 
 ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2538) ไดใหคํานิยามของ กาดงัว หมายถึงกาดนัดซ่ึงคาขายววัควายเปนหลัก
ในระยะเร่ิมตน ในระหวางป พ.ศ.2490 ถึงป พ.ศ. 2510 ตอมาไดมีการคาขายสินคาอยางอ่ืนเพิ่มเติม
ไดแก รถจักรยาน รถจักรยานยนต เส้ือผา อาหาร ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ กาดวัวควาย 
แตกตางจากกาดนัดในเร่ืองการขายสินคาเพราะกาดนัดจะขายสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคแตกาดววั
ควายจะคาขาย วัว ควาย เปนสินคาหลักและมีสินคาอุปโภคบริโภคเพิ่มภายหลัง 
 การเกิด กาดววัควาย หรือพืน้ท่ีนัดเพื่อการซ้ือขายวัวควายมาจาก ความสําคัญของวัว และ
ควายท่ีใชในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเปนหลักของประชาชนชาวภาคเหนือ ซ่ึงวัวและ
ควายเปนสัตวท่ีจําเปนตอการเกษตรเปนหลัก วัวควายเปนพาหนะท่ีสําคัญมาแตโบราณ การใชววั
สําหรับลากเกวียนเรียกวา “วัวลอ” หรือการใชวัวบรรทกุสินคาเรียกวา “วัวตาง” การใชควายสําหรับ
ไถนาและปรุงเปนอาหาร อีกท้ังววัและควายยังเปนสินคาท่ีมีการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ 
นํารายไดเขาสูประเทศ เม่ือเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ ความตองการนําววัควายไปบริโภค
มากข้ึน จึงทําใหเกิดการซ้ือวัวควาย เพือ่การใชแรงงานควบคูกับการบริโภคเนื้อสัตว การซ้ือขาย
สัตวภายในหมูบานของชาวนาจึงไมเพยีงพอสําหรับสนองความตองการดังกลาว จึงเกิดวันนดัหมาย
และสถานท่ีแนนอนพอจะรวบรวมสัตวไดในปริมาณมากเพ่ือซ้ือขายในการใชแรงงานเพ่ือ
การเกษตร และบริโภคเนื้อสัตว ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเกดิกาดวัวควายหรือกาดงัวข้ึนภายใน
ภาคเหนือของประเทศไทย (ชูสิทธ ชูชาติ, 2538) สัตวสินคาท่ีนํามาจําหนายภายในกาดววัควายมีท้ัง 
วัว ควาย มา ไปจนถึงชาง ตอมาภายหลังกมี็สินคาพื้นเมืองเกษตรกรรมในทองถ่ิน เชน เม่ียง ยาเสน 
ฝาย ไมขีดไฟ น้ํามันกาด สบู เคร่ืองใชภายในบาน เส้ือผาสําเร็จรูป ไปจนถึง รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนตท่ีมีจําหนายในกาดระยะแรกกอน พ.ศ.2510  
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 สินคาในกาดววัควาย หากพจิารณาต้ังแตระยะเปดกาด พ.ศ.2492 จนถึงปจจุบัน สามารถจัด
สินคาออกเปน 3 ประเภทและจัดระยะเวลาพัฒนาการของกาดววัควาย ออกได 3 ระยะ โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคในการใชสินคาและบริการซ่ึงมีผลทําใหคนในชุมชนเปล่ียนวิถีชีวิต ได ดังนี ้

1) ระยะกาดวัวควายในระบบการผลิตเพื่อยงัชีพ (กอน พ.ศ. 2500) 
ระบบการผลิตเพื่อยังชีพเปนระบบเศรษฐกจิท่ีเกิดข้ึนกอนระบบการผลิตเพื่อการคาขายมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อใชในการบริโภคโดยผลผลิตท่ีเหลืออาจสงแลกเปล่ียนเปนเงินตรา การคาใน
ระบบการผลิตเพื่อยังชีพมาจากพื้นฐานท่ีเพราะแตละหมูบานไมสามารถผลิตส่ิงของไดหมด จงึเกิด
ความตองการแลกเปล่ียนสินคาระหวางชุมชนข้ึน 

การผลิตเพื่อยงัชีพมักเปนการผลิตเพื่อตอบสนองปจจัยส่ี ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย 
เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ท่ีหมูบานจะผลิตเองไดเกอืบทุกอยาง โดยมีการแลกเปล่ียนในปริมาร
นอย ยกเวนสินคาประเภทหายากท่ีมีในบางหมูบานท่ีจะนํามาแลกเปล่ียนกนัในรูปแบบของตอของ
หรือของตอเงิน 

ในชวงนี้ยังไมปรากฏการคาวัวควายจากหมูบานหนึ่งไปอีกหมูบาน อาจเพราะปริมาณซ้ือ
ขายววัควาย อาจไมมีมากเพยีงพอจะทําใหเกิดจดุนับพบในการซ้ือขายหรือกาดได มีเพียงการซ้ือขาย 
วัวควายภายในหมูบานกันเองหรือระหวางหมูบานใกลเคียงกัน 

 
2) ระยะกาดวัวควายในระบบการผลิตใชแรงงานสัตว (พ.ศ.2490-2525) 
เม่ือความตองการสินคาบริโภคอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนการขยายตัวทางดานการเกษตรกรรมมี

มากข้ึนและการเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวดานคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมตอในแตละชุมชน
ไดสะดวกข้ึน ทําใหระบบการผลิตเพื่อยังชีพไดเปล่ียนเปนระบบการผลิตเพื่อขายเพ่ือนําเงินมา
แลกเปล่ียนสินคาและบริการ  จึงทําใหมีความตองการในการใช ววัควาย เพื่อแรงงานและการ
บริโภคมากข้ึนกวาเดิม การซ้ือขายวัวควายในหมูบานตามแบบระบบเดิมซ่ึงพอคาเดินทางเขามาซ้ือ
ตามบานของชาวนา ก็เปล่ียนเปนการเกิดระบบกาด คือมีสถานท่ีซ้ือขายและนัดวนัเวลาท่ีแนนอน 
กาดววัควาย หรือ กาดงัว จึงเกิดข้ึนหลายแหลงในภาคเหนือในชวงระยะเวลานี ้

สินคาในกาดววัควายเร่ิมตนจากการจําหนายววัควายเพ่ือใชในการเกษตร วัวใชสําหรับลาก
เกวยีน ควายใชสําหรับไถนา ตอจากนัน้ก็มีผลิตผลดานการเกษตรในทองถ่ินเขามาจําหนายและ
ตอมามีเส้ือผาสําเร็จรูปและเคร่ืองใชภายในบานเรือน ภายหลังเม่ือการใชจักรยานก็เร่ิมมี
จักรยานยนตเขามาจําหนายในกาดวัวควาย สินคาดังกลาวเพิ่มปริมาณนอยไปสูมาก ทําใหกาดวัว
ควาย กลายเปนกาดนัดในทองถ่ินเพื่อชาวนาในทองถ่ินใชในระบบการเกษตรเปนหลัก โดยอาจมี
พอคาซ้ือวัวควายตางถ่ินมาขายสินคาบางแตปริมาณนอย 
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3) ระยะกาดวัวควายในระบบการผลิตเพื่อขายเนื้อสัตว (พ.ศ.2526 ถึง ปจจุบัน) 
ระบบการผลิตเนื้อสัตวเร่ิมพฒันาเปนอุตสาหกรรม ทําใหการคาวัวควายขยายจากภาค

การเกษตรไปสูอุตสาหกรรม มีการคาขายกันในปริมาณมากประกอบกับการขยายตัวของกาดใน
สวนสินคาอุปโภคและบริโภคตามระบบการผลิตเพื่อการคาขายในขณะที่สินคาเกษตรกรรมพื้นถ่ิน
ลดความสําคัญลง มีการคาขายยานพาหนะขนาดเล็กและเคร่ืองมือเกษตรกรรมมาเสริม การคาวัว
ควายท่ีมีอยูมีการขายเพ่ือเปนแรงงานและเพ่ือสงชําแหละมากข้ึน 

จะเห็นไดวา กาดววัควาย เร่ิมตนจากกาดเล็กในหมูบานเพื่อตอบสนองการขายววัควาย เพื่อ
การเกษตรและใชงานมีสินคาจากหมูบานมาจําหนายเล็กนอยแลวคอยขยายข้ึนมีสินคาในเมืองมา
จําหนายมากข้ึน มีสินคาจากโรงงานมาเสริมสินคาในทองถ่ิน มีการคาวัวควายเพ่ือบริโภคเนื้อววั 
ควายท่ีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีใชเพื่อเปนแรงงานเปนหลัก (ชูสิทธ ชูชาติ,2538) 

วัตถุประสงคและประโยชนในการจัดต้ังกาดววัควาย จากการสอบถามเจาของกาดวัวควาย 
พบวา มีประโยชนท้ังทางตรงและทางออม ไดแก 

1) เปนพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนซ้ือขายวัวควายระหวางเกษตรกรและพอคา 
2) เปนแหลงรวบรวมสัตวจากทองท่ีตางๆเขาสูกาดเพื่อสรางความสะดวกตอผูซ้ือสัตว 

เปนการประหยัดเวลาและคาขนสง 
3) เปนการสงเสริมเกษตรกรในแหลงท่ีมีกาดนัดมีการเล้ียงวัวควาย เนื่องจากเกษตรกรมี

แหลงหรือชองทางท่ีนําสัตวมาขายโดยไดรับราคาท่ีเปนธรรม 
4) เปนชองทางใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  
5) เปนแหลงกอใหเกิดอาชีพและรายไดแกชาวบานในพื้นท่ีและบริเวณใกลเคียง เชน 

พอคาแมคา เคร่ืองอุปโภคบริโภค 
6) เปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจ พบปะสังสรรคระหวางชาวบานในบริเวณใกลเคียง 
7) เปนพื้นท่ีในการใหบริการแกประชาชน และศูนยกลางของชุมชน 
แมปจจุบัน บทบาทของววัควายท่ีมีความสําคัญในการเกษตรในอดตี ไดเปล่ียนเปนการ

นําไปใชเพื่อการบริโภคของคนในสังคมเมือง ความตองการของวัวควายมิไดลดลงเนื่องจากเปนการ
เพิ่มรายไดเสริมใหแกพอคาชาวนาในการคาขายววัควายมีผลกําไรแบงปนกันอยางท่ัวถึงต้ังแต
ชาวนาผูเล้ียงสัตว พอคาสัตว แมกระท่ังคนรับจางเล้ียงวัวควาย ซ่ึงชาวนามีการปรับตัวตามระบบ
เศรษฐกิจใหมเพื่อใหผูคาขายวัวควายสามารถดํารงอยูได 

วรรณกรรมในสวนของกาดววัควาย แสดงใหเห็นวากาดววัควายเปนกลไกสําคัญของสังคม
เกษตรกรรมท่ีเอ้ือประโยชนใหแกชุมชนในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียงในหลากหลายดานท้ังทางดาน
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กายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ เปนพืน้ท่ีศูนยกลางของชุมชนชนบทนับแตอดีตมาจนปจจุบันแก
ประชาชนทุกชนชนมาใชบริการในกาดววัควาย (สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร,2531) 
 

2.1.2 กาดวัวควายในเชียงใหม ลําพูน 
บริเวณพืน้ท่ีจงัหวัดเชียงใหมและลําพูนเปนบริเวณในพืน้ท่ีราบแองเชียงใหม ลําพูน มี

ลักษณะคลายกระทะ รับน้ําในระบบชลประทานหลวงและชลประทานราษฎร สามารถใชไดท้ังฤดู
ฝนและฤดูแลง มีน้ําอุดมสมบูรณ จงึสามารถปลูกพืชหมุนเวียนในนาไดตลอดป ประชากรที่อาศัย
อยูในบริเวณพืน้ท่ีนี้สวนมากเปนชาวนา อาศัยอยูในหมูบานชนบท ทําการผลิตเพื่อยังชีพมากกวา
ผลิตเพื่อคาขาย ดวยการใชววัและควายเปนหลักในการทําเกษตรกรรมและการขนสงสินคา  

ในเขตท่ีราบแองเชียงใหม ลําพูน มีกาดซ้ือวัว ควายซ่ึงเกดิข้ึนระหวาง พ.ศ.2490-2505 หรือ
เกิดข้ึนในระยะการแตกหนอของระบบการผลิตเพื่อขายในหมูบานชนบท กาดท่ีสําคัญมีดังนี ้

1) กาดววัควาย เวียงหนองลอง ต้ังอยูกิ่งอําเภอเวียงหนองลอง จังหวดัลําพูน มีกาดในวัน
อาทิตย 

2) กาดววัควาย แมยอย อําเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม มีกาดในวันจนัทร 
3) กาดววัควาย บานตนดู อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีกาดในวนัพฤหัสบดี 
4) กาดววัควาย ทุงฟาบด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีกาดในวนัเสาร 
กาดววัควายจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ไดมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินคากันอยู

เสมอตามวันเวลาท่ีจัดใหมีกาดนัดสัปดาหละ 1 วนั โดยแตละกาดจะไมเปดกาดนดัในวันเดียวกนั 
เพื่อการกระจายการคาขายในแตละชุมชน โดยกาดววัควายท้ัง 4 แหลงนี้ กาดท่ีมีพัฒนาทางพื้นท่ี
และเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุด คือ “กาดววัควายทุงฟาบด” เปดดําเนินการมาแลวถึง 50 ป เปนตลาดระยะที่ 
2 ท่ีเกิดหลังป พ.ศ.2500 และมีแนวโนมท่ีไดรับความนยิมจากผูซ้ือสินคาและพอคา แมคา มีพื้นท่ีต้ัง
รานคา และการจัดแบงพืน้ท่ีคาขายววั ควาย ในลักษณะถาวรกวากาดอ่ืนๆ เนื่องจากมีทําเลที่ต้ังอยู
ในเขตชุมชน และการคมนาคมขนสงสะดวก รวมท้ังมีพื้นท่ีกวางขวางสามารถขยายกิจการได 
ประกอบกับเจาของกาดมีความรู ความสามารถในการวางแผนดําเนินงานและบริหารกิจการ อีกท้ัง
เจาของมีแนวความคิดในเร่ืองของการอนุรักษกาดแบบชนบทและคํานึงความเปนเอกลักษณของ
กาดววัควาย 

 
2.1.3 กาดวัวควายทุงฟาบด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
กาดววัควายทุงฟาบด นับเปนกาดวัวควายที่ใหญท่ีสุดของจังหวดัเชียงใหม ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 15 

ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชียงใหม พื้นท่ีของกาดนี้มี 17 ไร ถูกเอามาใชประโยชนใน
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การคาขายประมาณ 8 ไร กาดมีมานานรวม 50 ป มีการซ้ือขาย วัว ควาย และสินคาท่ัวไป
หลากหลาย นบัเปนแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีมีการซ้ือขายสินคาเปนจาํนวนมาก โดยมีประชาชนทั้ง
ในอําเภอสันปาตองและอําเภอใกลเคียงนยิมซ้ือสินคา เนื่องจากมีสินคาใหบริการและหลายหลาย
ชนิด ระดับราคา ต้ังในพื้นท่ีสัญจรสะดวกและเปดทําการทุกวันเสาร 

ประวัติของกาดนัดวัวควายทุงฟาบด โดยการบันทึกของนายอินสอน ลอมศรี บุตรชายของ 
นายสม ลอมศรี ผูสรางกาดวัวควายทุงฟาบด ท่ีบันทึกไวป พ.ศ.2502 มีประเด็นสําคัญ คือ 

จุดประสงคการจัดต้ังกาดนัดแหงนี้ข้ึน ก็คือ 
1) ปรับปรุงบริเวณท่ีจัดต้ังเปนสวนไมผล แตไมไดรับผลจากตนไมเหลานั้นเทาท่ีควรให

สรางประโยชน 
2) ตองการพัฒนาใหสวนและท่ีดินมีราคาและมีความเจริญกวาเดิม 
3) ตองการใหพอคา แมคา มาคาขายแลกเปล่ียนสินคาซ่ึงกันและกัน  
นายสม ลอมศรี ผูบริหารงานของกาดน้ี จงึไดประกาศใหพอคา แมคา มาคาขายในกาด โดย

ไดนํา ลิเก ซอพื้นเมือง มาแสดงใหพอคา แมคาและประชาชนท่ีเขามาซ้ือขายของในกาดน้ีดูเปน
เวลานานพอสมควร เม่ือเหน็วาพอคา แมคาและประชาชน มาซ้ือขายในกาดจนติดแลว จึงไดเลิก
การแสดงมหรสพตางๆ 

ตอมาในระยะ พ.ศ.2502-2504 มีพอคา แมคามาคาขายนอยมาก และมีเหตุขัดของบาง
ประการท่ีทําใหนายสม ลอมศรี จึงตัดสินใจปดกาดลงในป พ.ศ. 2505-2506 เปนระยะเวลา 2 ป 
สาเหตุในการปดกาดนัดในชวงดังกลาว คือ 

1) มีผูตองการเปดกาดแขงขัน ในจุดใกลเคียง 
2) ถูกตํารวจไลจบัรถ พอคา แมคา รถท่ีไมมีทะเบียน 
3) ถูกตํารวจไลจบัวัว ควาย ของพอคาท่ีไมมีตัวพิมพ 
ในป พ.ศ.2507 กาดท่ีเปดแขงขันอยูในบริเวณใกลเคียงเร่ิมปดกิจการลง นายอินสอน ลอม

ศรี บุตรชายของนายสม ลอมศรี (ซ่ึงทานไดถึงแกกรรมไปแลว)พรอมนอง และญาตจิึงไดประกาศ
เปดกาดแหงนีอี้กคร้ัง และเชิญชวนพอคาแมคามาคาขายในกาดแหงนี้อีก ซ่ึงมีพอคา แมคามาคาขาย
พอสมควร และดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน(จากการบันทึกของ สม ลอมศรี,2502) 

ปจจุบันกาดววัควายทุงฟาบดมีรานคาภายในกาดท้ังหมด 500 กวารานคา เม่ือเทียบกับจาก
อดีตท่ีมีเพียง ไมถึง 20 ราน มีพื้นท่ีคาขายววัท่ีมีขนาดใหญเม่ือเทียบกับอดีต ซ่ึงกลายเปนพื้นท่ี
ศูนยกลางทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีการหมุนเวียนการเงินและการซ้ือขายสินคาเปนจํานวนมาก 
โดยมีการใชบริการทั้งประชาชนท้ังในอําเภอสันปาตองและอําเภอใกลเคียง ตลอดจนคนตางถ่ินจาก
จังหวดัอ่ืนท่ัวประเทศ มาเท่ียวชมกาดดวย 
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2.2 บริบททางการศึกษาวิจัยของกาดวัวควาย  
         จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับตลาดววัควายในภาคเหนือนั้น พบประเด็นวิจยัหลักอยู
สามประเด็นกลาวคือ 1) การวิจัยสํารวจปริมาณและการกระจายตัวของกาด 2) การวิจัยถึงปจจัยตอ
การเกิดและเติบโตของกาดในดานกายภาพ เชน ท่ีต้ัง ทําเล การเขาถึง และ 3) การวิจยัความสัมพันธ
ของกาดววัควายกับระบบเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนเกษตรกรรม  ขอยกมากลาวสรุปพอสังเขปได
ดังนี้  
         สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2531) ไดสํารวจตลาดนัดววัควายท้ังในภาคเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือพบวามีจํานวน 100 กวาแหง โดยมักมีการจัดต้ังข้ึนตามหมูบานหรือตําบลใหญ
ในแหลงเกษตรกรยังคงเล้ียงโค-กระบือไวในครอบครัว การเกิดกาดนดัใหมในชวงแรกเปนเร่ืองไม
ยุงยากมากนัก มีการเติบโตไวและยังไมมีปญหามากนกั โดยมีกจิกรรมหลากหลาย มีรอบวันซ้ือขาย
ท่ีแนนอน มีการหมุนเวยีนสินคาอ่ืนๆ นอกจากวัวควาย มีลักษณะเปนศูนยรวมสินคาและกิจกรรม
ในชุมชนท่ีสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรมไดเปนอยางดี   
         กนกพร กระบวนศรี (2531) ไดศึกษากาดนัดหมุนเวยีนชนบทในภาคเหนือในเขต
เชียงใหม-ลําพูน พบวาปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการกระจายของกาดนัด ประกอบดวยเสนทาง
คมนาคม ความสะดวกในการเขาถึง และที่ต้ังซ่ึงสัมพันธกับแหลงต้ังถ่ินฐานของผูบริโภค  สวน
ปจจัยสําคัญของผูคานั้นแบงเปนสองกลุมตามประเภทผูคา คือ กลุมผูคาหมุนเวยีนและกลุมประจํา 
ปจจัยของผูคา คือ ความสะดวกในการเดินทางและเขาถึง อัธยาศัยของเจาของกาดและปริมาณผูซ้ือ
ภายในพ้ืนท่ี งานวิจัยนี้เสนอแนะวาเนือ่งจากกาดมีความสําคัญตอประชาชนในชนบท รัฐบาลจึง
ควรสงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการคาขายผลิตผลทางการเกษตรในแตละทองถ่ิน โดย
ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสง และสรางความรวมมือกับเจาของตลาด 
       ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2538) ไดศึกษาเกีย่วกับกาดววัในฐานะภาพสะทอนในการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต ของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไทย พบวา พัฒนาการของกาดววัควายในระยะกอน 
พ.ศ.2510 มีการคาวัวควาย มาและสินคาพื้นเมืองเปนหลัก ตอมาเม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป 
โครงสรางการคาในกาดววัควายไดเปล่ียนตาม โดยมีสินคาสําเร็จรูปจากโรงงานเขามาสวนแบงการ
กาดในตลาดววัควายมากข้ึน งานวิจยัช้ินนี้ช้ีใหเหน็ถึงความสําคัญของกาดนัดววัควายตอวิถีชีวิต
ชาวบานลานนา โดยยังสะทอนปญหาการลดจํานวนและปดตัวลงของกาดววัควายท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาไมนานจากท่ีสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2531) กนกพร กระบวนศรี (2531)  ไดศึกษา
ไวและยังไมปรากฏปญหาดงักลาว   ชูสิทธ์ิไดเสนอทางแกไขใหปรับระบบกาดใหมใหเปน
ศูนยกลางทางการเกษตรและหัตถกรรมของหมูบาน เพื่อมิใหเกิดการดดูกลืนเงินตราจากหมูบาน
ออกสูเมืองเพียงอยางเดียวและยังเปนการรักษาระบบการผลิตและวัฒนธรรมของหมูบานไวดวย 
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โดยพ้ืนฐานความเช่ือวาถาวฒันธรรมหมูบานเหนยีวแนนและเขมแข็ง กระแสการพัฒนาแบบ
ฉาบฉวยซ่ึงทําลายภูมิปญญาและเทคโนโลยีพื้นบานก็ยากท่ีจะทําลายโครงสรางของหมูบานได โดย
ผูวิจัยใหแงคิดวาเทคโนโลยมีีสวนชวยในการพัฒนาหากสามารถประยุกตใหเขากับภูมิปญญาดั้งเดิม 
โดยจะสามารถสรางสรรคผลผลิตใหมท่ียนือยูบนฐานสังคมเดิมได 
        ชมชวน บุญระหงษ (2543) ศึกษากาดนัดในประเด็นท่ีเปนกาดทางเลือกทางเกษตรกรรม 
โดยพบวากาดนัดชนบทเปนสวนในการสรางสังคมแหงการชวยเหลือเกือ้กูลและสรางความ
เช่ือมโยงในหลายระดับ คือ ระหวางเกษตรกรท่ีเปนผูผลิตกับผูซ้ือท่ีเปนผูบริโภค ระหวางเมืองกบั
ชนบท มีผลใหเกษตรกรมีความมั่นคงทางรายไดกวาการคาขายในระบบกาดหลักท่ีมีคนกลางเพราะ
เกษตรกรสามารถกําหนดราคาสินคาไดเอง สงผลใหผูบริโภคไดซ้ือสินคาในราคายติุธรรม เปนการ
สงเสริมระบบการพึ่งพากนัและกันในชุมชนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม อันเปนรากฐานของ
ระบบเศรษฐกจิพอเพียง 
         กลาวโดยสรุป วรรณกรรมเรื่องกาดววัควายแสดงประเด็นรวมกันท่ีสําคัญ คือ เปนกาดนดั
ทองถ่ินชนบทท่ีสําคัญในการสรางสังคมเกษตรกรรมตามวิถีพึ่งพาตนเอง โดยจะเหน็วาผล
การศึกษาท่ีผานมาใหขอมูลเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แตขาดประเด็นดานกายภาพ
และสภาพแวดลอมโดยเฉพาะในมุมมองของพื้นถ่ินซ่ึงเปนประเดน็ท่ีควรศึกษาตอไป 
 
2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย  

ในเนื้อหาสวนนี้เกี่ยวกับทฤษฏีและงานวิจยัในอดีตซ่ึงเปนสวนสําคัญในการกําหนดกรอบ
วิจัยออกแบบวิธีการศึกษา โดยมีเนื้อหาดงันี้ แนวคิดดานสภาพแวดลอม แนวคิดเร่ืองอัตลักษณพืน้
ถ่ิน และแนวคิดในการออกแบบโดยใชขอมูลบริบทเปนฐาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
2.3.1 แนวคิดดานสภาพแวดลอมพื้นท่ีและความสัมพันธ 
 แนวคิดดานสภาพแวดลอมนี้เลือกทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพ
และสังคมประกอบดวย 3 แนวคิดคือ 

2.3.1.1  สภาพแวดลอม  
Amos Rapoport (1990) ไดกลาวถึงสภาพแวดลอม (Environment) เปนชุดความสัมพันธ

ระหวางบริบทแวดลอมกับมนุษยและระหวางมนุษยกับมนุษย โดยมีรูปแบบและโครงสรางภายใต
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการจัดการ การใชชีวิตและความเปนอยูของมนุษยภายใน
พื้นท่ีนั้น องคประกอบของสภาพแวดลอมประกอบดวยไดแก พืน้ท่ี (Space) เวลา (Time) การ
ส่ือสาร (Communication) และ ความหมาย (Meaning) โดยองคประกอบท้ัง 4 นี้เปนสวนสําคัญใน
การเกิดสภาพแวดลอมภายใตการจัดวางขององคประกอบดังนี ้
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การจัดวางพืน้ท่ี (Organization of Space) 
การจัดวางพื้นท่ีเปนการสะทอนภาพทางความคิดท่ีแสดงออกถึงความสอดคลองกัน

ระหวาง พื้นท่ีทางกายภาพ (Physical space) และพ้ืนท่ีทางสังคม (Social space) ภายใตวัฒนธรรมท่ี
ถูกผูใชพื้นท่ีกาํหนดข้ึน โดยพ้ืนท่ีถือเปนความสัมพันธในเชิงสามมิติท่ีหอหุม พื้นท่ีรอบตัวบุคคล 
ท้ังเชิงพื้นท่ีและเวลา ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนษุย มนุษยกับส่ิงของ และส่ิงของดวยกันเอง 
เปนหลักสําคัญในการจดัวางพื้นท่ีเปนท่ีสรางใหเกดิสภาพแวดลอมข้ึนมา 

การจัดวางเวลา (Organization of Time) 
เวลาเหมือนเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอม ท่ีสะทอนพฤติกรรมหรือการกระทํารวมกัน

ของมนุษยและสรรพส่ิงในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงประกอบดวยโครงสรางของเวลาท่ีหมุนรอบ
พื้นท่ี ท่ีประกอบดวย เวลาท่ีเปนเสนตรง คือ การใชชีวิตประจําวัน และเวลาท่ีโคจรรอบตัว คือ 
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี โดยการจัดการพฤติกรรมของมนุษยในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เปนการสรางอัต
ลักษณใหกับพื้นท่ีทางกายภาพ ในรูปแบบของชีวิตประจําวัน พิธีกรรม งานเทศกาล และ งานเฉลิม
ฉลอง เปนตน   

การจัดวางส่ือสาร (Organization of Communication)  
การจัดวางการส่ือสาร เปนสวนสําคัญในการสรางบทสนทนาระหวางบุคคลตอบุคคล ท่ี

สรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมบุคคล ท้ังโดยการ พูดคุยตอหนากนั หรือการสนทนาใน
รูปแบบอ่ืน ทางใดทางหน่ึงกต็าม ซ่ึงข้ึนอยูกับ บริบทท่ีต้ังและส่ิงแวดลอม 

การจัดวางความหมาย (Organization of Meaning) 
การจัดวางพื้นท่ีเปนมากกวาการแสดงพื้นท่ีทางกายภาพ แตยังแสดงถึงความหมายของ

พื้นท่ีท่ีตองการส่ือสารออกมา การจัดวางความหมายมีอยูในรูปแบบของ สัญลักษณ วัสดุ สี รูปราง 
ขนาด ซ่ึงสามารถรับรูไดโดยตรงหรือโดยนัย ความหมายเปนสวนสําคัญของการสรางอัตลักษณ
ของพื้นท่ี ใหพื้นท่ีท่ีอาจมีกายภาพคลายกนั ตางกันเพราะความหมายท่ีซอนอยูนั้นอาจไมเหมือนกนั 
 

2.3.1.2 พื้นท่ีเชิงมานษุยวิทยา  
Shirley Ardener (1997) ไดศึกษาพืน้ท่ีเชิงมานุษยวิทยา โดยกลาววาเปนการมอง

ความสัมพันธระหวางขอบเขตรูปธรรมและนามธรรมของพื้นท่ี 3 ลําดบัช้ัน ไดแก 
- พื้นท่ีทางกายภาพ (Physical Space) ไดแกส่ิงตางๆ ท่ีอยูบนพื้นดิน ท้ัง ส่ิงของ มนุษย 

ส่ิงกอสรางจากมนุษย ระบบนิเวศวิทยาเมือง และทุกส่ิงทุกอยาง ซ่ึง เสมือนเปนพื้นท่ีท่ี
ประกอบดวยประติมากรรมสามมิติ ท่ีมีความหมายมากกวารูปรางท่ีแสดงออกมา โดย
อยูภายใตการหอหุมและกําหนดเปนท่ีวางข้ึนมา 
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- พื้นท่ีทางสังคม (Social Space) สวนประกอบโครงสรางทางสังคม ท้ัง เศรษฐกิจ การ
แบงชนช้ัน เพศ สายพันธุ การอยูอาศัยและชีวิตประจําวนั โดยเกีย่วเนื่องกับ
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม 

- พื้นท่ีทางอภิปรัชญา (Metaphysic Space) เปนการแสดงระบบนิเวศนของส่ิงท่ีมองเห็น
และมองไมเหน็ในจกัรวาล เกี่ยวกับ จักรวาลวิทยา ระบบของโลก ศีลธรรม ศาสนา 
ความเช่ือ ดวยการแบงตามองคความรู กฎและศีลธรรม จากมุมองของการสังเกตการณ
ในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

 
2.3.1.3 ความสัมพันธเชิงกายภาพ-สังคม  
Oranratmanee (2008) ไดศึกษาความสัมพันธเชิงกายภาพกับสังคม (Spatio-Social 

Relationship) ท่ีเกิดในสภาพแวดลอมภายใตกรอบของสังคมวัฒนธรรมท่ีพื้นท่ีนั้นต้ังอยู โดยกลาว
วาความสัมพนัธนี้ไดสรางความหมายเฉพาะทําใหกับพืน้ท่ีนั้นตางจากท่ีอ่ืน ความสัมพันธระหวาง
กายภาพและสังคมนี้เกิดข้ึนอยางตอเนื่องภายใตพลวัตและปจจัยและการปรับตัวตามการ
เปล่ียนแปลงมีผลใหเกิดการสรางความหมายใหมและอัตลักษณท่ีเปล่ียนไปแกพื้นท่ีนั้นเปนวงจร
ตอเนื่องไมส้ินสุด  เม่ือการเปล่ียนแปลงดําเนินไป อัตลักษณจะเปล่ียนตามทีละนอยหรือมาก 
ตามแตระดับของความเปล่ียนแปลงนั้น ส่ิงสําคัญของการดํารงรักษาอัตลักษณจะอยูท่ีการจัดการ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีมีผลตอการสรางความหมายใหมแกสภาพแวดลอม 

 

ภาพ 2-1 ความสัมพันธเชิงกายภาพกับสังคม 

จะเห็นวา การกําหนดแนวคิด 3 เร่ืองนีม้องท่ีความเช่ือมโยงระหวางกัน โดยการนํามาใช
นั้นมิไดใชโดยตรงในระเบียบวิธีวิจยัแตใชเปนการกําหนดกรอบการมองหัวขอวจิัย การเลือก
เคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ตลอดจนการสรุปผลขอมูลเพื่อการนําไปใชดวย 
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2.3.2 แนวคิดเร่ืองอัตลักษณพื้นถ่ิน (Vernacular Identity) 
 แนวความคิดดานอัตลักษณพื้นถ่ิน แบงออกเปน การศกึษาอัตลักษณและการศึกษาแนวคิด
ของสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ดังนี้ 
 
 2.3.2.1 อัตลักษณ (Identity) 

งานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณนั้นสวนมากจะกลาวถึงอัตลักษณบุคคล (Personal Identity) 
และอัตลักษณทางสังคม (Social Identity) 

- อัตลักษณ  
อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546) กลาวถึงคําวาอัตลักษณวามาจากการแปลความหมายของคําวา 

Identity ซ่ึงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลวาส่ิงท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะของคนหรือส่ิงหนึ่งและมี
นัยขยายตอไปวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของส่ิงนั้นท่ีทําใหโดดเดนข้ึนมาหรือแตกตางจากส่ิงอ่ืน  

อัตลักษณนีเ้ล่ือนไหลไปตามบริบทและเวลาท่ีเปล่ียนไปซ่ึงคลายกับประเด็นของดาน
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 

การแบงอัตลักษณเปนสองระดับ คืออัตลักษณบุคคล (Personal identity) และอัตลักษณทาง
สังคม (Social identity) โดยอัตลักษณเปนปริมณฑลท่ีเช่ือมตอระหวางความเปนปจเจกบุคคลและ
สังคม เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม จากการศึกษาของอภญิญา กลาวถึง
ชารล คูลีย (Charles Cooley) ผูซ่ึงเช่ือวาสังคมและปจเจกบุคคลเปนปรากฏการณท่ีไมอาจแยกออก
จากกนัได สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิตของคนหลายคนท่ีมีปฏิสัมพันธตอกัน 
ความรูสึกเกีย่วกับตัวเราเองพัฒนาข้ึนมาจากปฏิกิริยาของเราตอความเห็นของผูอ่ืนเกี่ยวกับตัวเรา 
ประกอบดวยภาพลักษณของเราท่ีมีตอตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผูอ่ืนตอ
ภาพลักษณนัน้ ตลอดจนปฏิกิริยาและความรูสึกตางๆ ของเราตอจินตนาการดงักลาวซ่ึงหลอม
รวมกันกอเปนความรูสึกบางอยางท่ีเรามีตอตนเอง 

- ความหมายของพ้ืนท่ี  
สันต สุวัจฉราภินันท (2551) กลาวถึงอัตลักษณและความหมายของพืน้ท่ี ตามคําวา พื้นท่ี 

(Place) หมายถึงการใชภาพตัวแทนท่ีตองการใหไดมาซ่ึงรูปธรรม ขอบเขต หรือลักษณะของพื้นท่ีท่ี
ชัดเจน โดยอาศัยการนําเสนอผานระบบตาง เชน พิกดัตางๆ ระบบกริด ระบบการวดั ซ่ึงรวมไปถึง
แผนท่ี ภาพเขียน ภาพวาดตางๆ ดังนั้นในนิยามความหมายคําวา พื้นท่ีจึงมีนัยยะท่ีส่ือถึง การที่พื้นท่ี
ทางนามธรรมถูกเรา-ทานกระทํา เปนการคิดถึงเวลาท่ีมีลักษณะเปนเสนตรง เกิดและดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง สามารถควบคุมมันเพื่อท่ีจะผลิตภาพตัวแทนหรือมโนภาพของส่ิงท่ีเราคิดหรือเห็นอยูตอ
หนา และการท่ีเราสามารถควบคุมเวลากฎเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ในการใชภาพตวัแทนใน
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ลักษณะน้ีไดนัน้จึงทําใหความหมายของพ้ืนท่ียังส่ือถึงการครอบครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ครอบครองทางความหมาย 

เม่ือพิจารณาเฉพาะความหมายของอัตลักษณแลว จะพบวามีการเนนถึงคุณสมบัติเฉพาะตัว
ท่ีทําใหโดดเดนข้ึนมาหรือแตกตางจากส่ิงอ่ืน ซ่ึงสามารถเปล่ียนตามบริบทหรือเวลาท่ีเปล่ียนไปซ่ึง
การมองอัตลักษณของความเปนพื้นถ่ินนัน้มีการตีความของบริบทพื้นถ่ินเขาไปเกดิเปนความหมาย
เฉพาะบริบทท่ีจะนํามาใชเปนกรอบแนวคิดของงานวิจยัได 
 

2.3.2.2  สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
การรวบรวมประเด็น แนวคิด ทฤษฎีทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีกลาวถึงอัตลักษณของ

สถาปตยกรรมพื้นถ่ินดังนี ้
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง (2525) กลาววาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินหมายถึงส่ิงกอสรางตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ท่ีมนุษยสรางข้ึนในแตละทองถ่ินท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมเพื่อ
สนองความตองการของชุมชนนั้นๆ รูปแบบส่ิงกอสรางอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิมโดย
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาในการพฒันาเพื่อท่ีใหมี
รูปแบบเฉพาะตัวข้ึนได  

อรศิริ ปาณินท (2546) กลาววา สถาปตยกรรมพื้นถ่ินหมายถึงสถาปตยกรรมท่ีมีธรรมชาติ
ของการดํารงชีวิตในแตละทองถ่ิน โดยการศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ถ่ินเปนการศึกษาท่ีจําเปนตอง
ผนวกดวยการวิเคราะห วิจารณในวิชาการรอบดานไปพรอมกับการศึกษาตัวสถาปตยกรรม ดังนั้น
วิธีการศึกษาท่ีจะใหความรูท่ีกระจางจาํเปนตองทําการศึกษาภาคสนามดวยการสํารวจใหเห็นแนชัด
ดวยตาของตัวเอง การศึกษาในลักษณะของการศึกษาเปรียบเทียบเพือ่ตอบคําถามตางๆ ท่ีเปนขอ
สงสัย การศึกษาจําเปนตองศึกษาใหกวางและเปนการศึกษาแบบเปรียบเทียบผสมผสานแบบเจาะลึก
เฉพาะกรณ ี

ฤทัย  ใจจงรัก (2546) กลาววาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ต้ังอยูบนพืน้ฐานของความเรียบงาย
และความสัมพันธขององคประกอบรวมอยางสมดุล ท้ังผูพักอาศัย สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อัน
เกิดจากภูมิปญญาของชุมชนท่ีส่ังสมมาในความพอดีและความพอเพียงของวิถีชีวิต การศึกษา
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินควรรวมไปถึงการต้ังถ่ินฐาน ประเพณี วัฒนธรรม คติความเช่ือ วิถีชีวิตของ
ชุมชน ท่ีสัมพันธกัน ท้ังหมดนี้ลวนกอกาํเนิดเปนสถาปตยกรรมในแตละสภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ และสภาพทางสังคม วัฒนธรรม 
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ระววิรรณ โอฬารรัตนมณ ี (2552) ไดรวบรวมประเดน็ แนวคิด ทฤษฏีทางสถาปตยกรรม
พื้นถ่ินท่ีกลาวถึงอัตลักษณของสถาปตยกรรมพื้นถ่ินตะวนัตกและไทยที่คลายคลึงกัน ดังนี ้

Oliver (1997) กลาววาอัตลักษณพืน้ถ่ินเกิดจากการสรางตามความสัมพันธระหวางความ
ตองการ สภาพแวดลอมและทรัพยากรทีมี่อยู โดยผูใชงานหรืออยูอาศัยเอง ใชเทคโนโลยีตาม
แบบอยางประเพณีท่ีสืบตอกนัมาภายใตคานิยม เศรษฐกิจ วิถีชีวติ และวัฒนธรรมของกลุมคน
ผูสรางนั้น 
 Mercer (1975) กลาววาอัตลักษณพื้นถ่ินคือรูปแบบเฉพาะตัวท่ีเลือกสรรโดยของกลุมคนใน
บริบทสถานท่ีและเวลาหนึ่งๆ เขากลาววาไมมีอาคารใดสามารถสรางอัตลักษณพืน้ถ่ินข้ึนลอยๆโดย
ปราศจากความสัมพันธกับบริบทได  

Brunskill (1981) กลาววา อัตลักษณพืน้ถ่ินถูกสรางอยางจงใจใหถาวรมิใชช่ัวคราวจากแรง
บันดาลใจทางประเพณ ี เพื่อสนองตอกจิกรรมประจําวันท่ีเรียบงายของคนท่ัวไปในไรนาหรือใน
อุตสาหกรรม มีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงตอถ่ินท่ีนั้นๆ และใชวัสดกุอสรางทองถ่ิน แสดงออกถึง
วัฒนธรรมและปรัชญาท่ีส่ังสมมาในวิถีชีวิตของผูคน เปนความสามารถในการออกแบบและ
กอสรางท่ีผสานความคิดและอารมณมากกวาประโยชนใชงานเพียงอยางเดียว 

มุมมองของอัตลักษณพืน้ถ่ินไทยมีแนวความคิดคลายคลึงกับของตางประเทศเชนเดยีวกัน 
ระววิรรณ โอฬารรัตนมณ ี (2552) กลาววา สถาปตยกรรมพื้นถ่ินหมายถึงส่ิงกอสรางตลอดจน
สภาพแวดลอมกายภาพที่มนุษยสรางข้ึนในแตละทองถ่ินท่ีมีลักษณะแตกตางกันไป เพื่อสนองความ
ตองการของชุมชนนั้นๆ รูปแบบของส่ิงกอสรางอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิมโดยปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสม กับการดําเนินชีวิตซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อจะใหมีรูปแบบเฉพาะตัว
ข้ึนได จะเหน็ไดวามุมมองอัตลักษณของพื้นถ่ินของไทยและตางประเทศมีความสอดคลองกัน คือ 
สรางข้ึนโดยผูใชหรือผูอยูอาศัยเองท่ีเปนคนท่ัวไป เพื่อการใชงานของตนหรือของกลุม โดย
ตอบสนองตอสภาพแวดลอม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตน และเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับบริบทท่ีต้ังอยู มีการใชวัสดุ เทคโนโลยี การกอสรางท่ีหาไดในทองถ่ิน เปนไปตามแนวทาง
และวิธีประเพณีท่ีปฏิบัติกันมา   
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2.3.3 แนวความคิดในการออกแบบ 
การรวบรวม แนวคิดในการออกแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ

และสงเสริมสภาพแวดลอม มีดังนี ้
 

 แนวความคดิในการออกแบบสถาปตยกรรม 
วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2532) และ (2541) กลาวถึงการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ

สถาปตยกรรมเปนกลยุทธมูลฐานท่ีใชในการดําเนนิงานออกแบบ เพื่อใหไดผลงานออกแบบท่ีเปน
การแกปญหาที่ดีท่ีสุด ท่ีสนองตอบตอเปาหมายและวตัถุประสงคของโครงการ ในท่ีนี้ไดเลือก
แนวความคิดในการออกแบบ 2 ระดับ คือ Programmatic Concepts และ Design Concepts ซ่ึงให
ความหมายของกระบวนการแปลงรูปธรรมเปนนามธรรม มีรายละเอียดดังนี ้
 Programmatic Concept หมายถึง ความคิดในระดับนามธรรมท่ีมุงใชในการแกปญหาดาน
การใชสอยของโครงการ โดยท่ียังไมช้ีนําถึงผลลัพธทางกายภาพท่ีชัดเจน 
 Design Concept หมายถึงความคิดในระดับรูปธรรมท่ีมุงใชในการแกปญหาทาง
สถาปตยกรรมของโครงการ โดยการเสนอผลลัพธทางกายภาพท่ีชัดเจน 
 วิมลสิทธ์ิไดกลาววา แนวความคิดในการออกแบบมีความหมายท่ีกวางมากในลักษณะท่ี
เปนพิสัยระหวางความหมายท่ีเปนนามธรรมกับความหมายท่ีเปนรูปธรรม ดังนั้นการนําเอา
ความหมายนามธรรมเปนความคิดเห็น มาแปลงสูรูปธรรม จึงเปนการตีโจทยของการออกแบบท่ี
สําคัญ 
 แนวความคิดในการออกแบบมีลักษณะท่ัวไปท่ีเปนมูลฐานของการแกปญหา ซ่ึงวิเคราะห
พิสัยของความหมายของแนวความคิดในการออกแบบออกเปน 3 ชวงความหมายไดแก 

1) แนวความคิดมูลฐาน 
2) หลักเกณฑหรือแนวทางในการแกปญหา 
3) ผลลัพธทางกายภาพ 
มีลักษณะความสัมพันธดังภาพท่ี 2-2 ดังนี้ 

 

 

ภาพ 2-2 แนวความคิดในการออกแบบ 
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จะเห็นไดวา แนวความคิดมูลฐานเปนสวนของแนวความคิดในการออกแบบท่ีมีความเปน
นามธรรมมาก โดยกําหนดแนวความหลักในการออกแบบในลักษณะท่ีครอบคลุมและควบคุมงาน
ออกแบบ และอาจตอบสนองตอแนวความคิดมูลฐานแนวความคิดใดไดหลายทางดวยกัน ทํานอง
เดียวกัน ในการเสนอผลลัพธทางกายภาพท่ีเหมาะสมแลเปนไปใน ท่ีเปนการสนองตอบตอ
หลักเกณฑหรือแนวทางใดในการแกปญหาน้ันก็อาจเสนอเปนรูปแบบทางกายภาพไดหลายรูปแบบ 
ซ่ึงลวนมีความสอดคลองกับหลักเกณฑในการแกปญหาท่ีไดเลือกใชเปนแนวทางในการกําหนด
ทางกายภาพ 

Amos Rapoport (2006) ไดนําเอาทฤษฎีของสภาพแวดลอมมาขยายความในการออกแบบ
โดยยกกรณกีารออกแบบจากงานพ้ืนถ่ินโดยกลาววา การศึกษาการออกแบบสภาพแวดลอมพืน้ถ่ิน
โดยท่ัวไป (Vernacular design) เปนการคนหาส่ิงประกอบสําคัญท่ีสรางข้ึนมา ท้ังสภาพแวดลอม 
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม แลวนําส่ิงท่ีสนใจหรือมีเสนหดึงดดู มาเลียนแบบหรือคัดลอก
คุณลักษณะสําคัญโดยตรง เชน หยิบรูปราง รูปทรง รายละเอียด มาใชในการออกแบบโดยตรงทํา
ใหผลของการออกแบบเปนการคัดลอกของเดิมท่ีอาจไมตรงกับโจทยใหมท่ีต้ังข้ึน เขากลาววา การ
ออกแบบควรมีฐานมาจากการวิจัยโดยการศึกษาจากบทเรียนหรือพื้นฐานของการวิเคราะหโดย
ทฤษฎีสภาพแวดลอมตางๆ เชน ทฤษฎีการศึกษาสภาพแวดลอมและพฤติกรรม (Environment-
Behavior Studies) เพื่อหาแนวคิดแบบจําลองทฤษฎีใหไดกอนแลวนาํมาสังเคราะห ขยายความเปน
หลักการ กฎเกณฑเคร่ืองมือ ในการออกแบบตามโจทยใหมมากกวาการคัดลอกใหเหมือนเดิมซ่ึงวิธี
ดังกลาวนํามาใชในการประยุกตสูการออกแบบสภาพแวดลอมพื้นถ่ินได 
 

 

ภาพ 2-3 การเรียนรูจากสภาพแวดลอมพื้นถ่ิน 
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 จากแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมและพ้ืนถ่ินท้ัง 2 แนวความคิดนี้ สามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของงานวิจยัและการสรุปผลขอมูลใน
การออกแบบดวย 
 
2.4 การทองเท่ียวชุมชน 

ในเนื้อหาสวนนี้เกี่ยวกับการอนุรักษและการทองเท่ียวชุมชน ซ่ึงเปนเนื้อหาสําคัญเพื่อเปน
แนวทางในการอนุรักษพื้นท่ีและการสรางพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน โดยมีเนื้อหาสอง
สวนคือ การทองเท่ียวชุมชนและการอนุรักษ 

การทองเท่ียวชุมชน 
ความหมายของ การทองเท่ียว หมายถึงการเดินทางจากท่ีอยูอาศัยตามปกติไปยังท่ีอ่ืนเปน

การชั่วคราว เพื่อทําการศึกษาและพักผอนหยอนใจหรือกอใหเกิดการกระทํารวมกันของมนุษยท้ัง
ทางธรรมชาติและทางสังคม จนเปนเหตุดึงดูดใจใหเดนิทางไปศึกษาและทองเท่ียวตามแหลงตางๆ
จากแผนแมบทของการพัฒนาการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2540) ไดแบงประเภทของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปน 4 
อยางดวยกนั คือ 1) การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ 2) การทองเท่ียวท่ีมุมเนนเสนอลักษณะทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดแีละสถานท่ีตางๆท่ีมนุษยสรางข้ึนและเกีย่วเนื่องกับความ
เปนอยูของสังคม เปนการทองเท่ียวในเชิงใหความรูและความภูมิใจ เปนการทองเท่ียววัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) 3) การทองเท่ียวท่ีสนองความตองการของนักทองเท่ียวและความพึงพอใจใน
การพักผอน สนุกสนาน ร่ืนเริงบันเทิงใจ เปนการทองเที่ยวแบบบันเทิงและการกฬีา และ 4) การ
ทองเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงคเพื่อการประชุมสัมมนาการติดตอทางธุรกิจ  จากประเภทของการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ การทองเที่ยวชุมชนภายในกาดวัวควายทุงฟาบดถือเปนประเภท การทองเท่ียว
วัฒนธรรม จึงไดศึกษาเกีย่วกับ การทองเท่ียววัฒนธรรมและการทองเที่ยวชุมชนเปนหลัก 

นําชัย ทนุผล (2543) กลาวถึงจุดเนนของการทองเท่ียวคือพืน้ท่ีท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
เอกลักษณ คือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัขององคประกอบของแหลงท่ีเปนจุดหมายการทองเท่ียว 
เอกลักษณท่ีมีความหมายกวางๆ ท่ีเปนอัตลักษณหรือเฉพาะเจาะจงท่ีเปนลักษณะจริงแท ณ ท่ีนัน้ 
(Authentic) หรือเกิดเฉพาะถ่ิน (Endemic) หรือไมเหมือนใคร (Unique) ท้ังนี้มุงเนนท่ีระบบนิเวศ
ของพื้นท่ีนั้นๆ เอกลักษณะเฉพาะถ่ินนี้ นอกจากเปนส่ิงท่ีดึงดูดใจการทองเท่ียวแลวยังเปนส่ิงท่ีตอง
รักษาไวไมใหถูกทําลายหรือเปล่ียนแปลงไปจากการทองเที่ยว การเปล่ียนแปลงจะตองเปนไปตาม
ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมุงเนนจุดหมายของการทองเท่ียว (Destination) ท่ีเปนแหลงธรรมชาติ
รวมท้ังวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนหรือเกี่ยวของสัมพันธกัน  
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จึงกลาวไดวา แหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินกับแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีรากฐานอยูกบัธรรมชาติโดยมีกระบวนการเรียนรู เปน
กระบวนการทีข่าดไมได โดยเฉพาะอยางยิง่ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม 
กระบวนการเรียนรูจะเกิดข้ึนในทุกขณะทุกข้ันตอนของการจัดการการทองเท่ียวเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ทําใหมีการส่ังสมประสบการณท่ีดีมากข้ึน
ตามลําดบัรวมกันใหหมูผูเกีย่วของ การจัดการภายในพ้ืนท่ีทองเท่ียวเปนการจัดการอยางมีสวนรวม
ของทองถ่ินท่ีอาจหมายถึงชุมชนหรือประชาชนท่ีควรมสีวนรวมในการมีสิทธ์ิควบคุมและดแูล 
กระบวนการทองเท่ียว ต้ังแตการสํารวจ วางแผน จัดการ ดําเนินการ ซ่ึงนอกจากจะกอใหเกิดรายได
หรือผลประโยชนตอทองถ่ินแลว ยังช้ีถึงความสําคัญของทองถ่ิน และเปนกระบวนการเรียนรูลูทาง
การพัฒนาความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชนอีกดวย  
  ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2543) กลาวถึง สังคมวิทยาการทองเท่ียว (Sociological of Tourism) คือ วิชา
ท่ีกลาวถึงผลรวมของปรากฏการณและความสัมพันธตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธหรือการ
กระทําตอกนัและกันของมนุษยท่ีแสดงออกในรูปของวตัถุและศิลปวฒันธรรมประเพณี จนเปนเหตุ
ดึงดูดใจใหมีการเดินทางไปทําการศึกษาและทองเท่ียวตามแหลงตางๆ เขากลาวถึง ความสําคัญของ
สังคมวิทยาการทองเท่ียวตอระบบเศรษฐกจิ สังคม จิตวิทยา ดังนี ้

1. กอใหเกิดรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศใหแกประเทศชาติ 
2. กอใหเกิดการกระจายรายได 
3. กอใหเกิดการจางงาน 
4. เปนอุตสาหกรรมท่ีไมมีขีดจํากัด 
5. กอใหเกิดการหมุนเวียนเงินตราอยางกวางขวาง 
6. สรางความรูความเขาใจอันดรีะหวางคนในทองถ่ินหนึ่งกบัอีกทองถ่ินหนึ่ง 
7. พัฒนาระดับความเจริญของสังคมทองถ่ิน 
8. กอใหเกิดความม่ังคงปลอดภัยในสังคม 
9. ลดชองวางของสังคม และเสริมมาตรฐานสวัสดิการสังคมโดยตรง 
10. เสริมสรางสุขภาพและจิตใจท่ีดี 
11. ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมประเพณีระหวางทองถ่ิน 
12. สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของทองถ่ิน 
13. สรางความรูสึกรักและภาคภมิูใจ 
14. การทองเท่ียวชวยบํารุงรักษา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการทองเท่ียวมีท้ังทางตรงและทางออม โดยทางตรงเปนการไดงาน
จากอาชีพธุรกจิเกี่ยวกบัโรงแรม ภัตตาคาร มัคคุเทศก และการขนสง สวนประโยชนจากการ
ทองเท่ียวตอชุมชน คือ การผลิตสินคาพื้นเมืองหรือผลิตของท่ีระลึก การเล้ียงสัตวท่ีเพิ่มมากข้ึนเพือ่
นํามาใชในการประกอบอาหาร การผลิตพืชผักผลไม และการเกิดอาชีพบริการ ซ่ึงทําใหประชาชน
ในทองถ่ินมีงานทําและมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 

รสิกา อังกูร (2543) กลาวถึง การทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เปนการจัดการ
ทองเท่ียวท่ีมุงไปยังแหลงสถานท่ีในชุมชนชนบทท่ีชาวบานและชาวเขายังคงดําเนนิรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีดัง้เดิมของทองถ่ิน มีเอกลักษณของทองถ่ินท่ีเดนชัด เปนลักษณะท่ีเนน
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนขอเท็จจริงและเนน กิจกรรมท่ีใหความสนุกสนาน
และเอ้ือประโยชนแกนกัทองเท่ียว ชาวบานและตอชุมชนทองถ่ิน  

สินธุ สโรบลและสุภาวณี ทรงพรวาณิชย (2545) กลาววา การทองเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง
การทองเท่ียวท่ีชุมชนเปนผูดําเนินการ ต้ังอยูบนฐานความคิดท่ีวาชาวบานทุกคนเปนเจาของ
ทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเท่ียวนําเอาทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีอยูในทองถ่ิน ท้ัง
ดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังวิถีชีวิตความเปนอยูและวถีิการผลิตของ
ชุมชน มาใชเปนปจจยัหรือตนทุนสําคัญในการจดัการทองเท่ียวอยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอทองถ่ินท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมท้ังมีการใชทรัพยากรอยางยังยืน
ไปถึงคนรุนลูกหลาน 

วรรณพร วณิชชานุกร (2541) กลาวถึงวา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนการทองเท่ียวท่ี
ปกปองพื้นท่ีตางๆ ทางธรรมชาติและเปนวิถีทางท่ีจะกอใหเกดิประโยชนในทางเศรษฐกิจดวยการ
อนุรักษทรัพยากร ดังนัน้จึงเปนการทองเท่ียวท่ีมุงการศึกษาเปนหลัก  เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความ
เขาใจในการทํางานของสภาพแวดลอมวามีความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยางไร ซ่ึงเปนฐานของวิถี
ชีวิตของมนุษยในแตละพืน้ท่ี และเม่ือมนษุยเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมนัน้ๆ สภาพแวดลอม
จึงมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

หลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
1. เปนการทองเที่ยวท่ีไมกอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอม  
2. กอใหเกิดประโยชนในระยะยาวแกทรัพยากรชุมชนในทองถ่ิน และอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวเอง สวนหนึ่งของรายไดควรยอนไปสูการการอนุรักษ 
3. การเสริมสรางประสบการณใหแกนกัทองเที่ยวเปนการศึกษาดานวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน  
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4. ควรยอมรับในขอจํากัดของภาพแหลงทองเที่ยวตามลักษณะท่ีเปนอยู หากมีการพัฒนา
หรือเปล่ียนแปลงควรเปนไปเพื่อใหทัศนยีภาพของทองถ่ินดีข้ึน 

5. การวางแผน ตัดสินใจและดําเนินงาน ควรใหคนในทองถ่ินมีสวนรวมมากท่ีสุด มิใช
เปนเพยีงเปาหมายของการทองเท่ียว และใหบุคคลภายนอกมาคิดและตัดสินใจเพยีง
ฝายเดียว เพราะจะไมเปนไปตามความตองการของคนในทองถ่ินอยางแทจริง 

จากการทองเท่ียวชุมชุนและวัฒนธรรม เปนการนาํจุดเดนและการจดัการของพ้ืนท่ี 
ธรรมชาติและทรัพยากร รวมถึงส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนมา ใหดํารงอยูและเปนจุดสําคัญในการดึงดดู
นักทองเท่ียวซ่ึงการทองเท่ียวสรางนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยนืไดเชนกัน 
จากการกลาวของ นําชัย ทนุผล (2543) การที่ชุมชนใดหรือแหลงทองเท่ียวในมีความเหมาะสมใน
การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมไดหรือไม ควรใชเกณฑในการคัดเลือกแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตามท่ีสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดระบุไวดังนี้ 
คือ  

1. ศักยภาพของทรัพยากรแหลงทองเท่ียว พิจารณาสภาพทรัพยากรทีมี่ความเหมาะสม มี
ลักษณะเฉพาะ และคงลักษณะพ้ืนถ่ิน โดยเนนความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นท่ีและ
ความดึงดดูใจวามีมากนอยเพียงใด เพื่อใหความสําคัญท่ีตางๆกันในองคประกอบท่ีเปน
เอกลักษณ โดยศึกษาพิจารณา จาก ความสําคัญของระบบนิเวศ ความสมบูรณ ความ
หลากหลาย ลักษณะท่ีหายากและความสัมพันธท่ีเปนระบบพื้นท่ี ความโดดเดน
ทางดานกายภาพ สภาพท่ีมีความสวยงามของธรรมชาติ และองคประกอบทางดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ท่ีผสมผสานเพื่อดึงดดูความนาสนใจของพ้ืนท่ี 

2. ศักยภาพของการจัดการพิจารณาจากสภาพการจัดการในปจจุบันท่ีสามารถบงช้ีถึง
โอกาสในการเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเที่ยวใหสูงข้ึนได ดวยการใหการศกึษาการ
จัดการแกชุมชนและการรักษาซ่ึงทรัพยากรในการดแูละควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ  

จะเห็นไดวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนอยางยั่งยืน โดยชุมชน
จะตองมีสวนรวมในการพฒันา การทองเที่ยวโดยชุมชน จึงควรคํานงึถึงความสามารถในการรองรับ
ของธรรมชาติและชุมชนดวยการปลูกจิตสํานึกในการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณภีมิูปญญาของทองถ่ิน เพื่อพัฒนาไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 
และการสรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชนเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันท่ีกอใหเกิดการถาย
โอนความรูของคนในชุมชนจากแตละหมูบาน สามารถนําความรูไปแปรสูการดาํเนินการใหบัง
เกิดผลเปนจริง ดวยการนําทรัพยากรท้ังทางธรรมชาติ และวฒันธรรมประเพณีมาใชใหเกดิ
ประโยชนไดอยางเหมาะสมและมีความยั่งยืน  
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การอนุรักษ (Conservation)  
ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2543) กลาวถึง การอนุรักษ หมายถึง การใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด (Wise 

Use) หรือการใชทรัพยากรอยางสมเหตุสมผล (Rational Use) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใชทรัพยากร
วันนี้ตองคิดถึงวาวนัขางหนาตองมีใชดวย และอาจจะรวมความไดวา การอนรัุกษนั้นเปนแนว
ทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและมนษุยสรางข้ึนหรือวฒันธรรมใหเปนไปตามหลักวิชาการ เพื่อ
การมใีชในอนาคตนั่นเอง 

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา การอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ซ่ึง
เปนทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน หรือเปนผลผลิตทุกส่ิงอยางของมนุษยท่ีอยูรวมกันเปนสังคมยึด
ปฏิบัติสืบตอกันมา เปนการทํานุบํารุงรักษาและการใชสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรม อันไดแก 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พพิิธภัณฑ เมืองโบราณ และงานเทศกาลประเพณีตางๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสังคมทั้งในแงวิชาการและการทองเท่ียวท่ีแสดงออกถึงเกียรติภูมิของความเปนชาติไทยให
ไดยาวนานท่ีสุด 

 ดังนั้น การอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจึงมีความจําเปนสําหรับมนุษยในสังคม
เปนอยางยิ่ง ซ่ึงสามารถจําแนกได ดังนี ้

1. ความจําเปนในการใชสถานท่ีทองเท่ียวเพือ่การพักผอน 
2. สถานท่ีทองเท่ียวเปนแหลงสรางงานใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
3. สถานท่ีทองเท่ียวเปนแหลงทํารายไดใหแกประเทศ 
4. สถานท่ีทองเท่ียวเปนเคร่ืองหมายแสดงออกถึงความเจริญงอกงามทางดานวัฒนธรรม 
5. ชวยประชาสัมพันธประเทศ 
การจัดสถานท่ีทองเท่ียวในแงการอนุรักษส่ิงท่ีควรนํามาพจิารณาประกอบการตัดสินใจ

ดําเนินการมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังจะไดสัมผัส เชน 
สถาปตยกรรมภายในทองถ่ิน วิถีการดําเนนิชีวิตประจําวนัของประชากรในทองถ่ิน ฯลฯ ส่ิงท่ี
ประชากรในชุมชนนั้นๆ คาดหวังจะใหเกดิข้ึน เชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ เกิดความภาคภูมิใจตอ
สถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในชุมชนของตน  ฯลฯ และส่ิงท่ีผูรับผิดชอบและดําเนินการจดั
สถานท่ีทองเท่ียวคาดหวัง เชนใชงบประมาณนอย เปนโครงการท่ีชวยสงเสริม และสนับสนุนการ
อนุรักษทรัพยากร และทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศหรือทองถ่ิน 

การจัดสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในแงของการอนรัุกษสามารถทําดังตอไปนี้ ไดแก 
1. ควรจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานใหพอเพยีง 
2. สถานท่ีทองเท่ียวควรอยูในยานชุมชน หรืออยูไมหางไกลจากยานชุมชนมากนัก 
3. การจัดรานจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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4. การจัดสรางรานจําหนายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง 
5. การทําปายโฆษณา เพื่อช้ีแจงขอพึงปฏิบัติเม่ือเขาไปทองเที่ยวในสถานท่ีนั้น 
6. การรักษาความปลอดภัยและความสะอาด 
หลักการจัดสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในแงของการอนุรักษ อาจสรุปไดวา การ

จัดสรางสถานท่ีทองเท่ียวโดยการคํานึงถึงสภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นท่ีซ่ึงสามารถสะทอนให
เห็นถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีแสดงออกท้ังในแงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ยังจะเปนการ
สงเสริมสนับสนุนใหนักทองเท่ียวอยากเดนิทางเขาไปทองเท่ียวเพราะมองเห็นคุณคา
ศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณีของพื้นถ่ินนั้น  

การสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนและการอนุรักษ ดวยการอนุรักษส่ิงเฉพาะภายในทองถ่ิน ท่ี
มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต เปนส่ิงท่ีคนในทองถ่ินสามารสรางสวนรวมในการทองเท่ียวเพื่อดึงดูด
ประชาชนจากคนนอกพ้ืนท่ีทองถ่ินใหสามารถเขามาทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน ซ่ึง นําชัย ทนุผล (2542) 
กลาววาความเกี่ยวของของชุมชนทองถ่ินกบัการทองเท่ียว มีขอบเขต ลักษณะและรูปแบบ
กวางขวางและหลากหลายท้ังทางตรงและทางออม แตท่ีสําคัญ คือ ประโยชนของชุมชนท่ีไดรับทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมหรือทรัพยาการการทองเท่ียวของชุมชน ในประเด็นประโยชนท่ี
ไดรับทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน คือการสรางงาน การเกิดการพัฒนาอาชีพท่ีเกี่ยวของกบัการบริหารการ
ทองเท่ียว การเกิดระบบตลาด และเกิดระบบการผลิตวตัถุดิบทองถ่ินเพื่อปอนระบบตลาด ซ่ึงจะ
สงผลใหสมาชิกในชุมชนเกดิรายได สวนประเดน็ประโยชนดานสังคม ชุมชนจะเกดิการพัฒนา
ในทางสรางสรรคในสังคมข้ึน มีการติดตอทางสังคมท่ีมีรูปแบบมากข้ึน ท่ีเกีย่วกับการเขาไป
เกี่ยวของกับระบบการบริการทองเท่ียวของสมาชิกชุมชน สาธารณูปโภคชุมชน ซ่ึงจะไดรับการเอา
ใจใสพัฒนามากข้ึน เม่ือมีกจิกรรมทองเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน 

 
จากเนื้อหาสวนเกี่ยวกับการอนุรักษและการทองเท่ียวชุมชน เพื่อเปนแนวทางท่ีนาํมาใชใน

การสรางแนวทางการอนุรักษและการทองเท่ียวชุมชนใหแกกาดววัควายทุงฟาบด และกาดทองถ่ิน
อ่ืนๆ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมด สามารถนํามาใชในงานวิจยัได 2 สวนดังภาพ 2-4 ดังนี ้

 

ภาพ 2-4 กรอบการทบทวนวรรณกรรม 

 

1) วรรณกรรม 1 สําหรับ การกําหนดกรอบการมองหัวขอวิจัย การเลือกเคร่ืองมือวจิัย 
และการวิเคราะหขอมูล หากนําเนื้อหาในสวนท่ี 1 นี้มาเช่ือมความสัมพันธขอมูลทาง
แผนภาพวงกลม โดยแบงเนื้อหาออกเปน ความสัมพนัธเชิงกายภาพ ความสัมพนัธเชิง
สังคม ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความหมายของพ้ืนท่ี ไดดังนี ้
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ภาพ 2-5 ความสัมพันธของเนื้อหาวรรณกรรม 

จากภาพ 2-5 ในงานวจิัยเกี่ยวกับ กาดวัวควาย ในการศึกษาท่ีผานมา เนนไปในทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมโดยขาดประเด็นเช่ือมโยงดานความสัมพันธเชิงกายภาพ สังคมและเศรษฐกจิ 
ซ่ึงเปนกรอบการวิจัยในการหาความสัมพนัธของกาดววัควาย ระหวางเชิงกายภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจ ภายใตความหมายของพ้ืนท่ี เพื่อนําไปสรางเคร่ืองมือวิจัย และการวเิคราะหขอมูลตอไป 
 

2) วรรณกรรม 2 สําหรับการสังเคราะหขอมูลและสรางเปนแนวทางอนุรักษ
สภาพแวดลอมพื้นถ่ินท้ังของกาดววัควาย กาดนัดและกาดชนบทเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชน มีกรอบแนวคิดดังนี ้
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ภาพ 2-6 กรอบวรรณกรรมเพื่อการสังเคราะห 

กลาวโดยสรุป เนื้อหาของบทท่ี 2 ไดแสดงใหเห็นถึงกรอบวิธีคิดของการวิจยับูรณาการท่ี
รวบรวมองคความรูเร่ืองตลาด สภาพแวดลอม อัตลักษณพื้นถ่ิน และแนวความคิดการออกแบบ การ
อนุรักษและการทองเท่ียวเขาดวยกัน  การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบมีวตัถุประสงคของ
การนําไปใชเพื่อสรางกรอบวิธีวิจยั วเิคราะหและสังเคราะห เพื่อตอบวัตถุประสงคของงานวิจยั ใน
แตละสวนมีการนําไปใชตางกัน คือ วรรณกรรมเร่ืองตลาดและกาดววัควาย นาํมาใชเปนขอมูล
พื้นฐานของกาดววัควายในการศึกษาประวติัและความเปนมาเพื่อการเพิ่มเติมชองวางทางการศึกษา
ในประเด็นดานกายภาพและสภาพแวดลอมในมุมมองของกาดพ้ืนถ่ินซ่ึงเปนประเดน็ท่ีนํามาศึกษา
ในสวนวิธีวจิัยในบทท่ี 3 และการวเิคราะหผลการศึกษาในบทท่ี 4 นําวรรณกรรมเร่ืองแนวความคิด
ดานสภาพแวดลอมและแนวความคิดเร่ืองอัตลักษณพืน้ถ่ินนํามาใชในการสรางกรอบการเก็บขอมูล
และนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามแนวคิดท้ังสองสวนเพื่อหาความสัมพนัธระหวางพืน้ท่ีเชิงกายและ
ปฏิสัมพันธของผูใชงานท่ีกอใหเกิดอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด  เม่ือไดผลการ
วิเคราะหท้ังหมดหรืออัตลักษณพืน้ถ่ินแลว นําผลที่ไดไปใชในการสังเคราะหในบทท่ี 5 ภายใต
กรอบแนวความคิดในการออกแบบและการอนุรักษและการทองเท่ียวชุมชนเพื่อนําอัตลักษณพืน้ถ่ิน
ท่ีไดไปใชในการสรางแนวทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินเพื่อการทองเท่ียวชุมชน
ตอไป 


