
 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  
 ของหมูบานอนุรักษควายไทย  ( บานควาย – สุพรรณบุรี ) 

 
 
 
 
 
 
 

ศรีสุดา   พรมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 
พ.ศ.2550 

 

DPU



 

Local Way of Living, Culture And Inheritance for Eco- Tourism Promotion of 
Thai Buffalo Village  (Ban Kwai - Supanburi) 

 
                                                        
 
 
 

 
 
 

SRISUDA  PROMTHONG 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Arts (Communication) 

Department of Business Communication 
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2007 

DPU



 ฆ  

หัวขอวทิยานพินธ                           วิถีชีวติและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของหมูบานอนุรักษควายไทย 

                                                        (บานควาย-สุพรรณบุรี) 
ช่ือผูเขียน     ศรีสุดา   พรมทอง 
อาจารยทีป่รึกษา     ผศ.ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว 

สาขาวิชา     นิเทศศาสตรธุรกิจ 

ปการศึกษา     2549 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหมูบานอนุรักษควาย
ไทยวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้งหมูบานมีเปาหมายหรืออุดมการณในการสืบสานวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  การใชส่ือพื้นบานในฐานะทุน
วัฒนธรรมวาสามารถสะทอนอัตลักษณของวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม และเพื่อศึกษานักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมูบานอนุรักษ
ควายไทยถึงความประทับใจ และเขาใจในอุดมการณ  ในอันที่จะสอดคลองกับผูกอตั้งหมูบาน
อนุรักษควายไทย โดยใชวิธีการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยมีกลุมเปาหมายใน
การวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 32 คน อันประกอบดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมชาวบานภายใน-ภายนอก
หมูบาน และกลุมนักทองเที่ยว 
 

ผลการวิจัยพบวา 
 

1.  หมูบานอนุรักษควายไทยกําเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2545โดย นายประ
ภัตร  โพธสุธน  อดีต ส.ส. พรรคชาติไทย เปนผูกอตั้งโครงการ วัตถุประสงคในการกอตั้งหมูบาน
เพื่อ (1) เพื่อเปนสถานที่ในการธํารงคอนุรักษควายไทยไวมิใหสูญพันธุ  และ สงเสริมใหมีการเลี้ยง
ดูอยางมีคุณคา (2)  เพื่อใหคนไทยและเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูศึกษาสภาพวิถีชีวิตบรรพบุรุษไทย
พื้นบานภาคกลางในสมัยกอน  (3)  เพื่อรณรงคใหคนไทยละเวนจากการบริโภคเนื้อควาย โดยเมื่อ
บรรลุทั้ง 3 วัตถุประสงคแลวจึงเกิดเปนรูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษขึ้นมา เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย 
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2.  การใชส่ือพื้นบานของหมูบานอนุรักษควายไทยในฐานะทุนวัฒนธรรม สามารถ
สะทอนอัตลักษณของวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลาง ประกอบไปดวย 5 ประเภท ที่สําคัญ คือ   
(1)  ศิลปะการแสดงพื้นบานไทยภาคกลาง เชน การแสดงเพลงอีแซว  (2)  สถาปตยกรรมไทยภาค
กลาง เชน บานทรงไทยภาคกลาง เครื่องมือและอุปกรณการดําเนินวิถีชีวิตชาวนาไทย  (3)  ประเพณี
และวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เชน การจําลองประเพณีการแตงงาน  (4)  วิถีชีวิตความเปนอยูของคน
ไทยพื้นบานภาคกลาง (5)  อาหารไทยภาคกลาง ประกอบไปดวยขนมไทย เชน ฝอยทอง ทองหยิบ 
ทองหยอด 
 

3.  นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมูบานอนุรักษควายไทย มีความเขาใจในอุดมการณ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบาน  ดังนี้   (1) ความเขาใจตอโครงการหมูบานอนุรักษ
ควายไทย ที่เปนโครงการจัดขึ้นเพื่อธํารงคอนุรักษควายไทยไวมิใหสูญพันธุ และรณรงคมิให
บริโภคเนื้อควาย  (2)  ความเขาใจตอการแสดงการจําลองวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมไทย
พื้นบานภาคกลาง เชน การจําลองพิธีการแตงงาน และวิถีชีวิตชาวนาไทยดั้งเดิม เพื่อสืบสานไวให
นักทองเที่ยวไดเรียนรูศึกษา  (3)  ความเขาใจตอการอนุรักษศิลปะการแสดงของทองถ่ิน เชน การ
แสดงเพลงอีแซว ที่นับวันจะหาชมไดยาก  (4)  ความเขาใจในหมูบานอนุรักษควายไทย ที่มุงหวังให
เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

  

กลาวโดยสรุปไดวา  การกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษ
ควายไทยมิใหสูญพันธุและรณรงคใหละเวนจากการบริโภคเนื้อควาย จัดใหมีการจําลองวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพื้นบานเพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูศึกษา โดยอาศัยส่ือพื้นบานในการสะทอนอัต
ลักษณของวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลาง จนเกิดเปนรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ
หมูบานอนุรักษควายไทย 
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ABSTRACT 

 
This qualitative research is aimed at investigating how Thai Buffalo Village was 

founded and what the village founder’s goals and idealism for  inheritance of local way of living 
and culture are in order to promote ecotourism, how the use of  local media as cultural investment 
can reflect the identity of the local culture in the central part of Thailand and whether it 
corresponds with the founder’s objectives. Furthermore, the research also focused on studying 
visitors to the village about their impression and understanding of the village founder’s idealism. 
Documentary research, in-depth interview and participatory observation were used for data 
collection. The target group studied consisted of community leaders, residents living inside and 
outside the village including tourists totaling 32 persons. 
 
The findings were as follows 
         

1. Thai Buffalo Village was founded on March 16, 2002 by Mr. Prapan Pothisuthon, 
the former MP of Chart Thai Party. His objectives in establishing the village were to (1) conserve 
Thai buffalos from extinction and properly nurture them (2) provide Thai people and future 
generations with the knowledge of local way of living Thai ancestors in the central part of 
Thailand led in ancient time and (3) campaign against beef consumption. If these three goals are 
achieved, the model of eco-tourism to attract visitors to Thai Buffalo Village can be developed. 
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2. Local media used by Thai Buffalo Village as cultural investment can reflect the 
identity of local culture of the central part of Thailand. Five major types of media include (1) the 
central Thai performing arts such famous local singing called “Pleng Esaew” (2) the central Thai 
architecture such  central Thai-style houses, tools and equipment for Thai farmer’s way of living 
(3) central Thai customs, traditions and culture such simulated Thai wedding ceremony (4) local 
Thai way of living in the central part of Thailand and (5) Thai traditional cuisine such as sweets 
made from eggs and sugar called “Foi - Thong”, “Thong - Yip” and “Thong - Yod”. 
 

3. Visitors to Thai Buffalo Village had good understanding of the village founder’s 
goals and idealism as follows: (1) Thai Buffalo Village is the place established to conserve Thai 
buffalos from extinction and to campaign against beef consumption (2) understanding  and 
knowledge about the central Thai way of living and culture such as Thai traditional wedding 
ceremony and Thai farmer’s way of living inherited for tourists so that they can better learn about 
Thai culture (3) insight into the conservation of local performing arts such “Pleng Esaew”, the 
central Thai local singing which is rare to be seen nowadays and (4) understanding of the village 
founder’s expectation for Thai Buffalo Village to be a dominant attraction of eco-tourism. 

 
To sum up, Thai Buffalo Village was established on the purpose of conserving Thai 

buffalos from extinction, campaigning against beef consumption as well as  providing simulated 
the central Thai way of living and culture for future generations to study by using various types of 
local media which reflect the central Thai local culture and all of these lead to the development of 
a model of eco-tourism of Thai Buffalo Village. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธเร่ือง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี)” สําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี โดยไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหลายทานที่ไดใหความสนับสนุนชี้แนะ ผูวิจัยขอกราบ
ขอบคุณ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดสละเวลาอันมีคาจาก
ภารกิจ ในการใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น ชวยเหลือตรวจทานขอบกพรองตาง ๆ ใหผูวิจัยทํา
วิทยานิพนธนี้จนสําเร็จ 

 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยอรุณ งามดี  ประธานกรรมการการสอบวิทยานพินธ
ศาสตราจารย สุกัญญา สุดบรรทัด  และ  ดร.อัญชลี จุฬาพิมพพันธุ  กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึง
กรุณาใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการ  ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนเกีย่วกับ
รายละเอียดเนือ้หาตาง ๆ เพือ่ใหวิทยานพินธฉบับนี้มีความสมบูรณ 

 

ขอขอบพระคุณ คุณประภัตร  โพธสุธน ผูกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย ที่ไดกรุณา
เอื้อเฟอสถานที่ ใหผูวิจัยไดเขาไปทําการศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณ คุณจําลอง เสือนอย  คุณลุงบุญ
สง เกศสุริยงค คุณปาสําราญ  คลายหิรัญ  และชาวบานในหมูบานอนุรักษควายไทย  ที่ไดกรุณาให
ขอมูลและชวยตอบคําถามสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี  จนทําใหงานวิจัยเลมนี้เสร็จ
สมบูรณ 

 

ขอขอบคุณ  เพื่อน ๆ ทุกคนในคณะนิเทศศาสตร  ที่คอยแลกเปลี่ยนประสบการณ  ให
กําลังใจดวยดีเสมอมา และที่สําคัญที่สุด  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ที่คอยใหกําลังใจ
และสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ จวบจนวาระสุดทาย ตลอดจนบุคคลสําคัญอีกหลายทานที่ใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือผูวิจัยดวยดีเสมอมา 

 

สุดทายหากวิทยานิพนธเลมนี้ไดกอใหเกิดประโยชนและคุณคาตอผูที่สนใจ ผูวิจัยขอ
อุทิศความดีทั้งหมดนี้ แดบุพการี ครู อาจารย ผูมีพระคุณตอวิทยานิพนธเร่ืองนี้ทุกทาน  สวน
ขอผิดพลาดและขอบกพรองใด ๆ ที่เกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้  ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
 

                                                                                                            ศรีสุดา  พรมทอง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

“ในนํ้ามีปลา  ในนามีขาว  แผนดินของเรานี้แสนอุดมสมบูรณ บานเมืองราบคาบดวย
อนุภาพ พอขุน-รามคําแหง คํ้าจุนใหชาติไทยไพศาล สรางทํานาทําไร ทั่วแควนแดนไทย เราไถเรา
หวาน หมากมวงหมากขาม หมากพราวหมากลาง พืชผลตางๆลวนงามตระการ สรางบานแปลง
เมือง ใหเกียรติไทยลือเล่ืองไปทั่วทุกถ่ินฐาน จูงวัวไปคาขี่มาไปขาย ปวงราษฎรทั้งหลาย ไดอยูเปน
สุขสําราญ ” 

 
เสียงบทเพลงในสมัยเด็กยังคงดังกึกกองอยูในความทรงจํา ดวยผลงานการประพันธคํา

รองของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ที่แสดงถึงความเปนไทย ประเทศแหงความอุดมสมบูรณ เปน
แหลงอูขาวอูนํ้าที่สําคัญมาอยางชานาน บรรพบุรุษรุนปูยา ตายายของเราไดสํานึกในความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยสะทอนใหเห็นเปนองครวมวา “ ทรัพยในดิน สินในนํ้า ” จะ
หันไปทางไหนก็มีแตของกินของใชจนมีคําพูดเปนนัยวา “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว”  มีดินและนํ้าที่
อุดมสมบูรณ เพื่อการเพาะปลูกพืชพันธุ ธัญญาหารและการมีวิ ถีชีวิตที่อยูดีกินดีมี สุขตาม
สภาพแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ กอใหเกิดศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมพื้นบานในรูปแบบของ
ภูมิปญญาทองถ่ินที่หลากหลาย ดังนั้นการเรียนรูของดีในทองถ่ินที่มีคุณคาเหลานี้จึงเปนเรื่องที่
สําคัญและจําเปน กอนที่ ทรัพยในดินสินในนํ้าเหลานี้จะสูญหายไปทามกลางกระแสธารของการ
พัฒนาประเทศตามแบบเศรษฐกิจและสังคมทุนนิยมยุคใหม 

 
ในสังคมมนุษยทุกวันนี้เรามิอาจปฏิเสธไดเลยวาความสงบในการดําเนินชีวิตเปนผล

พวงที่เกิดขึ้นจากการดํารงอยูของวัฒนธรรมนั่นเอง ความสําคัญของวัฒนธรรมไมเพียงแคทําใหเรา
ทราบวาเราแตกตางจากสังคมอื่นอยางไรเทานั้น หากแตวัฒนธรรมไดธํารงไวในหลายหนาที่ 
เพื่อใหสังคมไดดําเนินไปอยางราบเรียบทําใหผูคนในสังคมมีชีวิตที่เปนสุข เร่ิมตั้งแตการวาง
แนวทางในการปฏิบัติ การกําหนดพฤติกรรม คานิยม การดําเนินวิถีชีวิต รวมถึงแนวทางในการ
ถายทอดวัฒนธรรมนั้นโดยแสดงผลออกมาในลักษณะตางๆ ทั้งทางวัฒนธรรมวัตถุ อาทิ อาหาร 
เครื่องแตงกายตางๆ  บานเรือนที่พักอาศัย  เปนตน  หรือจะเปนวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุอัน
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ประกอบดวยขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู ความเชื่อ คานิยม รวมถึงงานศิลปะตางๆ กฎเกณฑ 
และกฎหมาย ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคมที่ดําเนินไปดวยความสงบ
เรียบรอยและมีระเบียบแบบแผนนั้น 

 
การดําเนินวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมพื้นบานของแตละสังคมเปนเรื่องธรรมชาติของสังคม

นั้นอันเนื่องมาจากการสรางและสั่งสมวัฒนธรรมในสภาพแวดลอมของสังคมที่แตกตางกัน ดังเชน
ที่พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต) กลาวไวในปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานฉลอง 100 ป พระยา
อนุมานราชธน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2531 วาวัฒนธรรมคือผลรวมของการสั่งสมสรางสรรคภูมิ
ธรรมภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้นๆ หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา วัฒนธรรมคือ
ประสบการณ ความรู ความสามารถที่สังคมนั้นมีอยู หรือเนื้อตัวทั้งหมดของสังคมนั่นเอง ดวยเหตุนี้
อาจกลาวไดวา วัฒนธรรมใดก็ตามยอมเหมาะสมกับสังคมนั้น อันเนื่องมาจากการสรางสะสม และ
ปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมของบรรพชนในชุมชนนั้นๆ 

 
ดังที่ พระยาอนุมานราชธน นักปราชญสําคัญของชาติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทางดาน

วัฒนธรรมระดับโลก ประจําปพุทธศักราช 2531 ขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดใหบทนิยามคําวา “วัฒนธรรม” ไววา  

  
วัฒนธรรม คือมรดกแหงสังคม ซ่ึงสังคมรับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม เปนผลิตผล

ของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอนสืบตอเปนประเพณีกันมา” และเนื่องจาก
วัฒนธรรมพื้นบานในรูปแบบของภูมิปญญาทองถ่ินที่สืบทอดตอกันมานับเปนรอยๆปนี้ คือ จุดแข็ง
ของประเทศไทย 

 
จุดแข็งของประเทศไทยเปนองคความรูที่เราไดส่ังสมเอง ตางจากเทคโนโลยีที่ใชกนัใน

ปจจุบันซึ่งลวนแลวแตนําเขาจากตางประเทศเกือบทั้งสิ้น  การทอดทิ้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภูมิ
ปญญา ทองถ่ินที่สืบทอดกนัมายาวนาน  จะทําใหวฒันธรรมประเทศชาติขาดรากเหงา  สูญเสียความ 
เปนอัตลักษณความเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิวัฒนาการของโลกไดชักนําเทคโนโลยีที่กาวหนา
มาสูสังคมไทย  กอใหเกิดผลกระทบตอมวลมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ  ในน้ําทีเ่คยมีปลา ไดลด
จํานวนลงจากฝมือของมนุษย การจับสัตวน้ําที่ผิดวิธีทําใหวงจรชีวิตเริ่มสูญเสียไป ในนามีขาวทุง
ขาว ที่เคยออกรวงสีทองสวยงามชูชอเลนลม ขณะนี้ไดลดจํานวนลง เนื่องจากพื้นทีเ่กษตรกรรมถกู
นําไป ใชเพื่อความเจริญดานอื่น อาทิ หมูบานจัดสรร  ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ยิ่งไปกวา
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นั้น ผลจากความเจริญทางวัตถุ และการนําเขาของสารเคมี เปนตนตอของความสูญเสียที่เกิดขึน้
อยางไมรูตัว ยิ่งไปกวานัน้ สัตวมีคาที่เกือบถูกลืม และเคยมีบุญคุณมหาศาล มีความสําคัญตอปาก
ทองของคนไทยมาเนิน่นานอยางกระบือ หรือที่ในภาษาชาวบานเรยีกกันวา “ควาย” มีความสัมพนัธ
กับมนุษยมานานไมวาจะสมยัประวัติศาสตรไทย สงครามของพี่นองชาวบางระจนัทีน่ายทองเหม็น
ขี่กระบือ (ควาย) เขาตอสูกบัพมา เพื่อปองกันเอกราชของประเทศไทยจนกระทั่งตวัตาย  เมื่อปพศ.
2308  นอกเหนือจากเราจะใชกระบือเปนพาหนะในการรบแลว กย็ังถูกนํามาใชกับการเกษตรกรรม
อีกดวย ไดแก การไถนา ปลูกขาว  แตดวยความเจริญทางเทคโนโลยี ควายเหล็ก (รถไถ) จึงเขามา
แทนที่ควายในสังคมเกษตรไทยทําใหควายที่เคยทําประโยชนมาเปนเวลายาวนานนัน้ถูกแปรเปลี่ยน
จากสัตวทีใ่ชแรงงานในทุงนา และอยูคูเกียรติชาวนามาเปนสัตวที่ใชทาํอาหารเพียงอยางเดยีว ทําให
คุณคาของควายที่สําคัญและยิ่งใหญมาตั้งแตอดีตกาลนั้นไดสูญหายลงไปอยางนาเสยีดาย และถูก
ปลอยทิ้งไวในทองทุงอยางไรความหมาย 

 
ดังนั้น  การเรียนรูวิ ถีชีวิตทองถ่ินผานผู เฒาผูแกที่ไดกําความลับธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมพื้นบานตางๆไวในหวงสมองที่เปรียบเสมือน “หองสมุดเคลื่อนที่” จึงตองรีบดําเนินการ
อยางรีบดวน กอนที่ทานเหลานั้นจะไมสามารถถายทอดภูมิปญญานั้นได 

 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) 
 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนกลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งที่จะถูกนํามาใชในการ

เรียนรูวิถีชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบานในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) 
หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติและแหลง
วัฒนธรรมอย างมีความรับผิดชอบ  โดยไมกอให เกิดการรบกวนหรือความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตมีวัตถุประสงคอยางมุงมั่น เพื่อชุมชน ศึกษาเรียนรู และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณและสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
แหลงธรรมชาตินั้น อีกทั้งชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเกิดประโยชนตอชุมชนอีกดวย ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดรับการผลักดัน
และสงเสริมใหเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน และยังสามารถใชเปน
เครื่องมือ หรือมาตรการหนึ่งในการสงเสริมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีแนวโนมวาจะ
ลดนอยหรือเสื่อมโทรมลง อันเปนผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแนวคิดที่มีสาเหตุจากการบรรจบของแนวโนมในดานการอนุรักษและ
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แนวโนมแหงการเปลี่ยนแปลงดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กลาวคือ ในชวงทศวรรษที่ผานมา
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายไดพยายามผสมผสานเรื่องของการอนุรักษ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการใชประโยชนพื้นที่อนุรักษใหเปนแหลงพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ควบคูไปกับการสงวนรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการทองเที่ยวในพื้นที่
อนุรักษ ดวยความเชื่อที่วาการทองเที่ยวดังกลาวนี้ จะเปนทางเลือกหนึ่งที่เปดโอกาสใหมีการจาง
งานและสรางรายไดจํานวนมากทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหแกราษฎร
ในชนบทใหตระหนักถึงความสําคัญและชวยสนับสนุนการสงวนรักษาพื้นที่อนุ รักษและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้น พบวาในชวง 
7-8 ปที่ผานมา มนุษยมีความตองการการทองเที่ยวในรูปแบบผจญภัยมากขึ้น รวมทั้งการไดเขาไปมี
สวนรวมและสัมผัสธรรมชาติอยางแทจริง นอกจากนี้นักทองเที่ยวธรรมชาติมีความตองการที่จะ
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับสถานที่ที่ไดไปเยือน ทั้งในดานระบบนิเวศ ชนิดพันธุพืชและสัตวที่ไดพบเห็น 
รวมถึงประเด็นปญหาดานการอนุรักษ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีสาเหตุสําคัญจากการตื่นตัวและ
ใหความสนใจในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปญหาใน
ประเทศตางๆทั่วโลก โดยนโยบายในการทองเที่ยว คือ 

 
1. เปนพื้นที่ธรรมชาติที่มีการอนุรักษไว รวมถึงแหลงประวัติศาสตร โบราณคดีและ

วัฒนธรรมที่ปรากฎในพื้นที่ธรรมชาตินั้นๆ 
2. มุงเนนที่คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยวมากกวา

การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
3. เนนใหทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ

แหลงทองเที่ยว 
4. ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสเรียนรู หรือมีประสบการณโดยตรงกับสภาพแวดลอม

ธรรมชาติ นอกจากจะไดรับความพึงพอใจแลว ยังเปนการสรางเสริมประสบการณดานสิ่งแวดลอม 
5. เปนการทองเที่ยวที่คืนประโยชนสูธรรมชาติและชุมชนทองถ่ิน ทั้งทางตรงและ

ทางออม 
6. เปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีความแตกตางอยางชัดเจนจากการทองเที่ยว

ทั่วๆไป กลาวคือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมุงเนนในดานการทองเที่ยวควบคูกับการดูแลรักษาและ
คงไวซ่ึงคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว การเพิ่มพูนประสบการณที่มีคุณคาใหแก
นักทองเที่ยว การพัฒนาจิตสํานึกและความเขาใจของนักทองเที่ยวในการทําคุณประโยชนใหแก
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ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหลงทองเที่ยวตั้งอยู 
นอกจากนี้ ยังมุงเนนดานการสงเสริมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูที่นาสนใจของ
ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมที่ปรากฏในพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเปดโอกาสใหมีการศึกษา
เรียนรูและสรางความพึงพอใจเกี่ยวกับความหลากหลายและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุมชน
เหลานั้นดวย 

 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีองคประกอบสําคัญที่ควรพิจารณาอยู 3 ประการ คือ การ

สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความพึงพอใจของ
นั กท อง เที่ ย วและการมีส วนร วมของชุมชนการสร า งจิ ตสํ านึ ก เกี่ ย วกับการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติและระบบนิเวศ หากปจจัยขางตนไดรับผลกระทบกระเทือนจากการใชประโยชนใน
รูปแบบใดก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความเสื่อมโทรมหรือถูกทําลายจนดอยคุณคาไปก็มีอยูสูง ดังนั้น
การใหความรูความเขาใจใหแกนักทองเที่ยว พรอมทั้งการสรางจิตสํานึกในการปกปองรักษา
ธรรมชาติแวดลอมระหวางการเดินทางทองเที่ยวจึงเปนสิ่งจําเปน รวมถึงการสรางจิตสํานึกดานการ
อนุรักษใหกับราษฎรทองถ่ิน มัคคุเทศก และเจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบแหลงทองเที่ยวนั้น
ดวย วิธีการสรางจิตสํานึกในดานการอนุรักษสําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่นิยมใชกัน 
โดยทั่วไปไดแก การจัดทําโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ เชน การจัดตั้งศูนยส่ือความหมาย
ธรรมชาติในแหลงทองเที่ยว การจัดเอกสารสิ่งพิมพที่จําเปนตอการศึกษาเรียนรู การจัดนิทรรศการ/
แผนปายบรรยายตามจุดทองเที่ยวตางๆ การจัดทําเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการ
ฝกอบรมมัคคุเทศก และเจาหนาที่ใหสามารถชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ของสิ่งตางๆที่นักทองเที่ยวพบเห็น ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษสวน
ใหญเปนผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะตางๆ ทั้งสภาพภูมิทัศนตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่ยากลําบากตอการเดินทางและทาทาย นักทองเที่ยว
กลุมนี้จะตองการการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติใน
แงมุมตางๆ ทั้งในระดับกวางและในระดับลึกซึ้ง ซ่ึงเปนเสมือนการเพิ่มพูนประสบการณและไดรับ
ความพึงพอใจในการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ินในระยะยาว และขณะเดียวกันการทองเที่ยวมีผล
ตอการคงอยูของธรรมชาติแวดลอม ดังนั้นการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะชวยใหชุมชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวทั้งทางตรงและ
ทางออม และทําใหชุมชนทองถ่ินตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
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และลดการพึ่งทรัพยากรธรรมชาติลง ซ่ึงนับวาเปนวิธีการหนึ่งในการสงเสริมการอนุรักษ ซ่ึงมี
ความสําคัญตอสังคมสวนรวมระดับประเทศ 

 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนกิจกรรมที่เอ้ือใหเกิดประสบการณเรียนรูแกนักทองเที่ยว 

และไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนแนวคิดที่จะทําใหกิจกรรมการทองเที่ยวชวยสงเสริมการศึกษา
ธรรมชาติและการอนุรักษส่ิงแวดลอม การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะชวยสรางรายได และ
ยังเปนการสรางงานใหกับประชาชนในทองถ่ินเพื่อเพิ่มรายได เมื่อประชาชนในทองถ่ินมีรายได
เพิ่มขึ่นจากกิจกรรมการทองเที่ยว ก็จะชวยลดความจําเปนในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดํารง
ชีพ ดวยเหตุผลดังกลาวการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว และการอนุรักษส่ิงแวดลอม สามารถดําเนินควบคูกันไปได หรืออาจกลาวไดวา การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
จากความสําคัญดังกลาว ดวยตระหนัก รักษและเห็นคุณคา จึงเปนที่มาของหมูบาน

อนุรักษควายไทย บานควาย-สุพรรณบุรีแหงนี้สามารถเปนแบบอยางที่ดีในการสรางความสมดุล
ของการอนุรักษและการพัฒนาที่จะกอใหเกิดพัฒนาการ การกอตัวที่เปนรูปแบบ และมีประสิทธิผล
อยางยิ่งในการรังสรรค สรางวิถีชีวิต สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสืบสานตํานานความเปน
ไทยภาคกลางในอดีต เพื่อคงไวใหลูกหลานไทยไดทําการศึกษา และระลึกถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ 
ที่ถายทอดมาเปนมรดกไทย และมุงอนุรักษใหดํารงสืบทอดตอเนื่องไป กลายเปนแหลงทองเที่ยว
ทางดานวัฒนธรรมและการเกษตรที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศไทย 

 
หมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี) 
 
หมูบานอนุรักษควายไทย เร่ิมกอตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545  ตั้งอยูที่   ตําบลวังน้ําซับ  

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  อยูริมทางหลวงหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี-ศรีประจันต) 
กิโลเมตรที่ 115-116   อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับอําเภอสามชุก ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอดอน
เจดีย  ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอโพธิ์ทอง  และทิศใตติดตอกับอําเภอเมือง  หมูบานอนุรักษควาย
ไทยเปนสถานที่จําลองเพื่อรวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบานภาคกลาง บนพื้นที่ 115 ไร  โดยแบง
ออกเปนสวนตางๆ เชน  หมูบานชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย มีลานนวดขาว 
คอกควาย โครงการเกษตรทฤษฏีใหม บานเรือนไทยภาคกลาง  เรือนแตละหลังมีกิจกรรมสําหรับ
ผูสนใจ  เชน  เรือนแพทยแผนไทย  การนวดแผนไทย  และการใชสมุนไพร เรือนโหราศาสตร มี
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ลานแสดงควายชวงเชา แสดงรอบ 11.00-11.30 น.  ชวงบายรอบ 16.30-17.00 น.  ดานหนาทางเขามี
รานขายสินคาที่ระลึกของบานควายสําหรับนักทองเที่ยว  บานควายเปดใหเขาชมทุกวัน วันจันทร-
ศุกร ตั้งแตเวลา 09.00-18.00 น.  วันเสาร-อาทิตย 09.30-18.30 น.  คาเขาชมผูใหญ 20 บาท เด็ก 10 
บาท ชาวตางประเทศ 300 บาท 

 
นอกจากนี้ภายในบริเวณบานควาย ยังมีการบริการเรือนพักนักทองเที่ยวภายใตช่ือ 

“บานไทยรีสอรท” ไวคอยบริการนักทองเที่ยวที่ประสงคจะเขาพัก โดยราคาหองพัก วันศุกร-เสาร 
และ นักขัตฤกษ บานไทย ราคา 1,150 บาท บานบาหลี ราคา 1,750 บาท วันอาทิตย-พฤหัสบดี บาน
ไทย ราคา 950 บาท บานบาหลี ราคา 1,450 บาท 

 
การตอนรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนหมูบานอนุรักษควายไทยนั้น  เนนในเรื่องของการ

ดําเนินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลาง  ที่ถายทอดสูนักทองเที่ยว  เพื่อใหเกิดความ
ประทับใจ มีโอกาสไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต  วัฒนธรรม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
ของทองถ่ิน ตามวัตถุประสงคของโครงการ สงผลใหนักทองเที่ยวไดเห็นตัวตนที่แทจริงของ
ชาวบาน ตองอาศัยส่ือที่เรียกวา  “ส่ือพื้นบาน” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่สรางสรรคขึ้นจากวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวบาน ทั้งสิ่งที่สัมผัสได ในรูปของวัตถุส่ิงของ ภาษาพูด การแสดง การ
กระทําตางๆที่สามารถใชในการสื่อสารวัฒนธรรมของชาวบานควายไปยังนักทองเที่ยวได 

 
เนื่องมาจากหมูบานอนุรักษควายไทยเปนหมูบานจําลองที่ เพียบพรอมไปดวย

วัฒนธรรมชุมชน  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบความสัมพันธ และทรัพยากรบุคคล ที่
ถายทอดออกมาเปนสื่อพื้นบาน และรูปแบบการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวของชาวบานควาย เปน
การนําวัฒนธรรมมาแปรเปนสินคา ตั้งแตวัฒนธรรมการตอนรับ วัฒนธรรมการกินอยู การดํารงชีพ 
งานหัตถกรรมตางๆ เปนตน ส่ิงเหลานี้ คือ ส่ือพื้นบาน ซ่ึงสามารถเปรียบไดกับทุนวัฒนธรรม ซ่ึง
เปนทุนที่ส่ังสม และหาไดภายในหมูบาน โดยไมตองไปเสาะแสวงหาจากที่อ่ืนๆ 

 
วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงตัวตนที่แทจริงของคนพื้นบานภาคกลางมีอยูมากมาย แตส่ิง

หนึ่งที่เปนเอกลักษณโดดเดน คือ ภาษาพื้นบาน ซ่ึงเปนภาษาพูดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่เรียกกันวา
“เหนอแบบสุพรรณ” เนื่องจากเวลาพูดมักจะเยื้องผิดเพี้ยนจากภาษากลางไป เชนคําวา “ไปไหน” ก็
จะออกเสียงวา “ไปไหน” เปนตน 
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ศรีประจันตมีศิลปะการแสดงของทองถ่ิน ที่เรียกวา “เพลงอีแซว” เปนการแสดงที่สืบ
ทอดตอเนื่องมาชานานและสามารถสรางชื่อเสียงใหกับคนสุพรรณไดอยางมาก โดยเฉพาะ การขับ
รองโดยศิลปนที่มีช่ือเสียงอยาง “แมขวัญจิต ศรีประจันต” การแสดงมักจะขับรองเลนกันระหวาง
ฝายชายและฝายหญิง เรียกวา “แมเพลง” จะผลัดเปลี่ยนกันรองโตตอบกัน ซ่ึงในปจจุบันก็ยัง
สามารถหาชมไดตามพื้นบานชนบท 

 
การแตงกายพื้นบาน จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยถาเปนคนโบราณจะแตงกายดวยเสื้อ

คอกระเชา และนุงโจงกระเบน หรือผาถุง สวนคนรุนตอมาก็มักจะแตงกายดวยชุดมอฮอม 
 
อาชีพของคนพื้นบาน ก็คือ การทํานา ทําไร และทําสวน การปลูกพืชผักผลไม การทํา

การเกษตรโดยใชแรงงานจากควาย แตปจจุบันภาพการใชควายไถนานั้นไมมีใหเห็นแลว เพราะมีรถ
ไถเขามาแทนที่ควาย เมื่อเสร็จจากฤดูไถหวานแลว ก็มักจะหันมาทําเครื่องจักรสาน เพื่อนําไวใช
ประกอบอาชีพ เชน การดักปลาโดยใชลอบ, ไซ เปนตน 

 
เอกลักษณ  วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวหมูบานอนุรักษควายไทยในขางตน  

ทั้งภาษา   การแตงกาย   ศิลปะการแสดงลวนเปนทุนวัฒนธรรมที่ชาวบานควายไดนําไปใชเปนสวน
หนึ่งของการสืบสาน  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ดังความหมายที่  รังสรรค  ธนะพรพนัธุ 
(2539:4)  ไดใหความหมายของทุนวัฒนธรรมวาหมายถึง  ทุนที่ใชไปในการผลิตสินคาและบริการ 
สวนสินคาวัฒนธรรม หมายถึง สินคาและบริการที่วัฒนธรรมฝงตัวอยูในสินคา หรือบริการนั้น 

 
โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย ถือเปนหนึ่งในโครงการของจังหวัดภาคกลางที่อยู

หางจากกรุงเทพฯเพียงไมกี่กิโลเมตรใชเวลาในการเดินทาง 1.5 ช่ัวโมง  เปนเสนทางผานสําหรับ
เดินทางไปจังหวัดตางๆ ทางภาคเหนือ  และเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีเสนทาง
นํ้าใหญไหลผานหลายสาย ดังนั้นวิถีชีวิตชาวบานสุพรรณบุรีสวนใหญจึงเปนวิถีชีวิตริมนํ้า  เปน
เสนทางคมนาคม สําหรับเดินทางสัญจรไปมาและขนสงสินคามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ดังนั้น
การจัดทําโครงการเสนทางทองเที่ยวแหงใหม บนเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 จังหวัด
สุพรรณบุรี จึงถือวาเปนโครงการที่นาสงเสริมและสนับสนุนเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อคงไวซ่ึง
เอกลักษณ และวิถีชีวิตความเปนอยู ในรูปแบบชุมชนริมนํ้า การทําไร ไถนา ใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติไดศึกษาเรียนรู และใชเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งนับจากนี้ไป 

 

DPU



                                                                                                                                     9 

วัตถุประสงคของการกอตั้ง โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย หรือบริษัท พี.ที.แอนด.
พี ทรานสปอรต จํากัด โครงการสุพรรณสัญจร ยอนอดีตวิถีไทย นําโดย นายประภัตร โพธสุธน 
อดีต ส.ส.พรรคชาติไทย  ไดเปนผูริเร่ิม กอตั้งหมูบานจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาค
กลาง เพื่อถายทอดวิธีการดําเนินชีวิตชาวนาไทยในอดีต และสายใยความผูกพันระหวางคนกับควาย
ที่มีมาแตโบราณ นอกจากนี้ ยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
ของไทยสืบทอดตอไปถึงเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่นาสนใจใหรวมชมอีก
มาก อาทิ เชน รวมทดลองการดํานา การลงตนกลาในแปลงเกษตรสาธิต การนวดขาวโดยใช
แรงงานควายและอุปกรณดั้งเดิม ฯลฯ ภายในโครงการยังมีสวนกลวยไม บานแพทยแผนไทย สวน
สมุนไพร ตนกรางยักษ สวนนํ้าตก กลุมจําหนายสินคาและอาหารพื้นเมืองไวบริการ 

 
หมูบานอนุรักษควายไทย  เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545  ตั้งอยูที่ ตําบลวังนํ้าซับ  

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  เนื้อที่ของโครงการทั้งหมด 115 ไร การเดินทางสามารถใช
ทางหลวงหมายเลข 340 ผานเสนทางอําเภอบางบัวทอง กิโลเมตรที่ 115 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท 
หางจากกรุงเทพ 120 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี 20 กิโลเมตร หางจากอําเภอศรี
ประจันต 2 กิโลเมตร 

 
ขอมูลเหลานี้ทําใหไดเห็นวา ชาวหมูบานอนุรักษควายไทยมีการสืบสานวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมพื้นบานมากมาย ที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งทางดานวัฒนธรรม 
ประเพณี และภาษาถิ่น โดยวิถีชีวิตพื้นบานเหลานี้ จะเปนสื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักชีวิตความ
เปนอยู การดําเนินชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวบานควาย 

 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัย  เร่ือง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบ

สานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ”  เพื่อศึกษาถึง  เปาหมายหรืออุดมการณของการกอตั้ง
หมูบานอนุรักษควายไทย  ในการสืบสานวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมพื้นบาน  ที่มีสวนชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และวิถีชีวิตตลอดจนการใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบาน
อนุรักษควายไทยวาสามารถสะทอนอัตลักษณของชาวสุพรรณบุรีไดอยางไร  และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไมเพียงใด   นอกจากนี้ นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมูบาน
อนุรักษควายไทย มีความประทับใจและเขาใจในอุดมการณสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้ง
หมูบานหรือไม อยางไร 
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1.2 ปญหานําวิจัย 
 
1.2.1 หมูบานอนุรักษควายไทยเกิดขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้งหมูบานมีเปาหมาย

หรืออุดมการณในการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของหมูบานอยางไร 

1.2.2 การใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย สามารถ
สะทอนอัตลักษณของวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางไดอยางไร และสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของผูกอตั้งหมูบานหรือไม เพียงใด 

1.2.3 นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย มีความเขาใจในอุดมการณ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม อยางไร 

 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1.3.1 เพื่อศึกษาหมูบานอนุรักษควายไทยวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้งหมูบานมี

เปาหมายหรืออุดมการณในการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของหมูบานอยางไร 

1.3.2 เพื่อศึกษาการใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควาย
ไทยวาสามารถสะทอนอัตลักษณของวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม เพียงใด 

1.3.3 เพื่อศึกษาวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย มีความเขาใจใน
อุดมการณสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม อยางไร 

 
1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

 
ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี) อําเภอศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี ตั้งอยูริมทางหลวงหมายเลข 340 กิโลเมตรที่ 115-116 บนพื้นที่จํานวน 115 ไร เพราะ
เปนสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบานภาคกลาง โดยแบงออกเปนสวนตางๆ เชน หมูบานชาวนา 
แสดงวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย มีลานนวดขาว โครงการเกษตรทฤษฎีใหม บานเรือนไทย
ภาคกลาง สวนสมุนไพร คอกควาย ลานแสดงควาย เปนตน ซ่ึงหมูบานควายจะทําใหเห็นภาพของ
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วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางไดดี และการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จะทําการศึกษาขอมูล
ในชวงเดือน เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนมิถุนายน  2549 

 
1.5 คาํนิยามศัพท 

  
1.5.1 วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นหรือกําหนดจากความรูและประสบ 

การณหรือการยอมรับเขามาเพื่อชวยแกปญหาหรือตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคม มี
การสืบทอด เลือกสรร ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขและกาลเวลาใหเหมาะสมกับสภาพแวด 
ลอมกอใหเกิดแบบแผนในความคิดและการกระทําที่ยึดปฏิบัติรวมกับและสืบทอดตอมา เพื่อเปนวิถี
ชีวิตโดยสวนรวมของสังคมใดสังคมหนึ่งที่ทําใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันดวยความราบรื่น 
 

1.5.2 อุดมการณ หมายถึง เปาหมายอันกอกําเนิดมาจากรากฐานของความคิดเปน
แนวทางในการจูงใจ เพื่อการปฏิบัติหรือกระทําภารกิจใด ๆ อันเปนมาตราฐานแหงความดีงาม และ
เพื่อเปนประโยชนแกสาธารณชน ดังที่ ผูกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย คือ ส.ส.ประภัตรโพธสุธน  
ไดมีอุดมการณในการกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทยวา  มุงอนุรักษควายไทยไวมิใหสูญพันธุ และ
เปนสถานที่จําลองวิถีชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบานใหดํารงอยูสืบไป 
 

1.5.3 การอนุรักษ หมายถึง การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หาดูไดยากหรือกําลังจะสูญ
หายไปและไมสามารถคลี่คลายพัฒนาตอไปไดอีก เพื่อใหเปนประโยชนตอคนรุนหลังในการที่จะ
ติดตามศึกษาคนควาหารองรอยความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีต เชนการอนุรักษการเลนเพลงอี
แซวควรได รับการอนุรักษ เพราะนับวันจะสูญหายไป เนื่องจากเปนสิ่งบันเทิงที่ไมเหมาะสมกับ
สภาพสังคมปจจุบัน 
 

1.5.4 การสืบสาน หมายถึง การสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบาน ทั้งที่เปนวัตถุและมิใชวัตถุ 
โดยมีแนวทางในการสืบสานที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนประกอบดวย 4 แนวทาง คือ การอนุรักษ การ
ฟนฟู การสรางใหม และการประยุกต  
 

1.5.5 หมูบานอนุรักษควายไทย หมายถึง หมูบานซึ่งกอตั้งขึ้นอยูในอําเภอศรีประจันต 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะที่โดดเดนคือ เปนหมูบานที่กอตั้งขึ้นเพื่อจําลองวิถีชีวิตความเปนอยู 
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วัฒนธรรมพื้นบานของชาวนาไทยภาคกลาง ประกอบไปดวยเรือนไทยรูปแบบตางๆ การสาธิตการ
ไถนาโดยใชควาย ศิลปะและประเพณี การปลูกพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑประมง ฯลฯ 
 

1.5.6 ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ทุนที่ใชไปในการผลิตสินคาและบริการที่มีนัยทาง
วัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมครอบคลุมไปถึงภูมิปญญาของชุมชนดวย เชน ภูมิปญญาดานการใช
สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรม ซ่ึงนําไปสูการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและกิจการเสริม
รายไดอ่ืนๆ เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ  ซ่ึงทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย ในที่นี้ 
คือ การละเลนเพลงอีแซว การสาธิตประเพณีแตงงาน และการจําลองวิถีชีวิตพื้นบานชาวนาไทยภาค
กลาง เปนตน 
 

1.5.7 ผูกอตั้งหมูบาน  หมายถึง บุคคลผูซ่ึงคิดริเริ่มกอตั้งโครงการหมูบานอนุรักษ
ควายไทยขึ้น นั่นคือ นายประภัตร  โพธสุธน อดีต ส.ส. พรรคชาติไทย และนายจําลอง  เสือนอย ซ่ึง
หมูบานอนุรักษควายไทย ตั้งอยูที่  ต.วังน้ําซับ  อ.ศรีประจันต   จ.สุพรรณบุรี 
 

1.5.8 ส่ือพื้นบาน หมายถึง ส่ิงที่สรางสรรคมาจากวิถีชีวิตความเปนอยู การดํารงชีวิต 
ของบุคคลในทองถ่ินนั้น แลวถายทอดออกมาเปนศิลปะการแสดงตางๆ ทั้งนาฏกรรม ศิลปกรรม 
คหกรรม การแสดง เพลง ดนตรี และวัสดุอุปกรณตางๆ ซ่ึงคนในทองถ่ินใหการยอมรับและ
ถายทอดสืบตอกันมาจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง 
 

1.5.9 นักทองเที่ยว ที่ไดเดินทางเขามาเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-
สุพรรณบุรี)โดยผูวิจัยไดแบงขนาดของการศึกษาวิจัยนักทองเที่ยวออกเปน  3  กลุม คือ 

1.5.9.1 กลุมวัยทํางาน  
1.5.9.2   กลุมครอบครัว 
1.5.9.3   กลุมนักเรียนนิสิตนักศึกษา 

 
โดยนักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ เหลานี้ จะตองรวมกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบานอนุรักษ

ควายไทย และอยูในระหวางชวงเวลาที่ผูวิจัยกําหนดไววาจะทําการเก็บประมูล 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.6.1 เพื่อใหทราบวาหมูบานอนุรักษควายไทยวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้ง
หมูบานมีเปาหมายหรืออุดมการณในการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย – สุพรรณบุรี) อยางไร และ
อุดมการณในการกอตั้งหมูบานนี้ จะสามารถสรางประโยชนตอสังคมไทย และประชากรควายใน
ประเทศไดอยางไร 

1.6.2 เพื่อเปนประโยชนใหกับหมูบานอนุรักษควายไทย ในการบริหารจัดการสงเสริม
วัฒนธรรมของหมูบานใหยั่งยืน เปนศูนยรวมการศึกษา เรียนรูวิถีชีวิตคนไทยพื้นบานภาคกลาง และ
สามารถนําผลการวิจัยที่คนพบไปเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบานใหเขมแข็งตอไป 

1.6.3 เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบาน
อ่ืนๆ ตอไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิทยานิพนธ เร่ือง“วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว เชิงอนุรักษนี้” ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย ตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการวิจัย ดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรม 
2.2 แนวคิดเรื่องสื่อพื้นบาน 
2.3 แนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2.4 แนวคิดเรื่องการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
2.5 แนวคิดเรื่องชุมชนเทียม 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรม 
  
คําวา “ทุนวัฒนธรรม” อาจจะเปนคําใหมที่หลาย ๆ คนไดยินไดอานแลวก็เกิดความ

สงสัยวา ทุนวัฒนธรรมหมายถึงอะไร มีความเปนมาอยางไร และกอใหเกิดประโยชนอยางไรตอการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 

 
ทุนวัฒนธรรมคืออะไร 
รังสรรค  ธนะพรพันธุ (2539 : 10) อธิบายไววา ทุนการเงิน (Finance Capital) เปนเพียง

องคประกอบหนึ่งของทุนบริการ (Service Capital) เพราะภาคการเงิน การธนาคารเปนเพียงภาค
เศรษฐกิจยอยในภาคบริการทั้งหมด การเติบใหญของทุนการเงินจึงเปนสัญญะบงบอกถึงการเติบ
ใหญของทุนบริการ “ในชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานยุคที่ทุนอุตสาหกรรมเปนทุนหลักไปสูยุคทุน
บริการเปนทุนหลักในระบบทุนนิยมโลกนี้ บริการหลายตอหลายประเภทกําลังเติบใหญ โดยที่
บริการเหลานี้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมและสื่อนัยทางวัฒนธรรมดวยทุนท่ี
ใชไปในการผลิตสินคาและบริการท่ีมีนัยทางวัฒนธรรมเหลานี้ เรียกวา “ทุนวัฒนธรรม (Cultural 
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Capital) ซ่ึงทุนวัฒนธรรมจะเติบใหญกลาแข็งได ก็โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมสินคา
วัฒนธรรม (Culture Product)ในที่นี้ “ สินคาวัฒนธรรม ” หมายถึง สินคาและบริการที่วัฒนธรรมฝง
ตัวในสินคาหรือบริการนั้น 

 

ชัยอนันต  สมุทวณิช (2540 : 16) ยังไดแนวคิดของรังสรรค  ธนะพรพันธ มาสรุปเปน
ความหมายของทุนวัฒนธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา 

“ทุนวัฒนธรรม เกี่ยวโยงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาและใหบริการที่
มิติทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะสินคาและบริการเหลานี้ มีการฝงตัวของวัฒนธรรม” 

 

มันทนา  สามารถ (2543) ยังไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมไวในการประชุม
ประจําปวาดวยเรื่องชุมชน คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2543 วา 

“ทุนวัฒนธรรมครอบคลุมไปถึงปญญาของชุมชนดวย เชนภูมิปญญาดานการใช
สมุนไพร การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดแหลงน้ํา การผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรม ซ่ึงนําไปสูการรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมเสริมรายไดอ่ืน ๆ เชนการปลูกผักปลอดสารพิษ พืชเกษตรพื้นบาน
ของภาคเหนือ เปนตนและพบวา ในสังคมที่มีความเกาแก ชุมชนไดใชประสบการณและ
ความสามารถในการประสานทุนวัฒนธรรมและองคความรูของผูนําไมเปนทางการมาใชใหเกิด
ประโยชน เชน การทําพิธีบวชปา ในตําบลตะเคียนขม จังหวัดลําพูน อันเปนการจุดประกายการ
อนุรักษปาชาวเหนือ เปนตน” 

 

ในสวนของหมูบานอนุรักษควายไทย ก็มีการจัดการเรื่องทุนวัฒนธรรมนี้ดวยเชนกัน 
กลาวคือ มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไวรับประทานในครัวเรือนและยังมีการปลูกพืชที่
นํามาเปนสมุนไพรในการรักษาโรคตางๆได เชน โสม (Panax ginseng) มีสรรพคุณเปนยาบํารุง
กําลังรางกาย ขับลม กระตุนความตองการทางเพศ นอกจากนี้ ยังมีพืชสมุนไพรอีกมากมายที่ทาง
บานควายปลูกและทําการอนุรักษไวเปนทุนทางวัฒนธรรม  

 
ทุนวัฒนธรรมและการฝงตัวของวัฒนธรรม (Culture Embodiment) 
 
ดังที่รังสรรค  ธนะพรพันธุ ไดใหแนวคิดวา สินคาวัฒนธรรม คือสินคาหรือบริการที่มี

นัยทางวัฒนธรรมฝงตัวอยู ดังนั้นเราจึงตองใหความสําคัญกับการศึกษาถึงการฝงตัวของวัฒนธรรม 
ที่กอใหเกิดสินคาทางวัฒนธรรมและทุนวัฒนธรรม 
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สํานักเศรษฐศาตรนีโอคลาสสิค (Neo-Classic School)มีแนวคิดวาดวย Technological 
Embodiment  ซ่ึงแปลวาการฝงตัวของเทคโนโลยี 

 
เมื่อเราซื้อเครื่องจักร  ส่ิงที่เราไดมามิใชแตตัวเครื่องจักรซึ่งนําไปผลิตสินคาอื่น ๆ 

เทานั้น หากยังไดเทคโนโลยีที่ติดมากับตัวเครื่องจักรดวย เครื่องจักรแตละรุนแตละสมัยมีความ
ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีแตกตางกัน  สํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักชี้ใหเห็นวา เทคโนโลยีนั้น
ฝงอยูในตัวเคร่ืองจักรหรือที่ เรียกวา Embodiment Technology หากตองการกาวใหทัน
ความกาวหนาของเทคโนโลยี  หนทางหนึ่งก็โดยการลงทุนใหมจะมีการสรางโรงเรียนใหม  ซ่ึงทํา
ใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหม  ประเทศที่ไมสามารถมีโครงการลงทุนใหม  นอกจากจะกาวไมทัน
เทคโนโลยีแลว  ยังตองลาหลังทางเศรษฐกิจในที่สุด  เพราะโรงงานและเครื่องจักรที่มีอยูเดิมนับวัน
ประสิทธิภาพมีแตเสื่อมลง  แตการที่ประเทศจะมีโครงการลงทุนใหมไดนั้น จําเปนตองมีเงินออม
เพียงพอ  การยืมเงินออมจากตางประเทศมีขอบเขตจํากัด  ดังนั้น สํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  
จึงใหความสําคัญแกการแกปญหาการขาดทุนบัญชีเดินสะพัด  (รังสรรค  ธนะพรพันธุ, 2542 : 10) 

 
รังสรรค  ธนะพรพันธุ  (2542 :11) ใหแนวคิดไววา  Embodiment Technology หรือ 

Technological Embodiment สามารถนํามาประยุกตวิเคราะหกับวัฒนธรรมและตั้งชื่อวา Culture 
Embodiment หรือ Embodiment Culture โดยเสนอแนวความคิดไวดังนี้ 

 
เมื่อเราซื้อสินคามาบริโภค ส่ิงที่ไดมามิไดมีเฉพาะแตตัวสินคาที่สนองความสุขความพอ 

ใจในการบริโภคเทานั้น หากยังได  “วัฒนธรรม” ที่ฝงอยูในตัวสินคานั้นดวย สินคาหรือบริการแต
ละประเภทมีนัยเกี่ยวพันถึงวัฒนธรรมแตนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีระดับความเขมขนไมเทากัน สินคา
หรือบริการบางประเภทอาจมีนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไมชัดเจน แตบางประเภทมีความชัดเจนยิ่ง ผัก  
ผลไม  และทรัพยากรธรรมชาติ  มิไดมีนัยทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน เพราะลวนแตเปนผลผลิตทาง
ธรรมชาติ แตอาหารที่ปรุงแตงโดยมนุษยมีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพราะกระบวนการปรุง
อาหารมีเร่ืองของวัฒนธรรมมาเกี่ยวของดวย วัฒนธรรมการกินขาวแตกตางจากวัฒนธรรมการกิน
เนื้อ  และนมเนย  วัฒนธรรมที่แฝงอยูในอาหารประเภทขาวแตกตางจากที่แฝงอยูในสเต็ก ใน
ทํานองเดียวกันตะเกียบก็สะทอนวัฒนธรรมที่แตกตางจากชอนซอมดวย บะหมี่สดมีนัยทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางจากบะหมี่มามา เพราะบะหมี่มามามีนัยเดี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารจานดวน 
(Fast Food Culture) อยูดวย โดยที่ Fast Food มี Embodiment Culture แตกตางจากการบริโภคโตะ
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จีนหรือการบริโภคอาหารแบบญี่ปุน การบริโภคอาหารแบบเอเชียตะวันออกไมมีความเรงรีบดาน
เวลาเหมือน Fast Food 

 

Embodiment Culture หรือ Culture Embodiment เปนแนวความคิดสําคัญในการทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมจะกอเกิดและเติบโตไดจักตองมีอุตสาหกรรม
สินคาวัฒนธรรม และสินคาวัฒนธรรมก็มิใชอะไรอื่น หากแตเปนสินคาที่มี Embodiment Culture 

 

Embodiment Culture ที่แตกตางกันทําใหสินคามีคุณลักษณะที่แตกตางกัน ความ
แตกตางดาน Embodiment Culture จึงกอใหเกิด Product Differentiation ความหลากหลายของ
ผลผลิตชวยกระตุนใหเกิดความตองการสินคา คนที่เคยสวมเกี๊ยะอาจอยากลองสวมรองเทา คนที่เคย
กินแตขาวแกงอาจอยากทดลองกินอาหารจานดวน เชน แมคโดนัลด และคนที่เคยนุงผามวงอาจ
อยากทดลองนุงกางเกงยีนส เชน Wrangler เปนตน 

 

วัฒนธรรมเปนเรื่องของการดําเนินชีวิตตามปกติของมนุษย ในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยในสังคมหนึ่ง ๆ แตละสังคมมีจารีต  ขนมธรรมเนียมประเพณีของตนเอง รวมตลอดจนระบบ
ความเชื่อและศรัทธา  ระบบคุณคา  บรรทัดฐานทางจริยธรรม  สันดานของสังคม การละเลนและ
กีฬา การแตงกาย วรรณกรรมและศิลปะ พื้นฐานวัฒนธรรมเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
หากแตคอยเปนคอยไป ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดจากการปะทะกับวัฒนธรรม 
ตางชาติ และในบางกรณีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมทางเศรษฐกิจ แตการเติบโต
ของทุนวัฒนธรรม ในประเทศมหาอํานาจสามารถสงผลกระทบตอพื้นฐานทางวัฒนธรรมใน
ประเทศอื่น ๆ ได  เพราะวัฒนธรรมที่แฝงอยูในตัวสินคาทางวัฒนธรรม  การเติบโตของสินคา
วัฒนธรรมในประเทศหนึ่งจึงกระทบตอพื้นฐานทางวัฒนธรรมประเทศอื่นโดยผานทางกลไกการคา
ระหวางประเทศ แตการคาระหวางประเทศไมใชกลไก เดี่ยวท่ีสงผานวัฒนธรรมในยุคสังคม 
สารสนเทศระหวางประเทศ ดังเชน  Internet อีกดวย (รังสรรค  ธนะพรพันธุ, 2542 :12) 

 

วัฒนธรรมในฐานะที่เปนทุน 
  

ชัยอนันต  สมุทวนิช (2540 : 20.) เสนอแนวคิดวา  วัฒนธรรม  คือทุน  (Culture as 
capital) ซ่ึงมีนัยสําคัญวา เมื่อถือวาวัฒนธรรมเปนทุนแลวก็มีการเก็บสะสมทางวัฒนธรรมได 
(Culture Stock)  และการเปลี่ยนแปลงในการสั่งสมทางวัฒนธรรม  นาจะถือไดวาเกิดการลงทุน
หรือ  ทําใหทุนเดิม  (มรดกทางวัฒนธรรม)  สามารถรักษาคุณคาไว  ความมั่งคั่งและมั่นคงทางจิต
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วิญญาณเนนความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม  ซ่ึงก็คือจุดหมายของความเปนมนุษย  วัฒนธรรมที่เปนทุน
ของสังคมหนึ่ง ๆ มีมานานกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม  และไมสูญสลายหายไปอยางสิ้นเชิง  ไม
สามารถทําลายได  แมจะตกอยูใตการครอบงําทางอํานาจนับเปนรอย ๆ ป  แตถาไมมีการสืบสานตอ  
ขาดความเอาใจใสสนับสนุนทุนของสังคมนี้ก็จะลดลงและหมดไปในที่สุด  คนในสังคมก็จะ
ขาดทุนทางชีวิตที่ทําให  เขามีแนวความคิดที่เห็นวาวัฒนธรรมคือทุน  และมีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้  ยอมนําไปสูการทบทวนความคิดเชิงนโยบายของการมีรายจาย  เพื่อ
กอใหเกิดการลงทุนในกิจกรรมดานวัฒนธรรม  เพราะเมื่อวัฒนธรรมเปนทุนของสังคม มีเคาเดิม
และมีการรักษาเพิ่มพูนทุนนั้น  การที่รัฐจะใชจายเพื่อเพิ่มพูนทุนเดิม เคาเดิม ก็เปนเรื่องจําเปน 

 
ถาจะกลาวใหชัดเจนลงไปอีกก็คือ วัฒนธรรม ในฐานะที่เปนทุนหลักของสังคมยอม

หมายถึงการปรับบทบาทใหวัฒนธรรมพนจากการเปนฝายถูกกระทํา และมีบทบาทรอง บทบาทรับ  
ใหเปนฝายกระทําตื่นตัวและมีบทบาทนํา บทบาทรุก ดังเชนที่ชาวบานควายไดนําวัฒนธรรมที่เคย
สรางความสนุกสนานในเวลาที่มีงานร่ืนเริง หรืองานตามประเพณีตาง ๆ มาใชเปนกิจกรรมในการ
จัดการทองเที่ยว เชนวัฒนธรรมการเลนเพลงอีแซว ซ่ึงเปนเพลงพื้นบาน ทําใหวัฒนธรรมไดมี
บทบาทใหมที่นอกจากการสรางความสนุกสนานแลวยังมีบทบาทในการนํารายไดเขามาสูชุมชนอีก
ทางหนึ่งดวย 

 
ยิ่งไปกวานั้น วัฒนธรรมก็จะไมเสียเอกลักษณกลายเปนเพียง “สินคาและบริการ” 

วัฒนธรรมจะสามารถคงสภาพความเปนทุนทางสังคม (Capital of Society) ไวได ไมตองหลอเล้ียง
ขึ้นใหม  ดวยการปลูกฝงคุณคา หลังจากที่กระบวนการทางเศรษฐกิจไดทําลายเคาเดิมของสังคม
กอนเนนสังคมอุตสาหกรรมไปเสียหมด ดังกรณีของสังคมอเมริกันและสังคมตะวันตกทั่วไป  
(ชัยอนันต  สมุทวณิช,2540:20) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  ทุนทางวัฒนธรรมเปนทุนที่ไมมีวันหมด เพราะ
ยิ่งเรานําวัฒนธรรมมาเปนทุนมากขึ้นเทาไร วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เคยถูกลืม หรือเลือนหายไปจาก
สังคมก็จะไดรับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งและกลับมาเปนทุนใหกับสังคมอีกครั้ง เชน การที่
หนวยงานราชการไดกําหนดใหวันศุกรเปนวันที่ใหขาราชการแตงกายดวยชุดที่ตัดเย็บดวยผาไทย ก็
ชวยฟนฟูคุณคาของผาไทยและสรางงานสรางรายไดใหกับผูมีอาชีพทอผา  ทั้งยังทําใหคนรุนใหม
หันมาใหความสนใจกับผาไทยกันมากขึ้นดวย 

 

มุมมองของนักเศรษฐศาสตรบางทานอาจมองวาการลงทุนทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่
ฟุมเฟอย แตชัยอนันต  สมุทวณิช (แหลงเดิม:22.) กลับมองในอีกมุมมองวา  การลงทุนทาง
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วัฒนธรรมไมจําเปนจะตองเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมในฐานะที่เปนทุนของสังคมเสมอไป  และอาจ
เกิดขึ้นกอนการเติบโตของอุตสาหกรรมก็ได การลงทุนทางวัฒนธรรมไมจําเปนจะตองเปนการผลิต
สินคาหรือบริการ ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนดวยราคาที่กําหนดกลไกตลาด แตเปนการผลิตบริการที่รัฐ
และผูมีอํานาจดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความพยายามที่จะฉีดปอน
ความคิด  ความเชื่อ  คุณคา  เพื่อกลอมเกลา  ทั้งเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน เนื่องจากการลงทุน
ทางวัฒนธรรม  มีเปาหมายตางไปจากการผลิตสินคา  และบริการเพื่อหวังผลกําไร  และไมเกี่ยวของ
กับการมีราคาเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด 

 
ดังเชนการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานของหมูบานอนุรักษควายไทย เปนการ

ลงทุนที่ไมไดมุงหวังใหเกิดกําไรมหาศาล แตมีนัยที่ตองการใหเกิดอาชีพเสริมใหกับชาวบานและ
สงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ รวมถึงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

 
การกอเกิดและการเติบโตของทุนวัฒนธรรม 
  
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ทุนวัฒนธรรมกอเกิดไดอยางไร และเหตุใดจึงเติบใหญจนกําลัง 

เปลี่ยนโฉมหนาของระบบทุนนิยมโลก 
 
รังสรรค  ธนะพรพันธุ (2542 : 17) ตอบคําถามขางตนดวยเหตุปจจัยทั้ง 4 อันไดแก 
1. กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodification or Commoditization of Culture) 
2. กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture) 
3. กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) 
4. กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionlization of Culture) 

 
1. กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodification or Commoditization 

of Culture) 
กระบวนการแปรสรรพสิ่งสินคา นับเปนเหตุปจจัยปฐมฐานที่เกื้อกูลการกอเกิดและทุน

วัฒนธรรม หากวัฒนธรรมมิไดแปรสภาพเปนสินคา อุตสาหกรรมสินคายอมมิอาจกอเกิด และทุน
วัฒนธรรมยอมยากที่จะงอกงามได แตเพราะวัฒนธรรมกลายเปนสินคา จึงมีอุตสาหกรรมสินคา
วัฒนธรรมคอย ๆ เติบโต 
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ส่ิงที่เปนสินคาจะตองมีราคา วัฒนธรรมกลายเปนสินคาดวยเหตุที่วา วัฒนธรรมจะมี
ราคาก็ตอมาเมื่อมีความตองการซื้อ เมื่อความตองการซื้อมีมากจนคุมที่จะมีการผลิต อุตสาหกรรม
สินคาวัฒนธรรมยอมเกิดขึ้น แตความตองการซื้อไมใชปจจัยเดียวที่ใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา 
การเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีบทบาทในการผลักดันใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา เมื่อ
วัฒนธรรมเขาสูตลาด พลังตลาดเปนปจจัยที่กําหนดราคาของวัฒนธรรม ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
สินคาวัฒนธรรมที่ไมมีความตองการในตลาด ราคายอมตกต่ําสินคาวัฒนธรรมใดที่มีความตองการ
มาก ราคายอมถีบตัวสูงขึ้น 

 
แมวารากฐานทางวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งสังคมใดจะมีรากฐานทางประวัติศาสตรใน

สังคมนั้นแตวัฒนธรรมก็ตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เมื่อ
ประชาชน  มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น  แบบแผนการดํารงชีวิต  แบบแผนการบริโภค  แบบแผนการ
ผักผอนหยอนใจ  รวมตลอดจนแบบแผนการแตงกายยอมแปรเปลี่ยนไปดวย  ความตองการสินคา
วัฒนธรรมประเภทใหมเกิดขึ้นมาทดแทนสินคาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  นอกจากนี้  หากยุทธศาสตร
การพัฒนามีพื้นฐานมาจากทุนนิยมและนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ พื้นฐานทางวัฒนธรรมของ
ระบบทุนนิยม  (Capitalistic Culture) ยอมกระทบตอวัฒนธรรมที่มีในสังคมนั้น หากยังมีผลกระทบ
อันลึกลํ้าอีกนั้น ๆ ดวย   ซ่ึงเปนไปไดทั้งแงบวกและแงลบ ในแงบวกการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
นอกจากจะแฝงไปดวยทุนวัฒนธรรมที่เนนการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ ยังไดชวยในแงของ
การอนุรักษและการพัฒนาทองถ่ินใหแข็งแรง ในสวนของแงลบทุนวัฒนธรรมที่กอใหเกิดเศรษฐกิจ
ที่เฟองฟูอาจนํามาซึ่งการนิยมบริโภควัตถุที่เรียกวา “Consumerism” 

 
2. กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture) 

 
วัฒนธรรมจะกลายเปนสินคาไดไมเฉพาะแตจะตองมีความตองการหรืออุปสงค หากยัง

ตองมีขนาดใหญพอสมควร การผลิตสินคาวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นได ขอสําคัญจะตองเปนการผลิตเพื่อ
ขาย มิใชการผลิตเพื่อกินเพื่อใช กระบวนสรางอุปสงคจึงตองมีโยงใยที่หยั่งรากลึกและมีฐานอัน
กวางขวาง 

 
แตสินคาวัฒนธรรมจํานวนมากเปนสินคาที่มีการผลิตอยูแลวในกลุมประเทศ

อุตสาหกรรมเกา หรือประเทศมหาอํานาจในปจจุบัน การขยายตลาดสินคาวัฒนธรรมไปสูโลกที่
สามจึงอยูที่กระบวนการสรางอุปสงค หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกที่สามยอมรับ
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สินคาวัฒนธรรมที่ผลิตแลว อุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมขยายตัว และกลุมทุนวัฒนธรรมยอม
เติบโต อาทิเชน หาก สามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกที่สามยอมรับวัฒนธรรม “กินดวน” 
(Fast Food) ธุรกิจรานอาหารยอมขยายตัว หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนยอมรับการเลน
กอลฟเปนวิถีชีวิตใหม การจัดการแขงขันและความนิยมในการเลนกอลฟ ยอมขยายตัวและ
อุตสาหกรรมอุปกรณการเลนกอลฟยอมเติบโต 

 
กระบวนการพาณิชยนุวัตรของวัฒนธรรม นับเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งของการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม การโฆษณาและการสงเสริมการขายมิใชวิธีเดียวที่จะ
กอใหเกิดกระบวนการดังกลาวนี้ การสราง “ยี่หอ” และการผลิตสินคาที่มียี่หอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยี่หอระดับโลก (Global Brand) และการกลอมเกลาใหผูบริโภคมีความภักดีตอยี่หอ (brand loyalty) 
นับเปนปมเงื่อนที่สําคัญยิ่ง นอกจากนี้ การจับตลาดใหถูกจุดก็เปนเรื่องสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 
ดังจะเห็นไดจาก การจับตลาดวัยรุนในกรณีของสินคาแฟชั่นและบริการสันทนาการ แมในกรณีของ 
Fast Food โลกกําลังเผชิญกับกระแสแม็กโดนัลดานุวัตร 

 
3. กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) 

 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกอใหเกิดผลการผลิตใหม ซ่ึงมีผลกระทบตอมนุษยและ

สังคมในดานตาง ๆ กระบวนการปรับตัวทางเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบดานวัมนธรรม เพราะจะทํา
ใหโครงสรางความตองการวัฒนธรรมแปรเปลี่ยนไป 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการเทคโนโลยานุวัตร ไมเพียงแตชวยทําใหการถายทอดขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว 
และสารสนเทศมีความสมบูรณมากขึ้นเทานั้น หากยังเปลี่ยนแปลงแบบแผนพื้นฐานในการสื่อสาร
ของมนุษยอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและอิทธิพล
ของสื่อมวลชนที่มีตอสังคมมนุษยทั้งในการถายทอดกระบวนทัศนทางความคิดแบบแผนการ
ดํารงชีวิต ระบบคุณคาและบรรทัดฐานทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนอันมาก 

 
4. กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization of Culture) 

 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผนวกกับความกาวหนาของเทคโนโลยี

อวกาศ กอใหเกิดบริการโทรทัศนระหวางประเทศ ซ่ึงขยายตัวอยางรวดเร็วนับตั้งแตทศวรรษ 2510 
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การขยายตัวของเครือขายและบริการโทรทัศนระหวางประเทศมีสวนเรงกระบวนการ
โลกานุวัตร   บทบาทและอิทธิพลของบริการโทรทัศนระหวางประเทศในการเผยแพรขาวสาร
ขอมูลเปนเรื่องที่ไมอาจปฏิเสธได  แตบทบาทและอิทธิพลที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวา  คือ  การขัดเกลา
ทางวัฒนธรรม  เพื่อใหการยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจ  บริการโทรทัสนระหวางประเทศ
จึงเปนกลไกสําคัญของ  กระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรม  โทรทัศนเปนจักรกลสําคัญใน
การถายทอดวัฒนธรรม  การพักผอนหยอนใจ  ระบบคุณคาและศรัทธา  และกระบวนการทัศนทาง
ความคิด  โทรทัศนานุวัตร  จึงเกื้อกูลตอการเติบใหญของทุนวัฒนธรรมอยางมาก 

 
นักเศรษฐศาสตรมักจะใหความสนใจบทบาทของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีตอ

เศรษฐกิจดวยถือวา หากศิลปะและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได
จากความพยายามที่จะเสนอผลลัพธทางปริมาณที่ศิลปวัฒนธรรมมีตอการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อ
ช้ีใหเห็นวารายจายในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนรายจายที่ไมสูญเปลา หากควรแกการสนับสนุน 
(Hummel แปลโดย (อางใน ชัยอนันต  สมุทวณิช, 2540:17) 
 

ชัยอนันต  สมุทวณิช  ไดอธิบายเพิ่มเติมไววา ตามความเห็นของนักเศรษฐศาสตรนั้น 
รายจายทางวัฒนะรรมมีสวนชวยการพัฒนาเศรษฐกิจในสองทาง คือ 

1. โดยผานทางการพัฒนา “โครงสรางพื้นฐานทางสังคม”(Social in frastructure) 
2. โดยผานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการฉายภาพพจนของประเทศใหนานาชาติ ดังนั้นจึงมี

ประโยชนทางการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งตอตลาดการทองเที่ยว หลายประเทศจึงสงเสริมการ
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งทางดานอนุรักษและการพัฒนาสถานที่ ๆ จะดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว 
ประเทศที่กําลังพัฒนาจํานวนไมนอยจึงอาศัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการ
นํารายไดเขาสูประเทศ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจยังไมสามารถหาเงินตราตางประเทศได 

 
ดังเชนการจัดการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย นับเปนการลงทุนทาง

วัฒนธรรม ในรูปแบบของการแสดงวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ในการสืบสานเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่นํารายไดเขาชุมชน ไมเพียงจากการทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น แตยังสามารถ
นําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศไดดวย เพราะมีนักทองเที่ยวตางประเทศจํานวนไมนอยท่ีให
ความสนใจมาเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีไทย ดวยการมาเยี่ยมชมหมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้ 
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บทบาทของวัฒนธรรมที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจอีกดานหนึ่ง ไดแก การที่ทรัพยากร
บุคคลไดสรางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม ประชาสัมพันธ การโฆษณา ตลอดจนการออกแบบสินคา
อุตสาหกรรม (เชนตัวสินคา หรือกลองใสสินคา) ที่เปนประโยชนทางตรงและทางออมตอภาค
เศรษฐกิจตาง ๆ อนึ่งวัฒนธรรมเปนเครื่องมือเชื่อมสมานคนในสังคมใหมีความผูกพันตอกัน มี
คุณคา และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมกัน ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเอื้อประโยชนตอการสื่อความคิด 
(Subhak  Siwaraksa,(1992) อางใน ชัยอนันต  สมุทวณิช,2540 : 18) 

 
สําหรับแนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมนี้ ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการทําความเขาใจในการ

จัดการเรื่องทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย เพราะหมูบานอนุรักษควายไทยก็มีการ
จัดการจัดการทองเที่ยวของหมูบานตามแนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังใชแนวคิดนี้เพื่อ
เปนแนวทางในการคนหาวา หมูบานอนุรักษควายไทยมีรูปแบบในการสืบสานวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางไรใหประสบความสําเร็จ 
 
2.2  แนวคิดเรือ่งสื่อพื้นบาน 

  
สื่อพื้นบาน (Folk Media) เปนส่ือที่เกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษย โดยไดรับการถายทอด

จากรุนกอน ๆ สืบตอมาจนรุนปจจุบัน นับไดวาสื่อพื้นบานเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความสําคัญตอการสรางสรรคสังคมอยางยิ่ง (Dissanayake, อางในเกศินี จุฑาวิจิตร, 2540.) ส่ือ
พื้นบานจึงเปนเครื่องมือส่ือสารที่สําคัญของมนุษยมาหลายยุคหลายสมัยแลว ทั้งนี้เพราะเปนการ
ส่ือสารที่อาศัยอวัยวะตาง ๆ ของรางกายและสมองมนุษยเปนสําคัญ  มนุษยเราทุกคนมีเครื่องมือ
วิเศษนี้อยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน  มนุษยสามารถใชมันโดยอาศัยเครื่องมือหรืออวัยวะภายนอก
ที่ธรรมชาติใหมาเปนเครื่องถายทอดหรือรับขาวสารเขามาอยางมีประสิทธิภาพ  มีเสรีภาพและอยู
บนพื้นฐานของความเสมอภาคตามธรรมชาติ (สมควร กวียะ, 2535) 

 
กาญจนา แกวเทพ (2539)  ไดศึกษาคําศัพทที่เกี่ยวของกับส่ือพื้นบาน  3  คําที่มี

ความหมายใกลเคียงกัน และอาจใชสลับกันไดในบางโอกาส คือคําวา  “วัฒนธรรมพื้นบาน”  (Folk 
Culture) “วัฒนธรรมประชาชน”  (Popular Culture)  และ  “วัฒนธรรมมวลชน”  (Mass Culture)  
กาญจนา แกวเทพ ยังไดใชแนวคิดของ  M. Real  ซ่ึงใชสมมติฐานวา  คําทั้งสามคํานี้มิใชคําที่
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง  หากแตเปนคําที่วางอยูบนเสนระนาบเดียวกัน 
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        Folk Culture           Popular Culture   Mass                 

Culture 
 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบคําศัพทที่มีความหมายเกีย่วกับสื่อพื้นบานตามแนวคิดของ กาญจนา       

แกวเทพ 
 

การใหคําจํากัดความของสื่อพื้นบานนี้ ผลมาจากการประชุมของผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
พื้นบาน เมื่อป  ค.ศ. 1972  ณ  กรุงลอนดอน  ไดสรุปวา  “ส่ือพื้นบาน” หมายถึง นาฏศิลป และ
ทัศนศิลปทุกประเภท เชน ดนตรี เพลง ละคร หุนกระบอก หัตถกรรม และสถาปตยกรรม เปนตน  
(เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540) 
 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามไวมากมาย อาทิ 
 
เฟลิเชียโน  (อางใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540)  กลาววา  ส่ือพื้นบาน  หมายถึง  รูปแบบ

ทางทัศนศิลป  มโนทัศน  และคําพูด ซ่ึงเปนที่คุนเคยกับประชาชนในชนบท  และไดรับการยอมรับ
สืบตอกันมา  ซ่ึงสื่อเหลานี้จะทําหนาที่ใหความบันเทิง  ใหขอมูลขาวสาร ใหการยอมรับสั่งสอน
และใหการศึกษา 

 
สุรพล  วิรุฬหรักษ  (2535)  ไดใหความหมายไววา ส่ือพื้นบาน หมายถึง รูปแบบของ

การสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับบุคคลที่ไดประพฤติ ปฏิบัติ สืบตอกันมาจนเกิด
ความเคยชินเปนประเพณี  และครอบคลุมถึงประเพณีเร่ืองภาษา ทาทาง  การแตงกาย เครื่องแตงกาย  
เครื่องใช ฯลฯ  ที่ประชาชนในสังคมหนึ่งกําหนดความหมายที่แนนอนเอาไวใหเปนที่เขาใจตรงกัน  
ส่ือพื้นบานจึงควรครอบคลุมการแสดงตาง ๆ เชน  เพลง  ระบํา  ละคร  การละเลน  และกีฬา  ที่เปด
ใหมีโอกาสสนทนาวิสาสะ  ตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ที่เปนปจจัยใหเกิดการสื่อสาร 

 
สรุปไดวา สื่อพื้นบาน  คือส่ิงที่สรางสรรคมาจากวิถีชีวิตความเปนอยู   การดํารงชีวิต   

ของบุคคลในทองถ่ินนั้น  แลวถายทอดออกมาเปนศิลปะการแสดงตาง ๆ ทั้งนาฏกรรม   ศิลปกรรม   
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คหกรรม   การแสดง   เพลง   ดนตรี   และวัสดุอุปกรณตาง ๆ   ซ่ึงคนในทองถ่ินใหการยอมรับและ
ถายทอดสืบตอกันมาจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง 

 
พัฒนาการของสื่อพื้นบาน 
 
การศึกษาจากตําราของเกศินี  จุฑาวิจิตร  (2540)  พบวา  ส่ือพื้นบานในประเทศไทยมี

มานานตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานี และยังมีรูปแบบของการแสดงและกิจกรรมที่หลากหลาย
กระจัดกระจายอยูในทองถ่ินตาง ๆ   ซ่ึงมีทั้งที่เปนของตนเอง  และหยิบยืมดัดแปลงมาจากทองถ่ิน
อ่ืน  เนื่องจากเห็นวามีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของบุคคลและชุมชนของตน 

 
ส่ือตาง ๆ เหลานี้ ถือเปนโครงสรางพื้นฐานของการสื่อสารแตละทองถ่ินที่ไดมีการสืบ

ทอดกันมาแตโบราณ  โดยรวมอยูในรูปของคําพูด  ความเชื่อ  วิถีชีวิต  ฯลฯ  ที่แสดงออกถึง
ประสบการณและขอมูลตาง ๆ ชาวบานไดใชส่ือเหลานี้เปนชองทางการสื่อสารในทองถ่ินมาชานาน
กอนที่จะมีส่ือสมัยใหมตาง ๆ เกิดขึ้น      โดยมีแหลงหรือสถานที่ที่ชาวบานจะสามารถมารวมกันได
อยางเต็มที่ตามแตโอกาสจะเอื้ออํานวย ไดแก วัด โรงเรียน ตลาด งานเทศกาล งานบุญตาง ๆ เปนตน 

 
แนวคิดของกาญจนา  แกวเทพ  (2539)  กลาวไววา วัฒนธรรมพื้นบานหรือส่ือพ้ืนบาน

เปนวัฒนธรรมหรือส่ือที่ใชกันภายในคนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น  เชน  เพลงเกี้ยวสาวของชาวเขมร
ใตในบางหมูบานของจังหวัดสุรินทร ตอมาเพลงดังกลาวไดขยายเผยแพรออกไปมากขึ้น โดยผาน
การเลนหมอลําหรือการเลนลิเก 

  
สมควร  กวียะ  (2535)  ไดเสนอแนวคิดไววา ส่ือพื้นบานนับวาเปนส่ือประเพณี 

(Traditional media) ซ่ึงเปนที่นิยมและปฏิบัติกันอยูในระดับทองถ่ิน ถาไดรับความนิยมกวางขวาง
ขึ้นมาสูระดับภูมิภาค ก็เรียกวา ส่ือพื้นเมือง หากไดรับความนิยมถึงระดับประเทศ ก็เรียกวา ส่ือ
ประชาชาติ และเมื่อใดที่ไดรับความนิยมขยายออกไปจนเปนที่ยอมรับในระดับสากลก็เรียกวาสื่อ
สากล ดังที่ไดเสนอแผนภูมิเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อพื้นบานไวดังนี้ 
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                                  สื่อสากล (Universal Media) 
 
                                สื่อประจําชาต(ิNational Media) 

 
                                                       สื่อพื้นเมือง(Local Media) 
    
                                                        สื่อพื้นบาน(Folk Media) 

 
ภาพที่ 2.2  แสดงลําดับขั้นของสื่อตามแนวคิดของสมควร  กวยีะ 

 
ประเภทของสื่อพื้นบาน 
จากการศึกษาพบวามีนักวิชาการ 2 ทานที่ไดศึกษาเกี่ยวกับสื่อพื้นบาน และไดแบง

ประเภทของสื่อพื้นบานออกเปน 2 แนวคิด ดังนี้ 
 
1. การแบงประเภทของสื่อพื้นบานตามแนวคิดของกาญจนา แกวเทพ (2539) มีวิธี

แบงโดยใช 2 แกนตัดกัน อันประกอบไปดวย 
 

แกนที่ 1 จะแบงส่ือพื้นบานออกเปนสื่อประเภทภาษา (Verbal) และประเภทอวัจนภาษา 
(Non-verbal) 

 
แกนที่  2  คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใชภาษา (Discursive) และกิจกรรมตาง ๆ ที่ใช

สัญลักษณเปนเครื่องแสดงออก (Presentational Symbols) 
 
การแบงประเภทของสื่อพื้นบานโดยใช 2 แกนตัดกันตามแนวคิดของกาญจนา  แกว

เทพ สามารถนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังภาพ 
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แกนที่ 1 (Verbal) 
 

  
 
 
แกนที่ 2 (Discursive)                                                                                   (Presentational Symbol) 
 
 

 
 

                          (Non-Verbal) 

* ผาทอพื้นเมือง * พิธีบายศรีสูขวัญ 

* คาถาเรียกขวัญ * ภาษาทองถิ่น 

 
ภาพที่ 2.3  แสดงการแบงประเภทของสื่อพืน้บานตามแนวคิดของ กาญจนา  แกวเทพ 

 
เมื่อดูจากแผนภูมิขางตนสามารถตีความหมายไดดังนี้ 
 
1. ภาษาทองถ่ิน  เปนภาษาพูด  หมายความวา ภาษาพูดเปนสื่อพ้ืนบานประเภทภาษา 

(Verbal) การสื่อสารโดยใชภาษาพูดเปนสื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใชภาษา (Discursive) 
2. ผาทอผืนเมือง เปนสื่อพื้นบานประเภท อวัจนภาษาและเปนการแสดงออกในรูป

ของสัญลักษณ เนื่องจากแตละทองถ่ินก็จะมีลายทอผาที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น ลายทอและเนื้อผา 
สามารถสื่อสารใหทราบถึงแหลงที่มาไดโดยไมตองอธิบายดวยคําพูด 

3. พิธีบายศรีสูขวัญ  เปนพิธีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใชภาษา คือ ในพิธีบายศรีสู
ขวัญจะมีคาถาหรือคําเรียกขวัญที่ส่ือความหมายเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล และอวัจนภาษาหรือ
ภาษาทาทางขณะที่ผูหลักผูใหญนําดายสายสิญจนมาผูกที่ขอมือใหกับคนที่เขารวมพิธี ก็จะ
แสดงออกถึงการปดเปาอันตรายหรือส่ิงที่ไมดีใหออกไปจากตัว 

4. คาถาเรียกขวัญ  เปนสื่อพื้นบานที่มีการใชภาษาทองถ่ินเพื่อใชในพิธีบายศรีสูขวัญ 
ถอยคําหรือภาษาที่ใชก็จะมีนัยที่ส่ือความหมายหรือเปนสัญลักษณเพื่อใหเกิดสิริมงคลแกผูที่ไดมา
รวมพิธีกรรมในครั้งนั้น ๆ โดยผูที่สวดคาถาหรือเปนผูนําในพิธีก็มักจะเปนผูเฒาผูแกในหมูบานที่มี
ความรูเร่ืองศาสนพิธี 
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เมื่อพิจารณาตามเกณฑการแบงประเภทของสื่อพื้นบานของกาญจนา  แกวเทพ พบวา
การวิเคราะหส่ือพื้นบานสามารถครอบคลุมไดตั้งแตนิทาน เพลงพื้นบาน ตํานานหมูบาน ปริศนาคํา
ทาย คําพังเพยสุภาษิต การละเลนของเด็ก พิธีกรรมและความเชื่อตาง ๆ  ฯลฯ 

 
2. การแบงประเภทของสื่อพื้นบานตามแนวคิดของ สมควร  กวียะ (2535) ไดแบง

ประเภทของสื่อพื้นบานออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
 

2.1 ครรลองโสต ไดแก 
2.1.1. เพลง และดนตรี เชน เพลงกลอม เพลงไทย(เดิม) เพลงแคน 
2.1.2. การบอกเลา เชน คําพังเพย นิทาน เร่ืองตลกพื้นบาน 

 
2.2 ครรลองทัศน ไดแก 

2.2.1. การอาน เชนวรรณคดีตาง ๆ  
2.2.2. จิตรกรรมและประติมากรรม เชน ลายไทย พระพุทธรูป ภาพเขียนฝาพนัง 
2.2.3. สถาปตยกรรม เชน เรือนไทย โบสถ โรงหนังตะลุง 
2.2.4. อุปกรณการแสดง เชน ฉากลิเก เครื่องแตงตัวรําไทย 
2.2.5. ของเลนของใช เชน เชี่ยนหมาก ภาชนะใบตอง กระบวนตักน้ํา 

 
2.3 ครรลองโสตทัศน ไดแก 

2.3.1. การฟอนรํา เชน เซ้ิงกระติ๊บ รําลาวกระทบไม 
2.3.2. การละครและฟอนรํา เชน โขน ลิเก โนรา 
2.3.3. การละเลน เชน เพลงเรือ เพลงฉอย ลําตัด 
2.3.4. พิธีการและวิถีชีวิต เชน พิธีบวช ทําบุญลอยกระทง การสวดมนต 
2.3.5. เชิดหุน เชน หุนกระบอก หนังตะลุง 

 
2.4 ครรลองรส หรือกล่ิน ไดแก 

2.4.1. อาหารไทย 
2.4.2. ดอกไมไทย 

 
 

DPU



                                                                                                                                     29 

2.5 ครรลองกิจกรรม 
ไดแกการกระทํา หรือการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือการผลิต ประเพณีตาง ๆ ดังที่ได

กลาวมาแลวขางตน เชน การรองรําทําเพลง การรวมขบวนแห การเขียนภาพลายไทย การเขาพิธี
หรือการใชชีวิตแบบไทย เปนตน 

 
บทบาทของสื่อพื้นบาน 
  
เสรี  พงศพิศ (อางใน ประเวศ  วะสี, 2542:67) ใหความสําคัญของวัฒนธรรม ซ่ึงเปน

รากฐานสําคัญของการสรางสรรคส่ือพ้ืนบานวา วัฒนธรรมคือ รากฐานสําคัญที่ทําใหชุมชนรวมตัว
แลวก็เขมแข็งได แมแตกลุมที่เราคิดวาเขามีความลาหลัง เชน ชาวเขาหรือชาวชนบท เมื่อเขาได
คนพบ ภูมิปญญาของตัวเอง วัฒนธรรมของตัวเอง ระบบของตนเอง โดยผานกระบวนการเรียนรู จะ
เกิดความภูมิใจในตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดพลัง 
 

ดังนั้นเราจึงสามารถวิเคราะหบทบาทของสื่อพื้นบานไดดังนี้ 
3. การวิเคราะหบทบาทของสื่อพื้นบานตามตําราของ ศรีบาน รัตติกาลชลากร (อาง

ในเกศินี  จุฑาวิจิตร, 2540) ไดแยกบทบาทของสื่อพื้นบานไววา 
3.1 บทบาทในการผดุงรักษาวัฒนธรรม และการแสดงออกซึ่งเอกลักษณของชาติ 
3.2 บทบาทในการเริ่มสรางความมั่นคงทางจิตใจและรักษาความสัมพันธทางเครือ 

ญาติและชุมชน 
3.3 บทบาทในการพัฒนาดานตาง  ๆ ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  และ 

ศิลปวัฒนธรรม โดยการใหขาวสารที่โนมนาวใจผานสื่อพื้นบาน 
3.4 บทบาทในการผอนคลายความเครียด ความกดดันทางสังคม เศรษฐกิจ สังคม 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่อาจมีขอหาม เชน เรื่องการแสดงออกทางเพศ ความกาวราว 
เปนตน 

3.5 บทบาทในการสรางความสามัคคีในกลุม เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและชาติ 
3.6 บทบาทในการใหความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน 
3.7 บทบาทในการอบรม ส่ังสอนคุณธรรม คานิยม ความประพฤติ ฯลฯ แกบุคคล

และสังคม 
3.8 บทบาทในการสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว อันนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม และรายไดเขาประเทศและทองถ่ิน 
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4. การวิเคราะหบทบาทและหนาท่ีของสื่อพื้นบานตามแนวคิดของนักวิชาการ
เยอรมันในสํานักแฟรงคเฟริ์ต (อางใน กาญจนา  แกวเทพ, 2539) ส่ือพื้นบานมีบทบาทและหนาที่
ดังนี้ 
 

4.1 ทําหนาที่ปลดปลอยแรงผลักดันทางเพศ ตัวอยางเชน การเลนเพลงลําตัด 
ประเพณีดึงครกดึงสากในภาคอีสาน เพลงลูกทุง เปนตน 

4.2 สรางความสามัคคีระหวางคนกลุมตาง ๆ เชน ประเพรีแขงขันหรือแขงตีกลอง 
ระหวางหมูบาน ประเพณีการลงแขกเกี่ยวขาว 

4.3 ชวยใหคนพัฒนาดานภูมิปญญา  เชน การเลนปริศนาคําทาย การดูภาพวิวตาม
ฝาผนังโบสถ 

4.4 ทําการวิพากษวิจารณสังคมที่เปนอยูในไทย มีกรณีตัวอยางในประวัติศาสตร 
เมื่อมีการเก็บภาษีอยางรุนแรง  เชน  ภาษีผักบุง  คณะลิ เกที่ เขาไปเลนใหพระมหากษัตริย
ทอดพระเนตรไดสอดแทรกคํารองเรียนลงไปดวย ทุกวันนี้การวิพากษวิจารณสังคมยังปรากฏใน
เพลงลูกทุงอยูบอยครั้ง 

4.5 ทําหนาที่ใหการศึกษาและสรางความสํานึกทางการเมือง เชน ในเพลงกลอมเด็ก 
จะมีเนื้อหาดานการเมืองปรากฏอยู หรือในการเลนหนังตะลุงก็เชนกัน 

4.6 มีลักษณะสัมพันธกับชีวิต กอใหเกิดการทบทวนชีวิต เชน พวกตลกในลิเกหรือ
หนังตะลุง  มักจะเปนชื่อของคนในทองถ่ินนั้น  และแสดงทักษะตอความเปนไปของชุมชน  พิธีแห
นางแมว  หรือการทําบุญประทายขาวก็แสดงความสัมพันธกับชีวิตของชาวนาเชนกัน 

4.7 มีหนาที่ใหความบันเทิง เชน เพลงโคราช ลําตัด หรือหมอลํา มักจะเปนการ
แสดงเพื่อใหเกิดความสนุกสนานครื้นเครงในงานบุญตาง ๆ 
 

5. สุรพล  วิรุฬหรักษ (2535) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลท่ีทําใหสื่อพื้นบานมี
บทบาทตอการเผยแพรขาวสารที่ไดผล ไวดังนี้ 

5.1 ส่ือพื้นบาน  เปดโอกาสใหสอดแทรกขาวสารไดมาก 
5.2 ส่ือพื้นบาน  เปนที่นิยมของคนหมูมาก 
5.3 ส่ือพื้นบาน  เปดโอกาสใหคนดูมีสวนรวมมาก 
5.4 ส่ือพื้นบาน  เหมาะที่จะสอดแทรกขาวสารทุกชนิดที่ตองการ 
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สุรพล  วิรุฬหรักษ เสนอแนวคิดเพิ่มเติมวา “ส่ือพื้นบานยังเคยมีบทบาทสําคัญในการ
ส่ือสารและการพัฒนากอนปรากฏการณของสื่อมวลชน ถึงแมวาสื่อพ้ืนบานจะลดความสําคัญลงไป
บาง แตก็ยังมีความหมายตอประชาชนในสังคมอยูมาก การนําสื่อพื้นบานมาใชในการสื่อสารและ
การพัฒนาในสวนที่สื่อมวลชนดวยสมรรถนะอยูนั้น นอกจากจะเปนการอนุรักษและเผยแพรส่ือพื้น 
บานโดยตรงแลว ประการสําคัญที่สุดของการสื่อสารคือ เปนการเสริมสรางเครือขายของการสื่อสาร
ใหเกิดประสิทธิผลโดยสมบูรณ” (2535 : 3) 

 

สื่อพื้นบานกับการพัฒนาและถายทอดวัฒนธรรม 
 

สมควร  กวียะ (2535) ไดนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาและถายทอดวัฒนธรรมโดยอาศัย
ส่ือพื้นบานไวอยางนาสนใจวา 

 

แมวาจะมิไดมีการนําเอาสื่อพื้นบานไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาและถายทอด
วัฒนธรรมอยางเปนระบบ แตแนวความคิดในเรื่องนี้ไดเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปมา 
แล วดั งจะ เห็นได ว ามี ก าร เป ดสอนวิชาสื่ อประ เพณี ในหลัก สูตรวารสารศาสตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วิชาสื่อพ้ืนบานในหลักสูตรนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ในวิทยาลัยครูหลายแหง แมกระทั่งสถาบันการศึกษาเอกชนก็ใหความสนใจเปดสอนวิชาทํานองนี้ 
ขยายตัวมากขึ้น นอกจากนั้นภาควิชา  การสื่อสารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
ก็ยังเคยจัดการสัมมนาระดับชาติเรื่อง“ดนตรีเพื่อการสื่อสาร”เนนการสาธิตส่ือพื้นบานและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเคยจัดสัมมนาเรื่อง“ส่ือประเพณี: ยุทธวิธีเพื่อการพัฒนาชนบท”ในป2530 

 

สุรพล  วิรุฬรักษ (2535)ไดกลาวไวในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติใหมของสื่อ
พื้นบาน: บทบาทของศิลปนพื้นบานในฐานะนักสื่อสารเพื่อการพัฒนาและถายทอดวัฒนธรรม” เมื่อ 
พ.ศ. 2535 วา 

 
“สนใจสื่อพื้นบานในฐานะที่เปนการแสดงเพื่อความบันเทิงมาตั้งแตยังเปนเด็ก เมื่อ

เติบโตและไดเรียนวิชาการละครบาง ก็มองส่ือพ้ืนบานอยางศิลปะที่แสดงความคิดคํานึงของศิลปน 
ตอมาไดมีโอกาสกํากับละครที่อาศัยศิลปะประจําชาติบอยคร้ังจึงไดเขาใจถึงความสําคัญของการ
แสดงที่ใชเปนสื่อในการสื่อสาร โดยการแทรกลงไปไวในการแสดงอยางแนบเนียน” 
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Feliciano (1978) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสื่อพื้นบานในฟลิปปนส พบวา ในประเทศ
ฟลิปปนสไดอาศัยส่ือพื้นบานในการพัฒนาสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศไดผลอยาง
นาพอใจ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 
1. ชุมชนในชนบทมีส่ือพื้นบานที่มีคุณคาอยางทั่วถึง 
2. รูปแบบของสื่อพื้นบานไมสลับซ้ําซอน และมีมากพอที่จะสนองตอบความ

ตองการของประชาชนไดอยางกวางขวาง 
3. เนื้อหาและโครงสรางของสื่อพื้นบานมีความยืดหยุนหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันไดเปนอยางดี 
4. ความเชื่อของสื่อพื้นบานแข็งแกรงจนยากที่จะมีส่ืออ่ืน ๆ เขาไปแทนได 
5. ตัวแทนสื่อพื้นบานก็มีความประสงคและยินดีที่จะปรับปรุงเนื้อหาตลอดจน

โครงสรางบางอยางใหเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ 
 

ประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุน เกาหลีใตและอินโดนีเซียก็เปนตัวอยางที่ดีเยี่ยมในการนําเอาสื่อ
บุคคลและสื่อประเพณีเขามามีสวนรวมในการสรางภาพพจนและเศรษฐกิจของประเทศความ 
กาวหนาของฝรั่งเศสและญี่ปุนในรอบ 20 ปที่ผานมา มิไดขึ้นอยูกับการสรางเทคโนโลยีสมัยใหม
เพียงอยางเดียวแตขึ้นอยูกับการปรับจิตใจและวัฒนธรรมใหกาวไปกับกาลเวลาอยางเหมาะสม 
(สมควร  กวียะ, 2535) 

 
แนวทางการพัฒนาสื่อพื้นบาน 
 
แมวาสื่อพื้นบาน จะมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสาร และการพัฒนาทองถ่ิน แตใน

ประเทศไทย เรายังขาดการนํามาใชอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมที่ชัดเจน แนวทางดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาสื่อ อันจะนํามาพัฒนาสังคม จะประกอบไปดวย 4 แนวทาง คือ 
 

1. การอนุรักษ 
เปนการเก็บรักษาวัฒนธรรมพื้นบานทั้งที่เปนวัตถุและมิใชวัตถุ  เชน  ส่ิงของเครื่องใช 

โบราณวัตถุ  คําบอกเลา  นิทาน  ตํานาน  การละเลน  ฯลฯ  ที่มีการทําขึ้นทั้งจากสวนกลางโดย
ราชการและ  จากเอกชน  หรือบุคคลที่สนใจซึ่งทําดวยใจรัก  ถือเปนสวนหนึ่งในการศึกษาคนควา
พัฒนาการของสังคมในแตละทองถ่ินหรือชุมชน  เชน  พิพิธภัณฑบานมวง  ซ่ึงริเริ่มโดยพระและ

DPU



                                                                                                                                     33 

ชาวบาน  ตอมาไดรับความรวมมือจากอาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากรในดานการคนควาและรวบรวม
ตลอดจนการจัดตั้ง  สรางอาคารเปนที่เก็บสะสม  นับเปนการสงเสริมใหชาวบานไดทําในสิ่งที่เขา
รักและสนใจ  ซ่ึงจะเปนผลดีในการสืบทอดรักษาและพัฒนาตอไปได  เพราะชาวบานไดมีบทบาท
ริเร่ิมและจัดตั้ง  เนื่องจากมีตัวอยางใหเห็น  แลววาในบางแหงหนวยงานรัฐไดจัดตั้งริเร่ิมดวยคิดวาดี 
เหมาะสมแตชาวบานกลับไมสนใจดูแลรักษาสืบทอดดวย  ไมเห็นคุณคา   เชน  การจัดใหมีศิลปน
แหงชาติในสาขาตาง ๆ  

 
ในสวนของชาวบานควาย  ซ่ึงเปนกรณีศึกษาของการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้  ก็เปนอีก

ตัวอยางหนึ่งของการรวมใจกันอนุรักษส่ือพื้นบาน   ดวยการนําเอาสื่อพื้นบานมาเปนส่ือในการ
เผยแพรวิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถ่ินไปสูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 
2. การฟนฟู 
เปนการนําวัฒนธรรมพื้นบานที่มีประโยชนและเหมาะสมกลับมาใชใหม เชน การลง

แขก การเลนดนตรีบางประเภท ฯลฯ ใหกลับคืนมาใหม ซ่ึงตองอาศัยทั้งเอกชนและราชการรวมมือ
กับชาวบานโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย แตยังคงเนื้อหาหรือ
เปาหมายเดิมที่มีคุณคา มีประโยชนแกผูปฏิบัติ โดยท่ีชาวบานไดมีโอกาสเห็นไดถายทอดกันเอง 
เรียนรูดวยกันเอง เนื่องจากชาวบานจะเขาใจในสภาพความคิด ความเชื่อของเขาเอง เปนทั้งวิทยากร
ผูถายทอด ผูรับการถายทอด และแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณที่องคกรพัฒนาเอกชนและ
ภาครัฐตองชวยเปนตัวประสาน มิใชเปนผูทําให 

 
3. การประยุกต 
เนื่องจากวัฒนธรรมพื้นบานมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง การประยุกต

วัฒนธรรมพื้นบานจึงมีมาตลอดเพียงแตจะชาหรือเร็วเทานั้น เราตองมองและเชื่อมั่นชาวบานวาเขา
มีความสามารถในการประยุกตวัฒนธรรม เชน การทําบุญขาวเปลือกเพื่อจัดตั้งกองทุนขาวประจํา
หมูบาน การทอดผาปาพันธุไม การทํานากระชับมิตร เปนตน 

 
การประยุกตนั้นเปนการผสมผสานระหวางของเกาและของใหม กลายเปนเทคโนโลยี

สมัยใหม วิธีการหรือรูปแบบใหมที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานมาจากรากเหงา
เดิมในวัฒนธรรมพื้นบานนั้น ๆ การประยุกตจึงเปนการสัมผัส หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
แวดลอมทางสังคมระหวางวัฒนธรรมที่แตกตาง ดังนั้นวิธีการนี้นักวิชาการและหนวยงานอื่น ๆ จาก
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ทางการและเอกชนจะมีบทบาทในกระบวนการนี้ได เพราะเปนตัวแทนของแนวคิดวัฒนธรรมใหม
มีความรูและขอมูลในระบบใหม ซ่ึงหากนํามาประสานกับวัฒนธรรมเดิมของชาวบานที่มีความรู
และขอมูลในระบบเดิมรวมกันหารูปแบบที่เหมาะสมและเกิดประโยชนตอชุมชนหรือทองถ่ินแลว
จะทําใหการประยุกตนั้นเกิดผลดี เปนที่ตองการของชาวบาน 

 
4. การสรางใหม 
คลายกับการประยุกต  เพียงแตมีสวนเกานอยกวาสวนใหม  การสรางใหมนี้ตองระวัง

มาก เนื่องจากอาจจะไมเหมาะสมและไมเปนที่ตองการของชาวบาน  ดังนั้นจึงตองพิจารณาวาเปน
ความตองการที่แทจริงและเกิดประโยชนเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินเสียกอน 

 
การสรางใหมทางวัฒนธรรมนี้ถือเปนพลวัตทางวัฒนธรรม เพราะหากสิ่งใหมเกิด

ประโยชนจริงและเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูและทองถ่ินของชาวบาน  ชาวบานก็จะ
ดําเนินการตอไปจนในที่สุดเมื่อเวลาผานไปก็จะกลายเปนวัฒนธรรมพื้นบานของทองถ่ินนั้น การ
สรางใหมจึงตองพิจารณาและคํานึงถึงชาวบานเปนหลัก  กลาวคือ  วัฒนธรรมใหมนั้นมีผลตอการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวบานหรือไมเพียงใด  ชาวบานพรอมและเต็มใจรับหรือไม  เขามีสวนรวม
ในการตัดสินใจมากนอยแคไหน  เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูเพียงใด  อยางไรก็ตามตองคํานึง
ดวยวา  จะตองใหชาวบานเปนผูสืบทอดสืบตอกันมา  จนชาวบานเกิดความมั่นใจและยินดีที่จะรับ
วัฒนธรรมใหมอยางไรไมสับสนคลุมเครือหรือไมเต็มใจจะรับแตตองรับ  และที่สําคัญวัฒนธรรม
ใหมนี้ควรมีเปาหมายในการนําไปสูการพึ่งตนเอง  และเกิดประโยชนสูงสุดแกชาวบาน 

 
ในสวนของหมูบานอนุรักษควายไทยก็มีการนําแนวคิดเรื่องสื่อพ้ืนบานมาใชในการสืบ

สานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน คือ การรักษาวัฒนธรรมพื้นบานดวยการจําลองจัดแสดงวิถีชีวิต
พื้นบานของชาวนาไทยภาคกลาง สาธิตการทํานาโดยใชแรงงานจากควาย การละเลนเพลงพื้นบาน
อยางเพลงอีแซว โดยมีชาวบานเปนผูที่ทําหนาที่ในการสืบทอดสื่อพื้นบานนี้ 
 
2.3   แนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
การดํารงชีวิตประจําวันของคนเราที่ตองเครงเครียดกับงาน และหนาที่ตางๆ ที่ตอง

รับผิดชอบ  ทําใหหลาย ๆ คนเกิดความเครียด และพยายามหาทางออกจากความเครียด  หนทางหนึง่
ที่คนเรามักกระทํากันนอกจากการพักผอนดวยการนอนแลว เมื่อถึงวันหยุดหรือเมื่อมีเวลาวาง หลาย 
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ๆคนก็มักจะใชเวลากับการทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆโดยเฉพาะสถานที่ ที่แวดลอมดวยธรรมชาติ 
เพื่อใหความสดชื่น และสีเขียวของธรรมชาติชวยผอนคลายความเครียดที่มีอยู แตบางคนก็มี
วัตถุประสงคของการทองเที่ยวไปเพื่อศึกษาอารยธรรม ความแตกตางดานอารยธรรม ความแตกตาง
ดานวัฒนธรรมของบานเมืองอื่น ๆ  

 
ทามกลางความเจริญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และความปรารถนาที่จะเขาไปชื่น

ชม และสัมผัสธรรมชาติ  สงผลใหประเทศของเรากําลังประสบกับปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปจจุบัน
ทะเลหลาย ๆ แหงทางภาคใตของไทย ไดรับความนิยมอยางมากจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวตางประเทศ แตส่ิงที่ตามมาจากการชื่นชมของนักทองเที่ยวจึงตองเปลี่ยนรูปแบบไป เพื่อใหการ
เขาไปสัมผัสกับธรรมชาติของนักทองเที่ยวเปนไปเพื่อการอนุรักษใหมากที่สุด รูปแบบของการ
ทองเที่ยวเชนนี้รูจักกันในนาม “Ecotourism” หรือ “Green Tourism” หรือที่เรียกเปนภาษาไทยวา 
“การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากแนวโนม 2 

ประการ มาบรรจบกัน คือ แนวโนมเกี่ยวกับการอนุรักษ และแนวโนมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
เร่ืองอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซ่ึงสามารถสรุปเปนสาระสําคัญไดดังนี้ (อางถึงใน ยุวดี นิรัตน
ตระกูล, 2538 : 52) 

 
แนวโนมเร่ืองการอนุรักษ 
 
การที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น และภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ กิจกรรม

การพัฒนาตาง ๆ อยางเชนการตัดไมทําลายปา การทําเหมืองแร และการเกษตร เกิดขึ้นภายในและ
บริเวณทั่วไป ซ่ึงสวนใหญสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศน จนทําใหธรรมชาติ และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมโทรม และผลที่ตามมาก็คือ ความไมยั่งยืนของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

 
ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา

ทั้งหลายจึงไดพยายามผสมผสานเรื่องของการอนุรักษเขากับการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยการใช
ประโยชนพื้นที่อนุรักษที่จัดตั้งขึ้นกอนหนาแลว และหนาที่กําลังประกาศจัดตั้งขึ้นใหเปนแหลง
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมควบคูกันไปกับการสงวนการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทั้งนี้ 

DPU



                                                                                                                                     36 

โดยการสงเสริมเรื่องของการทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติเปน
ทางเลือกอยางหนึ่งที่เปดโอกาสใหมีการจางงาน และสรางรายไดจํานวนมาก ทั้งในระดับทองถ่ิน 
และระดับชาติ ซ่ึงเทากับวาเปนการจูงใจทางเศรษฐกิจใหแกราษฎรในชนบท เพื่อจะไดตระหนักถึง
ความสําคัญและหันมาชวยกันสนับสนุนการสงวนรักษาพื้นที่อนุรักษธรรมชาติ การทองเที่ยวมีการ
วางแผนที่ดีมีศักยภาพใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการอนุรักษอุทยานแหงชาติ และพื้นที่อนุรักษอ่ืน 
ๆ ไดเปนอยางดี 

 
แนวโนมเร่ืองการทองเที่ยว 
 
แนวโนมเรื่องนี้ปรากฏคอนขางแจมชัดในระยะ 7-8 ป มนุษยไดเปล่ียนแปลงวิธีการใช

เวลาวางในการเดินทางทองเที่ยว โดยมีแนวโนมวาตองการการทองเที่ยวแบบผจญภัย เขาไปมีสวน
รวมและสัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจริง นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังอยากที่จะศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับสถานที่ที่ไปเยือน ตั้งแตระบบนิเวศไปจนถึงชนิดพันธุพืช และสัตวที่กําลังหายากหรือกําลัง
สูญพันธุ และประเด็นปญหาดานการอนุรักษ เชนการสูญเสียทรัพยากรปาไม การลับลอบลาสัตวปา 
ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับในอุทยานแหงชาติและพื้นที่อนุรักษ
ประเภทอื่นๆ ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้สาเหตุสําคัญมาจากการตื่นตัว และใหความสนใจ
เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอม การอนุรักษส่ิงแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปน
ปญหาเกิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก 

จากแนวโนมสองประการดังกลาวขางตนมาบรรจบกันสงผลใหเกิดการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษหรือการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศขึ้น ดังนั้น การทองเที่ยงเชิงอนุรักษจึงมีความหมาย
มากกวาการทองเที่ยวธรรมดา แตจะหมายความไปถึงการทองเที่ยวที่จะตองมีการอนุรักษควบคูไป
ดวยไมวาจะเปนในแงของการอนุรักษธรรมชาติหรือวัฒนธรรม 

 
นิยามและความหมาย 
 
การทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ  หรืออาจเรียกวา “การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ”  มาจาก

คําภาษาอังกฤษวา “Ecotourism” ซ่ึงเปนคําผสมระหวางคําวา Ecology หรือนิเวศวิทยากับคําวา 
Tourism หรือการทองเที่ยว (อางถึงใน ยุวดี นิรัตนตระกูล, 2538:52) 
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นิยามและความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น  ก็ไดมีการกําหนดขึ้นจากบุคคล
หรือกลุมบุคคลตาง ๆ มากมาย ซ่ึง ยุวดี นิรัตนตระกูล (2538 : 52 ) ไดยกตัวอยางนิยาม และ
ความหมายจากบุคคลตาง ๆ ไวดังนี้ 

 
Hector Ceballos-Lascurain (1990) (อางถึงใน ยุวดี นิรัตนตระกูล, (2538 : 52 ) แหง

สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ  (International Union for the Conservation of Nature and Natural 
Resources-ICUN)  ซ่ึงกลาวไดวาเปนบุคคลแรกที่กําหนดความหมายของการทองเที่ยว 

 
1. แหลงทองเที่ยวที่จะสงเสริม และพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ควรเปน

พื้นที่ธรรมชาติที่มีการอนุรักษธรรมชาติ และสภาพแวดลอม และอาจรวมไปถึงแหลงประวัติศาสตร
โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ธรรมชาตินั้นดวย 

2. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนการทองเที่ยวที่ทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพ
แวด  ลอมธรรมชาติ  และระบบนิ เ วศ  โดย เปนการท อง เที่ ย วที่ ไมทํ าลายหรือทํ า ให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม 

3. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสหรือมีประสบการณกับสภาพ
แวด ลอมธรรมชาติโดยตรง และเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
ซ่ึงนอกจากจะไดรับความพึงพอใจแลว ยังจะเปนการเสริมสรางจรรยาบรรณดานสิ่งแวดลอมเชิง
บวกดวย 

4. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะตองเปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนกลับคืนสู
ธรรมชาติ และการอนุรักษธรรมชาติ ในขณะเดียวกันจะเอื้อประโยชนตอชุมชนทองถ่ินทั้งทางตรง
และทาง ออม 

5. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะมุงเนนที่คุณคาธรรมชาติ หรือลักษณะเดนที่เปน
เอกลักษณของแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไมใชเนนที่การเสริมแตงหรือการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ  
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แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  (2542:14-15) เสนอแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ไว 4 ประการ ดังนี้ 
 
1. การใชทรัพยากรการทองเท่ียวแบบยั่งยืน   ในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมี

จุดมุงหมายใหมีการใชทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
จะตองระมัดระวังเปนพิเศษตองไมสรางผลกระทบดานลบใหแกส่ิงแวดลอมดั้งเดิม เปนสิ่งที่
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษแสวงหาในการเดินทางมาทองเที่ยว จึงตองอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
ใหยั่งยืน เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจ 

 
2. การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนส่ิงที่ 

ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษเดินทางเขามาทองเที่ยว จึงตองอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
ทรัพยากรการทองเที่ยวไมใหรับผลกระทบทางลบจากการใชประโยชนในการทองเที่ยว จนเกิด
สภาพเสื่อมโทรม หรือถูกกระทบใหดอยคาลง ดังนั้นการใหความรูความเขาใจ และการสราง
จิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหแกนักทองเที่ยว และผูมาเยือน ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวของ เชน ชุมชนทองถ่ิน เจาหนาที่ดูแลทรัพยากรการทองเที่ยว ผูประกอบการทองเที่ยว 
มัคคุเทศก เปนตน  

 
ยุวดี นิรัตนตระกูล(2538:53-55) เสนอวิธีการสรางจิตสํานึกสําหรับการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษวา จะเนนวิธีการจัดโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ (Interpretation Program) เชนการจัด
ใหมีศูนยส่ือความหมายธรรมชาติ (Interpretive Program) ในแหลงทองเที่ยว จัดใหมีเอกสาร
ส่ิงพิมพที่จําเปนตอการศึกษาเรียนรู จัดใหมีนิทรรศการ/แผนปายบรรยายตามบริเวณ หรือจุด
ทองเที่ยวตาง ๆ จัดใหมีเสนทางเดินหรือทางเดินปา ใหประสบการณในการเรียนรูธรรมชาติ
หลากหลายแกผูมาเยือนรวมไปถึงการฝกอบรมมัคคุเทศก และเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบแหลง
ทองเที่ยวใหสามารถชี้แนะ และอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ และนิเวศวิทยาของสิ่งตาง ๆ ที่
นักทองเที่ยวพบเห็น 

 
3. การสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว องคประกอบนี้มีความสัมพันธกับองค

ประ กอบแรกโดยตรง กลาวคือ นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) มักเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มี
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ความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะตาง ๆ และสภาพภูมิทัศน
ตามธรรมชาติ ตลอดจนแหลงธรรมชาติที่ยากลําบากตอการเดินทาง และทาทาย และมักจะไมสนใจ
ความสะดวกสบาย ดังนั้น การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงตองพิจารณาถึงการจัดการใหมี
การสื่อความหมายธรรมชาติ เพื่อ ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติในแงมุมตาง ๆ ทั้งใน
ระดับกวาง และระดับลึกซ้ึง ซ่ึงเทากับเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักทองเที่ยว และไดรับ
ความพึงพอใจกลับ ไป 

 
4. การใหชุมชนมีสวนรวม  ชุมชนทองถ่ินที่ตั้งอยูรอบ ๆ แหลงทองเที่ยวควรไดรับ

การพิจารณาเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อชวยใหชุมชนทองถ่ินไดรับ
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวทั้งทางตรง และทางออม อันจะกอใหเกิดการกระจายรายได ซ่ึงเปน
ส่ิงสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนทองถ่ิน อีกทั้งจะทําใหชุมชนทองถ่ินตระหนัก
ถึงคุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว เชน การลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวขนาดเล็ก การ
เปนมัคคุเทศก การนําสินคาที่เปนศิลปะ หัตถกรรมพื้นบานมาขายแกนักทองเที่ยว และการจางงาน
ในสวนบริการอื่น ๆ  เปนตน 
 

วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 
ยุวดี  นิรัตนตระกูล (2538:55) นําเสนอไววา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีความแตกตาง

จากการทองเที่ยวแบบดั้งเดิม (Conventional-Tourism) กลาวคือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะมี
ขอบขายในการพิจารณาที่ลึกซึ้ง และใหความสําคัญกับการอนุรักษเปนดานหลัก ดังนั้น จึงสามารถ
ระบุวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษได 4 ประการ คือ 

1. เพื่อพัฒนาจิตสํานึก (Awareness) และความเขาใจ (Understanding) ของ
นักทองเที่ยวในการทําคุณประโยชนแกส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ 

2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณที่มีคุณคาสูงใหแกนักทองเที่ยว 
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหลงทองเที่ยวตั้งอยู 
4. เพื่อดูแลรักษา และคงไวซ่ึงคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว 
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ลักษณะที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 
ศรีพร สมบุญธรรม (2536:29) ไดเสนอรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือ 

Ecotourism ไวดังนี้ 
 
1. เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่มีจุดสนใจหลักอยูที่ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และ

หรือวัฒนธรรมที่ยังคงความดั่งเดิม และบริสุทธิ์ หางไกลความเจริญแบบสังคมเมือง 
2. เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ 

และสัตวปา 
3. เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่มีการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวใหมีความสมดุล

กับความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของแตละพื้นที่ 
4. เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่มุงเนนใหคนทองถ่ินไดมีสวนในกิจกรรมตาง ๆ 

และไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหมากที่สุด 
 
ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีจุดมุงหมายหลัก ในการสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นระหวาง

กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับกระแสการอนุรักษจึงสมควรอยางยิ่ง ที่จะตองชวยกันสงเสริม
เพื่อใหการทองเที่ยวบรรลุจุดหมายดังกลาว  ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือ สนับสนุน สงเสริมจากทุก
ฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว (อางถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2539: 55) การที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหประสบความสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ ดาน ในการสงเสริม ซ่ึง
ปจจัยที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสามารถแบงออกไดเปน 2 ปจจัย คือ 

 
1. ปจจัยภายใน ไดแก 

 
- สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว 

การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชนนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะตองพิจารณา 
และถือเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวนั้น ก็คือ สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว
เพราะการที่ชุมชนนั้นมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแกการทองเที่ยว มีประวัติชุมชนที่นาสน ใจ  มี
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สินคาพื้นเมือง มีประเพณีทองถ่ิน มีทิวทัศนที่งดงาม และมีความสมบูรณของธรรมชาติที่เปนจุดเดน 
ส่ิงเหลานี้จะเปนการเอื้อประโยชนตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดเปนอยางดี  
(อางถึงใน วรรณพร วณิชชานุกร,2541:5) 
 

- ความสามัคคีรวมมือกันของคนในชุมชน 
การจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ใหประสบความสําเร็จไดนั้นสิ่งสําคัญที่ 

สุด คือ ความสามัคคีรวมมือกันของคนในชุมชนทองถ่ิน ที่สามารถรวมมือกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง เกิดมีความภาคภูมิใจ และรักถ่ินกําเนิดของตน จนสามารถพัฒนาใหเกิด
เปนแหลงทองเที่ยวข้ึนมาในชุมชนได (อางถึง วรรณพร วณิชชนุกร, 2537:5) 

 
- ผลประโยชนจากรายไดที่จะไดรับ 

การที่จะทําใหคนในชุมชนเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง และยั่งยืนไดนั้น 
ส่ิงสําคัญที่เปนตัวกระตุนใหคนในชุมชน เกิดแรงจูงใจในการเขารวมเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว
ของชุมชนขึ้นมานั้นก็คือ การไดรับผลประโยชนจากการจัดสรรรายได จากการจัดการทองเที่ยวของ
ชุมชน (อางถึงใน วรรณพร วณิชชนุกร, 2537 :6) 

 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2539:5) ไดกําหนดถึงปจจัยที่จะชวยสงเสริมการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในแหลงทองเที่ยวใดก็ตามจะตองประกอบดวย 
 
1. ขีดความสามารถของพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวของชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
2. การมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยวของประชาชนในชุมชนไมวาจะเปน

การทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต 
3. ตองกอใหเกิดรายได(ผลประโยชน) จะเปนตัวกระตุนทําใหประชาชนในชุมชน

เกิดการรวมตัวกัน และผลประโยชนที่เปนรายไดจะตองมีการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมไดเกิดจากการกระจุกตัวเฉพาะผลประโยชนที่เปนรายไดเพียงแคกลุมใดกลุมหนึ่ง ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวนั้น 

4. การจัดการแหลงทองเที่ยวทั้งนี้ตองเปนไปดวยความยินดี ยินยอมของประชาชน
ชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ๆ  
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2. ปจจัยภายนอก ไดแก 
 

- นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในฐานะที่เปนหนวยงานดูแลเรื่องการทองเที่ยวโดยตรง 

ไดดําเนินการกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการ จัดการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของประเทศไทยในภาพรวมทั้งหมดจะเห็นไดจากนโยบายหลัก
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่กลาวอยางชัดเจนวา “อนุรักษ และฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพื่อคงความเปนเอกลักษณ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ดี สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมอันเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเปนการกระจายรายได จากการทองเที่ยวใหถึงประชากรในทุกภูมิภาค 
ฯลฯ” (อางถึงใน กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2542:20) 

 
- นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนา
ชุมชนมีนโยบายจัดทําโครงการ  “หมูบานทองเที่ยว”  ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2540 โดยเนนสงเสริมหมูบาน
ที่มีผลิตภัณฑผลผลิตที่มีคุณภาพ  ใหเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวเขาไปสัมผัสวิธีการ
ผลิต แตก็มีบางชุมชนซึ่งนําเอาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือละแวกใกลเคียงมาเปนจุดขาย โดย
จัดใหมีการทองเที่ยวแบบธรรมชาติ  หรือท่ีเรียกวาการทองเที่ยวแบบเชิงอนุรักษขึ้นมา  มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในหมูบานที่ดูแลเรื่องการทองเที่ยว  โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบาย  ใหพัฒนา
ชุมชนทุกจังหวัด คอยชวยเหลือสงเสริมใหคําแนะนําแกชุมชนที่มีความพรอมที่จะจัดการ การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้นมาภายในชุมชน (อางถึงใน อุษาวดี พูลพิพัฒน, 2545: 6) 

 
- ส่ือมวลชน 

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น ส่ือมวลชนถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญประการ
หนึ่ง ที่ชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร และใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้งนี้ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยว รวมทั้งเพื่อใหประชาชนเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญของการ
ทองเที่ยวในอันที่จะชวยใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถ่ิน ให
เขามามีบทบาทในการรวมกันพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิ 
ภาพ (อางถึงใน นพรัตน มุณีรัตน, 2541: 17) 
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สําหรับแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการทําความ
เขาใจในการจัดการการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย เพราะหมูบานควายก็มีการจัดการ
ทองเที่ยวของหมูบานตามแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  นอกจากนี้  ยังใชแนวคิดเรื่องปจจัย
ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาเปนกรอบในการทําความเขาใจ และเพื่อเปนแนวทางในการ
คนหาวาหมูบานควายไทยมีรูปแบบในการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางไรใหประสบความสําเร็จ 
 
2.4  แนวคิดเรื่องการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

 
การทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทยนั้น นับเปนแนวทางการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง

ของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สรางรายไดใหกับชาวบาน และชวยลดปริมาณชาวบานที่ตองออกไป
หางานทํานอกหมูบานในยามวางจากฤดูการทํานา ซ่ึงรูปแบบการจัดการดานการทองเที่ยวของบาน
ควาย จะเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไดนั้น  นอกจากปจจัยเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ความ
สามัคคีของคนในชุมชนและอื่น ๆ แลว ยังตองใหความสําคัญกับการตลาดเพื่อการทองเที่ยวไวดวย 
 

คําจํากัดความของการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
 
องคการทองเที่ยวแหงโลก  (World Tourism organization)  ไดใหความหมายไววา 

“ปรัชญา ของการจัดการใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว  โดยการวิจัย  การพยากรณ  และ
การเลือกสรร  ผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับตลาด  โดยบรรลุวัตถุประสงคและใหไดผล
ประโยชนสูงสุดแกองคการ”  (Clotman, 1989 : 11, อางถึงใน ฉลองสรี  พิมลสมพงส, 2542 : 4) 

 
ธรรมนูญ  ประจวบเหมาะ (2539 :4-5, อางถึงใน ฉลองศรี  พิมลสมพงศ, 2542 : 4) ให

ความหมายไววา “การศึกษาองคประกอบ (การผลิตและการบริโภคสินคาและบริการ) ทางการ
ทองเที่ยวเพื่อใชกําหนดลูทางในการพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยวและสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว 
โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ อุปสงคทางการทองเที่ยว (Tourism Demand) และอุปทานทางการ
ทองเที่ยว(Tourism Supply)” 

 
วินิจ  วีรยางกูร (2532 : 83) ใหความหมายไววา “ปรัชญาทางการจัดการที่มุงเนนไปสู

การความตองการของนักทองเที่ยว โดยอาศัยการวิจัยตลาด การพยากรณ การคัดเลือกทรัพยากรการ
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ทองเที่ยวที่กําลังอยูในความตองการเพื่อใหธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุด ในการเสนอบริการแก
นักทองเที่ยวตามเปาหมายที่กําหนดไว” 

 
จากความหมายของนักวิชาการตาง ๆ สรุปไดวา การตลาดเพื่อการทองเที่ยว หมายถึง 

กระบวนการในการวางแผนการจัดการดานทรัพยากรและบริการทางการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการ
ตอบสนองความตองการที่ตรงกันระหวางเจาของธุรกิจและบริการดานการทองเที่ยวกับนักทอง 
เที่ยว 

โครงการหมูบานอนุรักษควายไทยนั้นก็มีการจัดการภายใตแนวคิดการตลาดเพื่อการ
ทองเที่ยว คือ มีการวางแผนการจัดการทรัพยากรในการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานไทย
ภาคกลาง เพื่อไวบริการนักทองเที่ยวใหไดทําการศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับการเที่ยวชม
ทัศนียภาพ 

 
ลักษณะของตลาดการทองเที่ยว 
 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2540 : 15) ไดอธิบายถึงลักษณะของตลาดการทองเที่ยววา เปน

ตลาดบริการที่ลูกคามีอิสระในการเลือกบริโภคสินคา และบริการมากที่สุด องคประกอบของตลาด
มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 
1. ผูซ้ือ  ไดแก นักทองเที่ยว  นักทัศนาจร  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ระหวาง

ประเทศ  ความตองการเดินทางทองเที่ยวและบริโภคสินคาการทองเที่ยวมีความยืดหยุนและเปลี่ยน 
แปลงสูงมาก เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ราคาการทองเที่ยว ฤดูกาล สมัยนิยม รสนิยม  
ทัศนคติ  ประสบการณสวนตัวของนักทองเที่ยว และเหตุการณสําคัญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน 

ลักษณะตลาดการทองเที่ยวของบานควายในสวนของผูซ้ือ มีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางประเทศ โดยจะเปนกลุมนักทองเที่ยวท่ีมีวิถีทางการทองเที่ยวท่ีเรียบงาย สนใจใน
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควาย
ไทยไดในทุกฤดูกาล 

2. ผูขาย  ไดแก ผูประกอบธุรกิจจัดหาสินคาและบริการการทองเที่ยว ผลิตวัตถุดิบใน
ลักษณะการแปรรูปสินคาและบริการ เชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวบาน ผูขาย ก็คือ โครงการ
หมูบานอนุรักษควายไทย  
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3. สินคาและบริการ สินคาและบริการในตลาดการทองเที่ยวแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 
คือ 

3.1 สินคาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแกทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติตาง ๆ   
เชน  น้ําตก  ภูเขา  ทะเล  เขตรักษาพันธุพืช  และสัตวปา  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ฯลฯ 

3.2  สินคาที่มนุษยสรางขึ้น แบงออกเปนหลายชนิด ไดแก 
3.2.1 ส่ิงกอสรางสิ่งสําคัญ   เชน  อนุสาวรียทางประวัติศาสตร  วัด  โบสถ 

สถานที่สําคัญทางศาสนา  เปนตน 
3.2.2 ส่ิงดึงดูดใจทางดานวัฒนธรรมและสังคม ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเชน  

ศาสนา ภาษา เทศกาล ประเพณี ศิลปหัตถกรรม เปนตน 
3.2.3 สินคาและบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ไดแก สาย

การ บินและการขนสง ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม เปนตน 
 

สวนประสมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  (2540 : 4) ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด 

(Maketing Mix) ไววา “ปจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได” ซ่ึงประกอบไปดวย 
 
1. ผลิตภัณฑ (Product) ประกอบดวย  รูปลักษณะ(Features) รูปแบบ(Style) ขนาด

(Size) ตราสินคา(Brand)   คุณภาพ(Quality)   การบรรจุหีบหอ(Packaging)  สายผลิตภัณฑ(Product 
Lines) สวนผสมผลิตภัณฑ(Product Mix)  การรับประกัน(Warranties)  การติดตั้ง(Installation) การ
ให บริการ(Servicing) 

ในสวนของบานควายไทยนั้น ผลิตภัณฑก็คือ การแสดงวิถีชิวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน
ไทยภาคกลาง ซ่ึงเปนรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยนักทองเที่ยวจะมีโอกาสไดเรียนรู
ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน เรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รับประทานอาหารทองถ่ิน เยี่ยม
ชมวิถีชีวิต ตาง ๆ ของชาวบาน 

 
2. ราคา (Price)  ประกอบดวย  วัตถุประสงคในการตั้งราคา (Pricing Objectives)    

วิธีการตั้งราคา (Pricing Method)    นโยบายและกลยุทธราคา (Pricing Policies and Strategies) ฯลฯ 
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สําหรับราคาบัตรคาเขาชมหมูบานอนุรักษควายไทยนั้น ก็จะเปดใหบริการทุกวัน อัตรา
คาเขาชมผูใหญ ราคา 20 บาท   เด็ก ราคา 10 บาท  ชาวตางประเทศ ราคา 300 บาท  สวนราคาเหมา
จายคาเชาชมการแสดงควายและนั่งควายเทียมเกวียน ราคา 50 บาท 

 
3. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) ประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนาย 

(Channel of  Distribution) และการกระจายสินคา(Physical Distribution) 
 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบดวยการโฆษณา (Advertising) การ
ใหขาวและประชาสัมพันธ (Pubicity and Public Relation) การขายโดยพนักงานขาย (Personal 
Selling) และการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) 
 

การแบงสวนการตลาด 
 
การแบงสวนการตลาด (Market segmentation) หมายถึง การแบงตลาดของผลิตภัณฑ

ชนิดใดชนิดหนึ่งออกตามลักษณะความตองการที่คลายคลึงกัน ออกเปนตลาดยอยหรือสวนตลาด
เพื่อที่จะเลือกตลาดใดตลาดหนึ่งหรือหลายตลาดตามเปาหมายตอไป การแบงสวนตลาดไมได
เร่ิมตนที่ความแตกตางกันของผลิตภัณฑแตเปนการแบงกลุมลูกคาและความตองการของลูกคาที่
แตกตางกัน (ศิริวรรณ เสรรัตน และคณะ,2541:116) 

 
สําหรับสวนแบงการตลาดเพื่อการทองเที่ยว ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
วินิจ วีรยางกูร (2532 : 83) ใหความหมายไววา “ การแบงกลุมการทองเที่ยวออกตาม

ลักษณะของความตองการ ความสนใจ ตามลักษณะบางอยางที่คลายคลึงกันออกเปนตลาดยอย เพื่อ
จะกําหนดเปนตลาดเปาหมาย แลวใชวิธีการทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อธุรกิจบรรลุถึงเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

 
การแบงสวนการตลาดเพื่อการทองเที่ยวมีสมมติฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
1.  ตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจนั้นสามารถ

แบงออกเปนกลุมที่มีความคลายคลึงกัน 
2.  นักทองเที่ยวตามกลุมเปาหมายเดียวกันมีลักษณะบางอยางที่ เหมือนกันหรือ

คลายคลึงกัน 
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3. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทหนึ่งประเภทใด ยอมจะเหมาะสมที่สุดสําหรับ
นักทองเที่ยวกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น ไมใชเปนการพอใจของนักทองเที่ยวทุกกลุม เชน การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษวิ ถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานของหมูบานอนุรักษควายไทย  ก็จะมี
นักทองเที่ยวบางกลุมที่ชอบ เพราะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวบาน ขณะที่
นักทองเที่ยวบางงกลุมกลับชอบการทองเที่ยวดวยการลองเรือและเลนน้ําตามชายทะเลมากกวา 

4.  ธุรกิจหรือนักทองเที่ยวสามารถพัฒนาหรือเลือกทรัพยากรการทองเที่ยวบางประเภท
ขึ้นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน แบบเหมาจายทางเรือ อาจจะเหมาะสม
กับนักทองเที่ยวบางกลุมเทานั้น เชน นักทองเที่ยวสูงอายุ ในขณะเดียวกันการทองเที่ยวเพื่อไปชม
น้ําตก ภูเขา ทิวทัศน  ก็เหมาะสมกับนักทองเที่ยวประเภทที่ชอบการผจญภัยและสวนใหญจะเปน
นักทองเที่ยวกลุมวัยรุน 

 
สําหรับแนวคิดเรื่องการตลาดเพื่อการทองเที่ยวนี้ ผูวิจัยไดใชเปนกรอบในการศึกษา

เรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ของ
โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย เพื่อคนหาวา หมูบานทองเที่ยวนําแนวคิดเรื่องการตลาดเพื่อการ
ทองเที่ยวมาใชเปนแนวทางในการจัดการโครงการอยางไร 
 
2.5  แนวคิดเรื่อง ชุมชนเทียม 

 
แนวทางอีกทางหนึ่งในการทาํความเขาใจ CMC ที่เปนตวักอผลใหเกิดกับสังคมคือ การ

ฉายภาพความสัมพันธระหวาง CMC กับสงัคมชนิดใหมที่เกิดขึ้น ซ่ึงไดรับการขนานนามวา" สังคม
ไซเบอร" (cyberscdiety) อันถือเปนตอนตอของผลสะเทือนจากชั้นแรกคือ แบบแผนความสัมพนัธ
ระหวางมนุษยกับมนุษยที่เริม่เปลี่ยนไป

 
ชุมชนใหม  เราอาจเริ่มทําความเขาใจกับชุมชนใหมโดยการพิจารณาความหมายของ

ชุมชนที่หลากหลายดังตอไปนี้ ประเด็นที่ Harvey  ช้ีเกี่ยวกับชุมชนคือ แนวคิดเรื่องพื้นที่นอกการ
รับรู   (external space) ในปจจุบันกําลังจะหดหายไป และปรากฎการณแยกตัวทารงสังคม เชนใน
อดีตไมนา  จะดําเนินอยูไดอีกตอไป  Stacey ใหความหมายของคําวาชุมชนวา ประกอบดวยเขต
แดน (territory) ระบบสังคม (social system)  และความรูสึกเปนเจาของ ( sense of belonging)  ฺBell  
และ  Newby (1974) ระบุองคประกอบของชุมชนวา ไดแกปฏิสัมพันธทางสังคม  (social 
interaction) บนอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร (geographic area) ความพอดีในตัว  วิถีชีวิตที่เปนปกติ  
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Effrat (1974)  ไดแยกแยะลักษณะของชุมชนออกเปน 3 ลักษณะ 
คือ 

1.ชุมชนในฐานะที่เปนสถาบันสวนรวม 
2.ชุมชนในฐานะที่เปนการปฏิสัมพันธขั้นปฐมภูม ิ
3.ชุมชนในฐานะที่เปนกลุมที่มีความโดดเดนเฉพาะที่ไดรับการยกระดบัเปนสถาบัน 
 
Schuler(1996)ไดกลาวถึงสาระที่เปนแกนแกนของชุมชนใหมวาประกอบดวยกิจกรรม

มากมายและวฒันธรรมการศึกษา ประชาธิปไตยที่เปนปกแผน พลานามัยและความผาสุก ความเปน
ธรรม โอกาส และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสารสนเทศและการสื่อสาร Etzioni (1991)ไดใช
เกณฑ 3 เกณฑในการพิจารณาความหมายของชุมชน ไดแก ขอบเขต สาระ และการครอบงํา 
Calhoun (1980) ไดใหความหมายของชมุชน โดยอาศัยเกณฑดังกลาววาชุมชนเปนความสัมพนัธ
ทางสังคมที่สลับ ซับซอน รวมทั้งเปนความคิดและความรูสึกที่ซับซอนดวย Licklider และTaylor 
(1968)ไดเสนอธรรมชาติของชุมชนที่สัมพันธกับวา ชุมชนที่มีคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางประกอบ 
ดวยสมาชกิทีอ่ยูตางที่ บางครั้งสมาชิกเหลานี้ก็รวมตวักนัเปนกลุมเล็ก ๆ และบางครั้งก็เลนบทฉาย
เดี่ยว ชุมชนทีว่านี้ไมไดมีลักษณะรวมดวยมณฑลที่ตั้ง แตมีความสนใจรวม ผูที่บุคคลจะปฏิสัมพันธ
ดวยในระหวางที่กําลัง “on-line” คือ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกมาแลวอยางดวีาเปนผูมีคุณสมบัติ
สําคัญคือ มีความสนใจและเปาหมายตรง กันมากกงาที่จะถูกเลือกเพราะความบังเอิญอยูใกล ๆ กนั 
Jan Walls  พยายามจะแยกแยะชุมชนทีม่ีลักษณะเปนเครืขายระดับโลกออกเปน 2 สวน ไดแก 
ชุมชนที่เนนเรื่องความ สัมพันธภายในสังคม และชุมชนที่เนนเรื่องงาน  Howaed Frederick อาศัย
แนวคดิ “โลกแหงตาขาย” ของ และแนวคดิ “ชุมชนจําลอง” ของ Rheingold (1993) อธิบายลักษณะ
ชุมชนที่เรียกวา “ลองลอย” 

 
ความหมายและคําอธิบายลักษณะชุมชนแบบตาง ๆ ดังกลาวมาแลวขางตนคงจะทาํให

เราพอจะไดภาพความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะชุมชนใหมทีม่ี CMC เปนตัวกอผล และเปนแกนกลาง
ของการดําเนนิไปของกิจกรรมทั้งปวง อยางไรก็ตาม ภาพความเขาใจดังกลาวกย็ังดไูมใครจะชดัเจน
นัก ดังบทวิพากษของ Steven G. Jones (1998) เกีย่วกบัคําอธิบายชุมชนที่วานี้Jonesกลาววาภาพ
สวนที่ขาดหายไป คือคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพื้นทีก่ับสังคมที่ตองอธิบายไปพรอม 
ๆ กันนอกจากนั้นสิ่งที่ละเลยไมไดคือการอธิบายความสัมพันธระหวางความสัมพันธทางสังคมกับ
วัตรปฏิบัติที่มีมิติเรื่องพื้นที ่ คานิยม และความเชื่อ เขามาเกี่ยวของ Jones  ยังเสริมดวยวาความ 
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การทําความเขาใจกับสังคมไซเบอรในแงทีเ่ปนชุมชนใหมที่กําลังเกิดขึน้ อาจจบลงได

ดวยขอสรุปของ Thomas Bender (1978) ที่กลาววาสังคมวิทยาชุมชนแบบเนนพื้นทีเ่กินไป สําหรบั
Bender แลว ชุมชนไมไดนิยามในลักษณะที่เปนสถานที่ แตเปนเครือขายทางสังคม นิยามใน
ลักษณะนี้มีประโยชนตอการศึกษาชุมชนใน cyberspace  2 ประการคือ การนิยามมจีุดเนนอยูที่การ
ปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลซึ่งเปนปจจยัสําคัญ ในการกอรางชุมชนประการสองการนิยามไมไดพุง
เปาไปที่ตัวสถานที่ที่เปนกายภาพ ชุมชนในความหมายใหมนี้คือความหมายของพื้นที่ และสถานที่ 
ที่เปลี่ยนไป (หาศูนยกลางไมพบ) ที่ไมตองยึดอยูกับแนวคิดเรื่องขอบเขต นั่นเอง 

 
ชุมชนใหม : ชุมชนเทียม 
 
James Beniger  1997 และ Scott peck 1987 ตั้งชื่อชุมชนใหมนี้วา “ชุมชนเทียม” 

(pseudo-community) พรอมกับกลาววาเปนปรากฎการณ “การแปลงโฉมของสังคมครั้งยิ่งใหญใน
ศตวรรษที่19….การควมคมุพฤติกรรมปจเจกบุคคลโดยกลไกปฏิสัมพันธระหวางบุคคลลดถอย
ชนิดเฉียบพลัน จากรูปแบบความสัมพันธแบบอยูรวมกันตามประเพณีไปสู ที่มีกติกาเฉพาะกลุม
แตกลับไรตัวตน จากเห็นหนาคาตากนัไปสูความสัมพันธทางออม หรือกลุมเชิงสัญลักษณสําหรบั
Beniger แลวชุมชนเทียม คือภาคีที่ไรตัวตนจําลองขึ้นจากการสื่อสารเสมือนมีตัวตนซึ่งเรียกวา 
“ลูกผสมของการสื่อสารระหวางบุคคลกับการสื่อสารมวลชน” Beniger และ Peck วิพากษชุมชน
เทียมในประเด็นความไมจรงิใจหรือการปลอมในการสื่อสาร Howaed  Rheingold 1993  ขยายความ
ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งวาชุมชนเทียมนีก้็คือที่ที่ไรขอผูกพันที่แทจริงกับผูอ่ืนซึ่งคุณลักษณะดังกลาว
เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับชุมชนที่แท/จริงRheingold  ตั้งคําถามวาเปนไปไดไหมวาแนวคดิเรื่อง " 
แท/จริง "กาํลังเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของคนที่ผูกพันอยูกับสภาพแวดลอมที่เปนของเทียมมากขึน้
เร่ือยๆเทคโนโลยี ใหม ๆ มีแนวโนมวาจะเปลี่ยน แปลงวธีิการแสดงออกแบบเกา ๆ 

 
สําหรับแนวคิดเรื่องชุมชนเทียมนี้ ผูวิจัยจะไดนํามาปรับใชเปนกรอบในการศึกษาเรื่อง

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ของโครงการ
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หมูบานอนุรักษควายไทย เพื่อคนหาวา หมูบานไดนําแนวคิดเรื่องชุมชนเทียมมาใชเปนแนวทางใน
การประกอบสรางความจริงของโครงการอยางไร 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ไพฑูรย จันทรา (2546) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในวนอุทยาน  (สวนหิน) ของประเทศไทย : กรณีศึกษาวนอุทยานผางาม  จังหวัดเลยโดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาถึงปจจัยสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในวนอุทยาน (สวน
หิน) 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญลําดับ
ตนๆ ไดแก สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว การมีสวนรวมของคนในชุมชน ปจจัยเหลานี้เปนปจจัย
ที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สวนปจจัยเร่ืองรายไดจากการทองเที่ยวจะเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญรองลงมา 

 
ศรีปาน รัตติกาลชลาพร (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของสื่อพื้นบานใน

วัฒนธรรมมอญในอําเภอพระประแดง สรุปผลการวิจัยไดวา บทบาทของสื่อพื้นบานคือ เช่ือมโยง
ความสําพันธภายในชุมชน สรางความสามัคคีภายในชุมชน เปนเอกลักษณและชื่อเสียงของชุมชน 
ใหความสนุกสนานและชวยรักษาประเพณีของชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากสื่อพ้ืนบานในวัฒนธรรมมอญ
สวนใหญตองอาศัยความรวมมือในการปฏิบัติ ซ่ึงบางคนอาจชวยดวยการลงแรง ดวยส่ิงของหรือ
เงินทองและสถานที่ ทําใหโอกาสในการพบปะติดตอกันในชุมชนมีมากขึ้น และเมื่อมีการรวมกัน
จัดสื่อใดสื่อหนึ่งมักจะมีความสนุกสนานเขามาแทรกเสมอ ซ่ึง อ.พระประแดง มีช่ือเสียงในดาน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเกาแกทําใหผูคนทั่วไปรูจักชุมชน 

 
วิไลภรณ จิรวัฒนเศรษฐ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง  ส่ือพื้นบานในฐานะทุน

วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวท่ีพักทางวัฒนธรรม (โฮมสเตย) : ศึกษาเฉพาะกรณีบาน
ปราสาท จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัยไดวา ที่พักทางวัฒนธรรมไดสงผลดีตอการทองเที่ยว
เชองอนุรักษ ตามแนวทางของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีหัวใจหลักอยูที่การอนุรักษ การฟนฟู 
การประยุกต และการสรางใหม นอกจากนี้ การชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถ่ินเปนสิง่
ที่จําเปนอยางยิ่งตอรูปแบบการทองเที่ยว และการทองเที่ยวแบบที่พักทางวัฒนธรรมมีจุดขายอยูที่
วัฒนธรรมของหมูบาน 
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจะใชเปนกรอบแนวคิดในการทํา
ความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย เพราะหมูบานอนุรักษควายไทยก็
มีการจัดการทองเที่ยวของหมูบานเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เปนการทองเที่ยวที่
ไมทําลายทรัพยากรและสภาพแวดลอมธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบานและเปนการทองเที่ยวที่
ชาวบานมีสวนรวมในการจัดการ ตลอดจนศึกษาบทบาทของสื่อพ้ืนบานในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวของหมูบาน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่เกาแกสืบทอดกันมาอยางชานานเพื่ออนุรักษ
ไวใหรุนตอไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจยั “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี)”ใชวธีิวิจัยเชิงคณุภาพ(Qualitative 
Research) การสํารวจเอกสาร(Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
และการสังเกตการณแบบมสีวนรวม(Participant Observation)โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา รูปแบบ
และวิธีการในการสืบสานวถีิชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ประเภทของวถีิชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และรูปแบบสือ่
ประชาสัมพันธที่เอื้อประโยชนตอการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดแกชุมชนบานควาย 

 
ตารางที่  3.1  แสดงกรอบระเบียบวิธีวิจยั 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
ปญหานําการวิจัย แนวคิดทฤษฎี 

กลุมเปาหมายในการวิจัย วิธีการวิจัย 

1. หมูบานอนุรักษควายไทยเกิด
ขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้งหมูบานมี
เปาหมายหรืออุดมการณในการสืบ
สานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของหมูบานอยางไร 

- แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง ก า ร
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
- แนวคิดเร่ืองชุมชนเทียม 
- แนวคิดเร่ืองการตลาด
เพื่อการทองเที่ยว 

- ผูนําชุมชน 
- เจาหนาที่ภายในหมูบาน 
- ชาวบานภายในหมูบาน 
 

- การสํารวจเอกสาร 
- การสังเกตการณ แบบมี
สวนรวม 
- การสัมภาษณเชิงลึก 
 

2. การใชสื่อพื้นบานในฐานะทุน
วัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควาย
ไทย สามารถสะทอนอัตลักษณของ
วัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้ง
หมูบานหรือไมเพียงใด 

- แนวคิดเร่ืองสื่อพื้นบาน 
- แนวคิดเร่ืองทุน 
วัฒนธรรม 

- ผูนําชุมชน 
- ชาวบานภายในหมูบาน 
- เจาหนาที่ภายใหมูบาน 

- การสังเกตการณแบบมี
สวนรวม 
- การสัมภาษณเชิงลึก 

3. นักท อง เที่ ย วที่ ม า เที่ ย วชม
หมูบ านอนุ รักษควายไทยมีความ
ประทับใจและเขาใจในอุดมการณ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้ง
หมูบานหรือไม 

- แนวคิดเร่ืองการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 

- นักทองเที่ยว 
- ช า ว บ า น ภ า ย น อ ก
หมูบาน 

- การสังเกตการณแบบมี
สวนรวม 
- การสัมภาษณเชิงลึก 
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ในสวนตอไปนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอันประกอบดวย
วิธีการวิจัยขอมูลที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล 

 
3.1  วิธีการวิจัย 

 
3.1.1  การสํารวจเอกสาร (Document Research) การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภท

เอกสารไดแก หนังสือ ตํารา แผนพับ เอกสารจากสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร/
วารสาร อินเตอรเน็ต เปนตน 

 
3.1.2  การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภท

บุคคล ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ที่มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกับการ
สืบสาร  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทยจํานวน 32 คนโดยแบง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 
3.1.2.1 ผูนําชุมชนที่ดูแลการดําเนินงานของบานควาย จํานวน 3  คน 
 

- คณุจําลอง  เสือนอย เลขานุการ นายประภัตรโพธสุธน  อดีต ส.ส.พรรคชาติไทย 
ซ่ึงเปนเลขาธิการของผูกอตั้ง หมูบานอนุรักษควายไทยดูแลรับผิด ชอบดําเนนิโครงการหมูบาน
อนุรักษควายไทย 

- คุณบุญสง ภกัด ี ผลหัวหนาสวนดแูลหมูบานมีหนาทีดู่แลรับผิดชอบการดําเนนิ
โครงการตอจากคณุจําลอง  เสือนอย  

- คุณทศพร  โพธสุธน กํานันหมู 1 ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจนัต จังหวดั
สุพรรณบุรี  
 

3.1.2.2   ชาวบาน ซ่ึงมีหนาที่โดยตรงในการมีสวนรวมในการสืบสานวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพื้นบานของหมูบานอนุรักษควายไทย  ตลอดจนชาวบานที่อาศัยอยูภายนอกหมูบาน
จํานวน 14 คน 
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- คุณกมลฉัตร  สุขสะอาด   เจาหนาที่และวิทยากรบรรยาย  การทองเที่ยวของ
หมูบานอนุรักษควายไทย  ตลอดจนบรรยาย ประเพณีการแตงงาน ซ่ึงเปนการสาธิตประเพณีไทย
ภาคกลาง 

- คณุสําเนียง จงสมจิตต สาธิตการทําขนมไทย ตลอดจนการทําและจําหนายขนม 
เชน ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เพื่อบริการแกนักทองเที่ยว 

- คณุอุดม  ภกัดีผล  สาธิตการทําขนมครก  ขนมบาบิ่น และจาํหนายแก
นักทองเที่ยว 

- คุณสํารวย  มาจันทร  ชาวบานทําน้ําตาลปก  ซ่ึงผลิตจากเตาดนิเผาแบบสมัย
ดั้งเดิม 

- คุณธวัชชัย  พุมพุก  นักพากยและการแสดงควายตลอดจนมหีนาที่ดแูลชาวบาน
ในสวนของการเลี้ยงควาย และการแสดงควาย 

- คุณคมกริช  ศรีบัวทอง  ชาวบานดแูลควายและเปนนกัแสดงรวมในการแสดง
ควาย 

- คุณสุรพล  รุงเรือง  ชาวบานดูแลควายและเปนนักแสดงรวมในการแสดงควาย 
- คุณอนงค  ศรีออนดี แมคาเชาที่จําหนายสินคาจําพวกของที่ระลึกภายในหมูบาน

อนุรักษควายไทย 
- คณุบุญเรือน เปรมทองสุข  แมคาเชาที่จําหนายสินคา จําพวกอาหารภายใน

หมูบาน 
- คุณทิพย  รุงเรอืง  แมคาเชาทีจ่ําหนายสินคา  จําพวกอาหาร เชน หมูสะเตะ 
- คณุสําราญ  คลายหิรัญ ชาวบานคอยดแูลเรือนศรีประจนัต  มีการพกัอาศัยและทํา

การปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตวอยูภายในหมูบาน 
- คุณชําเลือง มณีวงศ ครูผูฝกนักแสดงเพลงอีแซว ซ่ึงเปนครูสอนอยูที่โรงเรียนวัด

บานกราง  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
- คณุทวีศกัดิ์  รักขยัน  ชาวบานภายนอกหมูบาน อายุ 35 ป บานเลขที่ 41 หมู 5 

ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต จังหวดัสุพรรณบุรี อาชีพพนักงานบริษัท 
- คณุสมพร  ทัพกลาง  ชาวบานภายนอกหมูบาน อายุ 31 ป บานเลขที่ 72 หมู 2  

ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  อาชีพคาขาย 
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3.1.2.3  นักทองเที่ยวจํานวน 15 คน ซ่ึงเปนนักทองเที่ยวที่ไดเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย สุพรรณบุรี) โดยจัดแบงนักทองเที่ยวออกเปน  3  
กลุม 
 

จากการสัมภาษณคณุจําลอง  เสือนอย  ไดอธิบายวาจากสถิตินักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
ที่หมูบานอนุรักษควายไทยไดแบง นักทองเที่ยวออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

 
นักทองเที่ยวกลุมครอบครัว  จํานวน 5 คน ไดแก 
1. คุณชมพูนุช  อารี  อาชีพแมบาน  จ.สุพรรณบุรี 
2. คุณทัศนียา  เอี่ยมมาก  อาชีพรับราชการ  จ.สุพรรณบุรี 
3. คุณสุกัญญา  ฟกเงิน  อาชีพธุรกิจสวนตัว  จ.สุพรรณบุรี 
4. คุณจํารัส  ฟกเงิน  อาชีพธุรกิจสวนตัว  จ.สุพรรณบุรี 
5. คุณทัศนีย  เพ็งพันธฉ่ํา  อาชีพแมบาน  จ.สุพรรณบุรี 

 
นักทองเที่ยวกลุมวัยทํางาน จํานวน 5 คน ไดแก 
1. คณุน้ําฝน  เมืองวงษ  อาชีพพนักงานบริษัท   จ.สุพรรณบุรี  
2. คุณอารยา  สีเขียวแก  อาชีพพนักงานบริษัท   จ.สุพรรณบุรี  
3. คณุมานพ  คําหอม  อาชีพคาขาย  จ.สุพรรณบุรี 
4. คณุวิโรจน  ศรีวราพันธ  อาชีพพนักงานบริษัท   จ.สุพรรณบุรี  
5. คณุมานิตย  ยอดปรางค  อาชีพรับจางทั่วไป   จ.สุพรรณบุรี  

 
นักทองเที่ยวกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา จํานวน 5 คน ไดแก 
1. คุณสมควร  ขอพึ่ง  อายุ 20 ป  นักศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษา  จ. สุพรรณบุรี 
2. ด.ช.ปยณัฐ  ฟกเงิน  อายุ 13 ป นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดไรขิง  จ.นครปฐม 
3. ด.ญ.ทวิดา  รักขยัน  อายุ 9 ปนักเรียนช้ัน ป.4  โรงเรียนกุมุทมาส จ.กรุงเทพฯ 
4. คุณญาณิศา  พูลเขตต  อายุ 20 ป นักศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษา  จ.สุพรรณบุรี 
5. คุณเสาวนีย  บาขุนทด    อายุ 17 ป  นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  อ.             

ดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี 
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3.1.3 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไป
สังเกตการณดวยตนเอง และจะเขารวมทํากิจกรรม ทั้งวันเสาร วันอาทิตย ที่มีนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามา และวันปกติธรรมดา ที่มีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
พื้นบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของหมูบาน ทําใหผูวิจัยไดเรียนรู และไดรับขอมูลตามขอบเขต
ของการวิจัยที่ไดกําหนดไว โดยที่ผูถูกสังเกตจะไมรูสึกตัว และรูสึกอึดอันใจจึงเปนวิธีการที่ดีอยาง
หนึ่งที่ใชไดในการเก็บขอมูล 

 
ผูวิจัยไดนํากรอบการสังเกตของอมรา พงศาพิชญ,(2525) (อางถึงในสุภางค จันทวานิช : 

50-52)  ที่แบงตามประเภทของปรากฎการณทางสังคมมาเปนแนวทาง ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 6 
ประเภท ดังนี้ 

 
3.1.3.1  การกระทํา (acts) คือการใชชีวิตประจําวัน เชน การแตงกาย การสื่อสาร

ระหวางกัน หรืออาชีพตางๆ เปนตน 
3.1.3.2  แบบแผนการกระทํา (activities) คือการกระทํา หรือ พฤติกรรมที่เปน

กระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะตอเนื่องจนเปนแบบแผน  เชน กิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมตางๆ ที่ประชาชนในพื้นที่รวมกันปฏิบัติ 

3.1.3.3  ความหมาย (meaning) คือการใหความหมายแกการกระทํา หรือแบบ
แผนพฤติกรรมตางๆ เชน การแตงกาย เปนตน 

3.1.3.4   ความสัมพันธ (relationship) คือความสัมพันธระหวางคนในชุมชน ใน
ที่นี้คือ ความสัมพันธระหวางคนในหมูบานและนักทองเที่ยว 

3.1.3.5  การมีสวนรวมในกิจกรรมในชุมชน (participation) คือการมีสวนรวม
ของบุคคลในชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ เชนประเพณีสงกรานต เปนตน 

3.1.3.6  สภาพสังคม (setting) คือสภาพสังคมโดยทั่วไปในพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
โดยมีความหมายรวมถึงขอ 1-5 ดวย เชน ลักษณะทางภูมิศาสตร ความสัมพันธระหวางบุคคล 
วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต การทํามาหากิน เปนตน 

 
การแยกประเภทของสิ่งที่จะตองสังเกต และหาคําบรรยายเปน 6 ประเภทนี้มีประโยชน

ในการชวยทําใหการเก็บขอมูลในการศึกษานี้มีแบบแผนเปนระบบ คลอบคลุมเหตุการณที่ตองการ
สังเกตไดครบถวน ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลสามารถกระทําไดอยางมีขั้นตอนและเกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด 
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3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเร่ิมจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร

ตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนขาวที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของหมูบาน
อนุรักษควายไทย  โดยไมวาจะเปน แผนพับประชาสัมพันธ ส่ือนิตยสาร/วารสาร ส่ืออินเตอรเน็ต 
ขาวสารคดี และอ่ืนๆ การศึกษาตําราวิชาการ บทความทางการสื่อสาร และงานบันทึกการสัมมนาที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา และกําหนดแนวทางการตั้งคําถามโดยไดนําคําถามมา
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยทานอื่นๆ กอน จากนั้นจะลงไปในพื้นที่ทําการ
สังเกตการณ ดําเนินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหมูบานอนุรักษควายไทย เพื่อเพิ่มเติมในสวนที่ยังไม
สมบูรณและจึงนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยทานอื่นๆ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น
จะเริ่มเก็บขอมูลซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูล ดังนี้ 

 
ในขั้นแรก : ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลประเภทเอกสาร และนํามาวิเคราะหในเบื้องตน 

เพื่อใชประกอบในการตั้งคําถามสัมภาษณกลุมเปาหมาย รวมถึงการนําไปใชสรุปอภิปรายผล 
 
ในขั้นที่สอง : การเก็บรวบรวมหลักฐานดวยการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) ผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในหมูบานอนุรักษควายไทยบานควาย 
สุพรรณบุรีโดยติดตอจากทางเจาหนาที่ขอเขาไปรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการสืบสานวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน 

 
ในขั้นที่สาม : การเก็บรวมรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับ

กลุมเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยในการสัมภาษณจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth) ใน
เร่ืองของการรวมกันในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของหมูบาน 
และการสื่อสารที่ใชทั้งภายในและภายนอก ในการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบกึ่งทางการกับ
เจาหนาที่ที่ควบคุมการดําเนินงานบานควาย และใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal  
Interview) กับชาวบาน และนักทองเที่ยวโดยใชความเปนกันเองในระหวางการสัมภาษณ นอกจาก
การจดบันทึกแลว ผูวิจัยจะขออนุญาตผูใหสัมภาษณในการบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึก (วิทยุเทป) 
ตลอดการสัมภาษณ ทั้งนี้เพื่อชวยในการเก็บขอมูลไมผิดพลาด และไดขอมูลอยางครบถวน ผูวิจัยจะ
ทําการถอดเทป โดยจะดึงแตประเด็นที่มีความเกี่ยวของที่สามารถตอบปญหานําการวิจัยใน
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การศึกษาเรื่องนี้ได ในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยจะวิเคราะหโดยนําทฤษฎีในบทที่ 2 
นั้นมาประกอบกับขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อที่จะไดคําตอบในการวิจัยที่ดีที่สุด 

 
ในการไปสัมภาษณนั้น ผูวิจัยจะไปพบเจาตัวผูใหสัมภาษณกอนเพื่อทําความรูจัก ทํา

การพูดคุยอยางเปนกันเอง และอธิบายงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หลังจากนั้นจะทําการนัดวัน เวลา 
เพื่อที่จะไดมาทําการสัมภาษณตามเวลาที่ผูใหสัมภาษณสะดวกที่สุด หากผูใหสัมภาษณมีความ
สะดวกพรอมใหสัมภาษณก็จะดําเนินการสัมภาษณทันที 

 
สําหรับแนวคําถามนั้น ผูวิจัยไดตั้งไวครอบคลุมทั้ง เจาหนาที่ที่ควบคุมการดําเนินงาน

ของหมูบาน และนักทองเที่ยว ซ่ึงในการสัมภาษณจะคอยฟง และจับประเด็นเพื่อจะไดสัมภาษณให
ลึกลงไปในบริบทตางๆ  และเก็บรายละเอียดเพื่อจะไดตอบปญหาและอธิบายไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยมีแนวคําถามของกลุมผูใหสัมภาษณทั้ง 3 กลุม ดังนี้ 

 
แนวคําถามสําหรับผูนําชุมชนท่ีดูแลการดําเนินงานของบานควาย 
 
- การดําเนินงานของหมูบานอนุรักษควายไทย  เกิดขึ้นมาไดอยางไร  และมี

วัตถุประสงคหรืออุดมการณในการกอตั้งบานควายอยางไร 
- ทานคิดวามีปจจัยใดบาง ที่ชวยผลักดันใหเกิดหมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้ 
- ทานคิดวาอะไรคือเอกลักษณหรือจุดเดนของบานควาย 
- วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานของบานควาย มีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษอยางไร 
- ในปจจุบันโลกไดมีความเปลี่ยนแปลงไปสูยุคของเทคโนโลยีตางๆ ทานคิดวาการ

เปลี่ยนแปลงของโลกนี้ สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบานควายหรือไม อยางไร 
- ส่ือประชาสัมพันธมีสวนชวยสรางชื่อเสียงใหหมูบานควาย และสรางรายไดให

ชุมชนอยางไร 
- ส่ือประชาสัมพันธอะไรบาง ที่สามารถประชาสัมพันธโครงการหมูบานอนุรักษ

ควายไทยใหนักทองเที่ยวไดเขามาเที่ยวชม 
- บานควายมีรูปแบบและวิธีการในการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานภาค

กลางอยางไรบาง 
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- ทานคิดวาปจจัยใด ที่มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ
หมูบานอนุรักษควายไทย 

 
แนวคําถามสําหรับชาวบานที่มีสวนรวมในบานควาย 
 
- ทานคิดวา เอกลักษณหรือจุดเดนของบานควายคืออะไร 
- ทานมีสวนชวยในการดําเนินงานของบานควายอยางไร 
- ทานคิดวาการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานของบานควายมีสวนชวยใน

การอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางไร 
- ทานคิดวาการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานชวยในการสงเสริมการ

ทองเที่ยวอยางไร 
- ทานคิดวาการจัดการแสดงของกระบือไทยเปนเสนหใหนักทองเที่ยวสนใจเขามา

เที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทยอยางไร 
- ทานคิดวาการสงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยวของบานควาย มีสวนชวยสราง

รายไดใหกับคนในชุมชนอยางไร 
- ทานคิดวา การจัดแสดงสื่อพื้นบาน เชน เพลงอีแซว มีสวนชวยในการสืบสาน

วัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไดอยางไร 
- ในแตละวันควายมีกิจกรรมอะไรบาง มีหนาที่หรือภารกิจอะไรที่ตองปฎิบัติ

นอกจากการอยูในคอก 
- หมูบานอนุรักษควายไทยมีวิธีการอยางไรในการจัดการเรื่องส่ิงแวดลอม เชน การ

กําจัดมูลควาย การบําบัดกลิ่นบริเวณคอกควายเพื่อใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชม 
- มีวิธีการอยางไรทําใหควายสะอาดอยูตลอดเวลา เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมาสัมผัส

ความนารักของควาย 
- นอกจากการมีหนาที่เล้ียงดูควายแลวคุณมีหนาที่ทําอะไรอีกบาง 
- คุณคิดวาหมูบานอนุรักษควายไทยมีลักษณะเปนอยางไรบาง และคิดวาผูกอตั้ง

หมูบานมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการกอตั้งหมูบานเพื่ออะไร 
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แนวคําถามสําหรับนักทองเที่ยว 
 
- เพราะเหตุใดทานจึงเลือกมาเที่ยวทีห่มูบานควายแหงนี ้และทราบเกี่ยวกับการ

ดําเนิน งานของบานควายนี้จากสื่อใด 
- คณุมีความคาดหวังอะไรบาง  เมื่อไดมาเทีย่วที่บานควาย 
- คุณคิดวา การสืบสานวิถีชีวติและวัฒนธรรมพื้นบานมีสวนชวยในการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางไร 
-       ทานคิดอยางไร เกีย่วกบัการสืบสานวิถีชีวิตและวฒันธรรมพื้นบานของบานควาย 
- คุณประทับใจอะไรบาง  ในการที่มาเที่ยวที่บานควายแหงนี ้
- ทานคิดวาผูกอตั้งหมูบานอนรัุกษควายไทยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งหมูบาน

อยางไร 
- คุณคิดวา  การจัดกิจกรรมของหมูบานควายนี้ชวยในการสืบสานวัฒนธรรมไทย

อยางไร 
- ทานคิดวาปจจยัใด ที่มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ

หมูบานอนุรักษควายไทย 
- ส่ือพื้นบานอะไรของหมูบานควายที่ทานชอบและประทับใจมากที่สุด 
- ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานควาย 
- ทานรูสึกอยางไร เมื่อเดินไปบริเวณคอกควาย 
- ทานเห็นดวยไหมกับการนําควายมาจัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดชม 
- ทานรูสึกอยางไรกับกิจกรรมและความสามารถของควายตางๆเหลานี้ 
-        ทานมีขอเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการดําเนินงานของบานควายบาง 
-  ถามีโอกาสทานจะกลับมาทองเที่ยวที่บานควายอีกไหม 
 
ในสวนของคําถามทั้งหมดนี้ เปนเพียงแนวทางหรือกรอบในการสัมภาษณเทานั้น 

เพราะในการสัมภาษณจริงผูวิจัยอาจสามารถถามรายละเอียดไดลึกซ้ึงยิ่งขึ้น โดยคําถามที่ใชก็เปน
คําถามปลายเปดใหผูถูกสัมภาษณตอบไดอยางเต็มที่และตอเนื่อง หาจบการสัมภาษณแลวยังไมได
รายละเอียดครบถวนก็จะกลับไปขอสัมภาษณอีกครั้งจากผูใหสัมภาษณได 
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3.3  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ใชเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม - เดือน

มิถุนายน  2549   
  

3.4   เคร่ืองมือท่ีใชการเก็บขอมูล 
 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณมีประเด็น

คําถามเฉพาะที่ตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระในการให
ขอมูลเพิ่มเติม และเครื่องมือที่ใชคือ 

3.4.1  เทปบันทึกเสียง ในการสัมภาษณบุคคลที่ตองการขอมูล 
3.4.2  สมุดบันทึก เพื่อจดบันทึกเหตุการณของบุคคลที่เราตองการขอมูล 
3.4.3  กลองถายรูปเพื่อบันทึกภาพสถานที่ และบุคคลที่รวมกิจกรรมในหมูบานอนุรักษ

ควายไทย 
3.4.4  คําถามในการสัมภาษณ เพื่อใชประกอบการสัมภาษณ และสนทนาพูดคุยอยาง

เปนทางการ 
 

3.5  วิธีการเขาถึงขอมูล 
 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดจดัลําดับการเขาถึงขอมูลดังนี้ 
3.5.1  ผูวิจัยศกึษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย ไดแก ประวัติ

ความเปน มาของหมูบาน วิถีชีวิตความเปนอยู และสภาพแวดลอมทัว่ไปภายในหมูบานเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวิจัย และเตรียมความพรอมในการเขาพบกลุมเปาหมาย 

3.5.2  ผูวิจัยทําการศึกษาวิจยัเบื้องตน โดยลงสํารวจพื้นทีข่องหมูบานในระหวาง
การศึกษาและเขารวมกิจกรรมกับคนในหมูบาน และเกริน่แนะนําตวักบักลุมเปาหมายพอสังเขป 

3.5.3  ผูวิจัยทําหนังสือผานคณะนิเทศศาสตร มหาวยิาลัยธุรกิจบัณฑิตยเพื่อขออนุญาต
และขอความรวมมือในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 

3.5.4  ผูวิจัยเขาพบกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของหมูบาน โดยการนัดหมายและ
แนะนําโดยในการเขาพบครั้งนี้ ผูวิจยัไดแนะนําตวัโดยการแสดงบทบาทของนักวจิัยจากนั้นอธิบาย 
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และบอกจดุมุงหมายในการวิจัย แนวคําถามในการสัมภาษณ และประโยชนของการวจิัย โดยขอ
ความรวมมือจากกลุมเปาหมาย 

3.5.5  ในระหวางการรอการพิจารณเพื่อเกบ็ขอมูลจากกลุมเปาหมาย ผูวิจัยเขาพบปะ
เยี่ยมเยือนกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ และรวมทํากิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น 

3.5.6  เมื่อไดรับการพิจารณา และความรวมมือจากกลุมเปาหมายแลว ผูวิจัยทําการชี้แจง
กรอบในการวเิคราะหวิจัย และตกลงกับกลุมเปาหมายเกีย่วกับการเก็บขอมูลตางๆ  

3.5.7  ผูวิจัยดําเนินการในกระบวนการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายตามขอตกลงรวมกัน
กับการรวมทํากิจกรรม หรือเยี่ยมเยือนกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ การเก็บขอมูลจึงดาํเนินไปดวย
ความจริงใจ ความไววางใจ และการรักษาสัมพันธภาพตลอดระยะเวลาการวิจยั 
 
3.6  ความเชื่อถือไดของขอมูล 

 
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบหลายวิธี

ดวยกันคือ การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตอากัปกิริยาการ
แสดงออกในขณะสัมภาษณ หรือพูดคุยกับเจาหนาที่ และชาวบานทั่วไปตลอดจนการตรวจสอบ
ขอมูลโดยใหกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเปนผูตรวจสอบประเด็นสําคัญตางๆ และขอมูลทุกสวน
มาใชประกอบกันในการทบทวนตรวจสอบขอมูล นอกจากนั้นความเชื่อถือไดของขอมูลในการวิจัย
คร้ังนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญตอกระบวนการในการเก็บขอมูลเปนอยางยิ่ง และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เสริมสรางความนาเชื่อถือของขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
3.6.1  ควบคุมสถานการณการวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ โดยการสรางสัมพันธ

ภาพและความจริงใจ ความไววางใจที่ดีกับกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 

 
3.6.2  กอนการสัมภาษณ ผูวิจัยไดช้ีแจงรายละเอียด และข้ันตอนในการวิจัยทําความ

เขาใจรวมกันกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือ สามารถใหขอมูลไดตามความเปนจริง 
 
3.6.3  ผูวิจัยฝกฝนและพัฒนาตนเองในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ การสังเกต และการ

บันทึกขอมูล ทั้งกอนการเก็บขอมูลจริงเพื่อใหเกิดทักษะกอนดําเนินการเก็บขอมูลจริง 
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3.6.4  ผูวิจัยกําหนดบันทึกการสังเกตโดยการจดจําปรากฏการณที่เกิดขึ้น หากชวงเวลา
ที่เก็บขอมูลไมสามารถทําการบันทึกดวยการจดบันทึกได และเมื่อออกจากชุมชนแลว ผูวิขัย
ดําเนินการบันทึกปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยทันที หากเปนการสัมภาษณที่ไดขออนุญาต ผูถูก
สัมภาษณแลว เมื่อการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยถอดเทปการสัมภาษณอยางละเอียดตามความเปน
จริงในทันที ซ่ึงชวยใหสามารถลําดับประเด็น และเหตุการณไดอยางตอเนื่องและนําขอมูลท่ีสรุปได
ไปวางแผนในการสัมภาษณคร้ังตอไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
3.6.5  ผูวิจัยใหความสําคัญเรื่องจริยธรรมในการทําการวิจัย และเคารพสิทธิสวนบุคคล

ของกลุมเปาหมาย กรณีที่กลุมเปาหมายไมเต็มใจที่จะใหสัมภาษณในบางประเด็นก็สามารถยกเลิก
การใหขอมูลไดทุกขั้นตอนการวิจัย และพยายามไมใหเกิดผลเสียหายตอกลุมเปาหมาย และหมูบาน 

 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเร่ือง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ” เปนงานวิจัยที่เนนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณ และการสัมภาษณ โดย
จะวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหานําวิจัยทั้ง 3 ขอ 

3.7.1  หมูบานอนุรักษควายไทยเกิดขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้งหมูบานมีเปาหมาย
หรืออุดมการณในการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของหมูบานอยางไร 

3.7.2  การใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย สามารถ
สะทอนอัตลักษณของวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางไดอยางไร และสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของผูกอตั้งหมูบานหรือไม เพียงใด 

3.7.3  นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย มีความเขาใจในอุดมการณ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม อยางไร 

 
จากขอมูลที่ไดผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล โดยแยกขอมูลในแตละประเด็น

ตามลําดับ และแยกวิเคราะหเมื่อสามารถตอบปญหานําการวิจัยที่ตั้งไวไดครบทุกขอ 
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3.8  การนําเสนอขอมูล 
 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลในแบบพรรณนาวิเคราะห(Analytical 

Descriptive) โดยนําเสนอขอมูลตามลําดับของปญหานําวิจัย คือ 
 
3.8.1  ขอมูลเกี่ยวกับหมูบานอนุรักษควายไทยเกิดขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้งหมูบาน

มีเปาหมายหรืออุดมการณในการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษของหมูบานอยางไร 

3.8.2  ขอมูลเกี่ยวกับการใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควาย
ไทย สามารถสะทอนอัตลักษณวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางไดอยางไร และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม เพียงใด 

3.8.3  ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย มีความเขาใจ
ในอุดมการณสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม อยางไร 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินการวิจัย 
 

หมูบานอนุรักษควายไทยจัดเปนหมูบานเล็ก ๆ ใน ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  
จังหวัดสุพรรณบุรี   เปนศูนยรวมของการดูแลเล้ียงควายไทยไวเพื่อการอนุรักษ  ตลอดจนการจัดใหมี
การจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานภาคกลางขึ้นมาเพื่อสืบสานไวใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรู
และศึกษา  โดยอาศัยศักยภาพทางดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษถายทอดวิถีชีวิตความเปนอยูแบบ
ดั้งเดิมเรียบงาย  จนสามารถสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 

  
ในการศึกษาเรื่อง  “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี)” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualita tive Research) เพื่อตอบปญหานําการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 
1. หมูบานอนุรักษควายไทย  เกิดขึ้นมาไดอยางไร  และผูกอตั้งหมูบานมีเปาหมายหรอื

อุดม การณในการสืบสานวิถีชีวิตและวฒันธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ
หมูบานอยางไร 

2. การใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย สามารถ
สะทอน อัตลักษณของวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางไดอยางไร และสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของผูกอตั้งหมูบานหรือไมเพียงใด 

3. นักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย มีความเขาใจในอุดมการณสอด 
คลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไมอยางไร 

 
การวิจยัคร้ังนี ้  ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมลู โดยใชวิธีการสํารวจเอกสาร (Documentary 

Research) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) การสัมภาษณเชิงลึก (in-Depth 
Interview) กลุมเปาหมายในการวิจยัคร้ังนี้ จํานวนทั้งส้ิน 32 คน อันประกอบไปดวย กลุมผูนําชุมชน 
กลุมชาวบานภายในหมูบาน ชาวบานภายนอกหมูบาน และกลุมนักทองเที่ยว หลังจากที่ผูวิจัยได
ขอมูลทั้งหมดมาแลวนัน้ ผูวิจยัจะนําผลที่ไดมาตอบปญหานําการวิจยัโดยจะนําเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนา ผูวิจยัไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ คอื 
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ตอนที่ 1  อุดมการณกับการสืบสานวถีิชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานของหมูบาน
อนุรักษควายไทย 

ตอนที่ 2  ส่ือพื้นบานในฐานะทุนวฒันธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย 
ตอนที่ 3  การสงเสริมการทองเที่ยวเชงิอนุรักษกับสือ่พื้นบานและการเกิดเศรษฐกิจ

ชุมชน   
ดังมีรายละเอยีดในแตละตอนดังตอไปนี ้

 
ตอนที่ 1  อุดมการณกับการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานของหมูบานอนุรักษควายไทย 

  
ประวัติผูกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย นายประภัตร โพธสุธน อดีต ส.ส.พรรคชาติไทย 
นายประภัตร  โพธสุธน เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2491  พื้นเพเปนชาวจังหวัด

สุพรรณบุรี  จบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยอลิการ  ประเทศอินเดีย จบ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปจจุบันมีอาชีพ  นักการเมือง เคยดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ที่สําคัญมาหลายยุคหลายสมัย คือ  

 
- ผูชวยเลขานุการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2518, 2519 
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2529, 2538 
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2540 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2543 
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2518-2549 
- ปจจุบันดํารงตาํแหนงเลขาธิการพรรคชาติไทย 

 
จากจุดเริ่มตน..สูพิพิธภัณฑวิถีไทย  “หมูบานอนุรักษควายไทย” 
 
นายประภัตร  โพธสุธน  อดีต ส.ส.พรรคชาติไทย  ไดจัดสรางหมูบานอนุรักษควายไทย

ขึ้น  โดยทําการเปดโครงการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  พ.ศ. 2545  บนเนื้อที่ 115 ไร  
ตั้งอยูเลขที่ 222/1  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  
72140  ตั้งอยูติดกับถนนหลวงหมายเลข 340 ซ่ึงเปนถนนสายหลักของ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัด
สุพรรณบุรี  “บานควาย-สุพรรณบุรี”  เปนโครงการที่สะทอนถึงวิถีการดํารงชีวิตของชาวนาไทย
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ชนบทสมัยกอน  ซ่ึงมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับควาย  หมูบานอนุรักษควายไทยถูกสรางขึ้น
เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และรักษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนมรดก
ของประเทศไทย  นอกจากนี้  โครงการหมูบานอนุรักษควายไทยยังสนองนโยบายของรัฐบาลโดย
การสรางงาน สรางรายไดและสรางโอกาสใหชุมชนในบริเวณใกลเคียงโครงการในการประกอบ
อาชีพอยางพอเพียง ภายใตช่ือโครงการ “สุพรรณสัณจร  ยอนอดีตวิถีไทย” และมุงหวังใหเปน
สถานที่เพื่อจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลาง   เพื่อถายทอดวิธีการดําเนินชีวิต
ของชาวนาไทยในอดีต   และสายใยความผูกพันระหวางคนกับควายที่มีมาแตโบราณ   นอกจากนี้ยัง
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย   ที่สืบทอดกันมาเปน
ระยะเวลาอันยาวนานใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูไดศึกษา   และเพื่อเปนการอนุรักษควายไวดวย
เหตุผลคือ 

  
“นายประภัตร  โพธสุธน  อดีต ส.ส. พรรคชาติไทย   ไดเล็งเห็นวา   ปจจุบันจํานวน

ควายในประเทศ   กําลังเหลือนอย   เมื่อสมัยกอนมีควายในประเทศที่เล้ียงไวทําไรไถนาเปนลาน  ๆ  
ตัว   แตปจจุบันเหลือควายอยูในประเทศไมถึง   3  แสนตัว เมื่อกอนคนสุพรรณบุรี   นิยมเลี้ยงควาย
เอาไวใชทําไรไถนา  แตเดี๋ยวนี้เขาไปใชเครื่องจักรกันหมด  ทําใหปจจุบันนี้เด็ก ๆ ไมไดดูไมไดเห็น
การไถนา  การคราดนา  โดยใชควาย    จึงมีความคิดที่วา   นําควายมาฝก   นํามาแสดง เพื่อใหมี
นักทองเที่ยวเขามาชม   ดูความนารักและความแสนรูของควาย  สามารถแบงเบาคาใชจายตรงนี้ไป
ไดบาง”   (จําลอง  เสือนอย, สัมภาษณ  4  มิถุนายน  2549) 

  
นอกจากการไถชีวิตควายเพื่อนําไปเลี้ยงไวไมใหสูญพันธุ   และเพื่อการอนุรักษแลว  

หมูบานอนุรักษควายไทยยังมีการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลาง   ดวยการจัด
แสดงอุปกรณและเครื่องไมเครื่องมือที่ใชในการดํารงชีวิต    เพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ดังนี้ 

  
“เมื่อมีคนมาเที่ยวเยอะมากขึ้น ก็เลยเกิดความคิดตอวา  นาจะมีการจําลองวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลาง  โดยการไปหาซื้อและรวบรวมของเกา ๆ เชน บานทรงไทยเกา ๆ 
ยุงขาว  คราดไถนา  เกวียนและอุปกรณทํานาเกา ๆ  จากที่ตาง ๆ มาจัดแสดงใหคนไดดู จึงเกิดเปน
วิถีชีวิตคนไทยพื้นบานภาคกลางที่ครบวงจร  มีการทําไรไถนา   การคราดนาโดยใชควาย และ
เนื่องจากพื้นที่เรามีนอย  จึงมีการสาธิตการทําไรไถนาในเนื้อท่ีไมไดมาก แตการไถนาโดยใชควาย
นี้จะทําใหชาวนาไดเห็นวา  มันชวยประหยัดน้ํามันไดมาก เพราะเดี๋ยวนี้น้ํามันแพงขึ้น”  
(จําลอง  เสือนอย, สัมภาษณ  4  มิถุนายน  2549) 

DPU



                                                                                                                                     68 

ปจจุบันการอนุรักษควายไทยอยางเปนรูปแบบที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน  ไดเกิดขึ้นที่
หมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้   และการอนุรักษควายไทยนั้นก็มีอยูที่แหงนี้ที่เดียวเทานั้น   จึงไม
นาแปลกใจนัก  ที่จะมีนักทองเที่ยวนิยมเขามาทองเที่ยวเพื่อชมความนารัก  แสนรูของควายไทย 

 
4.1.1   ความสําคัญของการอนุรักษควายไทย 
 
ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม  ประชาชนประมาณรอยละ 80  ประกอบอาชีพ

ทางการทําไรทํานา  การเลี้ยงวัวควาย  เปนสวนประกอบของการกสิกรรมเพราะไดใชแรงงานจาก
วัวควายชวยในการทํางานตาง ๆ นับตั้งแตการไถ พรวน ฉุดระหัดน้ํา นวดขาว สีขาว ลากเข็น 
ตลอดจนไปถึงการขนสงผลิตผลจากทองถ่ินหางไกล ไปสูถนนหลวง หรือตลาด เนื่องจากชาวนา
ไทยมีที่ดินนอย เฉลี่ยเพียงครอบครัวละ 10-20  ไร  หรือนอยกวานั้น การใชวัวควายทํางานในไรจึง
เหมาะสม เพราะสะดวกที่จะทําเมื่อใดก็ได  และแลวเสร็จไดในเวลาไมนาน วัวหรือควายคูหนึ่งไถ
นาไดวันละไมต่ํากวา 1 ไร   ทั้งยังประหยัดเงินกวาการจางรถไถนาทํางาน  ซ่ึงตองเสียคาจางใน
อัตราสูง การใชควายไถนาทําใหไดใชแรงงานในครอบครัวใหเปนประโยชน  และเสริมสราง
วิญญาณแหงความรักความผูกผันในงานของอาชีพกสิกร  ใหแกสมาชิกของครอบครัว 

 
นอกจากนี้  คนไทยยังรูจักเลี้ยงและใชประโยชนจาก ควายมานานแลว  กลาวไดวา 

ควายเปนสัตวคูบานคูเมืองของชาวไทยตลอด ประวัติความเปนมา แมในศิราจารึกของพอขุน
รามคําแหง  ก็กลาวไวตอนหนึ่งวา  “....เมืองสุโขทัยนี้ดี ใครใครคาชางคา คามาคา  ใครใครคาวัวคา
ควายคา....” อันแสดงวาวัวควายเปนสัตวที่มีความสําคัญในการทํามาหากิน และการคาของคนไทย
มานานแลว นายทองเหม็น วีรบุรุษผูหนึ่งแหงศึกบางระจัน ก็ใชควายเปนพาหนะออกสูรบกับขาศึก
ชาวพมา  จนปรากฎชื่อเสียงเรียงตามประวัติศาสตรไทยปลายยุคกรุงศรีอยุธยา 

 
คนไทยไดแรงงานจากควาย  มาตั้งแตยุคสรางอาณาจักรเพราะพื้นที่ในการตั้งอาณาจักร

อยูในเขตราบลุม  อาชีพที่ เหมาะสม  คือการเกษตรตั้งแตสมัยสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  และ
รัตนโกสินทร  จึงพูดไดวา  “ ควายคือชีวิตของคนไทย ” 

 
การที่โลกเจริญกาวหนา  มีวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ สังคมมีการเปลี่ยนแปลง  

รวมทั้งสังคมการเกษตรในประเทศไทย  จากที่เคยใชควายไถนา  คราดนา  ลากเกวียน  นวดขาว  
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เปลี่ยนเปนเครื่องจักร  เครื่องนวดขาว  บทบาทของควายไทยในภาคเกษตร  หมดลงโดยสิ้นเชิง
อยางนาใจหาย 

 
โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย  จึงมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับพี่นอง

ประชาชนไดระลึกถึง   “ควาย”   สัตวที่มีบุญคุณ   ชวยในการสงเสริมรายไดใหกับชุมชน  และยัง
สงเสริมและอนุรักษใหควายไดรับความสนใจ   และไดรับการเลี้ยงดูอยางมีคุณคา เพราะไมแนใจวา
วันขางหนา   ควายอาจกลับมามีบทบาทตอชีวิตของพี่นองเกษตรกรอีก  

 
“โครงการหมูบานอนุรักษควายไทยนี้   มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษควายไทยไว ไมให

ควายสูญพันธ และใหเด็ก ๆ เยาวชนรุนหลังไดมาดู และเพื่อใหนักทองเที่ยวไดมาดู ชมความนารัก
แสนรู และจะไดไมกินเนื้อควายกัน” (จําลอง เสือนอย, สัมภาษณ 4 มิถุนายน 2549)  

 
คุณจําลอง  เสือนอย  ยังไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการใชแรงงานควายตอบทบาทของ

เกษตรกรไทยในอนาคตไววา 
 
“ยุคนี้น้ํามันแพงขึ้น การทําไรไถนาโดยใชแรงงานจากควาย จึงชวยประหยัดน้ํามัน ไม

แนชาวไทยอาจหันกลับมาใชแรงงานจากควายอีกก็เปนได” (จําลอง เสือนอย, สัมภาษณ 4 มิถุนายน 
2549)  

คุณบุญสง  เกศสุริวงศ  หัวหนาสวนดูแลควายของหมูบานอนุรักษควายไทย  ไดแสดง
ทัศนะการกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทยดังนี้ 

 
“หมูบานอนุรักษควายไทย  กอตั้งเพื่ออนุรักษของเกา ๆ ไวใหลูกหลานดู เชนควาย นาย

อยากจะอนุรักษควายไทยไว  และใหคนแกอยางผมไดมีงานทํา  และควายมันกําลังจะหมดแลว  เขา
กลัววาควายมันจะสูญหายไป  และเขาก็ไปซื้อบานเกา ๆ   แลวเอามาตั้ง ราคาเปนแสน ยุงขาว  ราคา
ก็ประมาณ 3 แสนบาท   สวนบานชาวนาตอนที่ซ้ือมาก็อายุ 108 ป   ตอนนี้ก็อายุ 113 ปแลว  สวน
ควายก็มีคนบริจาคบาง   ซ้ือมาบาง   คร้ังแรกซื้อมาประมาณ 19 ตัว   จุดเดนของบานควายก็คือ  การ
อนุรักษควาย    วัฒนธรรมไทยการไถนา   คราดนา   ควายเทียมเกวียน  รุนพอแมเคยทํามาสมัย
ปจจุบันไมมีใหดู   การนวดขาวโดยใชควายนวด   แสดงใหดูวาการทํานา  แบบสมัยกอนเปน
อยางไร    สวนบานชาวนาเขาก็จะจําลองใหเห็นวา   ในสมัยกอนบานชาวนาก็เปนแบบนี้   ทําให
เห็นวิถีชีวิตความเปนอยูแบบในสมัยกอน   วาคนในสมัยกอนจะอยูแบบนี้    ถาลูกแยกครอบครัว
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บานก็จะหลังเล็กหนอยก็จะอยูกระทอม    ที่มีสตางคหนอยก็จะอยูบานหลังใหญ   คนจนหนอยถึง
จะอยูกระทอม”   (บุญสง  เกศสุริวงศ , สัมภาษณ 12  พฤษภาคม  2549) 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  อนสุาวรียควาย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  หมูบานอนุรักษควายไทย 
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นอกจากการเลี้ยงควายเพื่อการอนุรักษแลว  หมูบานอนุรักษควายไทยยังใชการแสดง
ความสามารถของควายซึ่งเปนสัตวแสนรูไวเพื่อดึงดูด  ใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมดังนี้ 

 
“การจัดแสดงควาย เขาก็เอาควายไปแสดง ขั้นแรกเขาก็เลาประวัติความเปนมาของ

ควาย    แลวก็เร่ิมแสดงใหควายนอน ควายตาย และใหควายยิ้ม ใหมันเดินขึ้นที่สูง และใหคนมา
นอนแลวใหควายเดินขาม หลังจากนั้นก็จะใชควายเทียมเกวียน ใหควายไถนาดวยการไถดะ ไถแปร 
เมื่อเสร็จจากการแสดงก็จะใหนักทองเที่ยวขึ้นควายเทียมเกวียน จะใหควายเดินไปรอบ ๆ แปลงนา
หลังจากนั้นก็จะพาควายมาอาบน้ํา เพราะความรอน วันหนึ่งก็จะอาบประมาณ 4-5 หน อาบน้ํากอน
แสดงและหลังจากการแสดงจะไปแสดงอีกทีก็ตอนบาย 2 เร่ิมอาบน้ําก็บายโมง ควายมาอยูที่นี่ก็จะ
ฝกใหมันแสดง มันจะปลอดภัย เพราะไมมีการฆา ไมมีการกินเนื้อมัน พอตายก็จะใชรถแมคโคร ขุด
แลวก็ฝงมัน ที่ผานมาก็ฝงประมาณ 10 กวาตัว มันจะกินลวด กินตะปู กินเชือก  ที่ติดมากับฟางกับ
หญา เมื่อกอนเขากอสราง   ไมไดเก็บ มันจะไปกิน แตตอนนี้ก็ระวังมากขึ้น ก็จะคอยเก็บ”   
(บญุสง เกศสุริวงศ , สัมภาษณ 12  พฤษภาคม  2549) 

 
 

       
 
 

ภาพที่ 4.3  ควายที่อยูในความอุปการะของหมูบานอนุรักษควายไทย 
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ภาพที่ 4.4   ภาพเกวยีนและยุงขาวภายในหมูบาน 

 

คุณบุญสง  ไดอธิบายถึงขั้นตอนการฝกควายเพื่อใชในการแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยวได
ชมวา 

“นายใหผมฝกจากควายไถนา  ฝกมาเรื่อย ๆ ใหเลนไดแสดงได ยกขาซาย ยกขาขวา ให
สวัสดี  ก็ฝกยาก  ตองใจเย็น พอสวัสดีได  ก็ใหนอน แลวก็นอนตาย ประมาณ 4-5 เดือนกวาจะฝก
ใหนอนตายได  ปจจุบันมีควาย  200 กวาตัว ฝากชาวบานเสียสวนหนึ่ง ในบานควายมีประมาณ 45 
ตัว ใหชาวบานที่เขาจน ๆ ที่ไมมีอะไรเลยเลี้ยง  แลวแบงลูกกันคนละป  สาเหตุที่บานควายไมเล้ียง
ทั้งหมดก็เพราะวาเนื้อมีมันแคบ  หลังจากนั้น ก็นั่งควายเทียมเกวียนชมสถานที่” 
(บุญสง เกศสุริวงศ, สัมภาษณ 12  พฤษภาคม  2549) 
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ภาพที่ 4.5 ภาพเรือนทรงไทยภาคกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.6  สัมภาษณคุณบุญสง เกศสุริยงค 
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คุณคมกริช  ศรีบัวทอง  เจาหนาที่ดูแลควาย  ไดเลาถึงการเลี้ยงควายและกิจกรรมที่ทํา
รวมกับควายในแตละวันไววา ดังนี้ 

 

“ผมดูแลควาย 2  ตัว คือ ปานกับมงคล ปานจะใชในการแสดง ใหสวัสดี ยกขาซาย-ขาขวา   
นอนตาย  ยิ้ม ผมก็เปนนักแสดงประกอบกับควายดวย ปานอายุ 9 ป เปนเพศผู อาจารยบุญสงจะเปน 
คนสอนควาย ผมมาทีหลัง มาได 4-5 เดือนควายไมคอยดื้อสวนใหญจะเชื่อฟงครูฝกไมคอยมีการลง 
โทษ การแสดงความรักกับควาย เราก็ตองผูกพันกับมันดวยการเขาไปลูกคลํามันที่บริเวณหัวเรื่อยมาที่
หลังและลําตัว ใหมันคุนเคยกับคนไมทําอันตรายคน อาบน้ําทุกเชาวันหนึ่งถาอากาศรอนมาก ๆก็จะ
อาบ 4-5 ครั้งโดยนําไปอาบทีละตัว วันธรรมดาใหกินหญาสด ๆสวนวันเสาร-อาทิตยใหกินฟาง และ
กลวยบาง วันหนึ่งก็กินฟาง 3 เขงตอ 1 ตัว” (คมกริช ศรีบัวทอง, สัมภาษณ 12 มีนาคม 2549) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  คณุคมกริชดแูลควาย ช่ือปานกับมงคล 
 
คุณสุรพล   รุงเรือง   เจาหนาที่ดูแลควาย  ก็ไดเลาถึงการเลี้ยงควายในการรับผิดชอบไว

ดังนี้ 
  

“ ผมเล้ียงรุง  กับกุหลาบ จะอาบน้ําใหวันละ 3-4 ครั้ง ผมรับผิดชอบควาย 2 ตัว จะเอา
หญา   ฟาง  รํา  มาใหกิน ใหฟาง 2 คร้ัง  รุงแสดงสวัสดี  นอนตาย  ยกขาซาย-ยกขากวา ยิ้ม รุงเปน
ตัวเกา ๆ ที่ใชแสดง  นอกจาก  บัว, ขวัญ, กระรอก และปาน ผมตองพาควายไปลงโคลน เวียนกับ

DPU



                                                                                                                                     75 

คนอื่น ๆ เชน ผมลงวันจันทร   คนอื่น ๆ ก็วันอังคาร  พาลงไปนอนเลน  2 ช่ัวโมงตอคร้ัง หลังจาก
นั้นก็มาอาบน้ําขัดตัวโดยใชแปรงกับน้ําธรรมดา” (สุรพล  รุงเรือง, สัมภาษณ  12  มีนาคม 2549)  

 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8  ภาพคุณสุรพลกําลังอาบน้ําให ควาย ช่ือ รุง 
 
คุณบุญสง ไดเลาถึงการเลี้ยงดูควายเวลาปวยไวดังนี้ 
  

“เวลาควายไมสบาย   มันจะไมกินหญา  ไมกินน้ํา นอนซม เราก็ดูวามันทองอืดหรือ
เปลา ดูที่ทองมันโปง  เราก็โทรตามสัตวแพทย  โรคที่ควายมักจะเปนก็คือ ปากเปอย เทาเปอย ติด
เชื้อ มันจะกินหญาไมได  จะมียาฉีด เปนวัคซีนปองกัน นอกจากนั้นแลว  ก็ยังมีแมลงจําพวก เหา 
เหลือบ ตัวคลายแมลงหวี่  แตตัวใหญ  มันจะมากินเลือดควายตองคอยดูใชไมตีใหมัน มันจะมีน้ํายา
เช็ดกันแมลง  ยา 1 ฝา ผสมน้ํา 5 ลิตร ผสมน้ําแลวนํามาเช็ดใหมันอาทิตยละครั้ง ควายที่นี่จะสะอาด 
นักทองเที่ยวจับลูบคลําได   ขี่ได  มันไมดุ”  (บุญสง  เกศสุริวงศ,สัมภาษณ 12 มิถุนายน 2549) 

 
4.1.2  การสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน 
 

คุณสําราญ  คลายหิรัญ  ซ่ึงเปนชาวบานที่อยูเรือนชาวนา  ไดพูดถึงวิถีชีวิตชาวบานกับ
กิจวัตรประจําวัน  ในแตละวันไวดังนี้ 
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“ ปาจะอยูเรือนหลังนี้ช่ือวาบานชาวนา  คอยดูแลเล้ียงสัตวตาง ๆ เยอะแยะ มีหมูปา อีกัว
นา   ชะมด เสือปลา เตา นก  ปลา พังพอน ตะพาบ  กระรอก  คอยหาอาหารใหกิน ก็ทํางานตั้งแตเชา 
กวาจะเสร็จก็เที่ยง นอกจากนั้น ก็ปลูกผัก ปลูกหญา เอาไวกินเอง เขาก็ใหปลูกกินได สวนพวก
อาหารของสัตวที่เล้ียง  ก็จะมีหัวหนาเปนคนซื้ออาหารมาให เชนอีกัวนา ก็จะกินผักบุง กินกลวย 
เสือปลาก็จะกินหมู  กินปลา พังพอนก็จะกิน ปลา, หมู, ไก ”  (สําราญ คลายหิรัญ, สัมภาษณ 11 
มีนาคม 2549) 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.9  สัมภาษณคุณสําราญ คลายหิรัญ 
 
คุณสําราญ ไดเลาถึงบานชาวนากับโครงการหมูบานอนุรักษควายไทยไวดังนี้ 
 
“หมูบานอนุรักษควายไทย  เขาสรางเพื่ออนุรักษของเกา ๆ ไวใหลูกหลานดู เชน ควาย  

บานชาวนา  เขาทําใหดูวาคนสมัยกอนอยูบานแบบนี้  ที่มีสตางคหนอยก็หลังใหญหนอย  ที่จน
หนอยก็อยูกระทอม  นายเขาไปขอซื้อบานเกามา แลวร้ือเอามาปลูก ยกมาทั้งหลัง บานหลังนี้ ตอนที่
ซ้ือมาอายุ 108 ป  มาถึงตอนนี้ก็อายุ  113 ปแลว และก็มียุงขาว เกวียน ที่เขาไปขอซื้อมา”   
(สําราญ คลายหิรัญ, สัมภาษณ 11 มีนาคม 2549) 

 
คุณธวัชชัย  พุมพุก  เจาหนาที่สวนดูแลควายและนักพากษการแสดงควาย  ไดเลาถึงวิถี

ชีวิตชาวนาไทย  ของหมูบานอนุรักษควายไทยไวดังนี้ 
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“เขาจําลองชีวิตชาวนาไทย   วาตอนเชาตรูตองขนสัมภาระโดยใชควายเทียมเกวียน   
เดินทางไปยังทองนา   สัมภาระที่ตองเตรียมไปทุงนาก็เชน   อาหารใสปนโต   น้ํา   คราด   สุมครอบ
ปลา   ตะครอง   จอบ   เสียม   พอเดินทางไปถึงที่นาก็ปลดเกวียน   แลวใสคันไถกับควาย   จากนั้นก็
ทําการไถนา    และไถแปร   จวบจนตะวันตกดิน   พลบค่ํา   แลวก็เทียมเกวียนควายเดินทางกลับ
บาน   ชีวิตชาวนาไทยก็เปนแบบนี้” (ธวัชชัย  พุมพุก, สัมภาษณ 12 มีนาคม 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10  คณุธวัชชัย พุมพุก นักพากษการแสดงควาย 
 
ตอนที่ 2  สื่อพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย 

 
หมูบานอนุรักษควายไทยไดนําเอาวัฒนธรรมที่เปนมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและ

วัฒนธรรม   ภายใตช่ือโครงการ   “สุพรรณสัญจร ยอนอดีตวิถีไทย” ซ่ึงทางโครงการไดมี
กระบวนการสรางทุนวัฒนธรรมและการใชส่ือพื้นบานมาเปนทุนวัฒนธรรมดังตอไปนี้ 

 
4.2.1  กระบวนการสรางทุนวัฒนธรรม 
 
การสรางทุนวฒันธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย มกีระบวนการสรางมาจากบุคคล

ดังตอไปนี ้
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4.2.1.1  นายประภัตร  โพธสุธน  อดีต ส.ส. พรรคชาติไทย โดยทานไดเปนผูริเร่ิมใน
การจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  เริ่มตั้งแตการวางรูปแบบจัดการกิจกรรมตาง ๆ การวางรากฐานทาง
ความคิดและการจัดการซื้อบานทรงไทย  รวมทั้งอุปกรณเครื่องใชไมสอยของชาวนาเกา ๆ มา
อนุรักษไว  เพื่อบริการแกนักทองเที่ยว  โดยเฉพาะดานการอนุรักษควายไทยไว  เพื่อมิใหสูญพันธุ 

 

“นายประภัตร  โพธสุธน อดีต ส.ส. พรรคชาติไทย ไดเล็งเห็นวา ปจจุบันควายใน
ประเทศกําลังเหลือนอย จึงไดมีการอนุรักษควายไว เพื่อมิใหสูญพันธุ (จําลอง เสือนอย, สัมภาษณ 4 
มิถุนายน 2549) 

 

“เขาอนุรักษของเกา ๆ ไวใหลูกหลานดู  ควาย  และบานชาวนาสมัยกอน  เขาไปซือ้บาน
มาแลว  เอามาตั้งราคาเปนแสน  ยุงขาว  ราคา  300,000  บาท  ตอนที่ซ้ือมาบานชาวนานี้อายุ  108  ป  
ตอนนี้อายุ 113 ป แลว  (สําราญ  คลายหิรัญ, สัมภาษณ  11  มีนาคม  2549) 

 

จากการวางรากฐานการจัดการและแนวคิดจากทาน ส.ส.ประภัตร  โพธสุธน  ทําให
ปจจุบันกระบวนการสรางทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย  จึงยังยึดมั่นที่การลงทุน  
เพื่อการเรียนรูทางวัฒนธรรม  มากกวาเม็ดเงินจากการทองเที่ยว 

 

4.2.1.2   คุณจําลอง  เสือนอย  เปนอีกผูหนึ่งที่ดําเนินการวางรูปแบบและแนวคิดตาง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย  รวมทั้งเปนผูสืบทอดเจตนารมณของทาน  ส.ส.
ประภัตร  โพธสุธน  และควบคุมดูแลการดําเนินงานมีการประชุมเพื่อวางแผนและการกําหนด
นโยบายกับเจาหนาที่ของหมูบานอนุรักษควายไทย 
 

“ผมก็ทําหนาที่ในการสืบทอดเจตนารมณของทาน ส.ส.ประภัตร  โพธสุธน  และวาง
รูปแบบรวมทั้งแนวคิดในการจัดโครงการหมูบานอนุรักษควายไทย  ดูแลการดําเนินงานและ
กําหนดนโยบายและกําหนดทิศทางของโครงการ  ประชุมเจาหนาที่เพื่อใหเจาหนาที่ของบานควาย
ทุกคน  ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน”   (จําลอง  เสือนอย, สัมภาษณ  4  มิถุนายน  2549) 

 
จากการประชุมและวางแผนการดําเนินงานของคุณจําลอง  เสือนอย  สงผลใหการ

จัดการโครงการหมูบานอนุรักษควายไทยไดเกิดการใชส่ือพื้นบานเปนทุนวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวของหมูบาน  โดย  คุณจําลอง  เสือนอย  ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา 
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“เมื่อมีคนมาเที่ยว  มาดูการแสดงของควาย  ผมก็เลยมีความคิดตอวา  นาจะมีการจําลอง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลาง  โดยการไปหาซื้อและรวบรวมของเกา ๆ มาจัดแสดง
ไวใหคนไดดู  เกิดเปนวิถีชีวิตคนไทยพื้นบานภาคกลางที่ครบวงจร  มีการทําไรไถนา  การคราดนา
โดยใชควายขึ้น  รวมทั้งมีการจัดแสดงประเพณีไทย  เชนพิธีแตงงาน  ซ่ึงเปนประเพณีของพื้นบาน
ภาคกลางไวใหนักทองเที่ยวไดดู”  (จําลอง  เสือนอย, สัมภาษณ  4  มิถุนายน  2549) 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.11  แสดงวิถีชีวิตชาวนาไทย 
 

 
 

 

 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.12  แสดงวิถีชีวิตชาวนาไทย 
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4.2.1.3 คุณธวชัชัย พุมพุกเปนอีกผูหนึ่งที่มสีวนรวมในกระบวนการสรางทุนวัฒนธรรม
ของหมู บานอนุรักษควายไทย ซ่ึงมีหนาที่ในการดแูลการดําเนินกิจกรรม ในสวนของการแสดง
ความสามารถ ของควาย และดูแลใหมกีารเลี้ยงควายอยางมีคุณคา 

 

“ผมเปนหัวหนาคุมชาวบานในสวนของการดูแลควายทีน่ีแ่ลวกใ็นสวนของการแสดง
ควายดวย  ในขั้นตอนของกิจกรรมการแสดงความสามารถของควายที่ลานแสดงนี ้ ผมก็มาชวยกนั
คิดกับลุงบุญสง  และชวยกนัฝกควายมาตัง้แตยุคแรก ๆ เร่ิมตั้งหมูบานขึ้น  จนควายสามารถทําตาม
คําส่ังได และในอีกสวนหนึง่ก็คือ  ในการดําเนินชวีิตความเปนอยูของควาย  ตลอดจนพีเ่ล้ียงผมก็
ตองดูแล” (ธวชัชัย  พุมพุก, สัมภาษณ 14 มกราคม  2550) 

 
4.2.1.4  คณุกมลฉัตร สุขสะอาด เปนผูดูแลการตอนรับนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวที่หมู 

บานอนุรักษควายไทย เปนวิทยากรในการบรรยายถึงการทองเที่ยวในแตละสวนของหมูบานตลอด 
จนคอย ดแูล  การจัดกจิกรรมเกี่ยวกับประเพณแีละวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทยดวย 

 

“นายตองการใหมี การสืบสานประเพณีพืน้บานขึ้นจึงไดเลือกเอาประเพณีการแตงงาน
ของคนไทยภาคกลางมาจัดจาํลอง และแสดงใหนักทองเที่ยวไดดวูาพิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ใน
การจัดพิธีมันเปนอยางไร วสัดุอุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีมันมีที่มาอยางไร ทีค่นสมัยโบราณ
เขายึดถือและสืบกันมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองของชีวิตความเปนอยูการทําขนมไทยซึ่งมันเปน
ศิลปะของคนไทยภาคกลาง มีการสาธิตการทําขนมใหนักทองเทีย่วไดดวูาขนมพืน้บานมีลักษณะ
เปนแบบนี้ ทีม่ันจะแตกตาง จากที่อ่ืน” (กมลฉัตร  สุขสะอาด, สัมภาษณ 14 มกราคม 2550) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.13  การแสดงวิถีชีวติชาวนาไทย 
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ภาพที่ 4.14  แสดงวิถีชีวิตชาวนาไทย 
 
ดังนั้นกระบวนการสรางทุนวัฒนธรรมโดยสวนใหญจึงเกิดจากแนวคิดของทาน ส.ส.

ประภัตร   โพธสุธน   และคุณจําลอง   เสือนอย   ที่มีการวางแผนวา   ควรจะมีกิจกรรมอะไรบาง  
ส่ือพื้นบานที่ใชควรจะประกอบไปดวยอะไรบาง โดยโครงการที่ทานทั้งสองไดริเร่ิมจัดสรางขึ้นนี้  
แมไมไดมีคาเปนเม็ดเงินมากมาย  แตโครงการหมูบานอนุรักษควายไทยก็มีคาทางจิตใจ   ที่มุงหวังมิ
ใหควายไทยสูญพันธุไปพรอมกับวิถีชีวิตชาวนาไทยดั้งเดิม   ที่ในปจจุบันนี้หาดูไดยาก 

  

จากการศึกษาดวยการสัมภาษณและสังเกต  ผูวิจัยจึงพบวาหมูบานอนุรักษควายไทยมี
การใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อสะทอนอัตลักษณของคนไทยพื้นบานภาคกลาง  ตาม
แนวคิดเรื่องสื่อพื้นบานของสมควร  กวียะ (2535) ดังตอไปนี้ 

 

2.1  สื่อโสต  ซ่ึงหมายถึงสื่อประเภท  เพลง  ดนตรี  การบอกเลา  เมื่อนําสื่อพ้ืนบานที่
ชาวบานของหมูบานอนุรักษควายไทยมาใชในกระบวนของการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหพบวา  มี
การใชส่ือพื้นบานประเภทครรลองโสต  ดังตอไปนี้ 
 

2.1.1  เพลงและดนตรี 
เพลงและดนตรีที่ชาวบานของหมูบานอนุรักษควายไทยใชประกอบไปดวยเพลง

พื้นบาน  ซ่ึงใชในการจัดแสดงเพื่อไวบริการนักทองเที่ยวใหไดมีความสนุกสนานและเรียนรู  
เกี่ยวกับเพลงพื้นบานของคนไทยพื้นบานภาคกลาง  มีดังนี้ 
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-  เพลงอีแซว   เปนศิลปะการละเลนของคนไทยพื้นบานภาคกลางดั้งเดิมของจังหวัด
สุพรรณบุรี   มีการใสทํานองดนตรีเขาไปเปนจังหวะ   เพื่อประกอบการขับรองของผูเลน   ที่เรียกวา  
พอเพลงและแมเพลง   ตองอาศัยการฝกฝนเปนระยะเวลานาน   ลักษณะการขับรองจะเปน
เอกลักษณ  มีลูกคูไวรองรับพยางคสุดทายของทอนที่ 4  พอเพลงและแมเพลงจะรองโตตอบกัน  
บางครั้งจะมีการรองเกี้ยวพาราสีกันจนเปนที่สนุกสนานของนักทองเที่ยว   ศิลปนที่มีช่ือเสียงโดงดัง
ในการขับรองเพลงอีแซวของ จังหวัดสุพรรณบุรี  ก็คือ  แมขวัญจิต  ศรีประจันต    

 
คุณชําเรือง มณีวงศ  ครูผูฝกสอนการแสดงเพลงอีแซวจากโรงเรียนวัดบานกราง อ.ศรี

ประจันต  จ.สุพรรณบุรี  ไดเลาใหผูวิจัยฟงถึงการนําเด็ก ๆ มาแสดงเพลงอีแซวที่บานควายวา  
 
“การแสดงเพลงอีแซว   สามารถชวยอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสืบสานวัฒนธรรม

พื้นบานภาคกลาง   คือนักทองเที่ยวที่เปนคนรุนใหม ๆ  จะไมคอยไดเคยดู  สมัยนี้ไมคอยมีใหเห็น 
ในการจัดกิจกรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย  ก็จะนําเด็ก ๆ จากโรงเรียนวัดบานกราง  มาแสดง
เพลงอีแซว ใหนักทองเที่ยวไดชม  จะแสดงเฉพาะวันเสารและอาทิตย   และวันหยุดนักขัตฤกษ
เทานั้น  เพราะเด็ก  ๆ  ตองเรียนหนังสือแตหากปดเทอม   ก็จะนําเด็ก  ๆ  มาแสดงทุกวัน  วันละ 2  
รอบ สําหรับการฝกซอม คือ เปนชวงเย็นหลังเลิกเรียน ครูจัดตั้งเปนชมรม ซอมกันทุกวัน ก็จะมี
นักเรียนมาสมัครเขาชมรม  พอดีทางคุณจําลอง เสือนอยติดตอมา ทางโรงเรียนจึงนําเด็ก ๆ มาแสดง  
เด็กเขาก็จะชอบ เพราะไดแสดงความสามารถดวย และไดคาขนมดวย”   
(ชําเลือง  มณีวงศ, สัมภาษณ  13  พฤษภาคม  2549) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.15  การแสดงเพลงอีแซว ของนักเรียน โรงเรียนวัดบานกราง 
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คุณมานพ  คําหอม  เปนนักทองเที่ยวคนหนึ่งที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกําแพงเพชร  
และไดมีโอกาสมาแวะทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย  ไดแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับการนํา
เพลงอีแซวมาแสดงเปนสื่อพื้นบานวา 

 

“การนําเด็ก ๆ มาแสดงเพลงอีแซวก็ดีนะครับ  ทําใหนักทองเที่ยวไดชมไดฟงดวย 
เพราะสมัยนี้หาดูไดยาก แตควรเพิ่มรอบการแสดงใหมากขึ้นหนอย  เพราะผมมาเที่ยวที่นี่ 2 คร้ังแลว 
แตก็มาไมตรงจังหวะการแสดง มีคร้ังนี้ที่มาตรงจังหวะก็เลยไดชมการแสดง”   
(มานพ คําหอม,สัมภาษณ 4  มิถุนายน  2549) 

 

นับเปนแนวความคิดหนึ่งที่เปนประโยชนตอการใชส่ือพื้นบานมาสงเสริมการทองเที่ยว
ของหมูบานอนุรักษควายไทย  ที่คุณมานพไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเพลงอีแซว  อีกทั้งยังชวย
ใหขอเสนอแนะในการเพิ่มรอบการแสดงเพลงอีแซว  นับเปนประโยชนกับหมูบานอนุรักษควาย
ไทยอยางมาก  และนอกจากเพลงอีแซวจะชวยสรางความสนุกสนานใหกับนักทองเที่ยวและอีกสิ่ง
หนึ่งที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการชมเพลงอีแซว  ก็คือ  การเรียนรูภาษาทองถ่ิน  นั่นก็คือ  สําเนียง
แบบคนสุพรรณ  ที่ออกเสียงแตกตางไปจากภาษากลาง   ซ่ึงเปนภาษาที่ใชกันเฉพาะจังหวัด
สุพรรณบุรีเทานั้น 
 

2.1.2  การบอกเลา  เชนคําพังเพย  นิทาน  หรือเร่ืองตลกพื้นบาน 
 

นักทองเที่ยวทีม่าทองเที่ยวทีห่มูบานอนุรักษควายไทย จะมโีอกาสไดรับความรู 
เกี่ยวกับวิถีชีวติของชาวนาไทยภาคกลาง จากการศึกษาดวยการสังเกตพบวา ทกุครั้งที่นักทองเทีย่ว
มาชมการแสดงควาย ก็จะมกีารเลาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาไทย พรอมกับการเปดเพลงคลอเบาๆ 
และยังอธิบายถึงคุณลักษณะของควายไทยจากนกัพากษของหมูบานอนุรักษควายไทย คือ คุณธวัช
ชัย พุมพุก   ดงัตอไปนี ้

 
- ตํานานควายในประเทศไทย 

 

“ ควายในประเทศไทยจะแบงออกเปน 2 ประเภท   ก็คือ  ควายปรักและควายแมน้ํา   
เรามาฟงควายแมน้ํากอนนะครับ   ควายแมน้ําลักษณะทั่วไปควายแมน้ําชอบนอนแชในน้ํา   ไมชอบ
โคลนตม    ควายพวกนี้จะเลี้ยงไวในแถบอินเดีย   ปากีสถาน   เขาจะเลี้ยงไวรีดนม   ควายพวกนี้ก็
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จะไดแก   ควายโมรา   ถาเปนโมราแทจะเขาใกลไมได เพราะมันจะดุ   เขาของมันจะแหลม   ไมโคง
งอเปนพระจันทรเสี้ยว ขนของควายน้ํา  มันจะยาวและหนา มันอยูในน้ําจะทําใหขนยาว 

 

สําหรับควายปรักนับเปนควายไทยที่ชอบนอนแชปรัก  แชโคลนตม  การเคลื่อนไหว  
และการเจริญเติบโตก็ชา  กีบเทาก็จะใหญ  เขาของมันจะยาวโคงขึ้นทุกป ๆ เลย  หนาผากจะกวาง  
ขนจะสั้น  เวลานอนแชโคลนตมมันก็จะเกลือกไปเกลือกมา  ทําใหขนมันจะหลุดจะบางและสั้นลง  
ลําคอของควายจะเปนสวนที่แข็งและหนาที่สุด  ควายไทยจะมีลักษณะแข็งแรง  และนํามาฝกงาย  
คนไทยจึงนิยมนํามาใชในการไถนา  และคราดนากัน 

 

ควายสีเผือก   เกิดมาจากเม็ดสีที่ผิดปรกติจึงออกมาเปนสีเผือก สมมติวาพอดํา แมเผือก 
ผสมกันลูกมันก็จะมีสีผิวสีเผือกติดแมมากกวา  ถาควายเผือกแทมันก็จะเผือกไปทั้งตัว ยกเวนสีลูก
ตาก็จะเปนสีดํา  ถาควายเผือกที่มีจุดทั่วลําตัวเปนสีดํา เราก็จะเรียกมันวา เผือกกระเพราะมันมีกระสี
ดําทั่วลําตัว  จึงเรียกควายพวกนี้วา  เผือกกระนั่นเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.16   ควายสีเผือก 

 
สําหรับอีกตัวนี้   เขาก็เรียกวา   พญาควาย  ในประเทศไทยหาไดยากมากแทบจะไมมี

เลย  ตัวนี้ไดรับการบริจาคมา  โรงฆาสัตวเขาจะกลัวพญาควายมากถาใครเอาไปขาย   เขาก็ไมรับซ้ือ  
เพราะเขาถือวา  ใครฆาพญาควายก็จะไดรับกับความวิบัติ  ทํากิจการการคาก็จะไมดี  เขาจึงไมนิยม
ฆาพญาควายกัน  ที่เรียกวาพญาควาย  เพราะมันมีจุดสังเกตอยู 5 ที่ คือ  
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1. บริเวณหนาของมันจะมีสีขาว  เขาเรียกวา”หนาแดน” 
2. บริเวณหางจะมีสีขาว  เขาเรียกวา  “หางดอก” 
3. บริเวณขาของมันก็จะเปนสีขาว  เขาเรียกวา “ขาดอก” 
4. กีบหรือเล็บควายจะมีสีดางขาว 
5. ปากดาง  เรียกวา  “ปากคาบแกว”  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.17 พญาควาย 
 
 ตอมาเขาเรียกควายเขาตู   หรือควายเขาทุย   ที่เรียกวาควายทุย  เพราะวาเขามันจะมี

ลักษณะทุย และอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกวา  ควายเขากาง เขาของมันจะกางออกสวยมาก เชนที่เลน
ในบางระจัน 

 

ควายประเภทที่ 3   คือควายแคระ  เพราะตัวมันจะแคระ  ตอมาก็คือควายลูกแหง  มันจะ
รองแหง ๆ  คอยตามดูดนมแมมันอยูตลอด   ควายตั้งทองประมาณ11-12เดือน  ฟนของควายจะมี32
ซ่ี เหมือนกับคน  อายุเฉล่ียของควาย 45 ป   เมื่อควายโตขึ้นก็จะมีการสนตะพายควาย  ไมใชการ
ทรมานสัตวนะครับ    คนสนตะพายจะตองมีความสามารถในการสนตะพายและจะตองมีการบอก
กลาวเทวดาฟาดินเสียกอน  เพื่อใหควายเลี้ยงงาย  ไมดื้อ ไมร้ัน  ควายเปนสัตวที่ถนัดซาย การบังคับ
ควายไปทางซายก็จะบอกวา  “ทูน”  ถาเลี้ยวขวาก็จะบอกวา  “ถาด” (ธวัชชัย พุมพุก, สัมภาษณ 13 
พฤษภาคม 2549) 
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ภาพที่ 4.18  แสดงควายแคระ 
 
การเลาเรื่องราวตํานานของควายไทยเพื่อใหนักทองเที่ยวไดฟงทําใหการทองเที่ยวที่

หมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้มีประโยชนเพิ่มขึ้นกวาการทองเที่ยวทั่วไป  คือ  นักทองเที่ยวไดรับ
ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและลักษณะของควายดวย  

 
จากนั้นจะเปนขั้นตอนของการแสดงความสามารถ  ความนารัก  แสนรู ของควายไทย

และในขั้นตอนนี้เองที่นักทองเที่ยวจะไดรับความสนุกสนาน  จากการแสดงความสามารถของควาย 
โดยเร่ิมตั้งแต การสาธิตการไถดะโดยใชแรงงานจากควาย  การไถดะเปนการไถเพื่อกําจัดวัชพืช   
ตอมาเปนการไถแปร เปนการไถตัดกับไถดะ  เปนรูปเครื่องหมายบวก  เพื่อทําลายวัชพืชอีกเชนกัน  
ตอมาก็ใชคราดปรับผิวดินใหเสมอ   เพื่อจะไดปลูกขาวดวยการดํานา ขั้นตอมาก็จะใชควายเทียม
เกวียน ที่บรรจุสัมภาระตาง ๆ เชน  หมอขาว เตาไฟ  อุปกรณการทํานา หรือบรรทุกขาวไปขาย บาง
ก็อุมลูกจูงหลานไปยังในไรในนาของตน  ตอมาก็จะเปนการสาธิตควายหมุนหีบออย พอควายหมุน
หีบออย หมุนไปเรื่อย ๆ ออยก็จะแตก  จะไดน้ําออยมาแลวเอาไปเคี่ยวทําน้ําตาลปก จากนั้นคุณธวัช
ชัย  พุมพุก  ก็จะกลาวถึงการฝกควายวา  “ ควายที่อยูในหมูบานอนุรักษควายไทย มีอยูกันเปน 100-
200 ตัว ควายไมไดนํามาฝกไดทุกตัวนะครับ  การที่เรานําควายมาเลี้ยงไว   ก็เพื่ออนุรักษไมใหควาย
สูญหายลงไป และชวยกันรณรงคไมกินเนื้อควาย ”  จากนั้นก็เปนขั้นตอนการแสดงตอ  โดยนํา
ควายมา 3 ตัว พรอมครูฝกหรือพี่เล้ียง 3 คน  มารวมแสดงการสวัสดีโดยการใหควายกมลง ควายที่
แสดงสวัสดีก็คือ ขวัญ, โพธ์ิทอง, ปาน  ก็จะไดรับเสียงปรบมือจากบรรดานักทองเที่ยว ตอมาก็จะ
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ใหควายยกขาซายและขาขวาขึ้น จากนั้นนักพากษ  ก็จะสั่งใหควายนอนตาย โดยควายทั้ง 3 ตัวก็จะ
ลมลงนอนพรอมกับหลับตา   ตอมาก็จะสั่งใหควายลุกขึ้นและฉีกยิ้มใหกับนักทองเที่ยว  แลวใน
ขั้นตอนนี้เอง ที่ไดรับเสียงเฮจากบรรดานักทองเที่ยว  พรอมกับปรบมือดังล่ันไปทั่ว  ตอมาก็จะเปน
การกระโดดขึ้นบนหลังควายของบรรดาพี่เล้ียง  มีทั้งขึ้นทางดานขาง  และเดินขึ้นมาจากทาง
ดานหลัง จากนั้นก็จะใหพี่เล้ียงทั้ง 3 ขี่บริเวณที่คอควาย  ที่นักพากษบอกกับนักทองเที่ยววาบริเวณ
คอควายเปนสวนที่มีความแข็งและเหนียวที่สุด  แลวควายก็จะพากันเดินไปรอบ ๆ ลานแสดง  
ตอจากนั้นจะเปนการนําควาย 4 ตัวมายืนตอกัน   โดยนักพากษไดกลาววา  

 
 “เมื่อถึงฤดูน้ําทวมสะพานขาด   ก็จะใหควายมายืนตอเรียงกันในลําคลอง   แลวใหพี่เล้ียง

เดินบนหลังควายขามฝงไป”   (ธวัชชัย พุมพุก, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
 
การแสดงตอมาก็จะเปนการใหพี่เล้ียงคลานลอดใตทองควาย โดยลอดจากทางดานหลัง

มาดานหนา   แลวทําการหอมแกมควาย  หลังจากนั้นก็ใหพี่เล้ียงอีกคนหนึ่งที่ช่ือมาโนช  นอนราบ
กับพื้น  แลวใหควายเดินขามไป  ตอมาก็จะใหควายที่เปนพญาควาย ช่ือวา โพธ์ิทอง ทําการกนิกลวย
ที่เจาหนาที่วางไวบริเวณขาพี่เล้ียงที่นอนราบ และการแสดงฉากนี้ก็เปนอีกฉากหนึ่งที่ไดรับเสียง
ปรบมือจากนักทองเที่ยว และไดสรางความสนุกสนานใหกับบรรดานักทองเที่ยวเปนอยางมาก   
ตอจากนั้นจะเปนการแสดงของควายทั้ง 3 ตัว  โดยจะใหควายทําการเดินขึ้นบันได ไปที่สูงราวตึก 1 
ช้ัน  และคอย ๆ เดินลงมาอีกดานหนึ่ง  ก็จะไดรับการปรบมืออยางพึงพอใจ จากนักทองเที่ยวเปน
อยางมาก   เมื่อควายทั้ง 3 ตัวทําการแสดงไตขึ้นที่สูงเสร็จเรียบรอยแลว   ก็เปนอันจบการแสดง    

 
ขั้นตอไป   ก็จะเปนการจําหนายกลวยน้ําวา แกนักทองเที่ยว  เพื่อใหนักทองเที่ยวไดทํา

การปอนควายอยางใกลชิด  พรอมกับการถายรูปไวเปนที่ระลึกดวย  ซ่ึงราคาจําหนายกลวยน้ําวา ก็
แลวแตนักทองเที่ยวจะบริจาค เงินบริจาคเหลานี้ก็จะนําไปเปนคาอาหารของควายทั้งสิ้น ตอจากนั้น
ก็จะเปนการนําควายมาเทียมเกวียนประมาณ  4 เลม โดยแตละเลมจะใชควายเทียมเกวียน 2 ตัว การ
นําควายมาเทียมเกวียนนี้  เพื่อไวบริการนักทองเที่ยว ที่ประสงคจะขึ้นเกวียน เพื่อชมทัศนียภาพ 
ภายในหมูบานอนุรักษควายไทย  ราคาขึ้นเกวียนก็จะอยูที่คนละ 20 บาท จากนั้นก็จะเปนอันจบการ
แสดงในรอบนี้   ซ่ึงใน 1 วัน  ก็จะทําการแสดงดวยกันจํานวน  2 รอบ คือรอบ 10.00 น. และรอบ 
14.00 น. 
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ภาพที่ 4.19  การแสดงความสามารถของควาย โดยการสวัสด ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.20  ควายแสดงการยกขาซาย 
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ภาพที่ 4.21  ควายชื่อ รุง แสดงการยกขา 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.22 ควายแสดงการนอนตาย 
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ภาพที่ 4.23 การแสดงควายยิม้ โดย ควายเผอืก ช่ือ ปาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.24  ควายชื่อ ปาน กาํลังยิ้ม 
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ภาพที่ 4.25  แสดงควายเดินขึ้นที่สูงชัน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.26  การแสดงควายเดินขามพี่เล้ียง 
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ภาพที่ 4.27  การแสดงควายลากฟาง 

 
การแสดงความนารัก   แสนรูของควายไดสรางความสนุกสนานและความประทับใจ

ใหกับบรรดานักทองเที่ยวเปนอยางมาก   โดยสังเกตไดจาก ปฎิกิริยาของนักทองเที่ยวที่มีการ
ปรบมือ  การยิ้มอยางพึงพอใจ  และการหัวเราะออกมาอยางสนุกสนาน  ซ่ึงผูวิจัยเชื่อแนวาการไดมา
ทองเที่ยวในวันหยุดที่หมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้   จะสามารถสรางความสุข   ความประทับใจ  
ในวันหยุดของนักทองเที่ยวใหเปนวันที่พิเศษอีกวันหนึ่ง   ที่เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางกลับไป   ก็จะ
พกพาเอาความนารักแสนรูของควายนั้นกลับไปพรอม ๆ กับการไมบริโภคเนื้อควายดวย 

 
คุณทวีศักดิ์  รักขยัน  นักทองเที่ยวที่ไดชมการแสดงของควายไดแสดงทัศนะหลังจาก

ชมการแสดงใหผูวิจัยฟงวา 
 
“ก็รูสึกดีครับ  เปนการแสดงที่ดี   สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดดี   รูสึกประทับใจที่

ควายสามารถแสดงไดขนาดนี้   เรียนรูจากการฝกฝนของคนไดดี   ผมเองก็ไมคอยไดกินเนื้อควาย
อยูแลว  หลังจากนี้ไปก็คงไมกินเนื้อควายครับ   ก็รูสึกประทับใจ  คิดวาจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครับ”  
(ทวีศักดิ์ รักขยัน,สัมภาษณ 13 มิถุนายน 2549) 

 
คุณมานพ  คําหอม  นักทองเที่ยวที่ไดชมการแสดงความสามารถของควายไดแสดง

ทัศนะหลังจากการชมการแสดงใหผูวิจัยฟงวา 
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“ความสามารถของควาย จะไปหาควายที่จะฉลาดอยางนี้ไมไดอีกแลว มันตองผานการ
ฝกฝน ควายเปนสัตวคูบานคูเมือง เมื่อกอนเราใชเพื่อการเกษตรกรรม แตสมัยนี้เราใชแตเทคโนโลยี 
ผมวาคนในปจจุบันนาจะหันกลับมามอง อยาไปมองเทคโนโลยีใหมาก ควรจะกลับมาอนุรักษ 
ไมใหสูญพันธ คนที่คิดทําบานควายนี่เยี่ยมมาก ไมคิดวาจะทําใหคนมาเที่ยวได เพราะควายมันก็
ตองมีมูล คนก็ไมอยากมาเที่ยว แตเขาทําใหคนมาเที่ยวได”   (มานพ  คําหอม,สัมภาษณ 13 มิถุนายน 
2549) 

 
ด.ช. ปยณัฐ  ฟกเงิน  ไดแสดงทัศนะตอการแสดงความสามารถของควายหลังจากชม

การแสดงใหผูวิจัยฟงวา 
 

“ดูการแสดงควาย ตอนควายยิ้ม สนุกดี มันแสนรู คนฝกเขาฝกมันเกงดีและดูคนแคระ
แสดงตลก ผมชอบครับ”   (ปยณัฐ ฟกเงิน,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 

 
คุณธวัชชัย พุมพุก นักพากษการแสดงควายไดเลาตํานานวิถีชีวิตชาวนาไทยไวดังตอ ไป

นี้ 
“การเตรียมดนิสําหรับปลูกขาวของชาวนาไทย  ก็จะมีการไถดะ การไถแปรและการ

คราดนา โดยชาวนาสมัยกอนมักจะใชแรงงานจากควาย ก็จะมกีารจัดใหควายเทียมเกวียนที่บรรทุก
สัมภาระที่ใชในการทํานา เตรียมหอขาวหอน้ํา ขึ้นเกวยีนไปตั้งแตชาวมืด เพื่อเดนิทางไปยังผืนนา
ของตน การคราดนาเพื่อที่จะปรับที่ลุมที่ดอนใหมนัเสมอ” (ธวัชชัย พุมพุก,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม  
2549)  

เร่ืองเลาตํานานของวิถีชีวิตของชาวนาในอดีตนี้  ทําใหนักทองเที่ยวมโีอกาสไดรับฟง  ซ่ึง
นอกจากเปนการทองเที่ยวแลว  ยงัเปรียบไดกับการทัศนศึกษาไดรับความรูไปดวย 

 
2.2  สื่อทัศน  สื่อพื้นบานประเภทครรลองทัศนของหมูบานอนุรักษควายไทยประกอบ 

ดวยดงันี ้
2.2.1  จิตรกรรมและปฏิมากรรม หมูบานอนุรักษควายไทย  มีส่ือพื้นบานที่เปน

ครรลองทัศนในประเภทจิตรกรรมและปฏิมากรรม  ที่มีสวนในการสงเสริม  การทองเที่ยวของ
หมูบานที่เห็นเดนชัด คือ  เครื่องปนดินเผา 

ที่หมูบานอนุรักษควายไทย   มีเตาดินเผาทรงกลมขนาดใหญจํานวน 3 เตา   ซ่ึงเปนเตา
ที่ทํามาจากดินเผา   เอาไวเพื่อเคี่ยวน้ําออย   เพื่อจัดทําเปนน้ําตาลปก  หรือท่ีเราเรียกกันวาน้ําตาลปบ
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นั่นเอง  น้ําตาลปกที่ไดมาจากการเคี่ยวในเตาดินเผานี้  จะมีรสชาติที่หอมหวาน  อรอย  และมีความ
แข็งพอดี  ไมเหนียวมือ 

 
คุณสํารวย  มาจันทร  ชาวบานที่ทําหนาที่ในการเคี่ยวและทําน้ําตาลปกไดเลาใหผูวิจัย

ฟงเกี่ยวกับการทําน้ําตาลปกวา 
 
“จะมีหนาที่ในการทําน้ําตาลปก    โดยจะทําการติดไฟในเตาแลวเทน้ําออย   จํานวนเตา

ละ 1 ปบลงไป     จากนั้นก็ทําการเคี่ยวน้ําออยโดยใชไมพายประมาณ   2-3  ช่ัวโมง   โดยมาเคี่ยว
ตั้งแตเชามืด    จากนั้นพอน้ําตาลไดที่แลว   ก็เทใสกระทะเล็กนํามาเคี่ยวไฟออนอีก  1 ช่ัวโมง   
เพื่อใหน้ําตาลเย็นลงไมรอนจนเกินไป     เมื่อเคี่ยวพอเหนียวแลวก็นํามาเทใสพิมพ    พอน้ําตาลเย็น
แลวก็ทําการแกะพิมพออกจากน้ําตาล    และใสถุงขาย    ถุงละ 10  กอน   ราคาจําหนายถุงละ  10  
บาท”  (สํารวย  มาจันทร, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.28  การทําน้ําตาลปก จากเตาดินเผา 

 
คุณมานิตย  ยอดปรางค  ซ่ึงเปนนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเตาเผา  ที่หมูบานอนุรักษ

ควายไทย  ไดแสดงทัศนะถึงการทําน้ําตาลปกจากเตาดินเผาไวดังนี้ 
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“น้ําตาลปก  ที่ทํามาจากเตาดินเผานี้ดีครับ  เพราะทําใหคนสมัยใหม  ไดเห็นถึงการทํา
น้ําตาลของคนสมัยกอนวาเขาทํากันอยางไร  แถมยังมีรสชาติที่หอมอรอยดวย  ไมมีสารพิษ  นับเปน
ภูมิปญญาชาวบานแท ๆ”   (มานิตย  ยอดปรางค, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 

 
1.2.2 สถาปตยกรรม  ส่ือพื้นบานที่เปนงานสถาปตยกรรมของหมูบานอนุรักษ

ควายไทย  ซ่ึงนักทองเที่ยวจะไดพบเห็นและเรียนรูมีหลายประเภท แตที่เห็นเดนชัดจะประกอบไป
ดวย ดังนี้ 

 
- บาน  สภาพบานเรือนในหมูบานอนุรักษควายไทย   ลักษณะเปนบานไมใตถุนสูง   

ซ่ึงเปนลักษณะบานไทยตามแบบโบราณ   บานแตละหลังจะปลูกสรางตามลักษณะของผูอยูอาศัย  
เชน บานทรงไทยหลังใหญ   ก็จะบงบอกลักษณะของผูอยูอาศัยที่คอนขางมีฐานะ  ซ่ึงหมูบานอนุ 
รักษควายไทย   ไดจัดสรางหมูบานชนบทไทยขึ้นเพื่อสะทอนใหเห็นภาพชีวิตชาวนาไทยดั้งเดิมอีก
คร้ัง  ตลอดจนเครื่องใชไมสอยที่ใชในชีวิตประจําวัน   ซ่ึงไดนํามาจัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวไดชม 

 

- เรือนชาวนา  เปนเรือนที่อยูอาศัยของคนที่มีฐานะคอนขางยากจน  หรือคนที่พึ่ง
เร่ิมตนชีวิตใหม  การกอสรางแบบเรียบงาย  โดยใชวัสดุหางายมาทํา  ตัวบานสรางจากไมไผหลังคา
มุงจาก 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.29  แสดงเรือนชาวนา 
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- เรือนศรีประจันต  เปนบานสรางมาจากหลังคามุงกระเบื้อง   แตขนาดใหญกวา
เรือนชาวนาเล็กนอย   เปนลักษณะบานของครอบครัวที่เริ่มขยายขึ้น   การสรางบานยกสูงมีใตถุน
นั้น  เพื่อเก็บอุปกรณตาง ๆ ในการทํานาของชาวนาที่มีฐานะพอสมควร  บนบานกั้นเปนหองใตถุน
บานจะมีกี่ทอผา  เพราะเมื่อวางเวนจากการทํานา  ก็จะทอผาไวนุงหม 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.30 เรือนศรีประจันต 
 

-    เรือนเครื่องสับหลังใหญ   หลังสุดทายเปนบานเรือนไทย   คอนขางใหญมีสองเรือน
คู  เชื่อมดวยชาน   มีครัวไฟแยกตางหาง   ฝาประกบ   หลังคามุงจากและกระเบื้อง   เปนบานที่มี
สมาชิกหลายคน   ครอบครัวใหญฐานะดี    ขางบานจะมียุงขาวไวเก็บขาวเปลือก   ดานหลังมีคอก
สัตว   เล้ียงหมู  ไก  ใตทุนบาน  มีครก  มีกระเดื่อง  สีโบก  สุมไก 
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ภาพที่ 4.31  เรือนเครื่องสับใหญ 
 
นอกจากนี้  ยังมีเรือนไทยหมูภาคกลาง  ประกอบดวยเรือนคหบดี  เรือนแพทยแผนไทย  

และเรือนโหราจารย  โดยทางโครงการไดจัดสรางจําลองขึ้น  มุงหวังที่จะนําเสนอรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิต  โดยจําลองความเปนอยูของคนไทยในอดีต  โดยที่มาของบานเหลานี้  คุณจําลอง  เสือ
นอย  ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา 

 
“ผมไดมคีวามคิดวา  จะมีการจําลองวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมพื้นบานภาคกลาง  โดยการ

ไปหาซื้อ  และรวบรวมของเกา ๆ เชนบานทรงไทยเกา ๆ ยุงขาว  คราดไถนา  และอุปกรณทํานาเกา 
ๆ  มาจัดแสดงใหคนไทยไดดู  เกิดเปนวิถีชีวิตคนไทยพื้นบานภาคกลาง  ที่ครบวงจรขึ้น”  
(จําลอง  เสือนอย, สัมภาษณ 4 มิถุนายน 2549) 
  

คุณบุญสง  เกศสุริวงศ  ยังไดพูดถึงลักษณะบานที่อยูในหมูบานอนุรักษควายไทย  ไว
ดังนี้ 

 
“การกอตั้ง  หมูบานอนุรักษณควายไทย  ไดอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานภาคกลาง บาน

ชาวนาไทยสมัยกอน  วาบานชาวนาก็จะเปนแบบนี้  เขาจะทําใหเห็น  จําลองใหเห็น  วิถีชีวิตความ
เปนอยู  คนสมัยกอนจะอยูแบบนี้  ถาลูกแยกครอบครัวแลวบานก็จะหลังเล็กหนอย  ก็จะอยู
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กระทอมที่มีสตางคหนอย  ก็จะอยูบานหลังใหญ”   (บุญสง เกศสุริวงศ,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 
2549) 

 
การไดมาทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้ ทําใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชม

บานเรือนตาง ๆ ที่เปนบานทรงไทยแบบสมัยกอน ซ่ึงในภาวะปจจุบัน ก็ไมคอยไดพบเห็นจึงทําให
นักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจอยางมาก   เพราะนอกจากบานเรือนไทยทรงตาง ๆ แลว  
สภาพแวดลอมธรรมชาติที่แวดลอมไปดวยตนไม  ดอกไมนานาชนิด  ทําใหนักทองเที่ยวไดพักผอน
หยอนใจไปดวย  ดังที่ คุณมานิตย  ยอดปรางค  นักทองเที่ยวที่มาพรอมกับครอบครัวไดเลาใหผูวิจัย
ฟงดังนี้ 

 

“ไดมาเที่ยวที่นี่  2-3 คร้ังแลว  พาลูกมาดูควาย  เวลาควายยิ้ม  และไดมาดูบานทรงไทยมี
หลายแบบ  ชอบที่บรรยากาศ  ธรรมชาติสวย  มีตนไมรมร่ืน”  (มานิตย  ยอดปรางค,สัมภาษณ 13 
พฤษภาคม 2549) 

 

2.1.1 อุปกรณการแสดง   ส่ือพื้นบานที่เปนอุปกรณการแสดงของหมูบานอนุรักษ
ควายไทย  ที่ส่ือออกมาก็จะเปนลักษณะของอุปกรณเครื่องมือ การทํานาของชาวนา  เชน  เกวียน  
ครกกระเดื่อง  สาก  คราด  ไถ  จอบ  เสียม  สีโบก  ยุงขาว  กระดง  สุมไก  ตะครอง  ซ่ึงอุปกรณ
เหลานี้จัดแสดงไวเพื่อเปนสื่อใหนักทองเที่ยวไดเห็นถึงอุปกรณ  หรือเครื่องมือวิถีชีวิตของชาวนา
ไทยในอดีต 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.32  แสดงอุปกรณส่ือพื้นบาน 
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คุณจําลอง  เสือนอย  ไดอธิบายถึง  การจัดแสดงเครื่องไมเครื่องมือท่ีใชจัดแสดงเหลานี้
วา 

 
“ผมไดจัดทําการซื้อและรวบรวม  พวกอุปกรณเกา ๆ ของชาวนามารวบรวมไว  เชน  

บานทรงไทยเกา ๆ  ยุงขาว  คราดไถนา  เกวียน วางจัดแสดงไวใหคนไดดู เกิดเปนวิถีชีวิตคนไทย
พื้นบานภาคกลางที่ครบวงจร  มีการทําไรไถนา  การคราดนา เปนการทองเที่ยวแบบอนุรักษขึ้น” 
(จําลอง  เสือนอย,สัมภาษณ 4 มิถุนายน 2549) 

 
ส่ือพื้นบานที่เปนอุปกรณการแสดงของหมูบานอนุรักษควายไทยที่ส่ือออกมาทางเสื้อผา

ที่นักเรียน  โรงเรียนวัดบานกรางไดสวมใส เพื่อการแสดงเพลงอีแซว ไวบริการนักทองเที่ยวที่มาเยีย่ม
ชม  เส้ือผาที่ใชในการแสดงก็จะมีรูปแบบตามลักษณะของการแสดง คือ เพลงอีแซว สีสันของเสื้อผา  
มีลักษณะเดนคือ  เปนเสื้อระบายลูกไม  แขนเสื้อเปนแบบตุกตา เอวจั๊มพ และจะสวมใสโจงกระเบน 

 

สําหรับการแตงกายของชาวบาน  หมูบานอนุรักษควายไทย  ก็จะแตงกายเปนแบบ
เดียวกัน  คือ เปนชุดมอฮอม  ยกเวนชาวบานที่มีการแสดงในกิจกรรมอื่น ๆ เชน  การจัดแสดง
ประเพณีแตงงาน  ชาวบานที่รวมกิจกรรม  ก็จะสวมใสเส้ือลูกไม  และใสผาถุง  และผูที่เปนเจาบาว  
จะสวมเสื้อราชประแตน  และนุงโจงกระเบน  สําหรับเจาสาวก็จะสวมชุดไทย  หมสไบเฉียง 

 
คุณกมลฉัตร  สุขสะอาด  เจาหนาที่วิทยากรในหมูบานไดเลาถึงการแตงกาย  ของ

ชาวบานในหมูบานใหผูวิจัยฟงวา 
 

“การแตงกายชาวบานในหมูบานอนุรักษควายไทยโดยทั่วไป ก็จะเปนชุดมอฮอมมีโล
โกของหมูบาน  อนุรักษควายไทย  สวนเสื้อผาที่ใสในกิจกรรมอื่น ๆ เชน ประเพณีแตงงาน  
ชาวบานที่รวมแสดงก็จะแตงกายเปนแบบไทยสมัยกอน  คือเปนผาถุง เส้ือลูกไม เจาสาวก็จะสวม
ชุดไทย หมสไบ  สวนเจาบาวก็นุงโจงกระเบน  ถาเปนการแสดงเพลงอีแซว  ก็จะมีชุดของการแสดง
เปนโจงกระเบนและเสื้อลูกไม”    (กมลฉัตร  สุขสะอาด, สัมภาษณ 12 พฤษภาคม  2549) 
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ภาพที่ 4.33  การแตงกายพื้นบาน 
 

2.3  สื่อโสตทัศน  ไดแก 
 

2.3.1  การแสดงเพลงอีแซว  ส่ือพ้ืนบานในรูปแบบของเพลงอีแซวนั้น  ก็จะสื่อออกมา
ผานการแสดงของนักเรียน  โดยระหวางที่นักทองเที่ยวไดเขามาเยี่ยมชมการแสดงของควาย  ก็จะมี
การแสดงของนักเรียน  เปนการแสดงเพลงอีแซวกอนการแสดงของควาย  ซ่ึงเปนการแสดงเพลงอี
แซว  ที่เปนศิลปะพื้นบานของคนไทยภาคกลาง 

2.3.2  การละเลน  ชาวบานของหมูบานอนุรักษควายไทย  ไดเลือกเอาการรํา  ซ่ึงใชใน
ประเพณีการแตงงานเปนขบวนแหขันหมากของเจาบาวมาบานเจาสาว  โดยมีชาวบานทําการรํา  
ตามจังหวะเพลง  พรอมสงเสียงโห  มาตลอดทาง  จนกระทั่งถึงบานเจาสาวเปนที่ครื้นเครง  แก
นักทองเที่ยวท่ีมาเที่ยวชมยิ่งนัก 

 
คุณมานิตย  ยอดปรางค  เปนผูหนึ่งที่ไดมีโอกาสมาทองเที่ยวที่หมูบานและไดมารวม

ชมการแสดงประเพณีแตงงานของหมูบานไววา 
  
“การแสดงประเพณีแตงงานก็ดีนะครับ สนุกสนานดีมีการจําลองประเพณีการแตงงาน

ไวใหนักทองเที่ยวไดดู ถือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไปในตัว”   
(มานิตย  ยอดปรางค,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
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นักทองเที่ยวอีกคนหนึ่งที่ประทับใจประเพณีแตงงาน  ก็คือ คุณอารยา   สีเขียวแก  เปน
ชาวกรุงเทพมหานคร 

 
“ก็ชอบนะคะ  ไดเห็นการแตงงานของคนสุพรรณบุรี  ที่ไมเคยไดเห็นมากอนก็รูสึก

ประทับใจ  ที่ไดมาดูคะ” (อารยา  สีเขียวแก, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
 

นักทองเที่ยวอีกผูหนึ่งที่ประทับใจในประเพณีการแตงงาน ก็คือ คุณมานพ  คําหอม 
นักทองเที่ยวชาว จ.กําแพงเพชร  ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา 

 
“ประเพณีเกา ๆ อยางแตงงานที่มีการแหขันหมาก ตอนนี้หาดุไดยากมาก โดยเฉพาะ

สังคมเมืองในปจจุบัน ที่มีการแตงงานกันพอลงจากรถก็เขาบานเลย จะไมมีการแหขันหมาก มา
เที่ยวที่นี่แลวสบายใจ มันเปนธรรมชาติ ไดพาเด็ก ๆ มาดูวัฒนธรรม วิถีชีวิตเกา ๆ”   
(มานพ  คําหอม,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 

 
การรวมพิธีแตงงาน  นอกจากความประทับใจ  สําหรับนักทองเที่ยวที่ไดมีโอกาสรวม

พิธี  เชน  การรวมรดน้ําสังขเจาบาวเจาสาวแลว  ความสําคัญของพิธีแตงงานก็คือนักทองเที่ยวได
เรียนรูเกี่ยวกับ  วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน  รวมทั้งการสรางความรูสึกเปนกันเอง  กับ
นักทองเที่ยวในการรวมกิจกรรมของหมูบาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
ภาพที่ 4.34  การแสดงพิธีแตงงาน 
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2.3.3   ภาษาทาทาง  ส่ือพ้ืนบานประเภทครรลองโสตทัศนในลักษณะของภาษาทาทาง  
เปนสื่อที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่งตอการจัดการทองเที่ยวของหมูบานอันเนื่องมาจากเปนประเภท
ของส่ือพื้นบานที่ถายทอดผานตัวบุคคล  นั่นก็คือชาวบานควาย  โดยภาษาทาทางจะสื่อออกมาใน
รูปของอัธยาศัยไมตรีของชาวบานที่มีตอนักทองเที่ยว 

 
“เอกลักษณของคนสุพรรณนอกจากเรื่องของภาษาที่เหนอไปจากภาษากลางแลว ก็ยังมี

ในเรื่องของการตอนรับที่ยิ้มแยมแจมใส น้ําใจของชาวบานเวลาที่นักทองเที่ยวมา เราก็ทําเหมือนเขา
เปนญาติคนหนึ่ง”  (กมลฉัตร  สุขสะอาด, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 

 
ส่ือพื้นบานประเภทครรลองโสตทัศนในลักษณะของภาษาทาทางในฐานะทุน

วัฒนธรรมที่ชาวบานสรางใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว  ลวนเปนการแสดงออกมาจากความจริงใจ  ที่
นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสได 

 
คุณอารยา  สีเขียวแก  นักทองเที่ยวจากกรุงเทพมหานครไดแสดงความคิดเห็นไววา 
 
“ชาวบานเขาก็ดีนะคะ ยิ้มแยมแจมใส ตอนรับเปนกันเองดี โดยเฉพาะชวงการแสดง

ควาย ก็จะชอบมาก ตลกดีคะ”  (อารยา  สีเขียวแก,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
 
คุณทวีศักดิ์ รักขยัน นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดสุพรรรบุรี ไดแสดงทัศนะตอ

การทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทยใหผูวิจัยฟงวา 
 
“ชาวบานเขาก็ใหความเปนกันเองดี  ผมถามเขาเรื่องเกี่ยวกับควายเขาก็เลาใหผมฟง  

เปนกันเองดี  อัธยาศัยไมตรีดีครับ”   (ทวีศักดิ์  รักขยัน, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
 
จากความคิดเห็นจากนักทองเที่ยวสวนหนึ่งที่มีโอกาสไดเขามาทองเที่ยวหมูบาน

อนุรักษควายไทย  จะเห็นไดวาส่ิงสําคัญของสื่อพื้นบานที่เปนภาษาทาทางก็คือ  น้ําใจและอัธยาศัย
ไมตรี  ที่ชาวบานแสดงออกตอนักทองเที่ยว 

 
ดังนั้นสื่อพื้นบานที่เปนภาษาทาทาง  ซ่ึงแสดงออกผานตัวบุคคลนั่นก็คือ  ชาวบานของ

หมูบานอนุรักษควายไทย  นับเปนสื่อพ้ืนบานอีกประเภทหนึ่ง  ที่สามารถชวยสรางความประทับใจ
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ใหเกิดขึ้นไดกับนักทองเที่ยวและกลายเปนทุนวัฒนธรรมที่สําคัญ  ดวยภาษาทาทางที่แสดงออก
อยางจริงใจ 

 
2.4 สื่อรส  หรือกล่ิน  ไดแก  รสและกลิ่นของขนมพื้นบานหรือดอกไม 

 
- ขนมพื้นบาน  ของคนพื้นบานภาคกลาง  ที่มักจะทําเพื่อใชประกอบในงานพิธีหรือ

เทศกาลสําคัญ ๆ ตาง ๆ เชน  ขนมฝอยทอง  ทองหยอด  ทองหยิบ  ซ่ึงมักจะถือกันวา  ขนมเหลานี้มี
ช่ือที่เปนมงคล  อีกทั้งมีสีสันเหมือนดั่งทอง  เมื่อใชประกอบในงานมงคลตาง ๆ ก็จะเชื่อกันวาผู
ประกอบงานมงคลนั้น ๆ ก็จะมีความมั่งคั่งรํ่ารวย  คลายดั่งชื่อขนม 

 
ของหวานไทยหรือขนมไทย  อาจกลาวไดวามีอยูคูกับคนไทยมาชานาน  เพราะเปน

วัฒนธรรมอยางหนึ่งที่บงบอกวา คนไทยเปนคนมีลักษณะนิสัยอยางไร  เนื่องดวยขนมแตละชนิด  
ลวนมีเสนห  มีรสชาติ  ที่แตกตางกันออกไป  แตแฝงไปดวยความละเมียดละไม  ความวิจิตรบรรจง  
อยูในรูปลักษณ  กล่ิน  รสของขนม  ที่สําคัญ  ขนมไทยแสดงใหเห็นวา  เปนคนใจเย็นรักสงบ  มี
ฝมือเชิงศิลปะ  ในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนม  ก็เฉพาะในวาระสําคัญเทานั้น  เชน  งานทําบุญ  
หรือตอนรับแขกคนสําคัญ  เพราะขนมบางชนิดจําเปนตองใชกําลังคนอาศัยเวลาในการทําอยู
พอสมควร  สวนใหญเปนขนมที่จัดทําเนื่องในประเพณีวาระสําคัญตาง ๆ ซ่ึงเปนขนมพื้นบาน 

 
ดังนั้น  เมื่อนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชมที่หมูบานอนุรักษควายไทย  ก็จะไดมาลองทํา  

และล้ิมรสขนมไทย  เชนทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  เม็ดขนุน  และขนมครก  ขนมบาบิ่น  ที่
หมูบานอนุรักษควายไทยไดจัดทําไวบริการแกนักทองเที่ยว 

 
คุณสําเนียง จงสมจิตต  และคุณอุดม  ภักดีผล  เปนชาวบานของหมูบานอนุรักษควาย

ไทย  ที่มีหนาที่ในการจัดทําและสาธิตการทําขนมมงคลเหลานี้ไวบริการแกนักทองเที่ยว  และไดเลา
ใหผูวิจัยฟงวา 

 
“เขาใหปาทําขนมขายใหนักทองเที่ยว  ก็มีขนมฝอยทอง  ทองหยิบ  ทองหยอด เม็ด

ขนุน  ทําไปดวย  สาธิตไปดวย  วาขั้นตอนการทําเปนอยางไร  บางครั้งก็ใหนักทองเที่ยวไดลองทํา
ดวย”(สําเนียง  จงสมจิตต, สัมภาษณ 12 พฤษภาคม 2549) 
 

DPU



                                                                                                                                     104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.35  คณุสําเนียง จงสมจิตร สาธิตการทําขนมและจําหนาย 

 
สําหรับหนาที่ในการทําขนมบาบิ่นและขนมครก  จะเปนหนาที่ของคุณอุดม  ภักดีผล  

และคุณอุดมก็ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา 
 
“จะมีหนาที่ทําขนมครกและบาบิ่น ขายใหนักทองเที่ยว มาเตรียมอุปกรณเครื่องมือ

ตั้งแตเชาบางครั้งก็ใหนักทองเที่ยวไดลองทําดวย แตสวนใหญก็จะสาธิตขั้นตอนในการทําวาใส
อะไรบาง นักทองเที่ยวเขาก็จะชอบทํา จะขายถึงประมาณบาย ๆ ก็จะหมด”   
(สําเนียง จงสมจิตร,สัมภาษณ 12 พฤษภาคม 2549) 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 

ภาพที่ 4.36  คณุอุดม ภักดีผล สาธิตการทําขนมครกและจําหนาย 
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- ดอกไมไทย  ที่หมูบานอนุรักษควายไทย  นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับกลิ่นหอม
ของดอกไมนานาพันธุ  และความรมร่ืนของตนกรางยักษ  ที่ผูกอตั้งโครงการไดไปตระเวนเพื่อสรร
หาตนไมพันธุไมตาง ๆ เพื่อมาบรรจงปลูกไว  ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับบรรยากาศของรีสอรท  
ทองเที่ยวทามกลางแมกไมธรรมชาติ 

 
คุณมานิตต  ยอดปรางค  ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของหมูบานอนุรักษควาย

ไทยวา 
“ชอบธรรมชาติ  ของบานควายมาก  ดูรมร่ืนสวยงามมาก”  

(มานิตย ยอดปรางค,สัมภาษณ 12 พฤษภาคม 2549) 
 

และเชนเดียวกับคุณทวีศักดิ์  รักขยัน  ซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
สุพรรณบุรี  ไดแสดงทัศนะวา 

 
“ผมชอบพาลูกมาทองเที่ยวที่บานควาย  นอกจากพาลูกมาดูการแสดงควายแลว  ก็ยังพา

ลูกมาถายรูปกับธรรมชาติ  สวนภายในบานควาย  เขาจัดไดสวยงามมาก”  
(ทวีศักดิ์ รักขยัน,สัมภาษณ12 พฤษภาคม 2549) 
 

และเชนเดียวกันคุณมานพ  คําหอม  ซ่ึงเปนนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
กําแพงเพชร ไดแสดงทัศนะวา 

 

“ที่บานควายมาเที่ยวแลวสบายใจมันเปนธรรมชาติ การดูแลเรื่องกล่ินตามคอกควาย มูล
ควายก็ใชได ไมไดสงกล่ินอะไร ถามีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวอีก” (มานพ  คําหอม,สัมภาษณ 12 
พฤษภาคม 2549) 

 

การไดเขามาทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้  นอกจากนักทองเที่ยวจะไดชม
ความนารัก  แสนรูซ่ึงเปนความสามารถของควายไทย  และชมวิถีชีวิตของชาวนาแลว  นักทองเที่ยว
ยังไดสัมผัสกับบรรยากาศของความเปนรีสอรท  ช่ืนชมทัศนียภาพ  ความงามของพฤกษานานาพันธุ  
ที่หมูบานอนุรักษควายไทยไดตั้งใจรังสรรคขึ้น  เพื่อใหผูเขาชมใชเวลาเที่ยวชมอยางคุมคา  และ
เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ครบวงจร  ภายในรีสอรท  ยังมีเรือนพักนักทองเที่ยว  หองสัมมนา  เพื่อ

DPU



                                                                                                                                     106 

รองรับความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการพักคางแรม  หรือจัดอบรมสัมมนา  ดวยหองพัก  
หองสัมมนาที่สะดวกสบาย  พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน 

 

2.5 สื่อทักษะ  ไดแก  การกระทํา  หรือการมีสวนรวม  ซ่ึงนักทองเที่ยวจะไดรับผาน
กิจกรรมตาง ๆ ภายในหมูบานอนุรักษควายไทย  ดังตอไปนี้ 

 

- การนั่งควายเทียมเกวียน   เปนการบริการนักทองเที่ยวที่มาชมการแสดง
ความสามารถของควาย  โดยหลังจากจบการแสดง  ก็จะจัดควายเทียมเกวียนประมาณ 4 เลม  มาไว
บริการนักทองเที่ยว  โดยนักทองเที่ยวจะซื้อบัตรคานั่งเกวียนไดคนละ 20 บาท  เกวียนแตละเลมจะ
บรรจุนักทองเที่ยวไดประมาณ 9-10 คน  โดยจะมีชาวบานที่นั่งเกวียนคอยควบคุมควาย  ใหเดินไป
รอบ ๆ ทุงนา  เพื่อใหนักทองเที่ยวไดช่ืนชมทัศนียภาพ  ความเปนทองทุงอยางแทจริง 

 
คุณทวีศกัดิ์  รักขยัน  ไดพูดถึงการนั่งควายเทียมเกวียนวา 

 
“ก็รูสึกดีครับ  เปนอะไรที่แปลก ๆ ในการดําเนินชีวิตปจจุบันไมเคยไดสัมผัสมากอน  

ไดพาลูกนั่งดวย  ลูกเขาก็ชอบ  รูสึกเสียว ๆ ตอนเกวียนตกทางตางระดับนิดหนอย  ก็รูสึกประทับใจ
ครับ”  (ทวีศักดิ์ รักขยัน,สัมภาษณ12 พฤษภาคม 2549) 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.37  นกัทองเที่ยวนั่งควายเทยีมเกวยีน 
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คุณทัศนีย  เพ็งพันธุฉ่ํา  นักทองเที่ยวที่ไดนั่งควายเทียมเกวียนไดแสดงทัศนะใหผูวิจัย
ฟงวา 

“ชอบมากคะ  ก็เปนอะไรที่แปลกดี  ควายก็พาเดินชมทิวทัศนรอบ ๆ ทุงนารอบสระน้ํา  
ก็ตื่นเตนดี”   (ทัศนีย เพ็งพันธุฉ่ํา,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 

 
คุณสุกัญญา  ฟกเงิน  นักทองเที่ยวอีกผูหนึ่งที่ไดนั่งควายเทียมเกวียนไดแสดงทัศนะให

ผูวิจัยฟงวา 
 
“มันเหมือนเปนการใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวบานในอดีตวา ในสมัยกอนเขา

ใช วิธีการเดินทางโดยใชเกวียน เพื่อเดินทางไปยังที่ตาง ๆ และขนสัมภาระไปทํานา”  
(สุกัญญา  ฟกเงิน,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549)  

 
คุณจํารัส  ฟกเงิน  นักทองเที่ยว ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี ไดแสดงทัศนะถึง

การมาทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย ใหผูวิจัยฟงวา 
 
“ไดรูวิถีชีวิตคนชาวบาน รูสึกแปลกดี ไดรูภูมิปญญาชาวบาน วิถีชีวิตชาวบานวา

สมัยกอนเขามีวิถีชีวิตเปนอยางไร”  (จํารัส  ฟกเงิน,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
 
ด.ช. ปยณัฐ  ฟกเงิน  นักทองเที่ยวกลุมนักเรียนไดแสดงทัศนะในการมาทองเที่ยวที่

หมูบานอนุรักษควายไทยวา 
 
“ไดเรียนรูชีวิตความเปนอยูของคนสมัยกอนที่อยูกับควาย มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ

กัน ไดเห็นชีวิตแบบชนบทสมัยกอน”  (ปยณัฐ  ฟกเงิน,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
 
- การรวมพิธีแตงงาน เปนการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีการแตงงาน  ซ่ึงเปน

ประเพณีตามแบบดั้งเดิมของไทย  โดยเริ่มตั้งแตการจัดขบวนขันหมากของเจาบาว  มีขบวนกลอง
ยาวอยางครื้นเครง  มีการรําการแหขันมาก  มีการโหรองมาตลอดทาง  เมื่อขบวนขันหมากมาถึง
เรือนของเจาสาว  ก็จะมีเด็กตัวเล็ก ๆ คอยรดน้ําที่เทาของเจาบาว  พอเจาบาวขึ้นบันไดมา  ก็จะมีการ
กั้นประตูเงินประตูทอง  เมื่อเจาบาวผานประตูเงินประตูทองมาไดแลว  ขบวนขันหมากก็จะพากัน
ขึ้นบนเรือนของเจาสาว  เมื่อแขกเหรื่อหรือนักทองเที่ยวไดขึ้นมานั่งชมเรียบรอยแลว  วิทยากร  โดย
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คุณกมลฉัตร  สุขสะอาด  ก็จะทําหนาที่บรรยายพิธีการและขั้นตอนของประเพณีแตงงานแบบไทย
ภาคกลางดั้งเดิม  พรอมกับอธิบายของที่จัดอยูในขบวนขันหมากวาส่ือความหมายวาอะไร  อาทิ   

 
“ขนมขาวพอง  จะสื่อความหมายวา ใหคูบาวสาวมีชีวิตคูที่เจริญรุงเรือง เฟองฟูดุจดัง

ขาวพอง, ขนมลูกเพชร ลูกพลอย ส่ือความหมายวาใหคูบาวสาว  มีการทํามาหากินที่เจริญมั่งคั่ง  
รํ่ารวย”เปนตน เมื่อวิทยากรบรรยายถึงที่มาของสิ่งตาง ๆ พรอมความหมายเปนที่เรียบรอยแลว 
หลังจากนั้น  ก็จะใหเจาบาวไปรับตัวเจาสาวมาจากหอง แลวมานั่งเพื่อใหญาติผูใหญของฝายเจาสาว
เปดขันหมาก  เพื่อตรวจนับ  เมื่อตรวจนับขันหมากครบแลว  ญาติผูใหญก็จะทําการหอผา  แลวทํา
การแบกเดินเขาหองเพื่อนําไปเก็บ  ตอจากนั้นญาติผูใหญของทั้งสองฝายจะทําการสวมมงคลใหกับ
เจาบาวเจาสาวซึ่งจากการสวมมงคลนี้  จะเปนการคลองใจ  สองดวงใหเปนดวงเดียวกัน จากนั้นกจ็ะ
ทําการเจิมหนาผาก 3 จุด นั่นคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คือพระรัตนไตรของไทยเราตาม
หลักพระพุทธศาสนา จากนั้นก็จะเปนการหลั่งน้ําสังข  ในการหลังน้ําสังขนี้จะทําเพื่อใหเปนสิริ
มงคลแกคูบาวสาว  ซ่ึงในขั้นตอนนี้เองที่วิทยากรจะเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดรวมพิธี พิธีการ
หล่ังน้ําสังข  ใหกับคูบาวสาวเมื่อเสร็จจากพิธีหล่ังน้ําสังข ญาติผูใหญของทั้งสองฝายก็จะทําการ
ถอดมงคลของทั้งคูแลวมาสวมไว ที่ขอมือซายของเจาสาว โดยส่ือความหมายวาไดมอบดวงใจของ
เจาบาวใหเจาสาวดูแล จากนั้นจะเปนขั้นตอนการรับไหวนะคะ การรับไหว คือการใหญาติของทั้ง
สองฝาย  นําเงินใสซองมาใสพานใหคูบาวสาว เพื่อเปนเงินขวัญถุงในการนําไปเริ่มตนชีวิตใหม  
เปนการรับขวัญคูบาวสาวพรอมกับการผูกดายมงคลที่ขอมือของเจาบาวเจาสาว พรอมคําอวยพร  
ในขั้นตอนตอไปก็คือ  การสงตัวคูบาวสาวเขาเรือนหอ  ก็จะมีญาติผูใหญทั้งสองฝายทําการฝากเขย
ฝากสะใภ  ก็จะเปนอันเสร็จพิธีการแตงงาน”  (กมลฉัตร สุขสะอาด, บรรยาย 12 มีนาคม 2549) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.38  เจาบาว – เจาสาว ในการจําลองพิธีแตงงาน 
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คุณกมลฉัตร  สุขสะอาด   ซ่ึงทําหนาที่ เปนวิทยากรพิธีการแตงงานไดอธิบายถึง
วัตถุประสงคของประเพณีแตงงานใหผูวิจัยฟงวา 

 
“จุดประสงคที่จัดพิธีแตงงานคือ  เพราะมันเปนวัฒนธรรมไทย  ก็คือ เปนการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย  การแตงงานมันเปนวัฒนธรรมไทยของเรา  เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเรา
ไมใหสูญหาย  สืบทอดไวใหนักทองเที่ยวไดชม” (กมลฉัตร  สุขสะอาด, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 
2549) 

 
คุณชมพูนุช  วารี  นักทองเที่ยวที่รวมชมประเพณีการแตงงาน  และไดรวมทําการหลั่ง

น้ําสังขใหกับคูบาวสาว  ไดแสดงทัศนะใหผูวิจัยฟงวา 
 
“การแสดงการแตงงานใหนักทองเที่ยวไดดู  เปนการอนุรักษประเพณีของไทยเราไวมิ

ใหสูญหาย  ก็ไดรวมรดน้ําสังขดวย  ก็รูสึกดีคะ”  (ชมพูนุช วารี,สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.39  คณุกมลฉัตร สุขสะอาด วิทยากรบรรยายพธีิแตงงาน 
 
 
 
 
 

 

DPU



                                                                                                                                     110 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.40  วทิยากร บรรยายความหมายของสิ่งของที่ใชประกอบพิธีแตงงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
ภาพที่ 4.41  ขบวนแหขันหมาก 
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ภาพที่ 4.42  ขนมลูกเพ็ชร ลูกพลอย ใชประกอบพิธีแตงงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.43 ขนัหมากเอก – ขันหมากรอง 
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นี่คือเสนหอีกอยางหนึ่งของการทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย  จากการสังเกต
ของผูวิจัยพบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญจะสนใจและรูสึกตื่นเตนที่ไดมีโอกาสไดรวมพิธีโดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวกลุมเด็ก  จะมีความสนใจและสนุกสนานกับการรวมพิธีมากเปนพิเศษ 

 

3.  ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยวเกี่ยวกับ  การจัดโครงการหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
จากการสัมภาษณและพูดคุยกับนักทองเที่ยวที่ไดมาเที่ยวชมที่หมูบานอนุรักษควายไทย  

พบวานักทองเที่ยวมีความประสงคใหมี หมูบานอนุรักษควายไทยมีการปรับปรุงเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 

- คุณชมพูนุช  วารี  นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรีไดแสดงทัศนะ
วา  หมูบานอนุรักษควายไทยควรมี  การจัดอาหารเพื่อไวจําหนายแกนักทองเที่ยว  เพราะเมื่อ
นักทองเที่ยวได  เดินเที่ยวชมกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบานจนเหนื่อย  และรูสึกหิว  ก็ไมสามารถซื้อ
อาหารรับประทานได  จึงตองเดินทางออกไปหารับประทานขางนอก 

 
- คุณมานิตย  ยอดปรางค  นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย ไดแสดง

ทัศนะกับผูวิจัยวารัฐควรจะเขามาสนับสนุนเรื่องคาใชจายภายในหมูบาน เพราะดูแลวหมูบานอนุรักษ
ควายไทยเปนโครงการที่ดีมาก ๆ มีการอนุรักษควายและวิถีชีวิตชาวไทยหากรัฐไมมาชวยสนับสนุน  
เกรงวาโครงการนี้ อาจจะไปไมรอดเพราะดูแลวนาจะมีคาใชจายเยอะมากแตนักทองเที่ยวมีจํานวน
นอย 
 

- คุณทวีศักดิ์  รักขยัน  นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรีไดแสดง
ทัศนะวา  ควรจะมีรานขายอาหารไวบริการนักทองเที่ยวดวย  เพราะเดินเที่ยวชมมาทั้งวัน  ก็รูสึกหิว  
ไมสามารถหาอาหารทานได  ที่ขายในโครงการมีเพียงน้ําดื่ม  ไอศครีม  เทานั้น  ก็อยากใหบานควาย
เพิ่มรานอาหารเชน  ขาวราดแกง  หรืออาหารตามสั่ง  ไวบริการนักทองเที่ยวดวยครับ 

 
แนวทางเพิ่มเติมรานจําหนายอาหารไวบริการนักทองเที่ยว  ถือเปนส่ิงสําคัญ  และ

จําเปนอยางยิ่ง  เพื่อนักทองเที่ยวจะไดเยี่ยมชมกิจกรรมตาง ๆ ภายในหมูบานอนุรักษควายไทยได
อยางมีความสุข  และอิ่มทอง  หากนักทองเที่ยวรูสึกหิว  ก็ไมสามารถเยี่ยมชมไดอยางมีความสุขได  
ฉะนั้น  การจัดใหมีรานจําหนายอาหารจึงถือเปนเรื่องที่จําเปนมาก ๆ ที่หมูบานอนุรักษควายไทย  
ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมไวบริการนักทองเที่ยว 
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-  คุณมานพ  คําหอม  นักทองเที่ยวท่ีมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดกําแพงเพชร ไดแสดงทศันะ
วา  อยากใหรัฐบาลเขามาอุดหนุน กลัวบานควายจะอยูไมได เพราะเขามาเที่ยวทีไร ก็เห็นคนมานอย 
กลัวบานควายจะสูญหายไป 

 

4.  การแปรสื่อพื้นบานใหเปนทุนวัฒนธรรม 
 

การศึกษาในสวนของการแปรสื่อพื้นบานใหเปนทุนวัฒนธรรมของการจัดการทองเทีย่ว
ของหมูบานอนุรักษควายไทย ผูวิจัยไดยึดแนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมของ “รังสรรค ชนะพรพันธ”
ในสวนของ “กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา” มาเปนหลักในการวิเคราะหและหา
ผลการวิจัย 

 

รังสรรค ชนะพรพันธ (2540) ใหแนวคิดไววา วัฒนธรรมจะแปรเปลี่ยนกลายเปนสินคา
ไดก็ตอเมื่อ วัฒนธรรมนั้นมีราคา มีความตองการซื้อ และเมื่อมีความตองการซื้อจนคุม ก็จะเกิดการ
ผลิต จนเกิดเปนสินคาทางวัฒนธรรม 

 

การแปรวัฒนธรรมใหเปนสินคาของหมูบานอนุรักษควายไทย ไดใชวิธีการนําเอาสื่อ
พื้นบานมาแปรเปนสินคาทางวัฒนธรรมของหมูบานผานกระบวนการกิจกรรมการทองเที่ยว วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อใหส่ือพื้นบานของหมูบานอนุรักษควายไทยมีราคา มีความตองการ
ซ้ือ จนเกิดเปนสินคาทางวัฒนธรรม ที่สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อันประกอบไปดวย
  

4.1 การแปรสื่อพื้นบานใหเปนสินคาทางวัฒนธรรม ดวยการแสดงจําลองวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลาง   

 
โดยมีแนวคิดวา ใหหมูบานอนุรักษควายไทย เปนสถานที่จําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ไทยพื้นบานภาคกลาง เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัส และเรียนรูวิถีชีวิต ความเปนอยูของ
คนไทยชนบทแถบภาคกลางวามีการดําเนินชีวิตความเปนอยูกันอยางไร สภาพบานเรือนเปนเชนใด 
วิถีชีวิตของชาวนาไทยในอดีตมีลักษณะอยางไร อีกทั้งยังสอดแทรกการแสดงความสามารถของ
ควายไทย ที่นับวันจะหาชมไดยากไวบริการใหนักทองเที่ยวไดชมความนารักของสัตวที่นับวันใกล
จะสูญพันธุลงไป และเพื่อเปนการรณรงคใหชวยกันอนุรักษควายไทยดวยการไมกินเนื้อควายดวย 
นอกจากนี้ ภายในโครงการ ยังมีการจัดสถานที่แบบรีสอรท ที่มีความสวยงามมาก ใหนักทองเที่ยว
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ไดตื่นตาตื่นใจ เที่ยวชมไปกับทัศนียภาพภายในโครงการ อีกทั้งยังมีเรือนพักนักทองเที่ยวไวบริการ
แกนักทองเที่ยวที่ประสงคจะเขาพักดวย 

 
      ราคาคาเขาชม หมูบานอนุรักษควายไทย 

1.  ผูใหญ  20 บาท 
2.  เด็ก  10 บาท 
3.  ชาวตางประเทศ 300 บาท 
4.  คาเขาชมโครงการ การแสดงควายและนั่งเทียมเกวียน คิดอัตราเหมาจายทานละ 50 

บาท 
5.  คาชมการแสดงควาย  30 บาท 
6.  คานั่งเทียมเกวียน    20 บาท 
 

อัตราคาท่ีพัก เรือนพักนักทองเที่ยว “บานไทยรีสอรท” 
1. วันศุกร – เสาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ 
บานไทย ราคา 1,150 บาท 
บานบาหลี ราคา 1,750 บาท 
2. วันอาทิตย – วันพฤหัสบดี 
บานไทย ราคา 950 บาท 
บานบาหลี ราคา 1,450 บาท 
 

สวนเหตุผลที่ตองคิดราคาคาเขาชมกับชาวตางชาติแพงกวานักทองเที่ยวชาวไทย ราคา 
300 บาทนั้น คุณกมลฉัตร สุขสะอาด ไดบอกกับผูวิจัยวา 

 
“เราคิดตามธรรมเนียมการเก็บคาทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จะเห็นวา

ไมวาไปเที่ยวที่ไหนๆ ในประเทศไทย  ก็จะมีการเก็บคาเขาชม หรือคาธรรมเนียมจากชาว
ตางประเทศแพงกวาคนไทย ในทางกลับกัน เมื่อคนไทยไปทองเที่ยวตางประเทศ เคาก็จะคิด
คาธรรมเนียมเราแพงกวาคนในประเทศเคาเชนกัน”  (กมลฉัตร  สุขสะอาด,สัมภาษณ 15 พฤษภาคม 
2549) 
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สําหรับเหตุผลที่อัตราคาที่พัก เรือนพักนักทองเที่ยว “บานไทยรีสอรท” ในวันอาทิตย – 
วันพฤหัสบดี มีราคาถูกกวา วันศุกร – วันเสาร และวันหยุดนักขัตฤกษ คุณกมลฉัตร สุขสะอาด ได
บอกกับผูวิจัยวา 

 
“เปนการดึงดูดนักทองเที่ยว ใหมาพักที่บานไทยรีสอรท เพราะในวันธรรมดาที่ไมใช

วันหยุด จะไมคอยมีนักทองเที่ยวเขามาพัก ทางรีสอรทจึงลดราคาคาที่พักใหราคายอมเยาลง”            
(กมลฉัตร  สุขสะอาด,สัมภาษณ 15 พฤษภาคม 2549) 

 
ดวยราคาคาเขาชมหมูบานอนุรักษควายไทย ที่ทีราคาถูกมาก จนกระทั่งทําใหคุณ

มานิตย ยอดปรางค หนึ่งในนักทองเที่ยวที่ไดมาทองเที่ยวที่หมูบานไดแสดงความหวงใยวา 
 

“ควรใหรัฐเขามาสนับสนุน เพราะดูแลคาใชจายภายในโครงการจะเยอะมาก เกรงวา
โครงการนี้จะอยูไมได เพราะนักทองเที่ยวมีจํานวนนอย”   (มานิตย ยอดปรางค,สัมภาษณ 15 
พฤษภาคม 2549)  

 
 

4.2 การแปรสื่อพื้นบาน ใหเปนสินคาทางวัฒนธรรมดวยกิจกรรมการทองเที่ยวภายใน
หมูบานอนุรักษควายไทย   

 

ตั้งแตยางกาวแรก ที่นักทองเที่ยวไดเขาชมหมูบานอนุรักษควายไทย จะมีกิจกรรมตางๆ 
ไวบริการนักทองเที่ยวดังนี้  

 

- การถายรูปไวเปนที่ระลึก โดยจะมีเจาหนาที่ของหมูบานอนุรักษควายไทย จะคอย
ถายรูปนักทองเที่ยวทุกทาน ที่บริเวณดานหนาประตูทางเขา แลวนํามาติดไวกับจานที่ระลึกของ
หมูบานควายไทย เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางกลับ ก็จะมาแวะเลือกดูรูปของตน แลวซ้ือกลับไปบาน
ในราคาจานละ 100 บาท แตนักทองเที่ยวจะสามารถเลือกที่จะซื้อหรือไมซ้ือก็ได แลวแตความ
สมัครใจ 

 
- กิจกรรมการทองเที่ยวชมพิพิทธภัณฑประมง เปนการจัดทําพิพิธภัณฑประมงขนาด

ยอม ภายในตูจะมีปลาหลากหลายพันธุ และหลายขนาดไวใหนักทองเที่ยวไดชม นอกจากนี้ 
นักทองเที่ยวยังสามารถใหอาหารปลาบริเวณสระขนาดใหญที่มีปลากวาหมื่นตัว 
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ภาพที่ 4.44  พพิิธภัณฑประมง 
 
- หมูบานชนบทไทย เปนการจัดขึ้นเพื่อสะทอนใหเห็นภาพชีวิตชาวนาไทยดั้งเดิม 

ภาพของการทํานาแบบดั้งเดิมที่ไมใชเครื่องจักรทันสมัยใดๆ พรอมสัมผัสงานฝมือ และภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษไทยที่สะทอนใหเห็นไดจากเครื่องใชไมสอยในชีวิตประจําวัน ซ่ึงไดนํามาจัดแสดง
ไว และบานเรือนไทยขนาดตางๆ เชน เรือนปลายนา เรือนศรีประจันต เรือนเครื่องสับใหญ เรือน
คหบดี เรือนแพทยแผนไทย และเรือนโหราจารย โดยทางโครงการมุงหวังที่จะนําเสนอรูปแบบใน
การดําเนินชีวิต โดยการจําลองความเปนอยูของคนไทยในอดีต 

 
- ลานแสดงความสามารถของควาย เปนลานสําหรับแสดงความสามารถของสัตว ที่

ใครหลายคนบอกไววา ควายเปนสัตวที่มีสมองนอยท่ีสุด เมื่อไดรับการฝกฝนแลว สามารถเขาใจ
คําส่ัง และสามารถปฏิบัติตามได 

 
- โรงหีบออย เปนกรรมวิธีการผลิตน้ําตาลปกแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ที่นับวันจะ

หาชมไดยาก นักทองเที่ยวสามารถชมและซื้อน้ําตาลปกกลับบานเปนของที่ระลึกและของฝากได 
 

- สวนสมุนไพร เปนการจัดสวนสมุนไพรไทยที่หายากไวกวา 50 ชนิด ไวบริการแก
นัก ทองเที่ยว เชน โสม สมุนไพรแตละชนิดจะมีปายชื่อ พรอมสรรพคุณทางยาไวใหนักทองเที่ยว
ไดศึกษา 
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ภาพที่ 4.45  สวนสมุนไพร 
 

- สวนสัตว ภายในโครงการจะมีสัตวตางๆ มากมายไวใหนักทองเที่ยวไดชม เชน นก
เอี้ยง นกกระจอกเทศ แพะ มา เตา หมูปา เสือปลา กระรอก อีกัวนา ชะมด พังพอน ตะพาบ 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.46 สวนสัตว 
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ภาพที่ 4.47  สวนนกตาง ๆ 
 

การตอนรับนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนหมูบานอนุรักษควายไทยนั้น เนนในเรื่องของการ
ดําเนินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลาง ที่ถายทอดสูนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความ
ประทับใจ มีโอกาสไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
ของทองถ่ินตามวัตถุประสงคของโครงการ สงผลใหนักทองเที่ยวไดเห็นตัวตนที่แทจริงของ
ชาวบาน ตองอาศัยส่ือที่เรียกวา “ส่ือพื้นบาน” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่สรางสรรคขึ้นจากวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวบาน ทั้งสิ่งที่สัมผัสได ในรูปของวัตถุส่ิงของ ภาษาพูด การแสดง การ
กระทําตางๆ ที่สามารถใชในการสื่อสารวัฒนธรรมของชาวบานควายไปยังนักทองเที่ยวได 

  
เนื่องมาจากบานควายเปนหมูบานที่เพียบพรอมไปดวยวัฒนธรรมชุมชน จารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบความสัมพันธ และทรัพยากรบุคคล ที่ถายทอดออกมาเปนสื่อพื้นบาน และ
รูปแบบการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวของชาวบานควาย เปนการนําวัฒนธรรมมาแปรเปนสินคา 

 
ตั้งแตวัฒนธรรมการตอนรับ การดํารงชีวิต งานหัตถกรรมตางๆ เปนตน ส่ิงเหลานี้ คือ 

ส่ือพื้นบาน ซ่ึงสามารถเปรียบไดกับทุนวัฒนธรรม ซ่ึงเปนทุนที่ส่ังสม และหาไดภายในหมูบาน 
โดยไมตองไปเสาะแสวงหาจากที่อ่ืนๆ 
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วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงตัวตนที่แทจริงของคนพื้นบานภาคกลางมีอยูมากมาย แตส่ิง
หนึ่งที่เปนเอกลักษณโดดเดน คือ ภาษาพื้นบาน ซ่ึงเปนภาษาพูดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่เรียกวา 
“เหนอแบบสุพรรณ” เนื่องจากเวลาพูดมักจะเยื้องผิดเพี้ยนจากภาษากลางไป เชนคําวา “ไปไหน” ก็
จะออกเสียงวา “ไปไหน” เปนตน 

  
ศรีประจันตมีศิลปะการแสดงของทองถ่ิน ที่เรียกวา “เพลงอีแซว” เปนการแสดงที่สืบ

ทอดตอเนื่องมาชานานและสามารถสรางชื่อเสียงใหกับคนสุพรรณไดอยางมาก โดยเฉพาะ การขับ
รองโดยศิลปนที่มีช่ือเสียง “แมขวัญจิต ศรีประจันต” การแสดงมักจะขับรองเลนกันระหวางฝายชาย
และฝายหญิง เรียกวา “พอเพลง แมเพลง” จะผลัดเปลี่ยนกันรองโตตอบกัน ซ่ึงในปจจุบันก็ยัง
สามารถหาชมไดในหมูบานอนุรักษควายไทย 

  
การแตงกายพื้นบาน จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยถาเปนคนโบราณจะแตงกายดวยเสื้อ

คอกระเชา และนุงโจงกระเบน หรือผาถุง สวนคนรุนตอมาก็มักจะแตงกายดวยชุดมอฮอม 
 

ตอนที่ 3  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนรัุกษกับสื่อพื้นบาน และการเกิดเศรษฐกิจชุมชน 
 

วัตถุประสงคขอหนึ่งของการจัดการทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย ที่ผูกอตั้ง
โครงการไดบอกไววา 

 
“เพื่ออนุรักษควายไทยไวไมใหสูญพันธุ และเปนสถานที่จําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ไทยพื้นบานภาคกลาง เกิดเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้น เพื่อใหคนไดมาดู” 
 
นั่นหมายความวา วัตถุประสงคอยางหนึ่งของการจัดการทองเที่ยวโครงการหมูบาน

อนุรักษควายไทย ก็เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้น ในรูปแบบของการอนุรักษควายไทย 
และอนุรักษวิถีชีวิตของชาวนาไทย โดยทําการสรางจําลองวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนาไทยใน
อดีต การทํานาโดยใชแรงงานจากสัตว ปราศจากการใชเครื่องจักรที่ทันสมัยใดๆ ตลอดจนการ
รณรงคใหนักทองเที่ยวละเวนจากการบริโภคเนื้อควาย ซ่ึงนับวันจํานวนควายในประเทศไทยจะลด
จํานวนลงทุกที เพื่อใหนักทองเที่ยวไดตระหนักถึงความสําคัญ และหันมาชวยกันสงวนรักษา และ
สนับสนุนการทองเที่ยวแบบการอนุรักษธรรมชาติ 
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1. สื่อพื้นบานกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 

ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ บุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒนา ( 2538 ) มาเปนหลักในการวิเคราะหดังนี้ 

 
1.1 การใชทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 
ในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีจุดมุงหมายใหมีการใชทรัพยากรการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน  โดยกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะตองไมสรางผลกระทบดานลบใหกับ
ส่ิงแวดลอมดั้งเดิม เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษแสวงหาในการเดินทางมาทองเที่ยว 

 
โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย จึงเปนโครงการที่ตรงกับหลักแนวคิดการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ ดังที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ไดกลาวไว เพราะหมูบานอนุรักษควายไทยไดมีการจัด
กิจกรรม การจําลองวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนาไทยในอดีต การอนุรักษควายไทยไวไมใหสูญ
หาย อีกทั้งยังมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานไทยภาคกลางดั้งเดิม ใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 
ดังที่ คุณทวีศักดิ์ รักขยัน นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแสดงทัศนะไววา 

 
“ที่บานควายนี่เขามีการอนุรักษควายไว เขาคงกลัววามันจะสูญพันธุไป และเขาก็ยัง

ฝกสอนควายใหมันแสดงใหนักทองเที่ยวไดดู ดีนะครับ ไดเห็นอะไรแปลก ๆ เห็นควายยิ้ม ก็ไมคิด
วาควายจะฝกขนาดนี้ได  และตอนที่นั่งควายเทียมเกวียนก็ยังไดเห็นสภาพธรรมชาติแบบดั้งเดิม
ดวย”  (ทวีศักดิ์  รักขยัน,สัมภาษณ 15 มิถุนายน 2549) 

  
คุณทัศนียา เอี่ยมมาก นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูใน อ.ศรีประจันต ก็ไดแสดงทัศนะ

เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทยไววา 
  
“เขาก็อนุรักษของเกา  ๆ  บานเรือนไทยเกา  ๆ ประเพณีการแตงงานแบบดั้งเดิม  มี

สภาพวิถีชีวิตไทยสมัยเกา ๆ  แปลงนาชนบทไทย   ไดมาเที่ยวชมสภาพธรรมชาติ  มีการแสดงควาย   
ควายยิ้ม  การไถนาจากควาย  มันเหมือนเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเกาๆ” 
( ทัศนียา เอี่ยมมาก,สัมภาษณ  13 พฤษภาคม 2549) 
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1.2 การสรางจิตสํานึกในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม 
 
ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนส่ิงที่ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษเดินทางเขามา

ทองเที่ยว จึงตองอนุรักษส่ิงแวดลอมของทรัพยากรการทองเที่ยวไมใหไดรับผลกระทบทางลบจาก
การใชประโยชนในการทองเที่ยว ควรใหความรู ความเขาใจและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมใหแกนักทองเที่ยว ดังที่หมูบานอนุรักษควายไทยไดมีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ควายไทยไว ไมใหสูญหายดวยการรณรงคไมใหกินเนื้อควาย ดังที่คุณธวัชชัย พุมพุก วิทยากรนัก
พากยการแสดงควายไดกลาวไววา 

  
“ไดชมการแสดงควายที่นารัก แสนรูอยางนี้ เขาวาเนื้อควายทําแดดเดียวอรอย ก็อยาไป

เชื่อ อยาไปกินมันนะครับ ชวยกันอนุรักษควายไว ไมใหมันสูญพันธุ สงสารมันเถอะครับ ” 
(ธวัชชัย พุมพุก ,สัมภาษณ 15 พฤษภาคม 2549) 

  
เชนเดียวกับคุณกมลฉัตร สุขสะอาด วิทยากรบรรยายประเพณีแตงงาน ก็เปนอีกผูหนึง่ที่

ไดชวยสรางจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษ ไวดังนี้ 
  
“การจัดพิธีแตงงาน ก็เพราะมันเปนวัฒนธรรมไทยของเรา เปนการอนุรักษวัฒนธรรม

ไทย การแสดงควาย การทํานา การแตงงาน มันเปนวัฒนธรรมของเรา เปนการสืบสานอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยไมใหสูญหาย สืบทอดไวใหนักทองเที่ยวไดชม”  (กมลฉัตร สุขสะอาด ,สัมภาษณ  
15 พฤษภาคม 2549) 

  
นอกจากนี้ในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางหมูบานอนุรักษควายไทย ยังมกีารจดัสวน

หินน้ําตก ที่ประกอบไปดวยแมกไมนานาชาติอันรมร่ืน และธารน้ําตกที่ไหลเย็น อยูภายในสวนหิน  
และมีรูปปนพญานาค 7 เศียร  ทําการพนน้ําภายในสวนหินดวย  ซ่ึงคุณจําลอง  เสือนอยไดเลาถึง
ที่มาของการจัดสวนหินภายในหมูบานขึ้นมาวา 

 
“ทางคุณประภัตร  โพธสุธน  ไดมีความคิดวาตองการจัดสวนใหมีตนไมมีลําธาร  เพื่อ

ความสวยงามและสรางความรมร่ืนภายในหมูบาน และพญานาค 7 เศียร ทําการพนน้ํา  ก็หมายถึงวา  
พญานาคเปนสัญลักษณแหงความยิ่งใหญความอุดมสมบูรณ เปนบันไดแหงการมีวาสนา  เปนสิ่ง
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ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังแหงอํานาจ  เมื่อพญานาคพนน้ํา  ก็จะนําพาความสงบรมเย็นดุจสายน้ํามาสูหมูบาน
อนุรักษควายไทย  ใหมีแตความผาสุก ” (จําลอง  เสือนอย, สัมภาษณ 14 มกราคม 2550) 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.48  สวนหนิน้ําตก  ภายในหมูบานอนุรักษควายไทย 
 

1.3 การสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว 
 
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มักมีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ

ธรรมชาติในลักษณะตาง ๆ สภาพภูมิทัศนตามธรรมชาติ ตลอดจนแหลงธรรมชาติที่ยากลําบากตอ
การเดินทาง ทาทาย ที่หมูบานอนุรักษควายไทย ไดมีการจัดการทองเที่ยวไวบริการกับนักทองเที่ยว 
ตามธรรมชาติ ตามที่ คุณทวีศักดิ์ รักขยัน นักทองเที่ยวผูหนึ่งที่ไดไปสัมผัสมาดังนี้  

   
“ผมไดไปนั่งควายเทียมเกวียนมาแลวครับ ก็รูสึกไดสัมผัสกับธรรมชาติที่แทจริง เวลา

ควายมันพาเดินไปรอบ ๆทุงนา แตก็รูสึกเสียวนิดหนอย ตอนเกวียนตกพื้นตางระดับ แตก็สนุกดี ไม
เคยไดขึ้นมากอน”  (ทวีศักดิ์  รักขยัน,สัมภาษณ 15 มิถุนายน 2549) 
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คุณทัศนียา เอี่ยมมาก ก็เปนนักทองเที่ยวอีกคนหนึ่ง ที่มีภูมิลําเนาอยูใน อ.ศรีประจันต 
ไดแสดงทัศนะวา 

 
“ชอบการแสดงควายคะ ตอนควายยิ้มมันนารักดี และชอบธรรมชาติภายในบานควาย

ดวย สวยดีคะ”  ( ทัศนียา เอี่ยมมาก,สัมภาษณ  13 พฤษภาคม 2549) 
 
1.4 การใหชุมชนไดมีสวนรวม 

 
แหลงทองเที่ยวควรพิจารณาเปดโอกาสใหชุมชนในทองถ่ิน ไดรับประโยชนจากการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งทางตรง และทางออม อันจะกอใหเกิดการกระจายรายได ซ่ึง
เปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนทองถ่ิน 

  
หมูบานอนุรักษควายไทยไดเปดโอกาสใหชุมชนในทองถ่ินไดเขามาจับจองแผง เพื่อ

เชาที่จําหนายสินคา เพื่อสรางรายไดใหเกิดกับคนในชุมชน ดังที่ คุณอนงค ศรีออนดี แมคาขายของ
ที่ระลึก ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา 

 
“ไดเขามาดูสถานที่ขายของในบานควาย แลวมาติดตอกับเจาหนาที่ทางดานหนา ทาง

บานควายเขาเก็บคาเชาเดือนละ 1,500 บาท ก็ขายดีเปนบางวัน ถามีทัวรมาลงเยอะก็จะขายดี ถามีเดก็
มาก็จะขายไดแนๆ กําไรก็พออยูได ขายดีเปนบางเดือน บางเดือนก็ขายไมดี เวลามีนักทองเที่ยวมา ก็
จะชวยบอกใหเขาไปดูการแสดงควาย ก็ทําใหมีรายไดกับชาวบาน ที่มาเชารานขายของมันก็มี
รายได” (อนงค ศรีออนดี, สัมภาษณ 12 พฤษภาคม 2549) 

  
คุณบุญเรือน เปรมทองสุข ก็เปนอีกบุคคลหนึ่งที่มาจับจองแผงจําหนายสินคาใน

หมูบานอนุรักษควายไทย ไดเลาใหผูวิจัยฟงไววา 
  
“ก็มาติดตอที่ดานหนา ขอเชาที่ขายของพี่ก็จะขายพวกลูกชิ้น ฮอทดอก เขาก็คิดคาเชา

เดือนละ 1,500 บาท จะขายดีเปนบางวัน ถามีทัวรเยอะก็ขายดีหนอย ถามีเด็กนักเรียนมาก็จะขายดี
มาก ก็ทําใหมีรายไดเขามา”   (บุญเรือน เปรมทองสุข ,สัมภาษณ 12 พฤษภาคม  2549) 
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จากการกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย สามารถทําใหคนในชุมชนพื้นที่ใกลเคียงใน
ทองถ่ิน มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เปนการชวยสรางรายไดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
 

2. การตลาดเพื่อการทองเที่ยวหมูบานอนุรักษควายไทย 
 

การทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทยนั้น นับเปนแนวทางการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง
ของ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สรางรายไดใหกับชาวบาน และชวยลดปริมาณชาวบานที่ตอง
ออกไปหางานทํานอกหมูบานในยามวางจากฤดูการทํานา ซ่ึงรูปแบบการจัดการดานการทองเที่ยว
ของบานควาย จะเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไดนั้น นอกจากปจจัยเร่ืองวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
ความสามัคคีของคนในชุมชนและอื่นๆ แลวยังตองใหความสําคัญกับการตลาดเพื่อการทองเที่ยวไว
ดวย 

 

ลักษณะของตลาดการทองเที่ยว ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ มา
อธิบายถึงลักษณะของตลาดการทองเที่ยววาเปนตลาดบริการที่ลูกคามีอิสระในการเลือกบริโภค
สินคาและบริการมากที่สุด องคประกอบของตลาดมีลักษณะเฉพาะ คือ มีผูซ้ือ ผูขาย และสินคา
บริการ 

 
แมวาโครงการหมูบานอนุรักษควายไทยจะเพิ่งเริ่มเปดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545 ซ่ึง

นับเปนระยะเวลาไมนานนักแตผูกอตั้งโครงการไดมีเปาหมายและอุดมการณที่แนวแนในการ
มุงหวังใหหมูบานอนุรักษควายไทย เปนสถานที่จําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลาง
อีกทั้งเปนสถานอนุรักษควายไทยที่ในปจจุบันนี้นับวันจะเหลือนอยลงมิใหสูญหายไปดวย
อุดมการณที่กลาวมานี้ จึงทําใหหมูบานอนุรักษควายไทยกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ที่อบอวลไปดวยกลิ่นของความเปนทองทุงจึงเปนอีกสถานที่ทางการทองเที่ยวอีกแหงหนึ่ง ที่ดึงดูด
ใจใหนักทองเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเขามาเที่ยวชม และดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหชาวบานที่มี
ภูมิลําเนาในละแวกใกลเคียง มีรายไดจากการจําหนายสินคา ทั้งที่เปนรานคาใกลเคียงและชาวบานที่
เขามาจับจองพื้นที่จําหนายสินคาภายในโครงการ ทําใหชาวบานมีรายไดเสริมที่เดนชัดจากการเปน
แหลงทองเที่ยวทั้งจากการขายน้ํา ขายขนม หรือขายของที่ระลึก ดังที่คุณอนงค  ศรีออนดีไดบอกไว
วา 
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“เขามาดูบานควาย ดูนักทองเที่ยว แลวมาติดตอกับเจาหนาที่ทางดานหนา ขอขายของที่
ระลึกจําพวกตุกตา พวงกุญแจ ทางบานควายเขาเก็บคาเชาเดือนละ 1,500 บาท ก็ขายดีเปนบางวัน ถา
มีทัวรมาเยอะก็จะขายดี แตถามีเด็กมาก็จะขายไดแนๆ กําไรก็พออยูได ขายดีเปนบางเดือน สามารถ
สรางรายไดใหกับชาวบานที่มาเชารานขายของ มันก็มีรายได”  
 (อนงค ศรีออน,สัมภาษณ 13 มิถุนายน 2549) 
 

คุณบุญเรือน เปรมทองสุข เปนอีกบุคคลหนึ่งที่มีรายไดจากการขายขนมในโครงการ ได
เลาใหผูวิจัยฟงวา 

 
“ก็มาติดตอที่ดานหนา ขอเชาที่ขายของ พี่ก็จะขายพวกลูกชิ้น ฮอทดอก เขาก็คิดคาเชา

เดือนละ 1,500 บาท จะขายดีเปนบางวัน ถามีทัวรเยอะก็จะขายดีหนอย ถามีเด็กนักเรียนมาก็จะขายดี
มาก ก็ทําใหมีรายไดเขามา”    (บุญเรือน เปรมทองสุข ,สัมภาษณ 13 มิถุนายน 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 4.49  คณุบุญเรือน  เปรมทองสุข แมคาที่เขามาเชาที่จําหนายสินคา 
 
คุณทิพย รุงเรือง ก็เปนอีกผูหนึ่ง ที่มีรายไดจากการขายหมูสเตะ ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา 
 
“เวลามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวก็จะขายได ถานักทองเที่ยวมาเยอะก็จะขายดี ชวงวันเสาร-

อาทิตย หรือวันหยุด ก็จะขายดีมาก”   (ทิพย รุงเรือง ,สัมภาษณ13 พฤษภาคม 2549) 
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การกอตั้งโครงการหมูบานอนุรักษควายไทย สามารถชวยสรางรายไดใหกับชาวบานใน
พื้นที่ในละแวกใกลเคียงดวยเชนกัน ดังเชน คุณสมพร ทัพกลาง ที่ขับมอเตอรไซดมาขายขาวโพด
ตม ดานหนาหมูบานอนุรักษควายไทย ไดบอกกับผูวิจัยวา 

 
“ผมก็มีรายไดจากการขายขาวโพดตมนี่แหละครับ เปนอาชีพเสริม บานผมปลูกเอง ก็

เลยเด็ดแลวตมมาขายสดๆ ขายใหคนที่มาเที่ยวที่บานควาย ก็ขายดี ถาวันหยุดก็จะขายไดมากหนอย” 
(สมพร ทัพกลาง, สัมภาษณ 13 พฤษภาคม 2549)  

 
นอกจากการจําหนายสินคาของชาวบานแลว ภายในหมูบานอนุรักษควายไทย ก็มีการ

จําหนายสินคาที่เปนของหมูบานเองดวย เชน รานจําหนายสินคาที่ระลึกจําพวก เส้ือโลโกของบาน
ควาย หมวก พวงกุญแจ รานจําหนายน้ํา ไอศกรีม และการบริการถายรูปใหกับนักทองเที่ยว 

  
ขอมูลที่ไดจากการพูดคุยกับนักทองเที่ยวและชาวบานที่เขามาจําหนายสินคาชี้ใหเห็น

ถึงประโยชนของการจัดการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย ที่นอกจากจะชวยสรางรายได
ใหกับคนในหมูบานอนุรักษควายไทยแลว ก็ยังสามารถแพรกระจายรายไดไปยังชาวบานในละแวก
อ่ืนอีกดวย 

 
3. หมูบานอนุรักษควายไทยกับความประทับใจของนักทองเที่ยว 

 
ดวยอุดมการณของ ส.ส. ประภัตร โพธสุธน ที่มีปณิธานที่แนวแนในการมุงอนุรักษ

ควายไทยมิใหสูญพันธุ ที่นับวันจะมีจํานวนลดนอยลง จึงทําการไปไถชีวิตควายจากโรงฆาสัตวบาง 
ชาวบานนํามาบริจาคบาง และทําการจัดซื้อพอพันธุ แมพันธุมาบาง จนในปจจุบันมีจํานวนควาย
ภายใตการดูแลของหมูบานอนุรักษควายไทยกวา 200 ตัว จนเนื้อที่ภายในหมูบานดูคับแคบลงไป
เพียงระยะเวลาไมนาน จึงตองมีการนําไปฝากชาวบานในพื้นที่บริเวณใกลเคียง ที่มีฐานะคอนขาง
ยากจนนําไปเลี้ยง แลวทําการแบงลูกกัน เมื่อมีจํานวนควายมากขึ้นก็มีคาใชจายเพิ่มมากขึ้นตามมา ผู
กอตั้งโครงการจึงเกิดความคิดที่วา นาจะนําควายมาฝก  แลวทําการแสดง เพื่อจะไดดึงดูด
นักทองเที่ยวเขามาชมความนารัก แสนรูของควาย เพื่อจะสามารถแบงเบาคาใชจายลงไปไดบาง 
จากนั้นเมื่อมีนักทองเที่ยวจํานวนเยอะขึ้น ผูกอตั้งโครงการก็จึงมีความคิดตอไปวา นาจะมีการ
จําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลาง โดยการไปตระเวนจัดหาซื้อและทําการ
รวบรวมอุปกรณเครื่องใชของชาวนาเกาๆ เชน บานทรงไทยเกาๆ ยุงขาว คราดไถนา เกวียน ครก
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กระเดื่อง สีโบก และอุปกรณสําหรับทํานาเกาๆจากที่ตางๆ มาแสดงไวใหนักทองเที่ยวไดดู จึงเกิด
เปนวิถีชีวิตคนไทยพื้นบานภาคลางที่ครบวงจร มีการทําไร ไถนา การคราดนาโดยใชควาย และ
เนื่องจากเนื้อที่ในโครงการมีจํานวนจํากัด จึงมีการสาธิตการไถนาบนพื้นที่ไมไดมาก 

  
ปจจุบันจึงเกิดการอนุรักษควายไทยที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นที่หมูบานอนุรักษควาย

ไทยแหงนี้ และการอนุรักษควายไทยนั้น ก็มีอยูที่นี่แหงเดียวเทานั้น จึงไมนาแปลกใจนัก ที่จะมี
นักทองเที่ยวนิยมเดินทางเขามาเที่ยวชมความนารักแสนรู ของควายไทย 

  
คุณวิโรจน ศรีวราพันธ เปนนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ไดแสดง

ทัศนะถึงการมาทองเที่ยวที่หมูบานควายไทยไววา 
  
“ผมเดินทางมาสุพรรณบอย ผานมาทางนี้ก็เลยแวะพาเด็กๆมาดูวัฒนธรรม ใหเด็กได

เห็นวัฒนธรรม บานควาย เปนสื่อที่วา วัฒนธรรมเกาๆ อยากใหเด็กๆไดเรียนรูวิถีชีวิตชนบทชาวนา 
การใชควายไถนา ความเปนอยูแบบคนสมัยกอน กิจกรรมภายในบานควายนี้ดี เปนการสืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรมไทย ควรอนุรักษไวสืบสานประเพณีเกาๆ อยางเชน ประเพณีแตงงาน สมัยนี้จะ
หาดูไดยากมาก เพราะสมัยนี้สังคมเมืองมันคับแคบ พอลงจากรถ ก็เขาบาน ไมมีใหเห็นสัตวคู
บานเมืองอยางควาย เมื่อกอนเราใชเพื่อการเกษตรกรรม แตสมัยนี้เราใชแตเทคโนโลยี ในภาวะ
ปจจุบันคนไทยนาจะหันกลับมามอง อยาไปมองแตเทคโนโลยี หันกลับมาอนุรักษของเกาๆ นาจะ
กลับมาอนุรักษไมใหสูญหายไป ความสามารถของควายก็ฉลาด จะดูไดยาก ตองผานการฝกฝนมา
อยางดี”  (วิโรจน ศรีวราพันธ ,สัมภาษณ  12 พฤษภาคม 2549 ) 

  
คุณทัศนียา เอี่ยมมาก เปนนักทองเที่ยวที่อยูใน อ.ศรีประจันต ไดแสดงทัศนะไววา 
  
“เขาก็อนุรักษของเกาๆ บานเรือนไทยเกาๆ ประเพณีการแตงงานแบบดั้งเดิม มีสภาพวิถี

ชีวิตไทยสมัยเกาๆ แปลงนาชนบทไทย ไดมาเที่ยวชมสภาพธรรมชาติ มีการแสดงควาย ควายยิ้ม 
การไถนาจากควาย มันเหมือนเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเกา ๆ”   (ทัศนียา เอ่ียมมาก ,สัมภาษณ 
12 พฤษภาคม 2549) 
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คุณทวีศักดิ์ รักขยัน นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูใน อ.ศรีประจันต ไดบอกกับผูวิจัยวา 
  
“ที่บานควายนี่เขามีการอนุรักษควายไว เขาคงกลัววามันจะสูญพันธุไปและเขาก็ยัง

ฝกสอนควายใหมันแสดงได ใหนักทองเที่ยวไดดู ก็ดีนะครับ ไดเห็นอะไรแปลกๆ เห็นควายยิ้ม ก็
ไมคิดวาควายจะนํามาฝกขนาดนี้ได ตอนที่นั่งควายเทียมเกวียน ก็ยังไดเห็นสภาพธรรมชาติแบบ
ดั้งเดิมดวย แตก็รูสึกเสียวๆนิดหนอย ตอนที่เกวียนตกทางตางระดับ ก็รูสึกดีครับ”   
(ทวีศกัดิ์ รักขยัน,สัมภาษณ 13 มิถุนายน 2549) 

  
คุณชมพูนุช วารี  เปนนักทองเที่ยวท่ีรวมชมประเพณีการแตงงาน และไดรวมทําการ

หล่ังน้ําสังขใหกับคูบางสาว ไดแสดงทัศนะใหผูวิจัยรับฟงวา 
 
“การแสดงการแตงงานใหนักทองเที่ยวไดดู ก็ดีนะคะ เปนการอนุรักษประเพณีของไทย

เราไวไมใหสูญหาย ก็ไดรวมรดน้ําสังขดวย ก็รูสึกดีคะ”  (ชมพูนุช วารี ,สัมภาษณ 13 มิถุนายน 
2549) 

คุณอารยา สีเขียวแก เปนนักทองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร ไดบอกวา 
  
“ก็ชอบนะคะ ไดดูการแสดงของควาย ไดเห็นควายยิ้ม ก็ตลกดีคะ และไดเห็นการ

แตงงานของคนสุพรรณที่ไมเคยเห็นมากอน ก็รูสึกประทับใจคะ”   (อารยา สีเขียวแก ,สัมภาษณ13 
มิถุนายน 2549) 

 
นอกจากนี้  ดวยเพราะฐานะทางตําแหนงทางการเมืองของผูกอตั้งโครงการ คือคุณประ

ภัตร  โพธสุธน  ที่อาจจะทําใหเกิดขอสงสัยขึ้นมาไดไวา โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย  มี
ความเกี่ยวพันหรือเอื้อประโยชนในการชวยเสริมสรางภาพลักษณ เพื่อชวยเพิ่มฐานคะแนนความ
นิยมทางการเมือง หรือไม  ในเรื่องนี้  คุณจําลอง  เสือนอย  ไดบอกกับผูวิจัยวา 

 
“โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย เกิดขึ้นมาเพราะความตั้งใจจริงของคุณประภัตร  

โพธสุธน  ที่ไมอยากใหประชากรควายในประเทศสูญหายไป เพราะปจจุบันควายเหลือจํานวนอยู
นอย และอีกทั้งตองการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานไทยภาคกลางไว  ตลอดจนวิถีชีวิตไทย
ชนบทดั้งเดิมใหเด็ก ๆ หรือเยาวชนรุนหลัง ๆ ใหไดเรียนรูศึกษา ไมมีความเกี่ยวของกับการเมือง แต
อยางใดจะเห็นไดจาก  เมื่อเขาไปในบริเวณหมูบานอนุรักษควายไทย นักทองเที่ยวจะไมไดเห็นปาย 

DPU



                                                                                                                                     129 

หรือสัฐลักษณที่เกี่ยวของกับคุณประภัตร  โพธสุธน เลย เพราะคุณประภัตร  โพธสุธน เองก็ระวัง
เร่ืองนี้เปนอยางมากเหมือนกัน  ยกเวนวาหากนักทองเที่ยวถามเจาหนาที่ภายในหมูบานวา ใครเปน
คนกอตั้งโครงการหมูบานอนุรักษควายไทย หลังทางเจาหนาที่แจงไปนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง”  
(จําลอง  เสือนอย, สัมภาษณ 14 มกราคม 2550) 
 

คุณทศพร  โพธสุธน  กํานันหมู 1  ตําบลวังน้ําซับ  ยังไดแสดงทัศนะในประเด็นนี้กับ
ผูวิจัยไวดังนี้ 

 
  “คณุประภัตร  โพธสุธน ไดสรางหมูบานอนุรักษควายไทยขึ้น ก็เพื่ออนุรักษควายและ

วิถีชีวิตชาวนาในสมัยกอน ไวใหลูกหลานไดดู  เกรงวาเยาวชนรุนหลังจะไมไดเห็นในสมัยนี้ชาวนา 
เขาไมไดใชควายมาไถนาแลว เขาก็กลัววาคนจะกินเนื้อควายกันหมด ควายจะไมเหลือ  เขาก็เลยไป
รวบรวมควายมาเลี้ยงไวที่บานควาย และจัดใหเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของจังหวัด
สุพรรณบุรี  มีวิถีชีวิตชาวนาของภาคกลางดั้งเดิม จัดสรางบานเรือนไทย   มีสวนหยอมให
นักทองเที่ยวไดมาทองเที่ยว มาดู วิถีชีวิตชาวนาไทยแบบดั้งเดิม เพราะไมมีใหเห็นแลว ชาวนาไทย
สมัยนี้ เขาก็ใชเครื่องจักรกันหมด ตั้งแตไถนา เกี่ยวขาว เครื่องรูดขาว  ลวนเปนเทคโนโลยีหมด  ไม
เกี่ยวกับการเมืองหรอก  หากคนจะนิยม คุณประภัตร  โพธสุธน ก็คงนิยมตรงที่ความตั้งใจจริงของ
คุณประภัตร  โพธสุธนนี่แหละ  ที่ทําประโยชนใหสังคม”  (ทศพร  โพธสุธน, สัมภาษณ 14 
มกราคม 2550) 

 
 ขอมูลที่ไดจากนักทองเที่ยวทําใหทราบวา นักทองเที่ยวมีความเขาใจในอุดมการณ มี

ความสอดคลองกับผูกอตั้งหมูบาน คือ ส.ส. ประภัตร โพธสุธน ที่ตองการอนุรักษควายไทยไว และ
ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวนาไทยแบบดั้งเดิม มีการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบานไมใหสูญหายลงไป เพื่อไวบริการนักทองเที่ยวและใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรู
ศึกษา ที่นับวันจะหาดูไดยาก นอกจาก ที่หมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี)” เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

 
1. เพื่อศึกษาหมูบานอนุรักษควายไทยวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร และผูกอตั้งหมูบานมี

เปา หมายหรืออุดมการณในการสืบสานวิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษของหมูบานอยางไร 

2. เพื่อศึกษาการใชส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย
วาสามารถสะทอนอัตลักษณวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลางไดอยางไร และสอดคลองกับวัตถุ 
ประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม เพียงใด 

3. เพื่อศึกษาวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมูบานอนุรักษควายไทย มีความเขาใจใน
อุดมการณสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้งหมูบานหรือไม อยางไร 

 
ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1 ความสําคัญของการอนุรักษควายไทย  
 
โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย กอตั้งโดย นายประภัตร  โพธสุธน อดีต ส.ส.

พรรคชาติไทย   ถือเปนตัวอยางหนึ่งของการอนุรักษและการปลูกจิตสํานึกใหกับพี่นองประชาชน
คนไทยและเยาวชนรุนหลังไดระลึกถึง “ควาย”  สัตวคูบานคูเมืองกับวิถีชีวิตชนบทไทย  ที่ใน
ปจจุบันมีจํานวนประชากรควายอยูในประเทศไทยไมถึง 300,000 ตัว ใหไดรับความสนใจและให
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ไดรับการเลี้ยงดูอยางมีคุณคา   ตลอดจนรณรงคใหคนไทยไมบริโภคเนื้อควาย  อีกทั้งยังกอตั้ง
หมูบานจําลองข้ึน เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลางและถายทอดวิธีการ
ดําเนินชีวิตของชาวนาไทยในอดีต  โดยการรวบรวมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิตของชาวนามาจัดแสดงไวในโครงการจนเกิดเปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้น 

 
ดังนั้น จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดสรุปอุดมการณในการกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย

ได 3 รูปแบบ คือ 
 
5.1.1.1  เพื่อธํารงคอนุรักษควายไทยไวมิใหสูญพันธุไปจากเมืองไทย และใหไดรับการ

เล้ียงดูอยางมีคุณคา 
5.1.1.2  เพื่อใหคนไทยและเยาวชนรุนหลังไดเรียนรู ศึกษาสภาพวิถีชีวิตบรรพบุรุษไทย

พื้นบานภาคกลางในสมัยกอน 
5.1.1.3  เพื่อรณรงคใหคนไทยละเวนจากการบริโภคเนื้อควาย 
 

5.1.2 การสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน 
 
จากการพูดคุยกับชาวบานในหมูบานอนุรักษควายไทย และการสังเกตสภาพแวดลอม

ภายในหมูบาน ผูวิจัยพบวา โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย ไดจัดจําลองวิถีชีวิตของชาวนาไทย
พื้นบานภาคกลางในสมัยกอน แสดงการดํารงชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย ดวยการประกอบ
อาชีพหลัก คือ การทําเกษตรกรรม การทําไรไถนา โดยใชแรงงานจากสัตว คือ ควายในการทุนแรง 
ในการไถนา การนวดขาว ยามเมื่อเสร็จจากฤดูการทํานา แลวก็จะมีการปลูกพืชผักเอาไวกินภายใน
ครัวเรือน มีการเลี้ยงสัตวไวเปนอาชีพเสริมและเพื่อการบริโภค ซ่ึงจากการบอกเลาทั้งหมดจะเห็น
ไดวาวิถีชีวิตของชาวนามีความเปนอยูอยางเรียบงาย ปราศจากการแกงแยงแขงขัน มีวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม แมวาการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานของหมูบานอนุรักษควายไทย จะ
เปนเพียงการจัดแสดงและจําลองขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวและเยาวชนไดศึกษาเรียนรู หากแต
ชาวบานในหมูบานอนุรักษควายไทยไดดํารงชีวิตอยูจริงตามแบบวิถีชีวิตของชาวนาไทย เมื่อครั้ง
สมัยบรรพบุรุษ โดยที่ชาวบานไมไดรูสึกวา เปนเพียงการแสดงหรือการจําลองขึ้นเทานั้น หากแต
กลับภูมิใจที่ตนเองไดเปนสวนหนึ่งในการชวยสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามเหลานี้ 
มิใหเลือนหายไปกับกระแสความเจริญของสังคมยุคใหม 
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5.1.3 สื่อพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรมของหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
ส่ือพื้นบานที่หมูบานอนุรักษควายไทยใชในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทอง 

เที่ยวเชิงอนุรักษ สามารถแบงได 5 ประเภท โดยผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของ อ.สมควร  กวียะ 
ดังนี้ 

 
5.1.3.1 ส่ือโสต  อันไดแก เพลง ดนตรี คําพังเพย นิทาน หรือเร่ืองตลกพื้นบาน 

หมูบานอนุรักษควายไทยไดใชวิธีการนําเอาเพลงและดนตรีพื้นบาน มาเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อแสดงแกนักทองเที่ยว โดยใชการแสดง
เพลงอีแซว ซ่ึงเปนศิลปะการละเลนของคนไทยพื้นบานภาคกลางดั้งเดิม มาชวยสรางความ
สนุกสนานครื้นเครงแกนักทองเที่ยว   

นอกจากนี้ หมูบานอนุรักษควายไทยยังไดบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานควายไทยแก
นักทองเที่ยวใหไดรับความรูอีกดวย โดยคําบอกเลาเกี่ยวกับตํานานควายเหลานี้ นักทองเที่ยวจะ
ไดรับฟงจาก คุณ ธวัชชัย พุมพุก นักพากษการแสดงควายของหมูบาน 

 
5.1.3.2 ส่ือทัศน คือส่ือพื้นบานประเภทสถาปตยกรรม  อุปกรณการแสดง 

อุปกรณเครื่องใชและภาษาทาทาง 
หมูบานอนุรักษควายไทยมีสถาปตยกรรมที่เดน ๆ ซ่ึงถือไดวาเปนสื่อพ้ืนบาน ก็คือบาน 

เรือนไทยภาคกลางในลักษณะตาง ๆ  ที่ปลูกสรางขึ้นตามฐานะของผูอยูอาศัยพื้นบานชนบทแบบ
ดั้งเดิม ผูที่มีฐานะคอนขางดีก็จะอยูอาศัยบานไมเรือนไทยใตถุนสูง สวนผูที่พึ่งเริ่มตนสราง
ครอบครัวก็จะอยูอาศัยบานไมทรงไทยขนาดยอม และกระทอมลดหล่ันกันลงมา โดยหมูบาน
อนุรักษควายไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษบานเรือนไทยภาคกลาง โดยจะคง
รูปแบบบานดั้งเดิมไวใหมากที่สุด 

สําหรับสื่อพื้นบานประเภทครรลองทัศนในลักษณะอุปกรณการแสดงก็จะเนนในเรื่อง
ของชุดการแสดงของนักเรียนที่สวมใสเพื่อแสดงเพลงอีแซว ซ่ึงเปนเพลงพื้นบาน ไวแสดงเพือ่ความ
สนุกสนานแกนักทองเที่ยว สีสันของเสื้อผา ก็จะมีลักษณะเดน คือเปนเสื้อระบายลูกไมสีสดใส และ
นุงหมโจงกระเบน สวนการแสดงของชาวบานก็จะเนนชุดมอฮอม สวมผาถุงและโจงกระเบน ตาม
แบบคนพื้นบานสมัยบรรพบุรุษ 

หมูบานอนุรักษควายไทยยังมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช ที่ถือเปนสื่อพื้นบานที่
สําคัญมากมาย ที่เดนชัดและนํามาเปนสื่อพ้ืนบานในการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อ
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สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประกอบไปดวย เครื่องสีขาวโบราณ ครกกระเดื่อง ยุงขาว คราดไถ
นา เกวียน เครื่องเรือน เครื่องใชโบราณ เตาดินเผาสําหรับทําน้ําตาลปกแบบโบราณ กระดง สุมไก 
ตะครอง ซ่ึงอุปกรณเหลานี้จัดแสดงไวเพื่อเปนสื่อใหนักทองเที่ยวไดเห็นถึงอุปกรณและเครื่องมือที่
ใชในวิถีชีวิตของชาวนาไทยในอดีต 

 
5.1.3.3 ส่ือโสตทัศน  ประกอบดวย การฟอนรํา การละเลน พิธีการและวิถีชีวิต 

ชาวบานของหมูบานอนุรักษควายไทย ไดใชการรําซ่ึงใชในขบวนแหขันหมากของ
เจาบาวเพื่อเดนิทางมายังบานเจาสาวเปนการรองรําตามจังหวะเพลง ประกอบในการจัดแสดงจําลอง
พิธีการแตงงานของประเพณีพื้นบานภาคกลาง เปนกิจกรรมการละเลนที่สรางความสนุกสนาน
คร้ืนเครงแกนกัทองเที่ยว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เปนสื่อพื้นบานประเภทครรลองโสตทัศน 

ในสวนของการละเลนของหมูบานอนุรักษควายไทย ก็ไดเลือกสื่อพื้นบานประเภทการ
แสดงเพลงอีแซว โดยส่ือออกมาผานการแสดงของนักเรียน ดวยเหตุผลที่วาการแสดงเพลงอีแซว 
เปนการแสดงที่เปนศิลปะพืน้บานของคนไทยภาคกลาง โดยเฉพาะของจังหวดัสุพรรณบุรี 

 
5.1.3.4 ส่ือรสหรือกล่ิน  ไดแกรสและกลิ่นของขนมพื้นบาน หรือดอกไม ใช

ประกอบในงานพิธีหรือเทศกาลสําคัญ ตาง ๆ เชน ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด มาเปนสื่อ
พื้นบานประเภทครรลองรส เพื่อไวสาธิตการทําและจําหนาย แกนักทองเที่ยว เนื่องจากขนมแตละ
ชนิดมีเสนหที่แตกตางกันออกไป แตแฝงไปดวยความละเมียดละไมความวิจิตรบรรจงอยูใน
รูปลักษณ กล่ิน รสของขนม ที่สําคัญ ขนมไทยภาคกลาง แสดงใหเห็นวา เปนคนใจเย็นรักสงบ มี
ฝมือเชิงศิลปะ 

สําหรับดอกไมนั้น หมูบานอนุรักษควายไทย โดยผูกอตั้งโครงการไดสรรหาตนไม 
ดอกไมนานาพันธุ มาบรรจงปลูกไวใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับบรรยากาศของรีสอรท ทองเที่ยว 
ทามกลางแมกไมธรรมชาติ สัมผัสกับกลิ่นหอมของมงคลดอกไม และความรมร่ืนของตนกรางยักษ 

 
5.1.3.5  ส่ือทักษะ  ไดแก  การกระทําหรือการมีสวนรวม 

การทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย นับเปนการทองเที่ยวที่คุมคา เพราะนอกจาก
นัก ทองเที่ยวจะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว นักทองเที่ยวยังจะไดรวมกิจกรรมการนั่ง
ควายเทียมเกวียน พรอมกับการชื่นชมทัศนียภาพ ความเปนทองทุงอยางแทจริง ซ่ึงเปนเอกลกัษณอีก
อยางหนึ่ง ที่ทําใหการทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทยมีความแตกตางจากแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอ่ืน ๆ  
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ในสวนของของจัดแสดงจําลองประเพณีการแตงงาน ซ่ึงเปนประเพณีอันดีงาม ตาม
แบบดั้งเดิมของไทย ก็ไดเปดโอกาสใหบรรดานักทองเที่ยวไดเขารวมกิจกรรมก็คือ การรวมรด
น้ําสังขใหแกคูบาวสาว ถือเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักทองเที่ยวไดเขามามีสวนรวม และหลังจากการ
สังเกตของผูวิจัยพบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญจะมีความสนใจและรูสึกตื่นเตนที่ไดมีโอกาสไดเขา
รวมพิธี โดยเฉพาะนักทองเที่ยวกลุมเด็ก 

 
5.1.4 การแปรสื่อพื้นบานใหเปนทุนวัฒนธรรม 

 มีกระบวนการแปรสื่อพื้นบานใหเปนทุนวัฒนธรรม 2 แนวทาง คือ 
 

5.1.4.1 การแปรสื่อพ้ืนบานใหเปนสินคาทางวัฒนธรรม ดวยการแสดงจําลองวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบานในภาคกลาง เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสและเรียนรูวิถีชีวิตความ
เปนอยูของคนไทยชนบทแถบภาคกลาง 
 

5.1.4.2 การแปรสื่อพื้นบานใหเปนสินคาทางวัฒนธรรมดวยกิจกรรมการ
ทองเที่ยวภายในหมูบานอนุรักษควายไทย ไดแก การถายรูปไวเปนที่ระลึก กิจกรรมการทองเที่ยว
ชมพิพิธภัณฑประมง การใหอาหารปลาบริเวณสระขนาดใหญ การเที่ยวชมหมูบานชนบทไทย ลาน
แสดงความสามารถของควาย ชมกรรมวิธีการผลิตน้ําตาลปกจากเตาดินเผา แบบดั้งเดิมการชมสวน
สมุนไพร ซ่ึงมีการจัดสวนสมุนไพรที่หายากกวา 50 ชนิด และการเที่ยวชมสวนสัตว 
 

การตอนรับนักทองเที่ยวที่มาเยือน หมูบานอนุรักษควายไทยนั้น เนนในเรื่องของการ
ดําเนินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานภาคกลาง ที่ถายทอดสูนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความประทับใจ 
มีโอกาสไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ทองถ่ิน ตามวัตถุประสงคของโครงการ สงผลใหนักทองเที่ยวไดเห็นตัวตนที่แทจริงของชาวบาน 
โดยเฉพาะ ภาษาพื้นบาน ซ่ึงเปนภาษาพูดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่เรียกวา “เหนอแบบสุพรรณ” 

 
5.1.5 สื่อพื้นบานกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ส่ือพื้นบานเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทย ได

แบงเปน 4 ประเภท ตามแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ดังนี้ 
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5.1.5.1  การใชทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ไมสงผลกระทบดานลบใหกับ
ส่ิงแวดลอม เชน กิจกรรมจําลองวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนาไทยในอดีต การอนุรักษและรณรงค
มิใหนักทองเที่ยวกินเนื้อควายเปนอาหาร การสืบสานประเพณีไทยพื้นบานแบบดั้งเดิมใหธํารงคอยู
อยางยั่งยืน 

 
5.1.5.2   การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  เปนการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจและจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหแกนักทองเที่ยว ดังที่หมูบานอนุรักษ
ควายไทยไดสรางจิตสํานึกในการอนุรักษควายไทยไวไมใหสูญพันธุ  ดวยการรับอุปการะดูแลเลี้ยง
ควายอยางมีคุณคา และทําการรณรงคใหนักทองเที่ยวละเวนจากการบริโภคเนื้อควาย 

 
5.1.5.3   การสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวที่มักปรารถนาหรือสนใจที่จะ

ศึกษาเรียนรูธรรมชาติ ตลอดจนแหลงสภาพภูมิทัศนตามธรรมชาติที่ยากลําบากตอการเดินทางเชน
การที่นัก ทองเที่ยวไดรวมกิจกรรมการนั่งควายเทียมเกวียน การขี่ควายหรือการแสดงความสามารถ
ของควาย 

 
5.5.5.4   การใหชุมชนไดมีสวนรวม  ไดรับประโยชนจากการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งทางตรงและทางออม อันจะกอใหเกิดการกระจายรายได ซ่ึงเปนสิ่งสําคญัยิง่
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนทองถ่ิน โดยหมูบานอนุรักษควายไทยไดเปดโอกาสให
ชุมชนในทองถ่ิไดเขามาจับจองแผง เพื่อเชาที่จําหนายสินคา อันกอใหเกิดรายได นอกจากนี้ ชุมชน
บริเวณใกลเคียงโครงการ ก็สามารถจะจําหนายสินคาและบริการใหแกนักทองเที่ยวไดตามความ
ประสงค อันกอใหเกิดรายไดแกคนในชุมชน 
 

5.1.6 การตลาดเพื่อการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
หมูบานอนุรักษควายไทยเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่อบอวล

ไปดวยกล่ินของความเปนทองทุง  จึงเปนสถานที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศใหเดิน
ทางเขามาเที่ยวชม ดวยเหตุนี้เอง  จึงทําใหชาวบานที่มีภูมิลําเนาในระแวกใกลเคียง  ตางมีรายไดจาก
การจําหนายสินคา ทั้งที่เปนรานคาใกลเคียง  และชาวบานที่เขามาจับจองพื้นที่จําหนายสินคาภายใน
โครงการทําใหชาวบานมีรายไดเสริมที่เดนชัดจากการเปนแหลงทองเที่ยว ตามแนวคิดของฉลองศรี  
พิมลสมพงศ เร่ืององคประกอบของตลาด คือ มีผูซ้ืออันไดแกนักทองเที่ยว ผูขาย สินคาและบริการ 
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5.1.7 หมูบานอนุรักษควายไทยกับความประทับใจของนักทองเที่ยว 
 
ดวยวัตถุประสงคของผูกอตั้งโครงการที่มีปณิธานอันแนวแน  ในการกอตั้งหมูบาน

อนุรักษควายไทย  เพื่อหวังใหเปนสถานที่รวบรวมและอนุรักษควายไทยมิใหสูญพันธุลงไป 
สงเสริมใหมีการ ดูแลควายอยางมีคุณคา   ตลอดจนนําควายมาฝกหัดจนสามารถแสดงความสามารถ
ถึงความนารัก แสนรูใหเปนที่ประจักษตอสายตาของนักทองเที่ยว รวมถึงการรณรงคมิให
นักทองเที่ยวบริโภคเนื้อควาย และนอกจากนี้ยังมีการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาค
กลาง โดยการตระเวนจัดหาซื้อและทําการรวบรวม อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชชาวนาเกา ๆ เชนบาน
ทรงไทยเกา ๆ จากที่ตาง ๆ มาจัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวไดชมจึงเกิดเปนวิถีชีวิตคนไทยพื้นบาน
ภาคกลางที่ครบวงจร 

 
ทั้งหมดนี้เอง คือ ส่ิงที่ทางหมูบานอนุรักษควายไทยไดรังสรรคขึ้นเพื่อไวบริการแก

นักทองเที่ยว ใหเกิดความประทับใจและเขาใจในอุดมการณสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูกอตั้ง
หมูบานอนุรักษควายไทย พบวา นักทองเที่ยวมีความประทับใจสื่อพื้นบาน และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 

 
5.1.7.1 ความประทับใจตอวิถีชีวิตชนบทชาวนาไทยสมัยบรรพบุรุษ เนื่องจาก

ปจจุบัน สภาพวิถีชีวิตชาวนาไทนชนบทแบบสมัยดั้งเดิมไดสูญหายไปกับกระแสธารของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมทุนนิยมยุคใหม ภาพการทําไรไถนาแบบดั้งเดิม โดยใชแรงงานจากควายจึงไม
ปรากฎในภาวะปจจุบัน นักทองเที่ยวจึงเกิดความประทับใจในการจําลองวิถีชีวิตชาวนาไทย
สมัยกอน เปรียบเสมือนกับการกลับไปยอนภาพอดีตอีกครั้ง 
 

5.1.7.2 ความประทับใจตอการแสดงความสามารถของควาย  ดวยหมูบาน
อนุรักษควายไทย ถือเปนสถานที่แหงแรกและแหงเดียวในประเทศที่มีการสงเสริมและดูแลควาย
อยางมีคุณคา มีการนําควายมาทําการฝกใหแสดงความสามารถ จนเปนที่ประจักษแกสายตาของ
บรรดานักทองเที่ยว ที่เคยมีคํากลาววา ควายเปนสัตวที่มีสมองนอย  เมื่อทางหมูบานนําควายมา
ฝกสอน จนสามารถแสดงความสามารถได เชน การยิ้ม การสวัสดี การยกขา การเดินขึ้นที่สูง จึง
สรางความประทับใจและความสนุกสนานแกนักทองเที่ยวไดเปนอยางมาก 
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5.1.7.3 ความประทับใจจากการจําลองวัฒนธรรมประเพณีการแตงงานแบบ
พื้นบานไทยภาคกลาง  ที่ไดเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขามาชมและเขามามีสวนรวมในพิธี
ตลอด จนการบรรยายใหความรูถึงประวัติความเปนมาและอธิบายความหมายของความสําคัญใน
ส่ิงของที่ใชในการประกอบพิธี ทําใหนักทองเที่ยวมีความเพลิดเพลินและไดรับความรูตลอดการ
รวมพิธี 
 

5.1.7.4   น้ําใจและอัธยาศัยไมตรีของชาวบาน เพราะความประทับใจที่เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมของชาวบานในหมูบานอนุรักษควายไทย ที่แสดงออกมาและปฏิบัติกับนักทองเที่ยว
ดวยความจริงใจ ลวนเปนมิตรไมตรีและสรางความประทับใจแกบรรดานักทองเที่ยวอยางมิรูลืม 

 
ตารางที่ 5.1  แสดงภาพรวมการกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
 

ผูกอตั้งหมูบานอนุรักษควายไทย 
คือ ส.ส.ประภัตร  โพธสธน

 
 
 
 

อุดมการณในการกอตั้งหมูบาน 
- เพื่อการอนุรักษควายไทยมใิหสูญหาย 
- สงเสริมใหมีการดูแลเล้ียงควายอยางมีคณุคา 
- รณรงคมิใหบริโภคเนื้อควาย

 
 
 
 
 

วิถีชีวิตและวฒันธรรมพื้นบานไทยภาคกลาง 
- การจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน 
- สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน 

 
 
 
 

 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
“หมูบานอนุรักษควายไทย” 
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5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  ความสําคัญของการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการอนุรักษควายไทย 
 

   5.2.1.1 ความสําคัญของการอนุรักษควายไทย 
 

จากการสัมภาษณเลขานุการผูกอตั้งโครงการหมูบานอนุรักษควายไทย  ถึงการอนุรักษ
ควายและการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน  ของหมูบานอนุรักษควายไทย  ผูวิจัยพบวา 
ความคิดแรกเริ่มในการทําการอนุรักษมาจากที่ผูกอตั้งหมูบาน  คือ ทาน ส.ส.ประภัตร   โพธสุธน  ได
เล็งเห็นวาในปจจุบันจํานวนควายในประเทศกําลังเหลือนอยลง   อันเนื่องมาจากการบริโภคเนื้อควาย   
และการเลี้ยงควายไวเพื่อการจําหนายไปสูผูบริโภค   จึงมีผลใหประชากรควายในประเทศลดจํานวน
ลงอยางรวดเร็ว   และอาจสงผลใหสัตวมีคุณคาอยางควาย   อาจมีการสูญพันธุไปจากเมืองไทยได   ซ่ึง
เมื่อหวนยอนกลับไปในอดีต   ควายเปนสัตวที่อยูคูเกียรติชาวนาไทยมา  โดยตลอด ภาพการทําไรไถ
นาของบรรพบุรุษ   โดยใชแรงงานจากควาย  ยังคงตราตรึงอยูในหองแหงความทรงจําที่ดีตลอดมา   
แตปจจุบันการเลี้ยงควายดําเนินไปเพื่อธุรกิจทางการบริโภคเทานั้น  ทําใหคุณคาของควายที่เคยสําคัญ
และยิ่งใหญกลายมาเปนสัตวเพื่อการบริโภคเพียงอยางเดียว 

 
ดวยความสําคัญดังกลาว จึงเปนที่มาของการเริ่มตนการเลี้ยงควาย เพื่อการอนุรักษอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งจากการรับซื้อ การไปไถชีวิตจากโรงฆาสัตว การรับบริจาคจากชาวบาน 
จนสามารถมีจํานวนควายอยูในความดูแลเกือบ 200 ตัว ควายทั้งหมดในหมูบานอนุรักษควายไทย 
ไดรับการดูแลอยางมีคุณคา สมกับเมื่อสมัยกอนที่ควายเคยสรางคุณคาและทําประโยชนอันใหญ
หลวงใหกับเกษตรกรไทย 

 
เมื่อมีจํานวนควายเพิ่มมากขึ้น กลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยวที่

หมูบานอนุรักษควายไทยจึงถูกนํามาใชในการชวยแบงเบาภาระคาใชจายอันหนักอ้ึงแตเปยมไปดวย
ปณิธานอันแนวแนของผูกอตั้งโครงการ ดวยการนําควายมาฝกทําการแสดง ใหสามารถแสดง
ความสามารถได ที่บางคนเคยพูดวา ควายเปนสัตวที่มีมันสมองนอย และที่หมูบานอนุรักษควาย
ไทยแหงนี้ไดทําใหหลายคนไดประจักษแกสายตาแลววา ควายสามารถแสดงความสามารถไดอยาง
ที่บางคนอาจไมคาดคิด ทั้งการสวัสดี การยิ้ม การทําตามคําส่ังของครูฝก ดวยการยกขาการเดินขาม
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ส่ิงกีดขวาง และการเดินขึ้นที่สูง ความสามารถของควายเหลานี้สามารถดึงดูดและสรางความ
ประทับใจใหแกนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

 
5.2.2 ความสําคัญของการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลางที่มีตอ

แนวคิดชุมชนเทียม 
 
เมื่อมีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมการแสดงความสามารถของควายเพิ่มมากขึ้น 

ความคิดในการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาคกลางก็เกิดขึ้นมาเริ่มจากการไปหาซื้อ
และรวบรวมวัสดุ อุปกรณวิถีชีวิตชาวนาไทยเกา ๆ เชนยุงขาว เกวียน ครกกระเดื่อง คราดไถนา สี
โบกหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา เครื่องสีขาว ฯลฯ รวมทั้งการไปขอซื้อบานทรงไทยเกา ๆ ที่มีอายุ
กวารอยป มาปลูกไว เพื่อหวังใหเกิดเปนวิถีชีวิตชาวนาไทยจําลองขึ้นมา มีการรับชาวบานที่อยูอาศัย
ในละแวก เขามาดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางวิถีไทยขึ้น จัดใหมีการดําเนินชีวิตความเปนอยูอยาง
เรียบงาย สามารถปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตวเร่ิมจากการไปหาซื้อและรวบรวมวัสดุ อุปกรณวิถี
ชีวิตชาวนาไทยเกา ๆ เชน ยุงขาว เกวียน ครกกระเดื่อง คราดไถนา สีโบกหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
เครื่องสีขาว ฯลฯ รวมทั้งการไปขอซื้อบานทรงไทยเกา ๆ ที่มีอายุกวา รอยป มาปลูกไว เพื่อหวังให
เกิดเปนวิถีชีวิตชาวนาไทยจําลองขึ้นมา มีการรับชาวบานที่อยูอาศัยในละแวก เขามาดําเนินชีวิต
ความเปนอยูอยางวิถีไทยขึ้น จัดใหมีการดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย สามารถปลูกผักสวน
ครัว และเลี้ยงสัตวไวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูศึกษาไป
พรอมกับการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และไมลืมที่จะปลูกฝงคานิยมการละเวนจากการบริโภค
เนื้อควายดวย 

 
การดําเนินการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยพื้นบานภาคกลาง มีความสําคัญตอ

แนวคิดเรื่องชุมชนเทียม ของ Schuler (1996) ไดกลาวถึงสาระที่เปนแกนของชุมชนใหมดังตอไปนี้ 
 
1. ประกอบดวยวัฒนธรรม หมูบานอนุรักษควายไทยมีการจําลองวัฒนธรรมประเพณี

ของทองถ่ินที่ยังคงยึดถือหรือปฏิบัติกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ นํามาใชในกิจกรรมของการทองเที่ยว
ของหมูบาน และไดรับการสืบทอดอนุรักษเอาไวอยางมีคุณคาและมีประโยชน เชนการจําลอง
ประเพณีแตงงาน การแสดงเพลงอีแซว เปนตน 
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2. การศึกษา เมื่อนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมที่หมูบานอนุรักษควายไทย และไดชม
การแสดงควาย ก็จะไดรับรูเร่ือราวเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของควายไทยโดยวิทยากร คือ คุณ
ธวัชชัย พุมพุก ซ่ึงจะบรรยายประวัติของควายไทยตลอดจนวิถีชีวิตของชาวนาไทย 

3. ประชาธิปไตยที่เปนปกแผน   ชาวบานในหมูบานอนุรักษควายไทยทุกคนมีการ
รวมมือรวมใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน      สรรสรางใหการสืบสานตํานวนวิถีชีวิตชาวนาไทย  มี
การสืบทอดอยางยั่งยืนอยางเปนปกแผน บนความมีประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพตามครรลองวิถี
ชีวิตชาวนา 

4. พลานามัยและความผาสุก ความผาสุกของชาวบานเกิดขึ้นจากการไดมาเปนสวน
หนึ่งของการจําลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบาน ที่มีชีวิตอยูอยางเรียบงาย เปรียบเสมือนความมีตัวตน
อยูจริง ตามสภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

5. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เมื่อนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมภายในหมูบานทําให
สภาพเศรษฐกิจภายในหมูบานเกิดการไหลเวียนและมีสภาพคลองมากขึ้น สามารถชวยแบงเบา
คาใชจายการดําเนินงานภายในโครงการไดเปนอยางดี 

6. สารสนเทศและการสื่อสาร การสื่อสารในหมูบานคือ การบอกกลาวหรือเลา
เร่ืองราววิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบานภาคกลาง จากชาวบานไปสูนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการศึกษา
เรียนรู เชน วิทยากรไดเลาประวัติความเปนมาของควายไทย และวิถีชีวิตชาวนา หรือ การอธิบาย
ความสําคัญของประเพณีการแตงงาน 

 
นอกจากนี้ ชุมชนเทียม (pseudo-community) ตามแนวคิดของ James Beniger (1987) 

และ Scott Peck (1987) ไดอธิบายวา ชุมชนเทียม คือภาคีที่ไรตัวตน จําลองขึ้นเสมือนมีตัวตน มี
ความสําคัญกับหมูบานควายไทย ดังตอไปนี้ 

 
1. จําลองขึ้นเปนวิถีชีวิตและวัฒฯธรรมพื้นบาน เนื่องจากหมูบานอนุรักษควายไทย มี

การจัดจําลองวิถีชีวิตชาวนาไทย การคราดนา ไถนาโดยใชแรงงานจากควายตามแบบสมัยกอน มี
การรวบรวมวัสดุอุปกรณสําหรับใชเพื่อยังชีพ มาจัดแสดงและใชประกอบกับการจําลอง มีการจาง
ชาวบานในระแวก มาเปนตัวดําเนินเรื่องในการจําลอง เชน การจําลองประเพณีแตงงาน การจําลอง
วิถีชีวิตชาวนา ตลอดจนใหชาวบานเขามาอยูอาศัยมีการปลูกผักพืชสวนครัว และเลี้ยงสัตวเพื่อการ
บริโภคและจําหนาย เหมือนดั่งการมีวิถีชีวิตจริง เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูศึกษาเสมือนการ
ยอนกลับไปสูครรลองวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต  
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2. มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานอยูจริง เพราะชาวบานในหมูบานไดดํารงอยูตาม
ครรลองวิถีชนบทไทยตามความเปนจริง มีการอยูอาศัยในบานทรงไทย หรือเรือนกระทอมอยูจริง 
เพราะนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในหมูบานอนุรักษควายไทย ตางมีความคาดหวังอยากจะเห็น
วิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถ่ิน ฉะนั้นสภาพการดํารงชีวิตอยูของชาวบานภายในหมูบาน จึงดําเนินไป
ดวยวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถ่ินอยางแทจริง เสมือนไมใชการจําลอง  

 
1.1 ผลกระทบดานลบของการจัดการโครงการหมูบานอนุรักษควายไทย และการ

จําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน 
 
การจัดตั้งโครงการหมูบานอนุรักษควายไทยขึ้นนี้ ทางผูกอตั้งโครงการตองไมลืมเลือน

วา ปณิธานและเปาหมายของการกอเกิดหมูบานแหงนี้ อยูที่การอนุรักษควายไทยไว มิใหสูญพันธุ 
ตลอดจนมุงสืบสานจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน ชาวนาไทยในอดีต เพื่อคงไวใหเยาวชน
รุนหลังไดเรียนรูศึกษาสภาพวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทยในสมัยกอน ซ่ึงอุดมการณของผูกอตั้ง
โครงการหมูบานอนุรักษควายไทย ที่กลาวมานี้ลวนเปนปณิธานที่ดูแลวมีคุณคา และนับเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอสังคมไทย ตลอดจนประชากรภายในประเทศ ที่ควายไทย จะไมตกเปนสัตว
เพื่อการบริโภคของมนุษยเพียงอยางเดียว ชวยช้ีใหประชาชนไดเล็งเห็น ถึงคุณประโยชนที่แทจริง
ของควายที่มีมาตั้งแตในอดีต แตหากผูกอตั้งโครงการนําอุดมการณที่กลาวมาทั้งหมด มาใชเปน
เครื่องมือเพื่อหวังผลทางธุรกิจ มีการคากําไรในเชิงพาณิชยเกิดขึ้น ปณิธานที่เคยมีคุณคาสูงสง ก็จะ
กลับกลายเปนระบบทุนนิยมขึ้นมาในทันที อีกทั้งตองระวังอยางยิ่งในการไมนําโครงการมีคุณคา
เหลานี้ มาชวยเสริมสรางภาพลักษณ ของผูกอตั้งโครงการ เพื่อชวยเพิ่มฐานคะแนนความนิยม
ในทางการเมือง อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนของผูกอตั้งโครงการเพียงอยางเดียว ใหโครงการ
หมูบานอนุรักษควายไทย และการจําลองวิภีชีวิตของชาวนาไทยพื้นบานภาคกลางนี้ เปนศูนยรวม
แหงการเรียนรูศึกษา และเปนสถานที่สงเสริมดูแลควายอยางมีคุณคาสืบทอดเปนมรดกมิใหเสื่อม
สลายไป ดังที่หมูบานอนุรักษควายไทยไดปฏิบัติใหธํารงอยูตราบเทาทุกวันนี้ 

 
5.2.2 ความสําคัญของการจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการอนุรักษควาย

ไทยท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 
จากการศึกษาดวยการสัมภาษณและการสังเกตจากเลขานุการผูกอตั้งหมูบานอนุรักษ

ควายไทยชาวบานและเจาหนาที่ในหมูบาน   ตลอดจนนักทองเที่ยว   ผูวิจัยพบวา  การจําลองวิถีชีวติ
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และวัฒนธรรมพื้นบานและการอนุรักษควายไทย   ไดสงผลดีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตาม
แนวทางของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีหัวใจหลักอยูที่   การอนุรักษ   การฟนฟู   การประยกุตและ
การสรางใหม   โดยมีปจจัยหลักที่กอใหเกิดการปฏิบัติตามแนวทางของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยู
ที่การจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว   และจุดขายของการทองเที่ยว
ที่หมูบานอนุรักษควายไทยอยูที่ “การจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน” ดังนั้นหมูบานอนุรักษ
ควายไทย จึงมีความสําคัญตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้ 

 
- การอนุรักษ  วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ินและการดูแลควายอยางมี

คุณคาที่ยังคงยึดถือหรือปฏิบัติกันมา ตั้งแตคร้ังบรรพบุรุษ ก็สามารถนํามาเปนสื่อพื้นบานในการ
จําลองกิจกรรมตาง ๆ ของการทองเที่ยว เพื่อใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตลอดจนควายไทยเหลานั้น
ไดรับการสืบสานและอนุรักษเอาไวอยางมีคาและมีประโยชน เชน การจําลองพิธีแตงงาน เพลงอี
แซว การทําไรไถนาโดยใชแรงงานจากควาย ภูมิปญญาดานการปลูกพืชสมุนไพร การทําน้ําตาลปก
จากเตาดินเผา เปนตน เมื่อเยาวชนของหมูบานและนักทองเที่ยว ไดเห็นการใหความสําคัญของ
ผูใหญในการอนุรักษส่ิงเหลานี้ ก็จะกอใหเกิดการเรียนรูและเขามาเปนสวนหนึ่งในการรวมแรงรวม
ใจกันอนุรักษขึ้นมาได เชน การชวยกันไมบริโภคเนื้อควาย เปนตน  

 
การจัดการการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทยจึงนาจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะ

สงเสริมใหเกิดกระแสอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน โดยมุมมองและแนวคิดใหม ๆ วา
ปจจุบันวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนสื่อพื้นบานเหลานี้ สามารถนํามาแปรเปนทุนวัฒนธรรมในกิจกรรม
ดานการทองเที่ยวเพื่อนํารายไดเขาสูชุมชน เมื่อชาวบานชวยกันอนุรักษวัฒนธรรม การทองเที่ยวที่
เนนการขายวัฒนธรรม ก็จะยั่งยืน 

 
- การฟนฟู  ดวยการนําเอาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานที่ถูกละเลยหรือหลงลืมไป

ตามกาลเวลากลับมาใชใหม โดยใหเปนวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ดังที่  หมูบาน
อนุรักษควายไทย ไดฟนฟู การใชควายเทียมเกวียน เพื่อบรรทุกสัมภาระไปยังไรนา หรือการคราด
นาโดยใชแรงงานจากควาย หลังจากที่ความเจริญและความสะดวกสบายทําใหคนในหมูบานนิยมใช
รถไถนามากกวาการใชแรงงานจากควาย ที่จางหายไปจากสังคมไทย หมูบานอนุรักษควายไทยจึง
ใชควายเทียมเกวียน และการคราดนาจากควายมาจําลองเปนวิถีชีวิตทองถ่ินใหนักทองเที่ยวได
เรียนรูศึกษาและเปนการฟนฟูมรดกอันลํ้าคาของสังคมไทยใหถูกปรากฎขึ้นอีกครั้ง 
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- การประยุกต  ที่หมูบานอนุรักษควายไทยไดมีการนําควายมาประยุกต นอกจากการ
เทียมเกวียนและการคราดนา คือการนําควายมาฝก จนสามารถแสดงความสามารถใหสรางความ
สําราญจนเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยว ที่ในอดีต ควายถือเปนสัตวที่ใชแรงงานเพียงอยาง
เดียว แตในปจจุบันควายสามารถแสดงความสามารถดวยการสวัสดี ยิ้ม ยกขาซาย-ขวา การนอนตาย 
การเดินขามสิ่งกีดขวาง และการเดินขึ้นที่สูงชัน เปนตน นอกจากจะไดสืบสานวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพื้นบาน และการอนุรักษควายแลว นักทองเที่ยวยังไดชมความนารักจากการแสดง
ความสามารถของควายจนเกิดความประทับใจดวย 

 
- การสรางใหม  เกิดจากการนําวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานมาจําลอง และนําความ 

สามารถของควายไทยมาแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยวไดชม และใหนักทองเที่ยวไดพบกับบทบาทใหม
ของวัฒนธรรมเหลานี้ วามิไดเปนสิ่งที่สรางความสนุกสนานหรือมีความสําคัญตอกิจกรรมดานวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมเทานั้น แตแนวทางการนําสื่อพื้นบานมาเปนสินคาทางวัฒนธรรมผานการทองเที่ยว 
ยังสรางบทบาทใหมใหกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน วาเปนสิ่งที่มีมูลคา สรางความตองการ
ใหกับนักทองเที่ยว จนเปนจุดขายที่สําคัญของการทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย 

 
5.2.3 วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบานและการอนุรักษควายกับจุดขายของหมูบานอนุรักษ

ควายไทย 
 
ผูกอตั้งโครงการและคุณจําลอง เสือนอย ไดมีมุมมองและอุดมการณในการกอตั้ง

หมูบานอนุรักษควายไทยอยูที่การชวยเหลือดูแลและอนุรักษควายไทย มิใหสูญพันธุไปจาก
เมืองไทย ในปจจุบันมีจํานวนควาย เหลืออยูในประเทศไทยไมถึง 300,000 ตัว สาเหตุที่ควายลด
จํานวนลงก็เพราะคนไทยกินเนื้อควายกันมาก การที่จะใหองคกรหนึ่งองคกรใด มาแกไขเพียงลําพัง
คงเปนเรื่องที่ทําไดยาก หากคนไทยยังคงบริโภคเนื้อควายกันอยู ผูกอตั้งโครงการจึงหาวิธีที่จะชวย
ใหควายมีการเพิ่มจํานวนขึ้น ดวยการจัดหาทั้งการขอรับบริจาค การไปไถชีวิต และการรับซื้อ การ
รวบรวมไว เมื่อมีจํานวนควายเพิ่มมากขึ้น ก็ยอมมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว ผูกอตั้ง
โครงการจึงไดมีความคิดที่วา นําควายที่มีอยูมาทําการฝกสอนใหสามารถแสดงความสามารถได ซ่ึง
จะนําพานักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชม เพื่อจะไดมีเม็ดเงินไหลเวียนเขามาชวยแบงเบาภาระคาใชจายที่
เกิดขึ้นลงไปไดบาง เมื่อมีนักทองเที่ยวมากขึ้น การจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานไทยภาค
กลาง จึงเปนจุดขายที่สําคัญตอมา ที่นาจะทําใหการทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย ครบวงจร
มากขึ้น คุณจําลอง เสือนอย จึงทําการไปหาซื้อและรวบรวม วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ที่ใช
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ในการดําเนินชีวิตของชาวนาไทยดั้งเดิม เชน บานทรงไทยเกา ๆ ยุงขาว คราดไถนา เกวียน ครก
กระเดื่อง และอุปกรณการทํานา มาจัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวไดดูไปพรอมกัน การจําลองวิถีชีวิต
ชาวนาไทย เชน การไถนาโดยใชแรงงานจากควาย การหมุนหีบออย โดยใชควาย การใชควายเทียม
เกวียนเพื่อบรรทุกสัมภาระสิ่งของไปยังทองทุงนา 

 
เหลานี้ จึงเกิดเปนวิถีชีวิตคนไทยพื้นบานภาคกลางที่ครบวงจร มีการทําไรไถนานับเปน

การสรางจุดขายที่เปนรูปธรรมชัดเจน พรอมกับการปลูกฝงจิตสํานึกการละเวนจากการบริโภคเนื้อ
ควาย ยามเมื่อนักทองเที่ยวไดสัมผัส ความนารักแสนรูของควาย และไดเล็งเห็นถึงคุณประโยชน
ของควายไทยในสมัยดั้งเดิม 

 
นอกจากนี้การจําลองประเพณีพื้นบาน ก็เปนอีกจุดขายหนึ่งที่ทําใหใหนักทองเที่ยวได

เล็งเห็นคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีไทยแทแตโบราณ ที่เปนประเพณีอันทรงคุณคาแสดงถึงความ
เปนเอกลักษณของชาติไมแพชนชาติใดในโลก 

 
5.2.4 การตลาดของการทองเที่ยวท่ีหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
การนําเอาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานมาแปรเปนทุนวัฒนธรรม จนเกิดเปนสินคา

ทางดานวัฒนธรรมประเภทการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ทําใหการตลาดดานการทองเที่ยวของหมูบาน
อนุรักษควายไทย  ดําเนินไปในแนวทางเดียวกับนโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพราะ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดวางนโยบายและแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวดวยการมุงเนน
การสงเสริมการอนุรักษฟนฟูศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเที่ยวควบคูไปกับสิ่งแวดลอม  
โดยคํานึงถึงคุณภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวในระยะยาวและคงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณของชาติ 

 
กลุมเปาหมายของการตลาดการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทยจึงไดแก ผูช่ืน

ชอบการทองเที่ยวแบบเรียบงาย  พรอมจะเรียนรูและศึกษาวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมและ
ประเพณีของทองถ่ิน  แตจะตองเปดใจกวางที่จะรับและการเรียนรูส่ิงใหมๆ  ที่อาจจะไมคุนเคย  
รวมถึงการยอมรับการปลูกฝงจิตสํานึกใหชวยกันอนุรักษสัตวที่มีคุณคาอยางควายไทย 
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- ลักษณะของตลาดการทองเที่ยว 
 
ลักษณะของตลาดการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย วิเคราะห ตามลักษณะ 

ตลาดการทองเที่ยวของฉลองศรี  พิมลสมพงษ ดังนี้ 
 
1. ผูซ้ือ  ไดแก  นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย 

โดยจะเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีวิถีทางการทองเที่ยวที่เรียบงาย สนใจในการศึกษาวิถีชีวิตชาวนา
ไทยพื้นบานภาคกลาง วัฒนธรรมประเพณี เชน การรวมชมประเพณีแตงงานของภาคกลาง การได
ศึกษาวิถีชีวิตไทยในอดีต เชน การชมการไถนา โดยใชควาย การนั่งควายเทียมเกวียน 

 
2. ผูขาย ไดแก ผูประกอบธุรกิจ หรือผูกอตั้งโครงการหมูบานอนุรักษควายไทยที่ทํา

หนาที่ในการกอตั้งโครงการ ผลิตวัตถุดิบในลักษณะการแปรรูปสินคาและบริการ เชน การสราง
จําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยพื้นบานภาคกลาง การฝกสอนและการแสดงความสามารถ
ของควาย 

 
3. สินคาและบริการ  สินคาและบริการในหมูบานอนุรักษควายไทยแบงเปน 2 

ประเภทใหญ ๆ คือ 
3.1 สินคาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ไดแกทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน 

ควายที่อยูในความดูแลของหมูบานอนุรักษควายไทย ซ่ึงทางหมูบานอนุรักษควายไทยไดทําการ
ฝกสอนใหสามารถแสดงความสามารถได จนเปนที่ช่ืนชอบของบรรดานักทองเที่ยว เชน การยิ้ม 
การสวัสดี การยกขา การเดินขึ้นที่สูงชัน เปนตน 

3.2 สินคาที่มนุษยสรางขึ้น  แบงออกเปนหลายชนิด ไดแก 
3.2.1 ส่ิงกอสรางที่สําคัญ เชน อนุสาวรียควาย พิพิธภัณฑประมง ลานแสดง

ความสามารถของควาย เรือนที่พักของควาย เตาดินเผาสําหรับทําน้ําตาลปก และการสรางรีสอรท
ภายในหมูบาน 

3.2.2 ส่ิงดึงดูดใจทางดานวัฒนธรรมและสังคม ทั้งรูปธรรมและนามธรรมไดแก 
การจําลองประเพณีแตงงานของพื้นบานภาคกลาง ภาษาทองถ่ินที่เรียกวา เหนอแบบสุพรรณ การ
จําลองวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต เชนการไถนาโดยใชแรงงานควาย การนั่งควายเทียมเกวียน การ
ปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพชาวนา 

DPU



                                                                                                                                     146 

3.2.3 สินคาและบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ไดแก บริการดานที่
พักในรีสอรทของหมูบาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
- หลักการตลาด  4  P’s 

 
การตลาดของการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย  วิเคราะหตามหลักการตลาด      

4  P’s  (อางใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ, แหลงเดิม.) 
 
1. สินคาและบริการ  (Product)  การจัดการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย  มี

สินคาที่สําคัญคือ  การขายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน  รวมถึงการแสดงความสามารถของควาย
ไทย  ดวยการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขามาทองเที่ยวและไดรวมกิจกรรมตางๆ  ภายใน
หมูบาน  เชน  การนั่งควายเทียมเกวียน  การรวมรดน้ําสังขในพิธีแตงงาน  เปนตน  ซ่ึงนอกจาก
นักทองเที่ยวจะไดรวมกิจกรรมกับชาวบานของหมูบานแลว  นักทองเที่ยวยังไดรับรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

2. ราคา  (Price)  เปนสวนประสมการตลาดที่เปนตัวแปรสําคัญตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยว  โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่มีรายไดในระดับปานกลาง  ยอมมีความตองการการ
ทองเที่ยวที่มีคาใชจายไมสูงนัก  ที่หมูบานอนุรักษควายไทยเปนการจัดการทองเที่ยวที่ราคาคอนขาง
ยอมเยา  เมื่อเปรียบเทียบกับการทองเที่ยวที่อ่ืนๆ  ราคาคาเขาชมหมูบานเพียง  20  บาท  คานั่งควาย
เทียมเกวียนราคา  20  บาท  และคาเขาชมการแสดงควายเพียงทานละ  30  บาท  จึงนับเปนการ
ทองเที่ยวที่ประหยัดไปพรอมๆ  กับการเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

3. ชองทางการจําหนาย  (Place)  ชองทางการจําหนายของหมูบานอนุรักษควายไทย  
เปนรูปแบบของการเดินทางผานไปมา  นักทองเที่ยวก็จะทําการแวะชมเพราะหมูบานอนุรักษควาย
ไทยตั้งอยูติดริมถนนหมายเลข  340  นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นรูปอนุเสาวรียควายขนาดใหญ
ที่ตั้งตระหงานอยูริมทางหลวง 

4 .   การสง เสริมการตลาด   (Promotion)   ประกอบดวยการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธดวยการเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวผานทางเว็ปไซต www.buffalovillages.com  
และรายการสงเสริมการทองเที่ยว ตลอดจนสื่อวิทยุชุมชนคนบานควาย ปายโฆษณา แผนพับตางๆ   

 
นอกจากนี้  ยังมีน้ําใจไมตรีของชาวบานในหมูบานที่สงผลตอการสงเสริมการตลาด

ใหกับการทองเที่ยวไดโดยแบบไมรูตัว นั่นคือ  การแสดงความเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส และการ
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ชวยแนะนําการทองเที่ยวในหมูบานดวยภาษาที่เปนเอกลักษณที่เรียกวา “เหนอแบบสุพรรณ” เปน
การทําการตลาดจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมโดยไมตองลงทุนซื้อหาหรือจัดเตรียมสิ่งของมีคาราคา
แพงไวใหแกนักทองเที่ยว 
 

5.2.5 ความเขาใจในอุดมการณและความประทับใจของนักทองเที่ยว 
 
จากการศึกษาดวยการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย

พบวา  นักทองเที่ยวมีความเขาใจในอุดมการณของผูกอตั้งโครงการ  และประทับใจตอวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพื้นบานดังตอไปนี้ 

 
5.2.5.1 ความเขาใจและประทับใจตอการอนุรักษควายไทย รวมถึงการแสดงความ

สมารถของควายไทย  เนื่องจากวาปจจุบันจํานวนควายในประเทศเหลืออยูจํานวนนอยลง หมูบาน
อนุรักษควายไทยไดทําการรวบรวมจัดหา ไถชีวิต  การรับบริจาค  และทําการซื้อควายมาทําการ
เล้ียงและดูแลไวในบริเวณหมูบาน ทําใหนักทองเที่ยวไดเห็นสภาพความเปนอยูและการดูแลควาย
อยางดีจากชาวบาน  เชน  การใหอาหาร  การทําความสะอาดควาย  ทําใหนักทองเที่ยวเขาใจวา
หมูบานอนุรักษควายไทย  เปนสถานที่ที่ทําการอนุรักษควายไทยเอาไวไมใหสูญพันธุ  นอกจากนี้  
นักทองเที่ยวยังเกิดความประทับใจในการแสดงความสามารถของควาย ที่สรางความสนุกสนาน
ใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมาก  เพราะควายในหมูบานสามารถทําตามคําส่ังของครูฝกไดเปนอยาง
ดี  เชน  การยิ้ม  การสวัสดี  การยกขา  และการนอนตาย เปนตน นอกจากนี้การนั่งควายเทียมเกวียน
ก็ยังเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตการเดินทางแบบสมัยบรรพบุรุษที่
ในชีวิตจริงไมเคยไดสัมผัสมากอน  พรอมกับปลูกฝงจิตสํานึกการไมบริโภคเนื้อควายดวย 
 

5.2.5.2 วัฒนธรรมประเพณีการแตงงาน  ซึ่งเปนประเพณีการแตงงานแบบไทยภาค
กลางดั้งเดิมที่หาดูไดยาก  วิทยากรมีการบรรยายความสําคัญและความหมายของที่มาของอุปกรณ
ขาวของเครื่องใชที่ใชประกอบในขบวนแหขันหมาก  ทําใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและเขาใจถึง
ความสําคัญของสิ่งตางๆ  และเปนการสรางกิจกรรมระหวางการทองเที่ยว  โดยดึงเอาประเพณีเขา
มารวมดวยอยางลงตัว  ดวยการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวรวมรดน้ําสังขแกคูบาวสาว  สามารถ
สรางรอยยิ้มไปพรอมๆ  กับการศึกษาเรียนรู  นักทองเที่ยวจึงประทับใจพิธีแตงงานมาก 
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5.2.5.3 วิถีชีวิตชาวนาไทย  เพราะนักทองเที่ยวไดเห็นการจําลองวิถีชีวิตชาวนา
ไทยแบบดั้งเดิม  ซ่ึงในปจจุบันไมสามารถหาดูไดงายนัก  ภาพการไถนาโดยใชแรงงานจากควาย  
การไถดะ  ไถแปร  การเทียมเกวียนของชาวนาไทยเพื่อเดินทางไปยังทองไรทองนา  เหลานี้ลวนเปน
ภาพที่สรางความประทับใจสอดแทรกการศึกษาเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของควายและวิถีชีวิต
บรรพบุรุษไทย  ซ่ึงเยาวชนรุนหลังก็จะไดเขาใจเรียนรูควบคูกับความสนุกสนานเพลิดเพลินนอก
ตําราเรียน 
 

5.2.5.4 การแสดงเพลงอีแซว  เปนศิลปะการแสดงเพลงของทองถ่ิน  เนื่องจากวา
นักทองเที่ยวสวนใหญจะมีภูมิลําเนาอยูในภูมิภาคอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากจังหวัดสุพรรณบุรี  บางคน
เพิ่งเคยไดชมการแสดงเพลงอีแซวเปนครั้งแรกที่หมูบานอนุรักษควายไทย  เมื่อมีโอกาสไดชมการ
แสดงก็ไดเขาใจในศิลปะการแสดงของทองถ่ิน  และดวยความสามารถของเยาวชนภาคกลางที่พูด
สําเนียงแบบสุพรรณ  จึงสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวได 
 

5.2.5.5 ใจและอัทธยาศัยไมตรีของขาวบาน  เพราะเปนความประทับใจที่เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมของชาวบานของหมูบานอนุรักษควายไทยที่แสดงออกและปฏิบัติกับนักทองเที่ยว
ดวยความจริงใจ  รวมถึงสําเนียงการพูดที่เปนภาษาเอกลักษณ  เมื่อนักทองเที่ยวไดฟง  ทําใหรูสึกถึง
ความเปนตัวตนของชาวบานทองถ่ินอยางแทจริง 
 

ขอมูลที่ไดจากนักทองเที่ยวทําใหทราบวา  นักทองเที่ยวมีความเขาใจในอุดมการณ  
สอดคลองกับผูกอตั้งหมูบาน คือ นายประภัตร  โพธสุธน อดีต ส.ส. พรรคชาติไทย  ที่ตองการ
อนุรักษควายไทยไวมิใหสูญพันธุและรณรงคใหละเวนจากการบริโภคเนื้อควาย  นักทองเที่ยวได
สัมผัสกับบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวนาไทยแบบดั้งเดิม  มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน
ไมใหสูยหายลงไป  เพื่อไวบริการนักทองเที่ยวและใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูศึกษา ที่นับวันจะหา
ดูไดยาก นอกจาก  ที่หมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้ 
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5.3   ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลของการศึกษาวิจัยเร่ือง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อ

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี) ผูวิจัย
ไดแบงขอเสนอออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะจากผูวิจัย และขอเสนอแนะวิจัยในอนาคต 

 
5.3.1 ขอเสนอแนะจากผูวิจัย 

 
5.3.1.1 จากการศึกษาวิจัย  การจัดการทองเที่ยวของหมูบานอนุรักษควายไทย  

พบวา หมูบานอนุรักษควายไทยควรมีการศึกษาการตลาดการทองเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการ
ทองเที่ยว แสดงการจําลองวิถีชีวิตของชาวนาไทยชนบทคือใคร  มีลักษณะเปนอยางไร  มีความ
ตองการอะไรจากการมาทองเที่ยว   ชาวบานในหมูบานจะตอบสนองความตองการนั้นไดอยางไร 
โดยเฉพาะเมื่อจุดขายของการทองเที่ยว  คือการจําลองและสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยพื้นบาน
ภาคกลางสมัยบรรพบุรุษ  ตลอดจนการอนุรักษควายไทย จึงตองมีการวางแผนวา จะมีการนําเอาสื่อ
พื้นบานอะไรบางมาเปนทุนทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน ซ่ึงสื่อพื้นบานนั้นตองสามารถสื่อสาร
เอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทองถ่ินสมัยบรรพบุรุษอยางชัดเจน ส่ือพื้นบานจึง
เปรียบเสมือนตัวกลางของกระบวนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มีความ
เขาใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน และประทับใจตอการทองเที่ยวที่หมูบานอนุรักษควายไทย 

 
5.3.1.2   การจัดตั้งโครงการอนุรักษควายไทยนี้ อุดมการณในการกอตั้งหมูบานมี

เปาหมายอยูที่ การอนุรักษควายไทยมิใหสูญพันธุ ตลอดจนมุงสืบสานจําลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
พื้นบานชาวนาไทยในอดีต เพื่อคงไวใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูและศึกษา ซ่ึงลวนเปนปณิธานที่มี
คุณคาและนับเปนประโยชนอยางยิ่งตอสังคมไทย  สามารถชวยช้ีใหประชาชนไดเล็งเห็น
คุณประโยชนที่แทจริงของสัตวที่เกือบถูกลืม อยางเชน ควาย ดังนั้นผูกอตั้งโครงการจึงตองระวัง
อยางยิ่งโดยไมนําอุดมการณที่กลาวมา มาใชเปนเครื่องมือเพื่อคากําไรในเชิงพาณิชย เพื่อหวงัผลทาง
ธุรกิจ ดวยเพราะปณิธานที่เคยมีคุณคาจะกลับกลายมาเปนกลจักรระบบทุนนิยม อีกทั้งผูกอตั้ง
โครงการตองไมนําโครงการมีคุณคาเหลานี้มาชวยเสริมสรางภาพลักษณ เพื่อชวยเพิ่มฐานคะแนน
ความนิยมในทางการเมือง อันจะนํามาซึ่งผลประโยชน ของผูกอตั้งโครงการ แตฝายเดียว ให
โครงการหมูบานอนุรักษควายไทยและการจําลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบานภาคกลางนี้ เปนศูนย
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รวมแหงการเรียนรูศึกษา และเปนสถานที่สงเสริมดูแลควายอยางมีคุณคาสืบทอดเปนมรดกมิให
เสื่อมสลายไป ดังที่หมูบานอนุรักษควายไทยไดปฏิบัติใหดํารงอยูตราบจนทุกวันนี้ 

 
5.3.1.3   การสาธิตการไถนา  คราดนาโดยใชแรงงานจากควาย  ตามวิถีชีวิต

ชาวนาไทยสมัยกอน  จากการที่ผูวิจัยเขาไปสังเกตและศึกษากิจกรรมภายในหมูบาน  พบวาการ
สาธิตการไถนาและการคราดนา  โดยใชแรงงานจากควาย  ไมไดกระทําบนผืนนาจริง  หากแตเปน
การสาธิตการไถนาบนพื้นทรายบริเวณแสดงความสามารถของควาย   ซ่ึงจกคําบอกเลาของ
เจาหนาที่และชาวบานในหมูบานไดบอกกับผูวิจัยวา  จะทําการสาธิตการไถนาบนแปลงนาจริงเมื่อ
มีนักทองเที่ยวขอมา  แมมีเพียงนักทองเที่ยวแค 2 คน  ทางหมูบานอนุรักษควายไทยก็จัดการแสดง
สาธิตใหชม  แตจากการสังเกตในชวง 8 วันที่ทําการศึกษา  ทางหมูบานอนุรักษควายไทยไมมีการ
ประชาสัมพันธถึงการจัดสาธิตการไถนาในแปลงนาจริง  จึงทําใหนักทองเที่ยวพลาดโอกาสการชม
ไปอยางนาเสียดายและหากแมวาจะมีนักทองเที่ยวเพียง 2 คน  ที่ขอใหหมูบานอนุรักษควายไทยทํา
การสาธิตการไถนาโดยใชควายในแปลงนาจริง ก็อาจสรางความรูสึกเกรงใจ  อึดอัใจที่จะรองขอให
สาธิตใหตนเองไดชม  หมูบานอนุรักษควายไทยควรจะมีการสาธิตการไถนา  คราดนา  บนพื้นที่
แปลงนาจริงใหนักทองเที่ยวไดชมและศึกษาเรียนรู  ไมพลาดโอกาสชมภาพความงดงามการไถนา
แบบดั้งเดิมไปอยางนาเสียดาย  ใหสมกับเปาหมายหรืออุดมการณที่ผูกอตั้งโครงการตั้งปณิธานไว  
หวังใหหมูบานอนุรักษควายไทยเปนสถานที่ที่รวบรวมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานที่ครบวงจร 

 
5.3.1.4    การแสดงความสามารถของควาย  ควรเพิ่มความสามารถของควาย เพื่อ

เปนการใหนักทองเที่ยวไดตระหนักถึงความสามารถของควายที่มีมาตั้งแตอดีต เชน การที่ควายเปน
พาหนะในการสูรบกับขาศึก จากประเเทศพมา ในสงครามบานบางระจัน ดวยการแสดงเหตุการณ
ในอดีตอยางสั้น เพื่อใหนักทองเที่ยวไดระลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษและควายไทย ควายไทย
ควรเพิ่มกิจกรรมความสามารถของควายดวยการจัดใหมีการแขงควายขึ้น ความสนุกสนานในการ
รับชมดวย  และตลอดจนประชากรควายที่เหลืออีกกวา 40 ตัว ที่เหลืออยู จะไดออกมาแสดง
ความสามารถใหเปนที่ประจักษแกบรรดานักทองเที่ยว 

 
5.3.1.5   การจัดใหมีการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย  คือการจัดการสงเสริมการ

ทองเที่ยวของหมูบาน  การเปดบานตอนรับนักทองเที่ยวที่จะทําใหมีรายไดเสริมมากขึ้น  และจะทํา
ใหนักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสและเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพนบานอยางแทจริง 
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5.4  ขอเสนอแนะวิจัยในอนาคต 
 
จากการศึกษาเรื่อง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานกับการสืบสานเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบานอนุรักษควายไทย (บานควาย – สุพรรณบุรี) ผูวิจัยพบวา ยังมี
แนวทางที่จะศึกษาในเรื่องราวที่สอดคลองหรือเพิ่มเติมตอไปไดอีก อาทิเชน 

 
5.4.1   การศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ของจังหวัดอื่นๆ 
5.4.2  การศึกษาแนวทางการสรางเศรษฐกิจชุมชนดวยส่ือพื้นบานในจังหวัดอื่นๆ 
5.4.3  การศึกษากระบวนการสื่อสารการตลาด  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ในรูปแบบอื่นๆ 
หากมีการศึกษาวิจัยในมุมมองหรือแนวทางที่แตกแขนงออกไปอีก  ผูวิจัยมั่นใจวาจะ

เกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง  เพราะ
ปจจุบันรัฐบาลก็กําลังสงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  การ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพื่อเสริมภาพลักษณประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 

จากผลการวิจัยทั้งหมดทําใหผูวิจัยไดพบวา  ปจจุบันวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน
ไมไดมีฐานะเปนเพียงแคครรลองของสภาพการดําเนินชีวิตของทองถ่ินนั้นๆ  เทานั้น  หากแตยัง
สามารถที่จะเขาใจ  เรียนรู  ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอื่นๆ  ทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม
สมัยใหมไดในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ที่เปดกวางใหชุมชนในแตละชุมชนไดมา
เรียนรู  แลกเปลี่ยนครรลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินที่เปนเอกลักษณของพื้นบานนั้น
ไปพรอมกับการสรางความเพลิดเพลิน  ความบันเทิงใจ  ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษส่ิงมีชีวิตมีคุณคาที่ในภาวะปจจุบันมีปริมาณลดนอยลง อยางที่หมูบานอนุรักษควายไทยได
ริเร่ิมดูแลและอนุรักษควาย พรอมกับสอดแทรกการปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษไปสูนักทองเที่ยว  
กอนที่สัตวมีคุณคาเหลานี้จะถูกกลืนหายไปจากสังคมไทย 
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ภาพแสดงลักษณะทางกายภาพทั่วไปและบรรยากาศการทองเท่ียวบริเวณ 
หมูบานอนรุกัษควายไทย (บานควาย-สุพรรณบุรี) 

 
 

 

ภาพแสดงปายทางเขา หมูบานอนุรักษควายไทย 
 
 

 
 

แสดงสภาพภายในของหมูบานอนุรักษควายไทย 
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ภาพแสดงรานจําหนายจานทีร่ะลึกหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
 

 
 

 
ภาพแสดงของที่ระลึกสําหรับจําหนายนกัทองเที่ยว 
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ภาพแสดงพิพธิภัณฑปลาบรเิวณหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
 

 
 

 
แสดงสภาพภายในหมูบานอนุรักษควายไทย 
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ภาพแสดงรานคาที่มาเชาที่จําหนายสินคาในหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
 

 
 
 

การแสดงเพลงอีแซวจากนักเรียนโรงเรียนวัดบานกราง อ.ศรีประจันต 
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ภาพขณะสัมภาษณครูผูฝกสอนการแสดงเพลงอีแซว 
 

 
 

 
 

ภาพนกัทองเทีย่วกําลังชมการแสดงความสามารถของควาย 
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ภาพการแสดงความสามารถของควายในหมูบานอนุรักษควายไทย 

 
 
 

 
 

ภาพขณะสัมภาษณนกัทองเที่ยวที่มาเทีย่วชมหมูบานอนรัุกษควายไทย 
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ภาพแสดงนักทองเที่ยวรวมกิจกรรมขี่ควายในหมูบานอนุรักษควายไทย 
 
 

 
 
 

ภาพแสดงสภาพภายในหมูบานอนุรักษควายไทย 
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ภาพแสดงแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 

ภาพแสดงสถานีวิทยุชุมชนคนศรีประจันต 
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ประวัติผูเขียน 
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