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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของฐาน
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว 2) เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเทีย่ ว และ 3) เพือ่
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ ด�ำเนินการวิจัยโดยการศึกษาเอกสาร การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุม่ ย่อย กลุม่ ตัวอย่างการวิจยั มีจำ� นวน 24 รูป/คน ใช้
วิธีวิเคราะห์แบบบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า 1) อัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์ จ�ำแนกได้ 7 ด้าน คือ (1) ด้านศาสนสถาน (2) ด้านศาสนวัตถุหรือวัตถุมงคล
(3) ด้านอาหารพื้นบ้าน (4) ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (5) ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (6)
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (7) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มี 6 แนวทาง ได้แก่ (1) การสร้างความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (2) การจัดท�ำบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (3) การเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน (4) การ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ�้ำได้ในปริมาณและคุณภาพ (5) การจัดหาช่องทางตลาด (6)
การอนุรักษ์เมนูอาหารท้องถิ่น
3) การสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพ ยากรการท่ องเที่ ย วของหมู ่บ้ านท่ อ งเที่ย วทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มี 8 แนวทาง ได้แก่ (1) การตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภค
(2) การเน้นตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น (3) การจัดการทุนทางวัตถุดิบ (4) กระบวนการผลิต (5)
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ (6) การให้บริการ (7) การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ (8) การเข้าถึง
ผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: การใช้ประโยชน์, อัตลักษณ์ฐานทรัพยากร, การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
Abstract

The objectives of this research were to study the identity of tourism
resource bases, to develop the products of tourism resource bases, and to
create the value-added products of tourism resource bases on Buddhism
in Surin province. It was a qualitative research. Data collection was done
by documents studying and field studying from three temples in Surin
Province. The research instruments used were observation, interview, and
group discussion from 24 key informants. The summaries or summaries and
analysis were done by description. The findings were as follows; 1) Identity of
Buddhist tourism resource bases in Surin province was a peculiar community
way of life linked to Buddhism and cultures. It was divided into seven aspects,
namely (1) religious places (2) sacred objects (3) local food (4) Local products
(5) Local culture and traditions (6) Tourism activities (7) Tourist attractions; 2)
There were six methods to develop tourist resource bases of the Buddhist
tourist village in Surin Province namely, (1) creating uniqueness and interesting
creative presentations (2) creating product forms or quality packaging, (3) getting
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standardized guarantee (4) creating the products that can be reproduced
in the same quantity and quality (5) providing marketing channels, and (6)
conservation of the local food menus; 3) The methods of creating added values
to the products of Buddhist tourism resource bases in Surin province were eight
methods i.e. (1) responding to the tastes of consumers (2) emphasizing the
distinctive products, (3) managing on raw materials (4) production process or
method (5) packaging or presentation (6) services (7) branding of the product,
and 8) approaching consumers.
Keywords: Utilization, Identity of Resource Bases, Buddhist Tourism
			

บทน�ำ

อัตลักษณ์ เป็นเครือ่ งหมายทีบ่ อกความแตกต่างส�ำหรับในความหมายทีใ่ ช้กนั อยู่
ทั่วไปนั้น หมายถึง กลุ่มของลักษณาการ (Traits) ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคล
หนึ่งบุคคลใดกับบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด ในความหมายที่กว้างที่สุดนั้น ค�ำนี้มีความหมายที่ค่อน
ข้างจะเหมือนกับความเป็นปัจเจกชน (Individuality) แต่ในทางปฏิบตั ทิ มี่ ผี นู้ ยิ มใช้อย่างแพร่
หลายนัน้ หมายถึง กลุม่ ของลักษณาการซึง่ มีความส�ำคัญทางสังคมและมีคณ
ุ ลักษณะทางศีล
ธรรมเป็นประเด็นส�ำคัญ บุคคลอาจจะแบ่งออกได้ ตามอัตลักษณ์เป็น 3 ประเภท ประเภทแรก
ได้แก่ บุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์ทมี่ นั่ คง (Stable character) บุคคลประเภทนีม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ างจิตที่
แสดงพฤติกรรมออกมา โดยยึดหลักหรือกฎหมายเป็นแนวทาง ประเภททีส่ องได้แก่ บุคคลที่
มีอตั ลักษณ์ทเี่ ข้มแข็ง (Strong character) บุคคลประเภทนีม้ พี ฤติกรรมทีม่ งุ่ จะกระท�ำอะไร
ให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะยากล�ำบากเพียงใดก็ตาม ประเภท สุดท้าย ได้แก่
บุคคลที่มีอัตลักษณ์ที่ดี (Good character) บุคคลประเภทนี้จะแสดงพฤติกรรม โดยอาศัย
แนวทางจริยธรรมและสังคมที่สม�่ำเสมอและค�ำนึงถึงผลการกระท�ำของตนที่จะมีต่อผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานดูเหมือน
จะให้ ความหมายของอัตลักษณ์ทคี่ รอบคลุมมากทีส่ ดุ โดยกล่าวว่าอัตลักษณ์หรือลักษณภาพ
หมายถึง 1) คุณภาพ ลักษณาการ คุณสมบัตหิ รือลักษณะซึง่ เป็นเครือ่ งแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ทีส่ ำ� คัญของบุคคลหนึง่ หรือสิง่ ใดสิง่ หนึง่ 2) ในด้านทีเ่ ป็นคุณสมบัตทิ างศีลธรรม หมายถึง การ
จัดระเบียบลักษณาการทัศนคติและนิสยั ให้เป็นไปตามมาตรฐานความประพฤติทมี่ งุ่ ประสงค์
3) ระบบชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งประกอบด้วย เหตุจูงใจ ทัศนคติ นิสัย อารมณ์ สะเทือนใจ
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อุดมคติ และคุณค่าอันเป็นตัวก�ำหนดให้บุคคลเลือกทางปฏิบัติในสถานการณ์หนึ่งๆ ความ
หมายของลักษณาการ (Trait) คือ แบบอย่างพฤติกรรมหรือด้านอื่นของ บุคลิกภาพที่ค่อน
ข้างสม�ำ่ เสมอและคงทนของบุคคล แบบอย่างพฤติกรรมนีจ้ ะปรากฏให้เห็นได้ใน สถานการณ์
ต่างๆ และอาจน�ำมาใช้เป็นเครื่องบอกความแตกต่างบุคลิกภาพหนึ่งจากบุคลิกภาพอื่น ตัว
อย่างลักษณาการได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และความรุกราน เป็นต้น นอกจากนี้ Guildford
ได้ แบ่งลักษณาการของบุคคลตามด้านต่างๆ ได้ 7 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ ความสนใจ ความ
ต้องการ ทัศนคติ ความถนัด อารมณ์นิสัย สรีระ และรูปร่างหรือโครงสร้างของร่างกาย (ติน
ปรัชญพฤทธิ์, 2548: 389-390)
การจัดการการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนเป็นการจัดการท่องเทีย่ วทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม
ของภาคีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจแก่ทกุ ฝ่ายทัง้ ผูไ้ ปท่องเทีย่ วและชุมชนทีถ่ กู
ท่องเทีย่ ว นอกจากนัน้ การจัดการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนยังเป็นการท่องเทีย่ วในเชิงสร้างสรรค์
ไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน แต่เป็นการท่อง
เที่ยวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ถูกท่องเที่ยวและผู้ที่ไปท่องเที่ยวเอง
ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สุขภาพ ความรู้ และการมีสว่ นร่วมเป็นต้น (พูนทรัพย์ สวนเมือง
ตุลาพันธ์, 2546: 70) หลักการในการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตามหลักการพัฒนาการท่อง
เทีย่ วโลก ไว้ดงั นี้ 1) อนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี หมายถึง มีวธิ กี ารจัดการใช้ทรัพยากร
ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ลดการบริโภคและ
ใช้ทรัพยากรที่เกินความจ�ำเป็นควบคู่กับการลดการก่อของเสียคือการร่วมกันวางแผนกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม 4)
การประสานแผนการพัฒนากับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือ เทศบาล) แผนพัฒนาของส�ำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5) น�ำการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดด
เด่นของทรัพยากรในท้องถิ่น น�ำไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยว
เป็นการสร้างรายได้กระจายสูป่ ระชากรทีป่ ระกอบการในท้องถิน่ 6) การมีสว่ นร่วมการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาการการท่องเที่ยวกับท่องเที่ยวแบบองค์รวม โดยเข้าเป็นหน่วยงานร่วมจัด
ร่วมวิเคราะห์หรือร่วมแก้ปญ
ั หา ร่วมส่งเสริมการขยายการท่องเทีย่ ว ร่วมประเมินผลการท่อง
เทีย่ ว 7) จัดประชุมและปรึกษาหารือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันเพือ่ ร่วมปฏิบตั ิ
ในทิศทางเดียวกัน 8) การพัฒนาบุคลากร คือ การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนักงานดู
งานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดแนวคิดและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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9) การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ซึ่งอาจจัดท�ำในรูปสื่อทัศนูปกรณ์
รูปแบบต่าง ๆ 10) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัยเพื่อน�ำมาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการ
ก่อให้เกิดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (ร�ำไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2557: 16)
ศาสนาเป็นเรือ่ งของความเชือ่ ความศรัทธา ศาสนาทีส่ ำ� คัญของโลกส่วนใหญ่มกั
มีองค์ประกอบส�ำคัญ 6 ประการ คือ (1) ศาสดา คือ มีผู้ให้ก�ำเนิดตั้งศาสนาขึ้นมา (2) ศาสน
ธรรม (3) ศาสนบุคคล (4) ศาสนสถาน (5) ศาสนพิธี (6) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (สุพัตรา สุภาพ, 2543:
107) การท่องเที่ยวในมิติทางด้านศาสนาของจังหวัดสุรินทร์ มีวัดส�ำคัญที่มีชื่อเสียงควรค่า
แก่การท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย 1) วัดบูรพาราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ 2) วัดศาลาลอย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 3) วัดเขาสวาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 4) วัดเพชรบุรี
ต�ำบลทุ่งมน อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 5) วัดอินทราสุการาม (วัดหลวงปู่เจียม) ต�ำบล
กระเทียม อ�ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 6) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ�ำเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ 7) วัดพระพุทธบาทพนมดิน อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 8) วัดโพธิ์ศรีธาตุ อ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ 9) วัดป่าอาเจียง ต�ำบลกระโพ อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ และ 10)
วัดตะเคียน ต�ำบลส�ำโรงทาบ อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยเหตุนี้ กรมการศาสนา
และส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงภารกิจเร่งด่วนซึ่ง
เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การส่งเสริมการท่องเทีย่ วในมิตศิ าสนาควบคูไ่ ปกับการสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาจิตใจ
โดยผลักดันให้มกี ารน�ำทุนทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศบนฐานวัฒนธรรม ใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน คือ ศาสนสถาน
ของทุกศาสนา จึงได้กำ� หนดโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเส้นทางแสวงบุญในมิตทิ างศาสนา
ปี 2558 ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันโดย
มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและจัดระบบการท่องเที่ยวภายในศาสนสถาน ให้เหมาะสมและมี
การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถสร้างความเลือ่ มใสศรัทธาให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และต่างประเทศ ในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรูทสี่ ำ� คัญของ
ประเทศเป็นต้นแบบเส้นทางบุญที่มีชีวิต ที่เชื่อมโยงเส้นทางธรรมไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
รองรับความต้องการของการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาทีส่ ามารถท�ำให้ประชาชนผูไ้ ปแสวงบุญได้
น้อมระลึกถึงองค์พระศาสดาหรือพุทธานุภาพ ซึมซับถึงคุณค่าของศาสนาและน้อมน�ำหลัก
ธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาจิตใจให้
ผ่องใสสงบสุข โดยผ่านการปฏิบัติบูชาอันเป็นการสืบต่ออายุของศาสนาให้ด�ำรงอยู่คู่สังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ไทย (ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรนิ ทร์, 2558: 25-26) นอกจากนัน้ จังหวัดสุรนิ ทร์ ยังมีวดั
พระเกจิอาจารย์ชอื่ เสียงเป็นจ�ำนวนมาก โดยวัดพระเกจิทสี่ ำ� คัญของจังหวัดสุรนิ ทร์ ประกอบ
ด้วย 1) วัดมงคลรัตน์ ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 2) วัดช้างหมอบหรือวัดมงคล
คชาราม ต�ำบลแนงมุด อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 3) วัดปทุมเมฆ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 4) วัดโคกกรม ต�ำบลโคกกรม อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 5) วัด
พัฒนาธรรม ต�ำบลบ้านด่านช่องจอม อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 6) วัดโพนทอง ต�ำบล
ด่าน อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 7) วัดบ้านขาม ต�ำบลบุแกรง อ�ำเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ วัดพระ เกจิทั้งหลายดังกล่าว ได้มีบทบาทในด้านการอบรม สั่งสอน ขัดเกลา และ
แนะแนวทางด้านวิถีชีวิตในทุกด้านให้ชาวจังหวัดสุรินทร์ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความ
เป็นพุทธศาสนิกชนจังหวัดสุรินทร์ที่มีความแตกต่างไปจากจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย
(ผู้จัดการออนไลน์, 2561: 5)
จังหวัดสุรนิ ทร์เป็นหนึง่ ในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานตอนล่าง หรือ “อีสานใต้”
ทีน่ อกจากจะเต็มไปด้วยเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลาก
หลายชนชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมขอมโบราณ ทีห่ ล่อหลอมและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรม
ไทยถิน่ อีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 5 ล้านไร่ เป็นจังหวัดทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ ลักษณะพืน้ ทีท่ าง
ตอนใต้บริเวณทีต่ ดิ ต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นป่าทึบและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ถัดมาเป็น
ทีร่ าบสูงลูกคลืน่ ลอนลาด ตอนกลางของจังหวัดเป็นทีร่ าบลุม่ เป็นส่วนใหญ่ ทางตอนเหนือเป็น
ทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ มีลำ� น�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ คือ แม่นำ�้ มูล ล�ำน�ำ้ ชี มีประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน
จังหวัดหนึง่ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ เมือ่ ประมาณ 2,000 ปีกอ่ น ในยุคขอมเรืองอ�ำนาจในภูมภิ าคนี้
ต่อมาเมือ่ อาณาจักรขอมเสือ่ มอ�ำนาจลง เมืองดังกล่าวก็ถกู ทิง้ ร้างไปเป็นเวลานานจนกระทัง่ ราว
ปี พ.ศ. 2260 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชาวพืน้ เมืองของเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจ�ำปา
ศักดิ์ ซึง่ ในขณะนัน้ เป็นดินแดนของไทย ทีเ่ รียกตัวเองว่า “ส่วย” หรือ “กูย” หรือ “กวย” ได้พา
กันอพยพข้ามล�ำน�ำ้ โขงมาตัง้ ชุมชนทีเ่ มืองต่างๆ ในแถบภูมภิ าคนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2306 หลวงสุ
รินทรภักดี (เชียงปุม) หัวหน้าหมูบ่ า้ นเมืองที ได้ยา้ ยหมูบ่ า้ นมาตัง้ อยูท่ บี่ ริเวณบ้านคูประทาย ซึง่
เป็นทีต่ งั้ เมืองสุรนิ ทร์ในปัจจุบนั เนือ่ งจากเป็นบริเวณทีม่ ชี ยั ภูมเิ หมาะสม มีกำ� แพงค่ายคูลอ้ มรอบ
2 ชัน้ และมีแหล่งน�ำ้ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยูอ่ าศัย ต่อมาพระเจ้าอยูห่ วั
พระทีน่ งั่ สุรยิ ามรินทร์โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึน้ เป็น “เมืองประทายสมันต์” และหลวงสิรนิ
ทรภักดีได้เลือ่ นบรรดาศักดิเ์ ป็นพระสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เป็นเจ้าเมืองปกครองเมือง
ประทายสมันต์ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชือ่ “เมืองประทายสมันต์” เป็น “เมืองสุรนิ ทร์” ตามสร้อย
บรรดาศักดิข์ องเจ้าเมืองในขณะนัน้ เมืองสุรนิ ทร์มเี จ้าเมืองปกครองสืบเชือ้ สายกันมารวม 11 คน
จนถึงปี พ.ศ. 2451 มีการเปลีย่ นแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล
“เมืองสุรนิ ทร์” จึงเปลีย่ นเป็น “จังหวัดสุรนิ ทร์” และมีการแต่งตัง้ พระกรุงศรีบรุ รี กั ษ์ (สุม สุมา
นนท์) มาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นข้าหลวงประจ�ำจังหวัดหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นคนแรก ปัจจุบนั
จังหวัดสุรนิ ทร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อ�ำเภอ มีคำ� ขวัญประจ�ำจังหวัดทีแ่ สดงถึงอัต
ลักษณ์ของจังหวัดโดยรวม ว่า “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประค�ำสวย ร�่ำรวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ส�ำนักงาน
ใหญ่), 2561: 10)
จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นทีป่ ระชากรไทยจะ
ต้องศึกษา ท�ำความเข้าใจเพือ่ ให้เห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ทั้งในแง่การศึกษาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
และการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยววัดพระเกจิจังหวัดสุรินทร์ดังนั้น
คณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่องการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์
3) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่อง
มือวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกเอกสาร แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากกลุม่ ผู้
ให้ขอ้ มูลส�ำคัญ 7 กลุม่ ในจังหวัดสุรนิ ทร์ ได้แก่ (1) กลุม่ นักวิชาการ/ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพระพุทธ
ศาสนา (2) กลุม่ ผูด้ แู ลแหล่งท่องเทีย่ ว (3) กลุม่ ฝ่ายปกครองหรือผูด้ แู ลชุมชน (4) กลุม่ ปราชญ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ชุมชนหรือภูมิปัญญาชุมชน (5) กลุ่มข้าราชการที่เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน (6)
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้แทน (7) กลุ่มข้าราชการที่เป็นผู้บริหารการท่องเที่ยว รวมทั้ง
สิ้นจ�ำนวน 24 รูป/คน ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ วัดป่าอาเจียง อ�ำเภอท่าตูม วัดเขาศาลาอตุลฐานะ
จาโร อ�ำเภอบัวเชด และ วัดตะเคียน อ�ำเภอส�ำโรงทาบ ดังนี้
1. การวิจัยเชิงเอกสาร เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่มาของ
แนวคิด
ความหมาย หลักการส�ำคัญ ประเภท วิธกี าร และการประยุกต์ใช้จากเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หนังสือ บทความในวารสาร รายงานการวิจัย และสื่อจากอินเตอร์เน็ต
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการลงพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
เพื่อสังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสังเกต (Observation) คณะผู้วิจัยลงพื้นที่สังเกตในประเด็นเกี่ยว
กับสภาพทั่วไปด้านอัตลักษณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของในวัดที่
มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 3 วัด ได้แก่ (1) วัดป่าอาเจียง ต�ำบล
กระโพ อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ (2) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต�ำบลจรัส อ�ำเภอบัวเชด
จ.สุรินทร์ (3) วัดตะเคียน ต�ำบลส�ำโรงทาบ อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) คณะผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กับกลุ่มบุคคล
7 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ นักวิชาการ/ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพระพุทธศาสนา (2) กลุม่ ผูด้ แู ลแหล่งท่อง
เทีย่ ว (3) กลุม่ ฝ่ายปกครองหรือผูด้ แู ลชุมชน (4) กลุม่ ปราชญ์ชมุ ชนหรือภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน (5)
กลุม่ ข้าราชการทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนหรือผูแ้ ทน (6) กลุม่ นักการเมืองท้องถิน่ หรือผูแ้ ทน
(7) กลุม่ ข้าราชการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 24 รูป/คน โดยสัมภาษณ์
ในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
และการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรการท่องเที่ยว
2.3 การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) คณะผู้วิจัย ได้ลงพื้นที่เพื่อ
จัดท�ำการสนทนากลุ่มในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยได้จัด
ท�ำการสนทนากลุ่มกับตัวแทนของกลุ่มบุคคล 7 กลุ่ม ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดป่าอาเจียง ต�ำบลกระ
โพ อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
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ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1) อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุรนิ ทร์ มีความเป็นลักษณะเฉพาะแสดงถึงวิถชี วี ติ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม สรุปผลการวิจัยได้ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านศาสนสถาน 2) ด้านศาสนวัตถุ
หรือวัตถุมงคล 3) ด้านอาหารพื้นบ้าน 4) ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 5) ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 6) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 7) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้
1.1 ด้านศาสนสถาน ประกอบด้วย (1) สุสานช้าง เป็นที่รวบรวมกระดูกช้าง
ที่ล้มตายลงจากสถานที่ต่าง ๆ ฝังไว้เป็นหลุม ๆ ในสุสานแห่งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชู
เกียรติช้างไทย ลักษณะการสร้างสุสานช้างแต่ละหลุมเป็นการออกแบบให้คล้ายกับหมวก
นักรบทหารโบราณ ที่ปลายยอดของหมวกแหลมเป็นรูปดอกบัว พร้อมเขียนระบุชื่อของ
ช้างตัวที่ล้มตายไว้ในแต่ละหลุม โดยวางเป็นแถวเรียงรายดูเป็นระเบียบสวยงาม เป็นสุสาน
ช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก (2) ศาลาเอราวัณ จัดสร้างขึ้นที่วัดป่าอาเจียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของช้างที่มีอยู่ในหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาและเรื่อง
ราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์ (3) ศาลปะก�ำ เป็นเสมือนเทวลัยซึ่งเป็นที่สิงสถิตวิญญาณ
บรรพบุรษุ และผีปะก�ำตามความเชือ่ ของชาวกูย (4) ศาลานิทศั การทางศิลปวัฒนธรรมของวิถี
อาเจียง (5) ประตูโขงวัดตะเคียน (6) พระองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดอยู่กลาง
แจ้งให้คนในชุมชนสักการะบูชา (7) พิพิธภัณฑ์ชาวกูย เป็นสะถานที่จัดแสดงสิ่งของเครื่อง
ใช้ เครื่องแต่งกายของชาวกูย (8) เจดีย์ไม้โบราณ มีอายุมากกว่า 200 ปี ตัวเจดีย์มีลักษณะ
เหมือนต้นเสาที่ท�ำรั้วล้อมลวดหนาม ตรงตัวของเสาเจดีย์ไม้มีการเจาะเป็นโพรงเพื่อเก็บอัฐิ
ของผู้ตาย (9) ศาลปู่ตา “หลวงอุดม” เป็นศาลประจ�ำหมู่บ้านเพื่อการสักการะของชาวบ้าน
ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ (10) พระสิวลีท�ำจากไม้กลายเป็นหิน (11) ซุ้มประตูทางเข้า
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ด้านบนของประตูทำ� เป็นคานขนาดใหญ่มพี ระพุทธรูปปางสมาธิ
องค์ใหญ่ตรงกลาง มีพยานาคขนาดใหญ่สองตัวพันรอบคานแผ่แม่เบีย้ ขนาดใหญ่อยูซ่ า้ ยและ
ทางขวาของพระพุทธรูป ช่องทางเดินภายในตัวพญานาคให้นกั ท่องเทีย่ วเดินเข้าไปภายในมี
ไฟประดับสวยงามให้แสงสว่างมองเห็นทางเดินตลอดเส้นทาง (12) รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง
(13) หน้าผาพระหรือผาลานนาคปรก มีพระพุทธรูปและเทวรูปตลอดทัง้ รูปเคารพต่าง ๆ ให้
นักท่องเทีย่ วได้กราบไหว้ขอพรและชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาทีส่ วยงาม (14) เจดียน์ ำ�้ ซับ สร้าง
ไว้ในป่าลึกภายในขุนเขาศาลา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1.2 ด้านศาสนวัตถุหรือวัตถุมงคล ประกอบด้วย (1) วัตถุมงคลประเภทงาช้าง
กระดูกช้าง และฟันช้าง (2) วัตถุมงคลประเภทหางช้าง (3) วัตถุมงคลประเภทเครือ่ งมือควาญ
ช้าง เช่น ตะขอช้าง มีดควาญช้าง (4) วัตถุมงคลประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ ะลึก เช่น
ตุ๊กตาช้าง มีดควาญช้าง (5) วัตถุมงคลประเภทสร้างติดไว้กับศาสนสถาน เช่น พระพุทธรูป
สร้างจากไม้ตะเคียนโบราณ (6) วัตถุมงคลประเภทมิได้สร้างติดไว้กับศาสนสถาน เช่น พระ
ผงหลวงพ่อตะเคียนทอง ประค�ำ (7) รูปเหมือนหลวงปู่ดุลย์ อตุโล
1.3 ด้านอาหารพื้นบ้าน มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านที่ส�ำคัญ ประกอบ
ด้วย (1) ซันลอว์เจ๊กจ์หรือแกงกล้วย (2) ปลายอนทอดกรอบ (3) แกงไก่ใส่หยวกกล้วย (4) น�ำ้
พริกมะดัน (5) ละแวร์กะตามหรือแกงมะละกอใส่ปูนา (6) แกงปูใส่เผือก
1.4 ด้านผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ประกอบด้วย (1) ประเภทเครือ่ งประดับ เช่น ก�ำไล
ฟันช้าง ก�ำไลหางช้าง แหวนช้าง แหวนกระดูกฟันช้าง สร้อยกระดูกสัตว์ ตุ๊กตาชาวกูย เข็ม
กลัดติดหน้าอก ที่มัดผมจากผ้าไหม สร้อยว่านเปราะหอม (2) ประเภทของของที่ระลึก เช่น
ตะขอช้าง พวงกุญแจหางช้าง กรอบรูปตะขอช้าง (3) ประเภทเครือ่ งนุง่ ห่ม เช่น เสือ้ ยืดสกรีน
เกีย่ วกับรูปช้าง ผ้าแพรอัตลักษณ์หมูบ่ า้ นช้าง ผ้าไหมพืน้ เมือง เสือ้ แซว หัวซิน่ ตีนซิน่ และแถบ
ซิน่ (4) ประเภทอาหารและยาสมุนไพร เช่น ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ ข้าวเหนียวแปรรูปเป็นข้าว
ฮาง สมุนไพรไล่ยุงตะไคร้หอม สบู่หอมสมุนไพร ลูกประคบท�ำจากสมุนไพรในท้องถิ่น
1.5 ด้านวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ประกอบด้วย (1) วัฒนธรรมการเลีย้ งช้าง
(2) ประเพณีเซ่นผีปะก�ำ (3) ประเพณีแห่นาคบนหลังช้าง (4) ประเพณีแกลมอ (5) การแต่ง
กายด้วยผ้าซิน่ ไหมลายพืน้ บ้าน เสือ้ แซวแขนกระบอกแบบชาวกูย (6) ประเพณีการบายศรีสู่
ขวัญ (7) ประเพณีร�ำมะม๊วด
1.6 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการแสดงช้าง (2)
กิจกรรมการนั่งช้างท่องเที่ยว (3) กิจกรรมฝึกหัดควาญช้าง (4) กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิว
หมู่บ้านช้าง (5) กิจกรรมชมช้างอาบน�้ำที่ “วังทะลุ” (6) ชมตลาดสายใยชุมชนวิถีคนกูย (7)
พิธีเส้นไหว้ศาลปู่ตา (8) ดูเจดีย์ไม้โบราณ อายุกว่า 200 ปี (9) ไหว้พระไม้ตะเคียนทองผ่อง
โชค (10) ชมพิพธิ ภัณฑ์ศนู ย์เรียนรู้ วิถกี ยู (11) ชมฐานบัง้ ไฟไม้โบราณ (12) ชมการร�ำแกลมอ
(หมอร�ำกูย) (13) กิจกรรมนัง่ ซาเล้งชมพูมทิ ศั น์อากาศสดชืน่ และเล่นตีโป่งในน�ำ้ (14) กิจกรรม
เทีย่ วชมอ่างเก็บน�ำ้ บ้านจรัส (15) เทีย่ วชมน�ำ้ ตกไตรคีรี (16) ไหว้พระทีว่ ดั เขาศาลาอตุลฐานะ
จาโร (17) ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบหมู่บ้าน (18) กิจกรรมชมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต
1.7) ด้านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ประกอบด้วย (1) ศูนย์คชศึกษา (2) พิพธิ ภัณฑ์ชา้ ง
(3) คชอาณาจักร (4) สุสานช้าง (5) วังทะลุ (6) ไม้ตะเคียนโบราณ (7) ฐานการเรียนรู้เกี่ยว
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กับวิถีชีวิตที่หลากหลาย (8) อ่างเก็บน�้ำบ้านจรัส (9) น�้ำตกไตรคีรีที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะ
จาโร (10) ซุ้มประตูทางพญานาควัดเขาศาลา (11) เจดีย์รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง (12) รูป
ปั้นหลวงปู่ดุลย์ อตุโล (13) เจดีย์น�้ำซับ (14) ฐานเรียนรู้เกษตรยุคใหม่ตามศาสตร์พระราชา
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว
ทางพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สรุปผลการวิจัยได้ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างหรือน�ำ
เสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2) การจัดท�ำรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3)
การเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐาน 4) การสร้างผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถผลิตซ�ำ้ ได้
ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน 5) การจัดหาช่องทางตลาดของผลิตภัณฑ์ 6) การอนุรกั ษ์
เมนูอาหารท้องถิ่น ดังนี้
2.1 การสร้างหรือน�ำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วย (1) ภาษากูย
และวิถีชีวิตของชุมชนชากูย (2) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องราวของ “ช้าง” เช่น ศูนย์
คชศึกษา พิพิธภัณฑ์ช้าง คชอาณาจักร สุสานช้าง วังทะลุ (3) การสร้างค�ำขวัญ “ผลิตภัณฑ์
เลื่องชื่อ ฝีมือชาวกูย” (4) น�ำเสนอชุมชนชาวกูย (ชาวส่วย) (5) เรื่องราวเกี่ยวกับอ่างเก็บน�้ำ
บ้านจรัส (6) เรื่องราวเกี่ยวกับเจดีย์ รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง รูปเหมือนหลวงปู่ดุลย์ อตุโล
2.2 การจัดท�ำรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ประกอบด้วย (1)
การสร้างรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรูปแบบ (2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและสวยงาม เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ชื่อว่า “คองกูย ผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อ ฝีมือชา
วกูย หรือ KONGKUIW ส�ำโรงทาบ เมืองราบลุม่ ชุม่ ชืน้ ผืนนากว้างใหญ่ ภาคภูมใิ จผ้าไหมย้อม
มะเกลือ งดงามเหลือร�ำแกลมอ” (3) กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์เกีย่ วกับกระเป๋าไหมพรหมถัก สบูห่ อม
สมุนไพร ลูกประคบ ยาหม่อง พวงกุญแจ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ และ
อาหารแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ ปลาแดดเดียว
2.3 การเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย (1) ความ
พร้อมของ “ช้างหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดจากช้าง” เช่น ชื่อของหมู่บ้านช้าง สุสาน
ช้าง คชอาณาจักร และศูนย์คชศึกษา เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วตัง้ แต่ระดับชาติ นานาชาติ
จนถึงระดับโลก (2) การได้รบั รางวัลในระดับต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เช่น กรอบรูปตะขอ
ช้างไม้แก่นขาม ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาวประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของ
ที่ระลึก ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ชุดเครื่อง
ประดับจากกระดูกสัตว์ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว และได้รับใบประ
ประกาศนียบัตรประเภทผ้า เครือ่ งแต่งกาย หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 2) วัดตะเคียน
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มีการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย (3) ความพร้อมเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานในระดับจังหวัดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและศาสนวัตถุหรือ
วัตถุมงคล” ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร กูย และลาว (4) ความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ประเภทอื่น ๆ จ�ำนวน 5 ชนิด คือ เสื้อแซว ผ้าสิ้นมัดหมี่ ตีนสิ้น ผ้าหางกระรอก กระเป๋า (5)
ความพร้อมเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐานเพือ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางศาสนาและวัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของวัดเขาศาลาในระดับจังหวัด
2.4 การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ�้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้
เคียงกัน ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับหางช้าง (2) ผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องมือควาญช้าง (3) ผลิตภัณฑ์ประเภทของช�ำร่วย ของประดับตกแต่งรถและบ้าน ส่วน
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับงาช้าง กระดูกช้าง และฟันช้าง ไม่สามารถผลิตซ�้ำได้ใน
ปริมาณเท่าเดิมได้เนื่องปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีข้อห้ามเกี่ยว
กับการค้าชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) (4) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องนุ่งห่ม
(5) ผลิตภัณฑ์ประเภทศาสนวัตถุหรือวัตถุมงคลประเภทพระเครื่อง
2.5 การจัดหาช่องทางตลาดของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (1) การน�ำเสนอโดย
ใช้สอื่ เอกสารสิง่ พิมพ์ในคูม่ อื ชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี สุรนิ ทร์ ในหัวข้อ เส้นทางวิถสี ายคน
กับช้าง (2) การน�ำเสนอโดยใช้สอื่ แผ่นพับ บ้านหนองบัว รวมทัง้ มีการน�ำเสนอในสือ่ ออนไลน์ สือ่
วิทยุ โทรทัศน์ (3) การออกร้าน (4) การจัดนิทศั การในงานเทศกาลประจ�ำปี (5) การจัดตัง้ สถาน
ทีจ่ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ (6) การน�ำเสนอผ่านยูทปู
2.6 การอนุรักษ์เมนูอาหารท้องถิ่น (1) การรักษามาตรฐานทั้งในด้านรสชาติ
และสุขอนามัย (2) การรักษาความเป็นอัตลักษณ์ประจ�ำท้องถิ่น (3) การพัฒนาเมนูอาหาร
ท้องถิ่น
3) การสร้างมูลค่าเพิ่มฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทร์ มีผลการวิเคราะห์สรุปได้ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็น
คุณค่าฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และ (2) ประเด็นการสร้างมูลค่า
เพิ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
3.1 คุ ณ ค่ า ฐานทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนา มี 4 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การน�ำไปใช้ประโยชน์ทางด้านจิตใจ และการน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ทางปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต 2) คุณค่าด้านการบริการ ได้แก่ การตอบ
สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และความสามารถ
ในการให้บริการนักท่องเที่ยว 3) คุณค่าด้านผู้ผลิต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการท่อง
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เที่ยวเองซึ่งเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว 4) คุณค่าด้านภาพ
ลักษณ์ เป็นคุณค่าด้านความรู้สึกที่ดี ความประทับใจ และความชอบใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทร์ มีผลสรุปแนวทางการสร้าง 8 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การ
ตอบสนองความต้องการหรือรสนิยมของผูบ้ ริโภค (2) การเน้นตัวผลิตภัณฑ์หรือสิง่ ทีโ่ ดดเด่น
(3) การจัดการทุนทางวัตถุดิบ (4) กระบวนการหรือวิธีการผลิต (5) บรรจุภัณฑ์หรือการน�ำ
เสนอ (6) การให้บริการ (7) การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ (8) การเข้าถึงผู้บริโภค

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรือ่ งการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ว่า ประเด็นด้านอัต
ลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ สรุปได้ 7 ด้าน
กล่าวคือ (1) ด้านศาสนสถาน (2) ด้านศาสนวัตถุหรือวัตถุมงคล (3) ด้านอาหารพื้นบ้าน (4)
ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (5) ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (6) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
และ (7) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล ที่
กล่าวว่า ทฤษฎีอัตลักษณ์ เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่มุ่งอธิบายพฤติกรรมตามบทบาท
ของบุคคล ทฤษฎีอตั ลักษณ์มคี วามเป็นมาและมีหลักการของทฤษฎี โดยอาศัยกรอบแนวคิด
ตามบริบททางสังคมวิทยาบนพื้นฐานทัศนภาพโครงสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นิยม มี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเลือกแสดงบทบาทซึ่งเกิดจากการมีปฎิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ระหว่าง “สังคม” และ“ตัวตน” ของบุคคลโดยมี “โครงสร้างทางสังคม” และ “การ
ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม” เป็นตัวกําหนดหรือควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้
อาศัยข้อตกลงเบือ้ งต้นตามกรอบแนวคิดปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์นยิ ม 4 ประการ ดังนี้ (1)
มนุษย์เป็นทั้งผู้กระทําและผู้ตอบสนองต่อการกระทํา (2) การกระทําและการตอบสนองขึ้น
อยูก่ บั การให้ความหมายหรือตีความสถานการณ์นนั้ ๆ (3) ความหมายทีบ่ คุ คลสร้างมโนภาพ
แห่งตน เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้กระทําหรือผู้ตอบสนองการกระทํา (4)
มโนภาพแห่งตนขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และการตอบสนองการกระทําที่คน
อื่นมีต่อตน (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 64-67) ในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฐาน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การวิจัยสรุปเป็น 6 วิธีการ กล่าวคือ (1) การพัฒนาเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว น�ำเสนอ
สร้างสรรค์ น่าสนใจ (2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (3) การ
พัฒนาความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ�้ำได้
ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน (5) การพัฒนาช่องทางตลาดของผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
ภายในและนอกชุมชนหรืออนไลน์ (6) การพัฒนาเมนูอาหารท้องถิน่ บริการนักท่องเทีย่ ว ซึง่ มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง ทีว่ า่ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางศาสนา
และวัฒนธรรม มีองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) สิ่งดึงดูดใจ แหล่งท่องเที่ยวควร
มีสงิ่ ดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ วหรือมีลกั ษณะชวนใจ มีเสน่หเ์ ฉพาะตัว (2) สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก มีส่ิงอ�ำนวยความสะดวก และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (3) การเข้าถึง มี
เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกสบาย เนื่องการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
สบายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลือกสถานที่เที่ยวของนักท่องเที่ยว เพราะท�ำให้นักท่อง
เทีย่ วสามารถเดินทางไปยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ไม่
ว่าจะเดินทางโดยเส้นทางบกด้วยรถยนต์มสี ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารหรือรถไฟ ทางน�ำ้ มีเรือ มีทา่
เทียบเรือและอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกต่าง ๆ หรือทางอากาศ มีทา่ อากาศยานทีท่ นั สมัย มี
สานการบินเข้าออกมาก ระเบียบการให้บริการเข้าออกสะดวกสบาย ไม่เป็นอุปสรรคกับการ
เดินทางท่องเที่ยวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น (4) กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่อง
เทีย่ วหลากหลายและกิจกรรมเหล่านัน้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้
ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นได้
อย่างสะดวกสบาย (5) การบริการเสริมทางการท่องเทีย่ ว เป็นบริการเพิม่ เติมให้นกั ท่องเทีย่ ว
เกิดความประทับใจ โดยอาศัยอินเตอร์เน็ต สถานทีใ่ ห้บริการโทรศัพท์ โรงพยาบาล ธนาคาร
ไปรษณีย์ ห้องน�ำ้ สาธารณะในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว รถรับส่ง เป็นต้น หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบสถาน
ทีท่ อ่ งเทีย่ วต้องด�ำเนินการจัดให้มสี งิ่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ พือ่ ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกให้
กับนักท่องเทีย่ วให้ได้รบั บริการเสริมทางการท่องเทีย่ วทีด่ ซี งึ่ จะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความ
ประทับใจ (เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง, 2551: 11) และสอดคล้องกับแนวคิดของ มนัส สุวรรณ และ
คณะ ที่ว่า หลักการในการจัดการการท่องเที่ยวโดยพิจารณาการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายจะต้องพิจารณาระบบย่อยและองค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบการท่องเที่ยวไปด้วย
ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 2) การบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ การให้บริการเพื่อ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

406

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

การท่องเที่ยวที่มีพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นๆ 3) การ
ตลาดท่องเทีย่ ว โดยเป็นส่วนของความต้องการในการท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้องกับนักท่องเทีย่ ว ผู้
ประกอบการ และประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ หมายรวมถึงกิจกรรม รูปแบบหรือกระบวนการท่อง
เที่ยว นอกจากหลักการในการจัดการท่องเที่ยวซึ่งกล่าวในเบื้องต้นแล้วแนวทางการบริหาร
และจัดการท่องเที่ยวยังสามารถน�ำมาวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวได้ ประกอบไปด้วย (1)
แนวทางการบริหารและจัดการ (2) แนวทางการจัดการด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเทีย่ ว (3) แนวทางการบริหารและจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 4) แนวทาง
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น (5) แนวทางการให้ประชาชนกลุ่มและองค์กร
อื่นๆ มีส่วนร่วม (มนัส สุวรรณ และคณะ, 2551: 16) ส่วนประเด็นวิจัยด้านการสร้างมูลค่า
เพิ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ผล
การวิจัยสรุปได้ 8 ประเด็น คือ 1) รสนิยมหรือความต้องการของผู้บริโภค 2) ตัวผลิตภัณฑ์
หรือบริการ 3) การคัดเลือกวัตถุดิบ 4) กระบวนการหรือวิธีการผลิต 5) บรรจุภัณฑ์หรือ
การน�ำเสนอ 6) การให้บริการ 7) การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ 8) การเข้าถึงผู้บริโภค
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พูนลาภ ทิพชาติโยธิน ที่ว่า เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคนั้นมี
ทางเลือกมากขึน้ ซึง่ มีอกี สิง่ หนึง่ ทีเ่ มือ่ ก่อนอาจเล่นบทเป็นแค่ตวั ประกอบเท่านัน้ แต่ปจั จุบนั
ก้าวขึ้นมามีความส�ำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวที่จะมีส่วนช่วยทั้งดึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ เข้ามา
รวมถึงรักษาผู้บริโภครายเดิมให้อยู่ไปนาน ๆ ก็คือเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยในอดีต
นั้น หากผลิตภัณฑ์ หรือบริการหนึ่งจะประสบความส�ำเร็จได้ในท้องตลาดสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ก็คงจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักนั่นเองที่ต้องมีคุณภาพที่เยี่ยมยอดกว่าคู่แข่ง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดกี ว่า อย่างไรก็ดใี นปัจจุบนั จะพบว่า จริงอยูท่ ี่
บ่อยครัง้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการหลักอาจจะยังเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก แต่อกี สิง่ หนึง่
ทีก่ า้ วขึน้ มามีสว่ นส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ก็คอื เรือ่ งของ “มูลค่าเพิม่ ” ทีต่ ดิ มากับตัวผลิตภัณฑ์
หรือบริการหลักนัน้ ๆ ในบางกรณีสว่ นของมูลค่าเพิม่ ก็จะเป็นตัวดึงดูดผูบ้ ริโภคให้หนั มามอง
หรือตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลัก ดังนั้นธุรกิจในปัจจุบันเราจะ เห็นว่า ไม่ใช่
เป็นการขายเพียงตัวผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลักอย่างเดียว แต่จะต้องมีส่วนเพิ่มมูลค่าที่จะ
ท�ำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน, 2561: 87-88)
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องค์ความรู้จากงานวิจัย

แผนภูมทิ ี่ 1 สรุปองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั

สรุป

จากการวิจยั เรือ่ งการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเทีย่ วทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทร์ คณะผูว้ จิ ยั สามารถสรุปเป็นองค์ความรูท้ ี่ ได้วา่ ผูป้ ระกอบการ
ท่องเทีย่ วทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทร์ มีอตั ลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีม่ ี
ความเป็นลักษณะเฉพาะของวิถชี วี ติ ชุมชนทีเ่ ชือ่ มโยงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ได้ ผู้ประกอบการควรมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดด
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เด่น มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ผลิต
สินค้าการท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน จัดหาช่องทางตลาดของผลิตภัณฑ์ และอนุรกั ษ์
เมนูอาหารท้องถิน่ ส่วนในประเด็นแนวทางการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากร
การท่องเทีย่ วทางพระพุทธศานา ควรมีการตอบสนองรสนิยมหรือความต้องการของผูบ้ ริโภค
การเน้นตัวผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่น การจัดการทุนทางวัตถุดบิ กระบวนการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์หรือ
การน�ำเสนอ การให้บริการ การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ รัฐบาล คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ควรน�ำผลการวิจัย ไปก�ำหนดเป็นนโยบายเพื่อเข้าไปส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการสร้างอัต
ลักษ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ของฐานทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทร์ ส่วนข้อเสนอ
แนะเพือ่ การศึกษาวิจยั ควรมีการวิจยั ในประเด็นการท่องเทีย่ วทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียนและควรมีการวิจัยประสิทธิภาพการด�ำเนินด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
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