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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐาน
และเพือ่ พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงพุทธ กรณีจงั หวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
เป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจาก
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน ๔๐๐ คน ด้วยการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนาและ
การวิจยั เชิงคุณภาพ เป็นการประชุมกลุม่ ย่อยกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จ�ำนวน ๓๐ คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนรวม
ผลการศึกษา พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
มี ๑๔ แห่ง และสามารถสังเคราะห์ได้ ๙ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มจิตรกรรมปริศนาธรรมและประติมากรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ ๓) กลุ่มพระธาตุและเจดีย์ ๔) กลุ่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
๕) กลุ่มพระพุทธรูปไม้ ๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๗) กลุ่มสิมอีสาน ๘) กลุ่มกู่ และ
๙) กลุ่มพระเกจิอาจารย์ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานที่โดดเด่นมี ๘ แห่ง คือ ๑) วัดโพธิ์
๒) วัดโมกขวนาราม ๓) วัดป่าธรรมอุทยาน ๔) วัดป่าแสงอรุณ ๕) วัดขุนพรหมด�ำริ ๖) ศูนย์ปฏิบัติธรรม
เวฬุวนั ๗) ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมธรรมสุวรรณา และ ๘) พระธาตุนาดูน และสามารถสังเคราะห์หลักปฏิบตั ไิ ด้
๔ อย่าง คือ ๑) ยุบ-พอง ๒) พุทโธ ๓) เคลื่อนไหว และ ๔) โกเอนก้า ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ที่มีศักยภาพสูงคือพระมหาธาตุแก่นนครและพระธาตุนาดูนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน
ที่มีศักยภาพสูง คือ วัดโพธิ์ วัดขุนพรหมด�ำริ และพระธาตุนาดูน ส�ำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
พบว่า มีเส้นทางท่องเทีย่ วภายในจังหวัด จ�ำนวน ๒ เส้นทาง และเส้นทางเชือ่ มโยงระหว่างจังหวัด จ�ำนวน
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๒ เส้นทาง ซึง่ มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ ๓ กลุม่ หลัก คือ กลุม่ พระธาตุและเจดีย์ กลุม่ พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ และกลุ่มการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพ, การท่องเที่ยว, พุทธศาสนา, วิปัสสนากรรมฐาน, ร้อยแก่นสารสินธุ์
Abstract

This research aims to study of Potentiality of Religious and Meditation Tourism
and Development Buddhist Tourism Travel and Activities: A case of Khon kaen and
Mahasarakham Province. The research was completed by applying mixed research
methods: quantitative and qualitative. The survey design with the use of questionnaire
was employed to collect information from 400 samples with simple sampling. The data
were analyzed using descriptive statistics. For qualitative research, an analysis was
conducted by using data attended from focus-group meeting with 30 participants, by
using in-depth interviews and participatory observation.
The study found that there are 14 religious tourist sites in Khon kaen and Mahasarakham Provinces; and can be synthesized in 9 groups, that is, 1) Dhamma puzzle
paintings and local wisdom sculptures 2) Museums 3) Phra That or Stupa and pagoda
4) Sacred Buddha images 5) Wooden Buddha images 6) Buddhism learning 7) Sim E-san
(Buddha halls) 8) Ancient pagodas (Ku) and 9) Revered Buddhist monks. There are 8
outstanding centers of Buddhist meditation practice for tourism, namely, 1) Wat Po 2)
Wat Mogkhawanaram 3) Wat Pa Dhamma-uttayan 4) Wat Pa saeng-arun 5) Wat Khunphromdamri 6) Weluwan Buddhist meditation practice center 7) Dhammasuwanna
Buddhist meditation practice center and 8) Phrathat Nadoon; and can be synthesized
4 concepts: 1) “Yub-Phong”, 2) “Bud-dho”, 3) “Movement” and 4) “Goenka. For the
religious tourist destination with high potential that is Phramahathat Kaen Nakhon and
Phrathat Nadoon. The high potential of Buddhist meditation tourism is Wat Pho, Wat
kunphromdumri and Phrathat Nadoon. Moreover, the important Buddhist tourist routes
found that there are 2 routes in the province and two routes connecting the province.
There are 3 major tourist activities groups: Phrathat and Chedi, Holy Buddha images
and the Buddhist meditation practice.

Keyword: Potentiality, Tourism, Buddhism, Meditation, Roi Kaen Sarn Sin
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บทน�ำ

การท่องเทีย่ วถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ซึง่ จัดเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการ
สร้างอาชีพ การจ้างงานซึ่งน�ำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้มุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ
ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทางเลือก เช่น การท่องเที่ยว
1
เชิงสุขภาพและการท่องเทีย่ วเชิงศาสนา เป็นต้น และยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
ได้จัดให้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest Tourism)
ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้
และได้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยในอนาคต ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง
(Prosperity) และยั่งยืน (Sustainability) ภาคอีสานถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นทางศาสนา
อารยธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ถ้ามองอีสานในมิติทางอารยธรรม สามารถกล่าวได้ว่า อีสานมีแอ่ง
2
อารยธรรมใหญ่ๆ ๒ แห่ง คือ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคอีสานเป็นแหล่ง
3
สะสมวัฒนธรรมมาตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ จนถึงสมัยประวัตศิ าสตร์ เมือ่ มองในมิตกิ ารท่องเทีย่ ว
ภาคอีสานจึงถูกท�ำให้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยววิถีไทยและแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม โดยการแบ่ง
4
พื้นที่ออกเป็นกลุ่มท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ
5
กลุม่ ท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้ เป็นต้น แต่ในพืน้ ทีอ่ สี านตอนกลางยังไม่มคี วามชัดเจนทางอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา แม้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของกรมการท่องเที่ยวก็ยังไม่ระบุแผนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่อีสานกลางไว้
อย่างชัดเจน
1

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐, [ออนไลน์]
แหล่งที่มา: http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114, ๒๕๕๘, (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐), หน้า ๑๕.
2
ศรีศักร วัลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๖), หน้า ๓.
3
ธวัช ปุณโณทก, พุทธศาสนาในภาคอีสานและล้านช้าง, (เลย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),
หน้า ๑.
4
กฤษณา รักษาโฉมและคณะ, รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ: กระบวนการเปลีย่ นแปลง “เส้นทางบุญ “สู”่ เส้นทางธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑.
5
กรมการท่องเที่ยว, แผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐,
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. ๒๕๕๘), หน้า ๓๒.
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จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามจัดอยูใ่ นกลุม่ ภาคอีสานตอนกลางประกอบด้วยจังหวัด
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือกลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ที่มีมรดกทางวัฒนธรรม
อยู่มากมายในพื้นที่อีสานตอนกลาง การท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
นักท่องเที่ยวมักใช้เวลาวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส�ำคัญทางศาสนาจะมีการถือศีล
6
ปฏิบัติธรรม ปัจจุบันวัดและส�ำนักปฏิบัติธรรม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกอีกประเภทหนึ่งที่เป็น
เป้าหมายของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และชาวต่างชาติ
จ�ำนวนมากเดินทางเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา ไหว้พระ สวดมนต์ รวมถึงการปฏิบัติธรรมในพื้นที่อีสาน
ตอนกลาง ดังนั้น การวิจัยนี้ จึงเป็นการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วิปัสสนากรรมฐาน รวมถึงเส้นทางและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเน้นให้เห็นผลิต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ได้

วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคาม
๒. เพือ่ พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการเรียนรูข้ องนักท่องเทีย่ วเชิงพุทธในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคาม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสานทัง้ เชิงคุณภาพ (Qualitative) และปริมาณ (Quantitative)
โดยการวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ประกอบด้วย ๑) การศึกษาเอกสาร (Documentary study) เกีย่ วกับทฤษฎี
ที่ใช้ในการวิจัย ๒) การศึกษาภาคสนาม (Field work) เป็นการศึกษาจากการประชุ่มกลุ่มย่อยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory focus group) กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๓๐ คน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews schedule) ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างของนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๔๐๐ คน ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างของนักท่องเที่ยวที่เข้าปฏิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖-ธันวาคม ๒๕๕๗ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๔,๕๕๔ คน ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ๓๙๙.๙๕ คน โดยผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างเป็น ๔๐๐ คน ด้วยการใช้สตู รค�ำนวณการหาขนาด
6

จุฑาภรณ์ หินซุย่ และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ,์ แนวทางส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงพุทธ กรณีศกึ ษาวัดประชาคม
วนาราม อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด, (วารสารการท่องเทีย่ วไทยนานาชาติ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗), หน้า ๕๒.
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ของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ�ำนวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ
7
๕ ตามสูตรของ Taro Yamane โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม จ�ำนวน ๑๔ แห่ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน ๗ แห่ง คือ ๑) วัดโพธิ์
๒) พระมหาธาตุแก่นนคร ๓) วัดทุง่ เศรษฐี ๔) วัดป่าธรรมอุทยาน ๕) วัดป่าบ้านหนองหลุบ ๖) พุทธมณฑล
อีสาน ๗) พระธาตุขามแก่น และจังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน ๗ แห่ง คือ ๑) พระพุทธมิ่งเมือง
๒) พระพุทธมงคลเมือง ๓) สิมอีสานและพระพุทธรูปไม้ ๔) หลวงปู่ผาง สิริสุทโธ ๕) หลวงปู่สิงห์
โสภโณ ๖) หลวงปู่ต้น ปุญญวัณโณ ๗) พระธาตุนาดูน และพื้นที่โดยรอบพระธาตุนาดูน คือ กู่สันตรัตน์
พิพธิ ภัณฑ์กสู่ นั ตรัตน์ พิพธิ ภัณฑ์นครจ�ำปาศรี และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวิปสั สนากรรมฐาน จ�ำนวน ๓ แห่ง
คือ ๑) วัดโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) วัดขุนพรหมด�ำริ อ�ำเภอเมือง และ ๓) พระธาตุนาดูน
อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษา เพราะพื้นที่เหล่านี้มีบทบาทในการ
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเน้นการใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
การสังเกตและการประชุมกลุม่ ย่อย ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่
การใช้คา่ เฉลีย่ ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อในแต่ละด้านและเฉลีย่ รวมทุกด้าน
ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐=เห็นด้วยน้อยที่สุด ๑.๕๑-๒.๕๐=เห็นด้วยน้อย ๒.๕๑-๓.๕๐=เห็นด้วย
๓.๕๑-๔.๕๐=เห็นด้วยมาก และ ๔.๕๑-๕.๐๐= เห็นด้วยมากทีส่ ดุ และน�ำเสนอผลการวิจยั แบบวิเคราะห์
ด้วยสถิติชิงพรรณนาพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดจ�ำนวน ๔ อย่าง คือ แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม แนวคิด
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธและแนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย และเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
๑. แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม
8
ทุนทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า ภูมิปัญญา ซึ่ง Throsby ได้นิยามทุนทาง
วัฒนธรรมว่า หมายถึงสินทรัพย์ที่มีการฝังตัว สะสม และให้คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่า
7

Yamane, Taro, Statistics: and introductory Analysis, 2nd Edition, (New York: Harper and
Row, 1967), p.734.
8
Throsby, David, Economics and culture, (Cambridge: Cambridge University, 2001), p. 46.
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ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น โดยได้แบ่งทุนวัฒนธรรมเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ทุนทางวัฒนธรรม
9
ที่สัมผัสได้ ๒) ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ ส่วนปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) ได้แบ่งทุนออก
เป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) ๒) ทุนทางสังคม (Social capital)
๓) ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) และ ๔) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) บูร์ดิเยอ
ได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรมเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ๑) ขั้นเป็นรูปเป็นร่าง (Embodied state) ได้แก่ ทุนที่อยู่
ในรูปของการแสดงออกของร่างกายและจิตใจทีค่ งทนถาวร ๒) ขัน้ เป็นชิน้ เป็นอัน (Objectified state)
ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุที่เป็นปัจเจกบุคคลครอบครองเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือ ชีดี
งานเขียน เป็นต้น และ ๓) ขั้นเป็นสถาบัน (Institutionalized state) หมายถึง ทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ยอมรับจากสถาบัน เช่น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง เป็นต้น ดังนั้น ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่
มีมูลค่าและให้คุณค่าทั้งสัมผัสได้และไม่ได้
๒. แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม
10
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้ความหมายค�ำว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่าทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมทีแ่ สดงถึงการผสมผสานเชือ่ มโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์
ที่สืบเนื่องกันมาและได้ก�ำหนดประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ภูมิทัศน์ที่ได้รับการ
ออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยมนุษย์ ๒) ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนาการอันเป็นผลมาจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การปกครอง ศาสนาและความเชื่อ ที่ยังคงมีวิวัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่อง
๓) ภูมิทัศน์ที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ อาทิ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ส่วน Feilden และ
11
Jokilehto ได้กล่าวถึง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ว่า เป็นงานของมนุษย์หรืองานที่รวมกันระหว่าง
ธรรมชาติและมนุษย์ และพืน้ ทีท่ างโบราณคดีซงึ่ มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์, สุนทรียศาสตร์, ชาติพนั ธุว์ ทิ ยา
หรือ มานุษยวิทยา นอกจากนี้ Feilden ยังกล่าวถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่า เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม เกิดจากการหล่อหลอมองค์ประกอบหลายๆ อย่าง และไม่ควรพิจารณาเพียงความสัมพันธ์
กับงานสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ควรจะรวมเอาคุณค่าของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจด้วย
9

Bourdieu, Pierre, The Forms of Capital, Handbook of theory and Research for the
Sociology of Education, ed. by John C. Richardson, (New York: Greenwood press, 1986), pp. 241-258.
10
UNESCO, Cultural landscapes-The World Heritage Convention, (United Nations, 2007),
p. 1.
11
Feilden, B. and Jokilehto J., Management Guidelines for the World Cultural Heritage
Sites, (Rome: ICCROM, 1993), p. 8.
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๓. การท่องเที่ยวเชิงพุทธ
การท่องเที่ยวแนวพุทธหรือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ (Buddhist tourism) หมายถึง การเดินทาง
เพือ่ การศึกษา พัฒนาจิตใจและการปฏิบตั ใิ นแนวทางทีถ่ กู ต้องแก่เพือ่ นมนุษย์และสิง่ แวดล้อมในลักษณะ
12
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง การเดินทาง
สู่สถานที่ตั้งของวัดเพื่อศึกษาธรรมะและบริบททางศาสนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพื่อการผักผ่อนหย่อนใจ
13
เพื่อการศึกษาและการชื่นชมความงามทางวัฒนธรรมและเพื่อตอบสนองทางความเชื่อส่วนบุคคล
จากความหมายข้างต้นท�ำให้เห็นลักษณะและแนวทางการปฏิบตั ขิ องการท่องเทีย่ วเชิงพุทธ คือ เป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างประโยชน์เกื้อกูล ความดีงามให้เกิด
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อตนเอง ชุมชน สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า การท่องเที่ยวแนวพุทธหรือเชิงพุทธ ในที่นี้ จะใช้ในความหมายว่า
“การเดินทางหรือการจาริกบุญเพือ่ ศึกษาและปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพุทธศาสนาทัง้ แนวสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐานเพื่อกระตุ้นเตือนใจให้เกิดศรัทธาและปัญญาในการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น
อันจะก่อให้เกิดผลหรืออิสรภาพทั้งทางกายและจิตใจ”
๔. แนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ
การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) สมถกรรมฐานและ ๒) วิปัสสนา
14
กรรมฐาน พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า สมถะ คือวิธีท�ำใจให้สงบ จนตั้งมั่นเป็น
สมาธิ ถึงขั้นได้ฌาน ๒) วิปัสสนา คือ การเห็นแจ้งหรือวิธีท�ำให้เกิดการเห็นแจ้ง เป็นกากรอบรมปัญญา
ให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัด เรียกว่า ญาณ ส่วนค�ำว่า “กรรมฐาน” แปลว่า ที่ตั้งแห่งการท�ำงานของจิต
หรือที่ให้จิตท�ำงาน กรรมฐานแบ่งออกเป็น ๔๐ อย่าง โดยแบ่งออกเป็น ๗ หมวด เช่น หมวดอนุสสติ
๑๐ ประกอบ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ มรณสติ กายคตาสติ
อานาปานสติ และอุปสมานุสติ เป็นต้น ส่วนวิปสั สนา แปลว่า การเห็นแจ้ง หรือวิธที ำ� ให้เกิดการเห็นแจ้ง
เป็นข้อปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมัน
12

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, (อบอุ่น), รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดใน
ประเทศไทย, วารสารพุทธจักร ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗, ๒๕๕๔, หน้า ๕๐-๕๕.
13
มาโนช พรหมปัญโญและคณะ, แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัด
อุบลราชธานี, วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๖, หน้า ๔๐.
14
พระธรรมปิฏก, (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๖), หน้า ๘๕๐-๘๕๓.
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ความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในการปฏิบัตินั้น เรียกว่า ญาณ คือความหลุดพ้นเป็น
อิสระที่แท้จริงอย่างยั่งยืนถาวร
จากการทบทวนแนวคิดทีน่ ำ� มาใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะน�ำแนวคิดทัง้ หมดมาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพื่อประกอบในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาและน�ำไปสู่การอภิปรายผล สรุปผลการวิจัยและจัดท�ำ
เป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลการศึกษา

๑. จากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของนักท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐาน กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน ๔๐๐ คน สามารถสรุปได้ ดังนี้ นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๕๐ และร้อยละ ๓๙.๕๐ ตามล�ำดับ มีช่วงอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี ส่วนมากมีสถานภาพ
แต่งงาน ร้อยละ ๖๖.๘๐ นักท่องเทีย่ วส่วนมากส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อย ๒๘.๐๐ ส่วนมาก
เป็นเกษตรกร ร้อยละ ๒๖.๕๐ รองลงมาคือข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ ๑๙.๘๐ ส่วนมาก
มีรายได้ตอ่ เดือนต�ำ่ กว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๖๓.๕๐ ส่วนร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำแนกตามจ�ำนวน
วันที่เข้าปฏิบัติ คือ ใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมจ�ำนวน ๑-๓ วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาคือ ๔-๕ วัน
ร้อยละ ๒๘.๕ นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเที่ยวและปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรก ร้อยละ ๓๔.๗๐ จ�ำนวน
๒-๕ ครั้ง ร้อยละ ๓๔.๒๐ และ ๖-๑๐ ครั้ง ร้อยละ ๓.๕๐ และเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นประจ�ำ ร้อยละ ๒๗.๕๐ ส่วนมากเดินทางมาด้วยรถยนต์สว่ นตัว ร้อยละ ๖๘.๒๐ รองลงมา
คือเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง ร้อยละ ๑๙.๕๐ ที่เหลือมีทั้งรถไฟ เครื่องบิน และรถเช่า ส�ำหรับ
แรงจูงใจของนักท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการเข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในแต่ละแห่ง คือ แนวคิดและ
วิธีการสอน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ความเคร่งครัดในการปฏิบัติ ร้อยละ ๑๕.๕๐ ชื่อเสียงของวัดหรือ
สถานที่ ร้อยละ ๙.๕๐ บรรยากาศภายในวัดหรือสถานที่มีความร่มรื่น ร้อยละ ๓๓.๒๕ และชื่อเสียงของ
พระผู้สอนการปฏิบัติธรรม ร้อยละ ๘
๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ที่ส�ำคัญและมี
ความโดดเด่นมี ๑๔ แห่ง และสามารถสังเคราะห์ได้ ๙ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มจิตรกรรมปริศนาธรรมและ
ประติมากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยจิตรกรรมปริศนาธรรมและประติมากรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัดโพธิ์ วัดทุ่งเศรษฐี และวัดป่าธรรมอุทยาน ๒) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
ท้องถิน่ วัดโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น พิพธิ ภัณฑ์กสู่ นั ตรัตน์ พิพธิ ภัณฑ์บา้ นอีสาน และพิพธิ ภัณฑ์นครจ�ำปาศรี
อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๓) กลุ่มพระธาตุและเจดีย์ คือ พระธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง
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พระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ วัดทุ่งเศรษฐี พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น และพระธาตุ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔) กลุ่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระพุทธรูปทันใจ วัดโพธิ์
พระพุทธนีลวรรโณศีโลกทรัพยุดม (หลวงพ่อด�ำ) วัดทุ่งเศรษฐี พระศรีศากยะทศพลญาณ ที่พุทธมณฑล
อีสาน พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส พระพุทธมงคลเมือง วัดพุทธมงคล อ�ำเภอกันทรวิชัย
พระพุทธรูปทองค�ำ วัดป่าวังน�้ำเย็น อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๕) กลุ่มพระพุทธรูปไม้โบราณ
ประกอบด้วยพระพุทธรูปไม้โบราณ วัดโพธิ์ จ�ำนวน ๒๐ องค์ พระพุทธรูปไม้โบราณ วัดใหญ่โพธิไ์ ชยาราม
จ�ำนวน ๓๓ องค์ และพระพุทธรูปไม้โบราณ วัดโพธิศ์ รี จ�ำนวน ๒ องค์ ๖) กลุม่ สาระการเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา ประกอบด้วยพุทธอุทยาน วัดโพธิ์, ธรรมอุทยาน วัดป่าธรรมอุทยาน, สารัตถวโนทยาน
วัดป่าหนองหลุบ, ศูนย์ทูตศีลธรรม วัดขุนพรหมด�ำริ และพื้นที่สังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล รอบๆ พระธาตุ
นาดูน ๗) กลุ่มสิมอีสาน ประกอบด้วยสิมอีสาน วัดโพธิ์, สิมอีสาน วัดสุวรรณาวาส, สิมอีสาน
วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม, สิมอีสาน วัดโพธิ์ศรี, สิมอีสาน วัดโพธารมณ์, สิมอีสาน วัดหงษาราม, ๘) กลุ่มกู่
ประกอบด้วย ปรางค์กบู่ วั มาศ อ�ำเภอบรบือ, กูส่ นั ตรัตน์ และกูน่ อ้ ย อ�ำเภอนาดูน และกูบ่ า้ นแดง อ�ำเภอ
วาปีปทุม ๙) กลุ่มพระเกจิอาจารย์ ประกอบด้วย พระครูโพธิสารคุณ วัดโพธิ์, พระอาจารย์กิตติศักดิ์
กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ, หลวงปู่ผาง สิริสุทโธ วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม, หลวงปู่ต้น ปุญฺวณฺโณ
วัดดงเค็งญาวสิทธิ์ และหลวงปู่สิงห์ โสภโณ วัดกุญชรวนาราม
ส�ำหรับผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ วซึง่ เป็นทีน่ ยิ มของ
นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยโดยร่วมอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๓.๘๕ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๓๒ โดยจัด
แหล่งท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มพระธาตุและเจดีย์ พระธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากเท่ากับ ๔.๐๗ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๕๘ พระบรมธาตุนาดูน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเท่ากับ ๔.๐๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๗๕ พระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ วัดทุ่งเศรษฐี
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๓.๘๗ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๓๖ พระธาตุขามแก่น มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเท่ากับ ๓.๙๑ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๗๑ รองลงมา คือ กลุ่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประกอบด้วย พระพุทธรูปทันใจ วัดโพธิ์โนนทัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๔.๐๑ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๙๓๑ พระพุทธนีลวรรโณศีโลกทรัพยุดม (หลวงพ่อด�ำ) วัดทุ่งเศรษฐี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเท่ากับ ๓.๘๘ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๖๔ พระศรีศากยะทศพลญาณ ที่พุทธมณฑลอีสาน
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ ๓.๗๓ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ๑.๐๑๗ พระพุทธมิง่ เมือง วัดสุวรรณาวาส
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ ๓.๙๒ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ๐.๙๒๕ พระพุทธมงคลเมือง วัดพุทธมงคล
อ�ำเภอกันทรวิชัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๓.๙๔ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๔๕ พระพุทธรูป
ทองค�ำ วัดป่าวังน�้ำเย็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๓.๘๑ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๗๕
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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๒. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
ที่ส�ำคัญมี ๘ แห่ง พบว่า มีแนวคิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ส�ำคัญ ๔ ประเภท คือ ๑) “ยุบ-พอง”
๒) “พุทโธ” ๓) “เคลือ่ นไหว” และ ๔) “โกเอนก้า” แนวคิดที่ ๑ คือ “ยุบ-พอง” มีวดั และศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
ที่ส�ำคัญ จ�ำนวน ๓ แห่ง โดยแบ่งออกเป็นวัด จ�ำนวน ๒ แห่ง คือ วัดโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น และวัด
ขุนพรหมด�ำริ จังหวัดมหาสารคาม และเป็นศูนย์การปฏิบัติธรรม จ�ำนวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น วัดที่ใช้แนวคิด “พุทโธ” ที่ส�ำคัญมีปรากฏในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น
คือ วัดป่าแสงอรุณ อ�ำเภอเมือง แนวคิดการปฏิบัติแบบที่ ๓ คือ “เคลื่อนไหว” ปรากฏในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่นเท่านัน้ คือ วัดโมกขวราราม อ�ำเภอเมือง ส่วนแนวคิดการปฏิบตั แิ บบที่ ๔ คือ “แบบโกเอนก้า”
มีปรากฏในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น คือ ที่ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “ธรรมสุวรรณา” อ�ำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ส�ำหรับผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบว่า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
มีแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวิปสั สนากรรมฐานทีส่ ำ� คัญ ๘ แห่ง แต่ละแห่งมีกลุม่ นักท่องเทีย่ วเคยเข้าร่วมปฏิบตั ิ
วิปัสสนากรรมฐานคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ วัดโพธิ์โนนทัน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ วัดโมกขวนาราม ร้อยละ
๓.๕๐ วัดป่าธรรมอุทยาน ร้อยละ ๔.๕๐ วัดป่าแสงอรุณ ร้อยละ ๕.๗๕ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมธรรมสุวรรณนา
ร้อยละ ๓.๕๐ วัดขุนพรหมด�ำริ ร้อยละ ๑๕.๒๕ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน ร้อยละ ๘ และพระธาตุนาดูน
ร้อยละ ๓๗ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรรมฐานทั้ง ๘ แห่งนี้สามารถสังเคราะห์ตามแนวคิดธรรม
ภาคปฏิบัติ ได้ ๔ ประเภท และคิดเป็นร้อยละตามความนิยมที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมปฏิบัติ คือ แนวคิด
“พุทโธ” คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕ “ยุบ-พอง” ร้อยละ ๒๓.๗๕ เคลื่อนไหว ร้อยละ ๑๗.๕๐ โคเอนก้า
ร้อยละ ๑๑.๕๐
๓. ศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า
		 ๑) กรณีวัดโพธิ์โนนทัน มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยมีวิสัยทัศน์ ปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการ
บริหารจัดการผ่านพันธกิจ ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก ด้านสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์และมีความพร้อมใน
การสื่อสารผ่านหนังสือธรรม ซีดีธรรม สถานีวิทยุ เว็บไชต์ เฟสบุ๊ค และมีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรม มีโครงการการอบรมวิปัสสนากรรมฐานและคุณธรรมจริยธรรมตลอดทั้งปี
โดยจัดเป็นปฏิทินที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ส่วนการบริหารจัดการถูกออกแบบเป็น
รูปแบบของคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส
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		 ๒) กรณีวัดขุนพรหมด�ำริ ถือว่ามีศักยภาพที่โดดเด่นด้านวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีหลักสูตร
การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผ่าน “ศูนย์ทูตศีลธรรมระดับชุมชน”
ซึง่ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ระดับเยาวชน และระดับประชาชนทัว่ ไป โดยเน้นกิจกรรมการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ผ่านหลักสูตรทีม่ รี ะยะเวลา ๓-๗ วัน ส�ำหรับเยาวชนโดยเฉพาะนิสติ และนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ทัง้ นีว้ ดั ขุนพรหมด�ำริถอื ว่ามีศกั ยภาพในด้านพืน้ ที่ หลักสูตร
การอบรมที่ชัดเจน และคณะวิทยากรหลากหลาย ร่วมทั้งสื่อซึ่งเป็นที่นิยมคือ เฟสบุ๊ค ส่วนการบริหาร
จัดการของวัดถูกออกแบบเป็นรูปแบบของคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส
		 ๓) กรณี ข องพระธาตุ น าดู น เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา
ซึ่งครอบคลุมถึง ๓ เขตการปกครอง คือ ๑) อบต. กู่สันตรัตน์ ซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยงเชิงศาสนาที่
ส�ำคัญคือ กูส่ นั ตรัตน์ กูน่ อ้ ย และพิพธิ ภัณฑ์กสู่ นั ตรัตน์ ๒) อบต.พระธาตุ มีพนื้ ทีก่ ารท่องเทีย่ วเชิงศาสนา
ที่ส�ำคัญ คือ สิมอีสาน วัดโพธิ์ศรี, สิมอีสาน วัดโพธารมณ์ และสิมอีสาน วัดหงษาราม และ ๓) เทศบาล
นาดูน ซึ่งมีสถานที่ส�ำคัญ คือ พระธาตุนาดูน พิพิธภัณฑ์นครจ�ำปาศรี พิพิธภัณฑ์เฮือนอีสาน และสวน
วลัยรุกขเวช พืน้ ทีน่ าดูนจึงมีความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่ วเชิงศาสนามากกว่าวิปสั สนากรรมฐาน ทัง้ นี้
การบริหารจัดการถูกออกแบบเป็นรูปแบบเป็นมูลนิธิ โดยร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกับคณะสงฆ์
และภาครัฐภายในจังหวัดมหาสารคาม แต่พบว่าพื้นที่พระธาตุนาดูนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงวิปัสสนากรรมฐานในเรื่องของพื้นที่ที่มีความพร้อมสมบูรณ์และมีคณะพระวิทยากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะสงฆ์ระดับจังหวัดอย่างเป็นทางการ
๔. เส้นทางและกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
พบว่า มีเส้นทางการท่องเทีย่ วทัง้ ภายในชุมชนทีส่ ำ� คัญ จ�ำนวน ๒ เส้นทาง และเส้นทางเชือ่ มโยงระหว่าง
จังหวัดที่ส�ำคัญ จ�ำนวน ๒ เส้นทาง ดังนี้
		 ๑) เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานภายในชุมชน พืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
ซึง่ มีจดุ เริม่ ต้นทีส่ ถานท่องเทีย่ วเชิงวิปสั สนากรรมฐานแห่งใดแห่งหนึง่ คือวัดโพธิ์ (แนวคิดแบบยุบ-พอง)
วัดป่าแสงอรุณ (แนวคิดแบบพุทโธ) วัดโมกขวนาราม (แนวคิดแบบเคลื่อนไหว) ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน (แนวคิดแบบยุบ-พอง) (แผนภาพที่ ๑) และศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานธรรมสุวรรณา
(แนวคิดแบบโคเอนก้า) และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ประกอบด้วย พระมหาธาตุแก่นนคร
วัดหนองแวง พระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ วัดทุ่งเศรษฐี พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล
อีสาน สังเวชณียสถาน ๔ แห่งและพระไตรปิฏกหินอ่อน วัดป่าหนองหลุบ ศึกษาพระพุทธศาสนาที่
ธรรมอุทยาน วัดป่าธรรมอุทยาน ซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำ� คัญคือ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ไหว้พระ สวดมนต์ ไหว้พระธาตุและเจดีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถ
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

ใช้เวลาท่องเที่ยวหลังจากที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามระยะเวลาที่ตนเองต้องการแล้ว ภายใน ๑ วัน
๑ คืน ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๔๐-๕๐ กิโลเมตร

แผนภาพที่ ๑ : เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานภายในชุมชน พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

		 ๒) เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานภายในพืน้ ทีต่ ำ� บลพระธาตุ จังหวัด
มหาสารคาม ประกอบด้วย ต�ำบลกู่สันตรัตน์ ต�ำบลพระธาตุ และเทศบาลนาดูน เป็นการท่องเที่ยว
ภายในชุมชมที่มีพื้นที่กว้างครอบคลุม ๒ ต�ำบล และ ๑ เทศบาล เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาทั้ง ๓ แห่ง คือ กู่สันตรัตน์ กู่น้อย พิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์ พิพิธภัณฑ์เฮือนอีสาน พิพิธภัณฑ์
นครจ�ำปาศรี สิมอีสาน ๓ แห่ง คือบ้านโกทา บ้านปอพาน และบ้านนาหาด ส่วนการท่องเทีย่ วเชิงวิปสั สนา
กรรมฐานนัน้ จะปรากฏโดดเด่นในช่วงเทศกาลนมัสการพระธาตุนาดูนเท่านัน้ ส�ำหรับพืน้ ทีพ่ ระธาตุนาดูน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาจึงมีความโดดเด่นกว่าการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเส้นทางสายนี้
สามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยว ได้ตั้งแต่ ๑ วัน ๑ คืน ถึง ๓ คืน ๔ วัน หรือมากกว่านี้ ถ้าปรับรูปแบบ
การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๓๐-๔๐ กิโลเมตร
		 ๓) เส้นทางเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานระหว่างจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคามที่ส�ำคัญ พบว่ามี ๒ เส้นทาง (แผนภาพที่ ๒) คือ สายที่ ๑ มีจุดเริ่มต้นที่สถาน
ท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานแห่งใดแห่งหนึ่ง คือ วัดโพธิ์ วัดโมกขวนาราม วัดป่าแสงอรุณ วัดป่า
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หนองหลุบ วัดป่าธรรมอุทยาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมสุวรรณา
เส้นทางนี้มีจุดเริ่มจากอ�ำเภอเมืองขอนแก่น และเชื่อมโยงสู่อ�ำเภอโกสุมพิสัย อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
อ�ำเภอวาปีปทุม และอ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ส�ำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธสายนี้
คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไหว้พระธาตุและเจดีย์ ชมและนมัสการสังเวชนีสถาน ๔ แห่ง ศึกษา
พระไตรปิฏกหินอ่อน และไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๒๐๐-๒๒๐ กิโลเมตร
ใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ วัน ๑ คืน หรือมากกว่านี้ตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว ส�ำหรับกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงพุทธเส้นทางสายที่ ๑ มีค่าเฉลี่ยโดยร่วมอยู่ในระดับมากเท่าดับ ๓.๘๒ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๙๕๑ และพบว่า กิจกรรมการท่องเทีย่ วและแหล่งท่องเทีย่ วซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของนักท่องเทีย่ ว
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๓ อันดับแรก คือ การนมัสการพระธาตุนาดูน ชมพิพิธภัณฑ์จัมปาศรีและ
สวนวลัยรุกขเวช อ�ำเภอนาดูน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๔.๑๐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๑๙
การนมัสการพระมหาธาตุแก่นนคร วัดธาตุหนองแวง จังหวัดขอนแก่น มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ
๓.๙๘ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๓๙ และ การชมกู่สันตรัตน์และพิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์ อ�ำเภอนาดูน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๓.๙๖ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๒๑
		 ๔) เส้นทางเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานระหว่างจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคามสายที่ ๒ มีจุดเริ่มต้นที่สถานท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานแห่งใดแห่งหนึ่ง
เช่นเดียวกันกับเส้นทางสายที่ ๑ มีจุดเริ่มจากอ�ำเภอเมืองขอนแก่น สู่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
และเชื่อมโยงสู่อ�ำเภอเชียงยืน อ�ำเภอกันทรวิชัย อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม และเดินทางต่อสู่อ�ำเภอ
วาปีปทุม อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ส�ำหรับกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงพุทธสายนี้ คือ การปฏิบตั ิ
วิปัสสนากรรมฐาน ไหว้พระธาตุและเจดีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยมชมกู่บ้านแดง กู่น้อย
กู่สันตรัตน์ และสุดท้ายที่พระธาตุนาดูน ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๒๐๐-๒๔๐ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
ประมาณ ๒ วัน ๑ คืน หรือมากกว่านีต้ ามความประสงค์ของนักท่องเทีย่ ว ส�ำหรับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
เชิงพุทธเส้นทางสายที่ ๒ มีคา่ เฉลีย่ โดยร่วมอยูใ่ นระดับมากเท่ากับ ๓.๘๖ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ๐.๙๔๙
และพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ๓ อันดับแรก คือ การนมัสการพระธาตุนาดูน ชมพิพิธภัณฑ์จัมปาศรีและสวนวลัยรุกขเวช
อ�ำเภอนาดูน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๔.๐๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๘๘ การชมกู่สันตรัตน์
และพิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์ อ�ำเภอนาดูน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๓.๙๖ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๑๖ และการนมัสการพระพุทธมงคล วัดพระพุทธมงคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ ๓.๙๔
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๔๕
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แผนภาพที่ ๒: เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐาน
ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม

บทสรุป

จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปและอภิปรายผลตามแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ ดังนี้
๑. ส�ำหรับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมพบว่า พื้นที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรทั้งสถานที่
บุคลากร กิจกรรม องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สื่อออนไลน์ หลักสูตรการปฏิบัติ
และทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นต้น แต่มีข้อที่น่าสังเกต คือ วัดโพธิ์ มีศักยภาพด้านทรัพยากร
15
ดังกล่าวสอดคล้องตามหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของร�ำไพพรรณ แก้วสุริยะ ที่กล่าว
ไว้ว่า มีลักษณะอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภายนอก
การพัฒนาบุคลากร มีแหล่งบริการข่าวสาร และการประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัยอย่างเป็นระบบ
ส่วนแหล่งท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนากรรมฐานอีก ๒ แห่งคือ วัดขุนพรหมด�ำริและพระธาตุนาดูน
มีองค์ประกอบไม่ครบตามที่ ร�ำไพพรรณ แก้วสุริยันเสนอไว้ แต่โดยภาพร่วมถือว่ามีศักยภาพเพียงพอ
ในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงพุทธได้
15

ร�ำไพพรรณ แก้วสุริยะ, หลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://lib.dtc.
ac.th/article/tourism/ 0007.pdf., ๒๕๔๗, ( ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐), หน้า ๒-๓.

09.

(111-130).indd 124

31/5/2561 21:52:18

การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาเส้นทางฯ

125

๒. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวิปสั สนา
กรรมฐาน พบว่า มีทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด คือ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานตามระยะเวลาที่ตนเองต้องการแล้ว สามารถ
เดินทางท่องเทีย่ วเชิงพุทธภายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นได้ ซึง่ มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ได้แก่
การท�ำบุญตามวัดต่าง ๆ ไหว้พระศักดิส์ ทิ ธิ์ (เช่น พระพุทธรูปทันใจ วัดโพธิ,์ พระพุทธรูปด�ำ วัดทุง่ เศรษฐี,
พระศรีศากยะทศพลญาณ ที่พุทธมณฑลอีสาน, พระพุทธรูปหยก วัดป่าธรรมอุทยาน เป็นต้น)
พระธาตุ เจดีย์ (เช่น พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง, พระมหารัตนเจดียศ์ รีไตรโลกธาตุ วัดทุง่ เศรษฐี
เป็นต้น) และศึกษาพระพุทธศาสนา (เช่นวัดป่าหนองหลุบ และวัดป่าธรรมอุทยาน เป็นต้น) ได้ภายใน
ระยะเวลาเพียง ๑ วัน ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งภายในชุมชนและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
ได้ผา่ นการทดสอบการท่องเทีย่ วโดยคณะนักวิจยั ตัวแทนชุมชนและตัวแทนภาครัฐและ Stakeholders
แล้ว ซึ่งผลการทดลองนี้ ถือว่าเป็นการร่วมกันด�ำเนินกระบวนการวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งที่เป็น
ชาวบ้านและกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัยหรือปัญหาของพื้นที่กับนักวิจัยเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพความจริงของสังคมนั้น
ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม พบว่า มี ๒
เส้นทางหลัก คือโดยเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนนั้น ถือว่าเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวที่มี
ระยะทางไม่ไกลมากนักและถือว่าเป็นระบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเดียวกัน ทีส่ ำ� คัญคือ อยูใ่ นกลุม่ ร้อยแก่น
สารสินธุ์เช่นเดียวกัน จะเห็นว่าเส้นทางทั้งภายในชุมชนและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดตั้งอยู่บน
แนวคิด “ทุนทางวัฒนธรรม” และแนวคิด “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ทั้งประเภทที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้
เช่น โบราณสถาน และองค์ความรูด้ า้ นการปฏิบตั ริ วมถึงค่านิยมทีแ่ บ่งปันระหว่างชุมชน ได้แก่ ประเพณี
พิธกี รรม เป็นต้น ทุนทัง้ ๒ ประเภทนีม้ คี วามสัมพันธ์และมีความเชือ่ มโยงกันในเชิงความหมายหรือคุณค่า
ที่แฝงอยู่ ซึ่งชัยอนันท์ สมุทวณิช กล่าวว่าเป็น “ทุนคงคลัง” นั่นเอง
๓. ส�ำหรับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ในพื้นที่มีแนวคิดเชิงวิปัสสนากรรมฐานที่ส�ำคัญทั้งหมด ๔ อย่าง คือ แนวคิดการ
ปฏิบัติแบบ “ยุบ-พอง”, “พุทโธ”, “เคลื่อนไหว” และ “แบบโกเอนก้า” ถ้าวิเคราะห์ตามแนวคิดทุน
ทางวัฒนธรรมของ Bourdieu และ Throsby ถือว่าองค์ความรู้เหล่านี้เป็น “สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว”
สะสมและให้คุณค่าที่เหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะทั้งสองท่านจัดทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้
ให้เป็นทุนที่สัมผัสไม่ได้ ซึ่งเป็นทุนที่อยู่ในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา แต่ทั้ง Bourdieu และ
Throsby ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ค�ำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ตามแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมที่เขา
เสนอนี้มีความหมายครอบคลุมถึงค�ำว่า “ลิขสิทธิ์” ตามที่ใช้และเข้าใจในปัจจุบันหรือไม่ ผู้วิจัยเห็นว่า
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องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีท่ กุ คนสามารถเป็นเจ้าของ
ได้ ซึ่งแย้งกับทั้งสองท่านเพราะแนวคิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่พบในงานวิจัยนี้ถือว่าเป็น
“ลิขสิทธิส์ าธารณะ” ทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและ ปฏิบตั ไิ ด้ และเมือ่ วิเคราะห์ตามแนวคิดธรรมภาคปฏิบตั ิ
พบว่า แม้แนวคิดการปฏิบตั จิ ะมีความหลากหลายถึง ๔ แนวคิด และสามารถสังเคราะห์แนวคิดทัง้ หมด
ลงในหลักปฏิบัติแบบสมถกรรมฐาน หมวดอนุสติ ๑๐ คือ แนวปฏิบัติแบบ “ยุบ-พอง”, “โกเอนก้า”
จัดเข้าได้กับข้อที่ ๙ คือ “อานาปานสติ” หมายถึง สติก�ำหนดลมหายใจเข้าออก ส่วนแนวปฏิบัติ
แบบ “พุทโธ” จัดเข้ากับข้อที่ ๑ คือ “พุทธานุสติ” หมายถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพิจารณา
คุณของพระพุทธเจ้า และในกรณีการก�ำหนดลมหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” สามารถจัดเป็น
อานาปานสติด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวปฏิบัติแบบ “เคลื่อนไหว” มีความแตกต่างออกไปจากการปฏิบัติข้างต้น
อย่างน้อย ก็ชี้ให้เห็นในเรื่องของการใช้เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ “การเจริญสติแบบ
16
เคลื่อนไหว” (Dynamic Meditation) ซึ่งทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์ นักวิชาการด้านศาสนาสะท้อนให้
ว่า การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนั้นอยู่นอกเหนือธรรมเนียมและคัมภีร์ เพราะเน้นความรู้สึกตัว (สติ)
และการเห็นโลกตามที่เป็นจริง เนื่องจากคัมภีร์และธรรมเนียมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความคิด ดังนั้น
ค�ำสอนเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวจึงชี้ตรงไปยังความรู้สึกตัวเหนือความคิด วิธีการนี้จึงเกี่ยวข้อง
กับคัมภีร์และธรรมเนียมน้อยมาก ในทัศนะนี้ วิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว จึงไม่เข้ากับธรรมเนียม
พุทธศาสนาของไทย ซึ่งเน้นหนักในเรื่องพระไตรปิฎกและขนบประเพณี แต่ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า
แนวคิดการปฏิบตั แิ บบ “เคลือ่ นไหว” สามารถสังเคราะห์เข้าได้กบั หลักสมถกรรมฐานหมวด “อนุสติ ๑๐”
โดยพิจารณาจากเนือ้ หา (Context) ของการฝึกสติในอิรยิ าบถนัง่ และยืน เพียงแต่ใช้เทคนิคซึง่ เปลีย่ นไป
จากการบริกรรมหรือการฝึกแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น การก�ำหนดลมหายใจเข้า-ออก
(อานาปานสติ) เป็นต้น มาพิจารณาทีอ่ ริ ยิ าบถใหญ่และอิรยิ าบถย่อยแทน เพราะสามารถเอาสติไปสังเกต
หรือตามรู้ได้ง่ายกว่าการใช้สติก�ำหนดลมหายใจ แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการฝึกปฏิบัติแบบ
เคลื่อนไหวก็เน้นไปที่การฝึกปฏิบัติเพื่อให้รู้เท่าทันสติ ซึ่งจะใช้เป็นฐานส�ำคัญในการพัฒนาปัญญา
๔. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงศาสนาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามสามารถสังเคราะห์
17
ได้ ๙ กลุม่ ทัง้ ๙ กลุม่ นีจ้ ดั เป็นทุนทางวัฒนธรรมทีส่ มั ผัสได้ ตามแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมของบูรด์ เิ ยอ
ถือว่า ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานตามที่กล่าวแล้ว สามารถจะพัฒนาทุนเหล่านี้
16

ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์, เถรวาทลุ่มน�้ำโขง, เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ, (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖), หน้า ๑๕.
17
Bourdieu, Pierre, Op. Cit, 1986, p. 241-242.
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ให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้ เนื่องจากศาสนสถานบางแห่งในพื้นที่
มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้ เช่น กลุ่มสิม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ กลุ่มจิตรกรรมปริศนาธรรม
ประติมากรรม กลุ่มพระพุทธรูปไม้โบราณ และกลุ่มพระเกจิอาจารย์ เป็นต้น เพราะทุนเหล่านี้
18
19
ตามแนวคิดของชัยอนันต์ สมุทวณิช เรียกว่า “ทุนคงคลัง” ซึ่งสอดคล้องกับ Grisworld ที่มองว่า
ทุนทางวัฒนธรรมสามารถสะสมและน�ำไปลงทุนได้เหมือนดังเช่นทุนทางเศรษฐกิจหรือสามารถน�ำไป
แปรรูปหรือพัฒนาเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้
ในทัศนะของผู้วิจัย เห็นว่า ถึงแม้ชุมชนหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เหล่านี้จะมีทรัพยากร
มากมายตามทีก่ ล่าวแล้ว ก็ยงั ขาดการตระหนักรูใ้ นมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่อาจจะมองเพียงแค่ดา้ นคุณค่า
ทางจิตใจ ฉะนั้น ผลที่เกิดจากการวิจัยนี้ จึงท�ำให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนได้ตระหนักรู้และ
เห็นทั้งคุณค่าและมูลค่าทรัพยากรประเภทศาสนสถานและองค์ความรู้ทางศาสนา โดยการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการมากขึน้ ด้วยการเน้นการท่องเทีย่ วเชิงพุทธในพืน้ ทีภ่ ายในชุมชน
ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนเองกับชุมชนอื่นๆ หรือจังหวัด
ใกล้เคียงได้ เพราะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดของแก่นและจังหวัดมหาสารคามมีองค์ประกอบทีเ่ ป็นลักษณะภูมทิ ศั น์
วัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะทั้งสองจังหวัดอยู่ในกลุ่มอีสานตอนกลาง คือกลุ่ม “ร้อยแก่น
สารสินธุ์” ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นพัฒนาการของสังคม
มนุษย์ ถึงแม้ว่าในทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพุทธในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม จะไม่มี
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่จัดเป็นมรดกโลกก็ตาม แต่ก็อยู่ในเงื่อนไขคือ ทรัพยากรในท้องถิ่นเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยมนุษย์ มีวิวัฒนาการอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนาและความเชื่อ และมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น
20
ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ซึ่ง Feiden และ Jokilehto ได้เน้นว่า พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด ไม่ควร
พิจารณาเพียงความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม แต่ควรจะรวมเอาคุณค่าของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับ
บริบททางสังคมและเศรษฐกิจด้วย
18

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, วัฒนธรรมคือทุน, (กรุงเทพมหานคร: พี.เพรส, ๒๕๔๐), หน้า ๒.
Grisworld, A.F., Religion and the culture of print in modern America, ed. by Charles L.
Cohen and Paul S. boyer, (USA: UW press, 2004), p. 137.
20
Feilden, B. and Jokilehto J., Management Guidelines for the World Culturla Heritage
Sites, (Rome: ICCROM. 1998), pp. 121-122.
19
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ดังนั้น ผลการวิจัยจึงชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ทั้ง ๒ แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางศาสนาเพื่อ
พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้และสามารถพัฒนาทรัพยากรทางศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
หรือแม้แต่ศาสนบุคคล ให้เป็นของที่ระลึกส�ำหรับนักท่องเที่ยวได้ เช่น รูปถ่ายพระธาตุ พระพุทธรูป
ศักดิส์ ทิ ธิ์ เหรียญพระเกจิอาจารย์ เป็นต้น ซึง่ จะก่อให้เกิดทัง้ คุณค่าและมูลค่าแก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว
21
22
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิตย์ อาภากโร และมาโนช พรหมปัญโญ ที่สะท้อนความหมายของ
การท่องเทีย่ วเชิงพุทธว่า เป็นการเดินทางเพือ่ การศึกษา พัฒนาจิตใจและชืน่ ชมความงามทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐาน
เพือ่ พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงพุทธในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 ๑) รัฐต้องถือว่า “องค์ความรู้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” เป็นมรดกของชาติ และควร
มีแผนในการสนับสนุนให้องค์ความรู้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็น “มรดกโลกทางภูมิปัญญา”
		 ๒) รัฐควรจัดให้มี “วันวิปัสสนาแห่งชาติ” หรือ “วันวิปัสสนานานาชาติ” โดยความร่วม
มือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
ศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และส�ำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสติปัญญา และสันติภาพอย่างบูรณาการ
		 ๓) จากผลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วเชิงพุทธ
ในพื้นที่อีสานตอนกลางยังไม่มีความชัดเจน แต่ผลจากงานวิจัยนี้ รัฐสามารถสนับสนุนให้พื้นที่อีสาน
ตอนกลางเป็น “กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางวิปัสสนากรรมฐาน” เพิ่มขึ้นได้
๒. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
		 ๑) กลุม่ จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ มีศกั ยภาพเพียงพอในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
เชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็น “ศูนย์กลางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในภาคอีสาน” (Hub of Meditation Practice in the Northeast of Thailand) โดยสร้างกลไก
การท�ำงานแบบมีส่วนร่วมผ่านทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
21
22

09.

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, (อบอุ่น), อ้างแล้ว, ๒๕๔๒, หน้า ๕๐-๕๕.
มาโนช พรหมปัญโญและคณะ, อ้างแล้ว. ๒๕๕๖, หน้า ๔๐.

(111-130).indd 128

31/5/2561 21:52:19

การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาเส้นทางฯ

129

		 ๒) กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่ โดยจัดท�ำป้าย เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ ที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทางเลือกประเภทนี้ได้
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