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การศึกษาวิจยัเร่ือง“การส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลง 

ทองเท่ียวเชิงนเิวศ: กรณีศึกษาถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงลักษณะการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้าคางคาวในปจจบัุน   วิเคราะหถึงกระบวนการ
การส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการชุมชนแหลงทองเท่ียวเชิงนเิวศ ตลอดจน 
นําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชงินิเวศภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 

           งานวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสํารวจภาคสนาม (Field Survey ) การ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth  
Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางซ่ึงไดแกประชากรในชุมชนเตาปูน 9 หมูบานรวมท้ังส้ิน  45 ราย  ชวงระยะเวลาท่ีศึกษาคือ
เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2546   

จากผลการศึกษาพบวาการส่ือสารในชุมชนเปนลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง(Two-
Way Communication)โดยมีผูนําในชุมชนไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานและผูนําตาม
ธรรมชาติไดแก เจาอาวาส  พระ ครูในโรงเรียน เปนผูใหขอมูลขาวสารตาง ๆ แกชาวบานในชุมชน 
อยางไรก็ตามพบวาการส่ือสารมีลักษณะแบบแนวดิ่ง (Vertical Communication) คือผูนําชุมชนหรือ
ผูมีอํานาจเปนผูดําเนินการส่ือสาร โดยใชส่ือบุคคล หอกระจายขาว  และส่ือเฉพาะกิจ คือ จดหมาย 
แผนประกาศ และโปสเตอร   การใชส่ือบุคคลคอนขางมีบทบาทสูงเพราะนอกจากผูนําชุมชนจะ
แพรกระจายขาวสารจากหนวยงานรัฐแลว วัดเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะแจงขาวสารแกคนในชุมชน 

ขณะเดียวกันชาวบานหรือผูรับสารมีการส่ือสารในลักษณะแนวนอนดวย(Horizontal 
Communication)  เพราะทางผูนําชุมชนและผูนําตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาอาวาสวัดเขา
ชองพรานจะเปดโอกาสใหชาวบานแสดงความคิดเห็นอยางอิสระโดยมี“วัด” เปนพื้นท่ีสาธารณะ
(Public Space)ในฐานะศูนยกลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตางๆ แทนรานกาแฟ โดยมีการพบปะ
ของชาวบานแบบไมเปนทางการท้ังในวันธรรมดาและตามประเพณีมอญ ซ่ึงจะมาทําบุญท่ีวัดทุกวัน
พระ ชาวบานในชุมชนมีการส่ือสารถึงกันเอง อีกท้ังเปนชองทางการส่ือสารท่ีทางวัดซ่ึงเปน
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ผูบริหารสถานที่ทองเท่ียวจะกระจายขาวสารแกคนในชุมชน และทําใหเกิดเครือขายการสื่อสาร
ระหวางกัน 

สวนการสื่อสารกับภายนอกชุมชนนั้นแบงเปนหนวยงานหลักๆ คือภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้
ภาครัฐไดแกเทศบาลเขาขวาง ตํารวจ สภต.เตาปูน การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและสํานักงาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน สวนภาคเอกชนไดแก
ไกดนําเท่ียวจากบริษัททัวรท่ีนํานักทองเท่ียวมาชมคางคาวบินออกจากถํ้าในชวงเย็นกลุมผูคา 

ดานการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  พบวาวัดเปนเจาของสถานท่ี อํานาจสิทธ์ิขาดตางๆ 
ในการบริหารจัดการจึงข้ึนกับเจาอาวาสเปนหลักประกอบกับคางคาวจํานวนมหาศาลสามารถ
สรางรายไดจากมูลคางคาวถึงปละหลายสิบลานบาท จึงทําใหเกิดปญหาการตอรองเพื่อชวงชิง
พื้นที่ดังกลาวมาเปนของกลุมบุคคลหรือหนวยงานตางๆ แมปจจุบันจะมีการออกโฉนดใหแกวัดถือ
กรรมสิทธ์ิแลวก็ยังเกิดปญหาขัดแยงในการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ทําใหไม
สามารถพัฒนาแหลงทองเท่ียวไดอยางเต็มท่ี อีกท้ังวัดซ่ึงเปนเจาของสถานท่ีเองจะตองการพัฒนา
อยางตอเนื่อง แตยังขาดกําลังคน ขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยาง
แทจริง    จึงดําเนินการการพัฒนาแหลงทองเท่ียวถํ้าคางคาวไดอยางไมเต็มท่ีเทาท่ีควรและขาดทิศ
ทางการพัฒนาในมิติของการอนุรักษ 

ท้ังนี้แนวทางการพัฒนาในพื้นท่ีดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 1)หนวยงานภาครัฐ ควร
ใหการสนับสนุนเร่ืองการใหความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแกเจาของสถานท่ีตลอดจน
กรรมการวัดและชุมชน 2) เจาของสถานท่ีควรจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยอาจจัดทําในรูปของ 
หองสมุด  หองนิทรรศการ ฯลฯเพื่อใหนักทองเท่ียว  นักวิจัย และผูสนใจเขาไปชมและคนควาได 3)
ผูนําของวัด โรงเรียนและชุมชนควรรวมมือกันเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนมีความรูและจิตสํานึกในเร่ือง
แหลงทองเท่ียวอันทรงคุณคาในทองถ่ินของตน  โดยอาจหาเคร่ืองมือมาชวยกระตุน  เชน การเรียน
การสอนในหองเรียน  การจัดกิจกรรมเพื่อความรูและความเพลิดเพลิน การทํางานประดิษฐตุกตา
คางคาว  ฯลฯ 
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ABSTRACT 
 

The research topic was Communication and Community  People’s Participation in 
Managing  Ecotourism Resources ,Case Study;  Tam Kang Kao    Wat  Khao Chong Pran 
,Rachaburi Province.  The objectives were to study the eco-tourism management at Tam Kang 
Kao now, to analyze the process of communication and people participation in managing 
ecotourism resources and to suggest the development of ecotourism management under 
community participation. 

The research used the qualitative research, field survey, the non-participant observation, 
in-depth interview and focus group for collecting data from the sample groups which were the 
people in Tao Poon Community about 9 villages and 45 people.  The period of the study was 
between May to October 2003.   

The results were that they preferred two-way communication. That is, the Kamnan, the 
Headman of village, the assistant of the Headman of village and the natural leaders who were the  
abbot, the monk, the teacher in schools provided the information for the people in community.  
The communication, however, was vertical communication which the community leaders or the 
powerful people communicated.  The media were the personal media, Broadcast Tower and 
Taskforce   media  which were letters, announcements and posters.  The personal media took 
important roles because the leaders of community disseminated the information to government 
organizations.  The temple was a channel to inform the people in community. 

Meanwhile, there was horizontal communication. That is, abbot and community leaders 
opened the room for the people to freely share their opinions. Temple, as the center of opinion 
exchange, was public space that people made merit and had informal meeting.     
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The outsiders were the government and private organizations which were local 

government Kao Kwang, Tao Poon Police station, the Tourism Organisation of Thailand and the 
Office of Natural Resource: Area forbidding of hunting Tam Kang Kao and the tour guides. 

In management, the decision making on ecotourism resources mainly depended on the 
Abbot, as powerful person. The temple was in charge to organize the income from the bats’ waste 
matter about more than ten millions baht.  It caused the negotiating problems to get the areas from 
many groups and organizations and was the obstacle to develop the tourism place.  The temple 
lacked of human power, knowledge, understanding about the eco-tourism places for development 
of Tam Kang Kao and had no direction for   conservative development.  

For ecotourism resources development, the researchers suggested that 1) the government 
organizations should provide land lord, temple’s committees and people the information of 
ecotourism. 2) Land lord should set information system such as a library and an exhibition hall 
for tourists, researchers and people. 3) The abbot and opinion leaders in schools and community 
should urge children’s spirit on the value of ecotourism via learning classes, learning activities 
and hobby.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันกระแสการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ตื่นตัวท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศไทยซ่ึงมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูจํานวนมาก และไดรับการสนับสนุนอยางดีจาก
หนวยงานภาครัฐ และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงไดใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ 
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรับการสนับสนุนแนวความคิดเร่ืองการทองเท่ียวแบบยั่งยืนซ่ึงให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนโดยชุมชนจะเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ีและตอเนื่องต้ังแต
เร่ิมแรก เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริงซ่ึงประโยชนท่ีกลาวนี้หมายความรวมถึง
การกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทนหรือกลับมาบํารุงรักษาและ
จัดการทรัพยากรทองเท่ียวเชิงนิเวศดวย 

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในภาคกลางท่ีมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
ไปเยือนจํานวนมากแหงหนึ่งก็คือถํ้าคางคาว ซ่ึงอยูท่ี ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทีมวิจัยเห็นวา
นาสนใจอยางยิ่งเนื่องจากมีคางคาวอาศัยอยูมากถึง 300 - 400 ลานตัวมีคางคาวรวม 17 พันธุ ทุกเย็น
คางคาวจะบินไปหาอาหารบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม และบินกลับมาถํ้าในชวงใกลรุง  เปน
ปรากฏการณท่ีนาสนใจอยางยิ่ง จนทําใหมีประชาชน และนักทองเท่ียวท้ังจากจังหวัดใกลเคียง จาก
จังหวัดอ่ืน ๆ รวมถึงนักทองเท่ียวตางชาติ ตางมุงมาท่ี จ.ราชบุรี เพื่อเฝาดูฝูงคางคาวท่ีบินไปหา
อาหารที่ทอดยาวสุดสายตาในชวงเวลา 18.00 น.ของทุกวัน จากจํานวนคางคาวท่ีมีจํานวนมาก ยังมี
ผลสืบเนื่องตามมาอีกดวย เชนการสรางผลิตผล "มูลหรือข้ีคางคาว"  ภายในถํ้าคางคาว  ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการทําปุยเพื่อใชกับตนไมผลท้ังหลาย และมีช่ือเสียงรูจักกันมาอยางยาวนานหลายสิบ
ป  โดยหากจะนับถึงมูลคาของมูลคางคาวดังกลาวนั้นมีมูลคามหาศาลถึงกวาปละ 20 ลานบาท ท่ี
หลอเล้ียงชุมชนเตาปูน และละแวกใกลเคียง ทุก ๆ วันเสาร ชาวบานจะไดรับการวาจางจากวัดเขา
ชองพราน ซ่ึงเปนเสมือนเจาของพื้นท่ี ใหเขามาเก็บมูลคางคาวเพ่ือขายใหกับชาวไร ชาวสวน หรือ
แมแตพอคา ท่ีสนใจเขามาซ้ือมูลคางคาว โดยแตละสัปดาหจะมีมูลคางคาวไมต่ํากวา 100 กระสอบ 

ประเด็นท่ีนาสนใจคือถํ้าท่ีคางคาวอาศัยน้ันอยูในบริเวณวัดเตาปูน หมูท่ี 2 ซ่ึงเปนพื้นท่ี
ของวัด แตสัมปทานการครอบครองมูลคางคาวอยางไมเปนทางการนั้นเปนของทายาท 30 
ครอบครัวในชุมชนเตาปูน  นอกจากเม็ดเงินท่ีหล่ังไหลเขาสูชุมชนจากมูลคางคาวแลวยังมีการ
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จําหนายของท่ีระลึก เชนตุกตาผาคางคาว  ฯลฯ อาหาร และอ่ืน ๆ จากคนในชุมชน (ดูแผนท่ี
ประกอบจากผนวก ก.)  

นอกจากนั้นยงัมีการรองขอไปยังหนวยงานอนุรักษพันธสัตวปา ใหสงเจาหนาท่ีเขามา
ดูแลบริเวณทางเขาออกของถํ้าคางคาว เพื่อปองกันคนท่ีประสงครายตอคางคาว และตองการขโมย
มูลคางคาวไปขาย เหลานี้จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจอยางยิ่งถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว ต.เตาปูน จ.ราชบุรี ในการดแูลรักษาพื้นท่ีทองเท่ียวแหงนี้
ใหคงสภาพท่ีดึงดูดนกัทองเที่ยวมาอยางยาวนาน  

 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ถํ้าคางคาว ต.เตาปูน จ.
ราชบุรี ในปจจุบัน 

2. เพ่ือวิเคราะหถึงกระบวนการการสื่อสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี  

3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศภายใตกรอบ
การมีสวนรวมของชุมชน 

 
นิยามศัพท 

ชุมชน  หมายถึง  ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลเตาปูน จ.ราชบุรี 
การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  หมายถึง การท่ีประชาชนในทองถ่ิน  มีสวน 

รวมในการระดมความคิด การวางแผน การปฏิบัติตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ  ตลอดจนรวม
บํารุงรักษาทรัพยากรการทองเท่ียว อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถ่ินและการกระจายรายได    
ไปสูประชาชนในชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทนเพ่ือกลับมา
บํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียวดวย  

การมีสวนรวม  หมายถึง การสรางเครือขายพัฒนาการทองเท่ียวกับทองถ่ิน โดยรวม
ทํางานกับทองถ่ินไดแก  วัดเปนผูดูแลสถานท่ี  การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสรางศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบการใหขอมูลในศูนย ฯ 
รวมกับโรงเรียนวัดเขาชองพราน  

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบในแหลง
ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศส่ิงแวดลอม 
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และการทองเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใตการจัดการอยางมีสวน
รวมของทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษากระบวนการสื่อสารและการมีสวนรวมของชุมชนในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้า
คางคาว ต.เตาปูน จ.ราชบุรีตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2546 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เพื่อทราบถึงการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน  ต.เตา
ปูน จ.ราชบุรี ในปจจุบัน 

2.  เพื่อทราบถึงกระบวนการส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี  

3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศภายใตกรอบ
การมีสวนรวมของชุมชน 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยเร่ือง การส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี  มีทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1.    แนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. แนวคิดและปรัชญาการศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชน 
3. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 
4.    แนวคิดเร่ืองการส่ือสารเพ่ือชุมชน 
5.    แนวคิดการส่ือสารแบบมีสวนรวม 
6.    แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

แนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

ทามกลางความเจริญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  และความปรารถนาท่ีจะเขาไป 
ช่ืนชมและสัมผัสกับธรรมชาติ สงผลใหประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาส่ิงแวดลอม  เชน ทะเล
หลายแหงทางภาคใตของไทย  ไดรับความนิยมอยางมากจากนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ เดินทางไปทองเท่ียวเพ่ือดําน้ําดูความงดงามของปะการังใตทองทะเล นํารายได
มหาศาลเขาประเทศ  แตส่ิงท่ีตามมาจากการชื่นชมของนักทองเท่ียว คือ ปะการังถูกทําลายจน
สูญเสียความงดงาม และเร่ิมสูญพันธ  สงผลใหทิศทางของการทองเท่ียวตองเปล่ียนรูปแบบไป  
เพื่อใหการเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติของนักทองเที่ยวเปนไปเพื่อการอนุรักษใหมากท่ีสุด  รูปแบบ
ของการทองเท่ียวเชนนี้  รูจักกันในนาม “Ecotourism  หรือ Green  Tourism”  หรือท่ีเรียกเปน
ภาษาไทยวา “การทองเท่ียวเชิงนิเวศน” หรือ “การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ” ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการ
ทองเท่ียวแบบยั่งยืน  จากการศึกษาพบวามีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีใหขอมูลนาสนใจตางๆกัน
ดังนี้ 
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นิยามและความหมาย  
การทองเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ หรือ “การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ”  ไดมีการนิยามใน

หลายความหมายดวยกัน  ดังนี้ 
Hector Ceballos-Lascurain (1998 : อางในยุวดี นิรัตนตระกูล) แหงสหภาพสากลวา

ดวยการอนุรักษ  (International  Union  for the Conservation of  Nature and Natural Resources-
IUCN) ซ่ึงเปนบุคคลแรก ๆ ท่ีไดกําหนดความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวาเปนการ
ทองเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช่ืน
ชม ศึกษาเรียนรู      และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ  พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทาง
วัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหลงธรรมชาติเหลานั้น 

Elizabeth  Boo (1990 : อางใน ยุวดี  นิรัตนตระกูล ) ซ่ึงเปนผูคลุกคลีกับงานวิจัยการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในลาตินอเมริกาและหมูเกาะแคริเบียน และไดเขียนรายงานเร่ือง “Ecotourism 
: The Potential and Pitalls” ไดใหคํานิยามของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา 

การทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชนตอการอนุรักษ  อันเนื่องมาจากการมีรายได
สําหรับการดูแลรักษาพื้นท่ี  การสรางงานใหชุมชนหรือทองถ่ินและการสรางจิตสํานึกดาน
ส่ิงแวดลอม 

The  Ecotourism  Society ซ่ึงเปนองคกรภาคเอกชนที่มีบทบาทโดยตรงเกี่ยวกับ
การศึกษา  วางแผนและเผยแพรความรูดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดกําหนดความหมายของการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชวงแรกวา 

การเดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเรียนรูถึงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรธรรมชาติ  ดวยความระมัดระวังไมใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือทําลายคุณคาของ
ระบบนิเวศ ขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีสงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน 

ตอมาคํานิยามของ The  Ecotourism  Society ไดรับการปรับปรุงโดย Western  (1993: 
อางใน ยุวดี นิรัตนตระกูล.) ใหมีความหมายท่ีสมบูรณมากข้ึนวา 

“เปนการเดินทางทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม   
และทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนทองถ่ินดีข้ึน” 

 

สําหรับประเทศไทย ศูนยสารสนเทศส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกลาวถึงคํานิยาม “การทองเท่ียวเชิงนิเวศ” หรือ 

Ecotourism (http://www.environnet.in.th:  คนขอมูลเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555) ไวดังนี้  
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“Ecotourism เปนคําท่ีเกิดใหมในวงการ อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยนําคํา ๒ 
คํามารวมกัน ไดแก eco และ tourism คําวา eco แปลตามรูปศัพทวา บานหรือท่ีอยู
อาศัย สวน tourism แปลวา การทองเท่ียว ecotourism จึงแปลวา การทองเท่ียวเกี่ยวกับ
ที่อยูอาศัย หมายความถึง การทองเท่ียวท่ีเนนในดานส่ิงแวดลอมอันเปนท่ีอยูอาศัยของ
ส่ิงมีชีวิตตางๆ ท้ังพืช สัตว และมนุษย  

คําวา นิเวศ ซ่ึงเปนคําภาษาสันสกฤตท่ีนํามาใชในภาษาไทย ก็แปลวา บาน
หรือท่ีอยูอาศัยเชนกัน (ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ฉะนั้น การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศจึงเปนศัพทบัญญัติท่ีมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษอยางเหมาะสม” 

 
ท้ังนี้ หลักการสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศมี 2 ประการ คือ ประการแรก ตองเปนการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน และประการที่ 2 ตองเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
 

 การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (sustainable tourism) มีหลักการท่ีสอดคลองกับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (sustainable development) คือ จะตองมีการอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางพอดี เพื่อให
สามารถใชประโยชนตอไปไดในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชนใหแกคนสวน
ใหญ รวมท้ังมีการรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย เม่ือนํา
หลักการนี้มาปรับใชกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน จึงมีจุดเนนท่ีสําคัญดังนี้  
 

1. จะตองดูแลทรัพยากรการทองเท่ียว ใหสามารถใชประโยชนตอไปไดในระยะเวลา 
ยาวนานจนถึงช่ัวลูกช่ัวหลาน มิใชเพียงเพื่อคนรุนปจจุบันเทานั้น  

2. ลดการใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง และลดปริมาณของเสียท่ีจะเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม  

3. มีการกระจายรายไดและผลประโยชนใหแกคนในทองถ่ินท่ีมีแหลงทองเท่ียวตั้งอยู 
เปดโอกาสใหชุมชนในทองถ่ินไดเขารวมในการจัดการ และการใหบริการแกนักทองเท่ียว  

4. มีการประชุมปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
หนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของ ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว และชุมชนในทองถ่ิน เพื่อการ
วางแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม  

5. มีการสรางเครือขายเพื่อเผยแพรแนวคิด การศึกษาวิจัย และความรูเกี่ยวกับการ 
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ออกไปในหมูประชาชน ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศอยาง
กวางขวาง  
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การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (conservation tourism) มีหลักการท่ีสําคัญคือ  
1. จะตองมีการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวตางๆ ไมวาจะเปนทรัพยากรการ

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ใหคงสภาพเดิมไวใหมากท่ีสุด 
ไมถูกทําลายไป  

2. กระตุนจิตสํานึกของคนในทองถ่ินใหพยายามดูแลรักษาและปกปองทรัพยากรการ
ทองเท่ียวเหลานั้น โดยไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนผลเสียตอทรัพยากรการทองเที่ยว เพียงเพ่ือหวัง
ผลประโยชนสวนตน  

3. ใหความรูความเขาใจแกนักทองเที่ยว เพื่อตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ
แหลงทองเท่ียวท่ีตนเดินทางเขาไปเยือน และใหความรวมมือแกชุมชนในทองถ่ินในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม อันเปนมรดกตกทอด ของคนในทองถ่ินนั้นๆ ใหคงสภาพท่ีดีตอไป นานๆ 

 

จากนิยามตางๆ ขางตน จะเห็นไดวาสาระสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศนสามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. แหลงทองเท่ียวท่ีจะสงเสริมและพัฒนาเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ควรเปนพื้นท่ี
ธรรมชาติท่ีมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม และอาจรวมไปถึงแหลง
ประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปรากฏในพ้ืนท่ีธรรมชาตินั้นดวย 

2. การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนการทองเท่ียวท่ีทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพ 
แวดลอมธรรมชาติและระบบนิเวศ  โดยเปนการทองเท่ียวท่ีไมทําลายหรือทําให

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 
3. การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเนนใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส  หรือมีประสบการณกับ

สภาพแวดลอมธรรมชาติโดยตรง และเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ  ซ่ึงนอกจากจะไดรับความพึงพอใจแลว ยังจะเปนการเสริมสรางจรรยาบรรณดาน
ส่ิงแวดลอมเชิงบวกดวย 

4. การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะตองเปนการทองเท่ียวท่ีใหประโยชนกลับคืนสู
ธรรมชาติ    และการอนุรักษธรรมชาติ  ขณะเดียวกันจะเอ้ือประโยชนตอชุมชนทองถ่ินท้ังทางตรง
และทางออม 

5. การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะมุงเนนท่ีคุณคาธรรมชาติหรือลักษณะเดนท่ีเปน
เอกลักษณของแหลงทองเท่ียวเปนส่ิงดึงดูดนักทองเท่ียวไมใชเนนท่ีการเสริมแตงหรือการพัฒนาส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ 
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                  แนวคิดพื้นฐานท่ีสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2542) เสนอแนวคิดพื้นฐานท่ีสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ไว 4 ประการ ดังนี้   
1. การใชทรัพยากรการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
2. การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
3. การสรางความพึงพอใจแกนักทองเท่ียว 
4. การใหชุมชนมีสวนรวม 
สาระสําคัญขององคประกอบท้ัง 4 มีดังนี้ 
1. การใชทรัพยากรการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  ในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมี

จุดมุงหมายใหมีการใชทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  โดยกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จะตองระมัดระวังเปนพิเศษ ตองไมสรางผลกระทบดานลบใหแกส่ิงแวดลอมในทรัพยากรการ
ทองเท่ียวนั้น เนื่องจากธรรมชาติส่ิงแวดลอมดั้งเดิมเปนส่ิงท่ีนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษแสวงหาในการ
เดินทางมาทองเท่ียว จึงตองอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวใหยั่งยืนเพื่อเปนส่ิงดึงดูดใจ 

2. การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรการทองเท่ียวเปนส่ิงดึงดูด
ใจใหนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษเดินทางเขามาทองเท่ียว  จึงตองอนุรักษส่ิงแวดลอมของทรัพยากรการ
ทองเท่ียวไมใหไดรับผลกระทบทางลบจากการใชประโยชนในการทองเท่ียว  จนเกิดสภาพเส่ือม
โทรมหรือถูกกระทบใหดอยคาลง  ดังนั้นการใหความรูความเขาใจและการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การอนุรักษส่ิงแวดลอมใหแกนักทองเท่ียวและผูมาเยือน  ตลอดจนบุคลท่ีเกี่ยวของ เชน ชุมชน
ทองถ่ิน  เจาหนาท่ีดูแลทรัพยากรการทองเท่ียว  ผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว  มัคคุเทศก  เปนตน 

ยุวดี  นิรัตนตระกูล  เสนอวิธีการสรางจิตสํานึกสําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา จะ
เนนวิธีการจัดทําโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ (Interpretation  Programs) เชน การจัดใหมี
ศูนยส่ือความหมายธรรมชาติ  (Interpretative  Center) ในแหลงทองเท่ียว  จัดใหมีเอกสารส่ิงพิมพท่ี
จําเปนตอการศึกษาเรียนรู  จัดใหมีนิทรรศการ  แผนปายบรรยายตามบริเวณหรือจุดทองเท่ียวตาง ๆ 
จัดใหมีเสนทางเดินเทาหรือทางเดินปา ใหประสบการณในการเรียนรูธรรมชาติหลากหลายแกผูมา
เยี่ยมเยือน รวมไปถึงการฝกอบรมมัคคุเทศกและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบแหลงทองเท่ียวให
สามารถชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียวพบเห็น 

3. การสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว  องคประกอบนี้มีความสัมพันธกับ
องคประกอบแรกโดยตรง  คือนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) มักเปนกลุมนักทองเที่ยวท่ีมี
ความปรารถนาหรือสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะตาง ๆ และสภาพภูมิทัศน
ตามธรรมชาติ  ตลอดจนแหลงธรรมชาติท่ียากลําบากตอการเดินทางและทาทาย  และมักจะไม
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สนใจความสะดวกสบาย  ดังนั้นการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษจึงตองพิจารณาถึงการจัดการ
ใหมีการส่ือความหมายธรรมชาติเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติในแงมุมตางๆ  ท้ังใน
ระดับกวางและระดับลึกซ้ึง  ซ่ึงเทากับเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักทองเท่ียว และไดรับ
ความพึงพอใจกลับไป 

4. การใหชุมชนมีสวนรวม  ชุมชนทองถ่ินท่ีตั้งอยูรอบ ๆ แหลงทองเท่ียวควรไดรับ
การพิจารณาเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพื่อชวยใหชุมชนทองถ่ินไดรับ
ผลประโยชนจากการทองเท่ียวทั้งทางตรงและทางออม  อันจะกอใหเกิดการกระจายรายได  ซ่ึงเปน
ส่ิงสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ิน  อีกท้ังจะทําใหชุมชนทองถ่ิน
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของแหลงทองเท่ียว เชน การลงทุนในธุรกิจการทองเท่ียวขนาด
เล็ก การเปนมัคคุเทศก  การนําสินคาท่ีเปนศิลปะ  หัตถกรรมพ้ืนบานมาขายแกนักทองเท่ียว และ
การจางงานในสวนบริการอ่ืน ๆ 

 
วัตถุประสงคของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ยุวดี  นิรัตนตระกูล  นําเสนอไววา  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีความแตกตางจาการ

ทองเท่ียวแบบเดิม (Conventional-Tourism) กลาวคือ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะมีขอบขายในการ
พิจารณาท่ีลึกซ้ึงและใหความสําคัญกับการอนุรักษ เปนดานหลัก   ดังนั้นจึงสามารถระบุ
วัตถุประสงคของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษได 4 ประการ คือ 

1. เพื่อพัฒนาจิตสํานึก (Awareness) และความเขาใจ (Understanding)  ของ
นักทองเท่ียวในการทําคุณประโยชนแกส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ 

2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณท่ีมีคุณคาสูงใหแกนักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนแหลง
ทองเท่ียว 

3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีแหลงทองเท่ียวต้ังอยู 
4. เพื่อดูแลรักษาและคงไวซ่ึงคุณภาพส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียว 
 
ลักษณะสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ศรีพร  สมบุญธรรม ไดเสนอรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หรือ Ecotourism  

ไวดังนี้ 
1. เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีมีจุดสนใจหลักอยูท่ีส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ  

/หรือวัฒนธรรมท่ียังคงความด้ังเดิมและบริสุทธ์ิ หางไกลจากความเจริญแบบสังคมเมือง 
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2. เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  ส่ิงแวดลอมและสัตว
ปา 

3. เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีมีการควบคุมจํานวนนักทองเท่ียวใหมีความสมดุล
กับความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของแตละพ้ืนท่ี 

4. เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีมุงใหคนทองถ่ินไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
และไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหมากท่ีสุด 

 
ขอดีและขอดอยในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ศรีพร  สมบุญธรรม  ไดเสนอแนะไวดังนี้ 
ขอดี 
1. เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการประสานผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ

ธรรมชาติ 
2. เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีชวยสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
3. เปนการเพิ่มรายได และสรางงานใหกับคนในทองถ่ิน 
4. เปนการเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ใหเดินทางเขาประเทศมากข้ึน 
5. เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีชวยสรางภาพพจนท่ีดีใหกับประเทศในการเปน

จุดหมายปลายทางที่มีความงดงาม และอุดมสมบูรณท้ังส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

ขอดอย 
หากขาดการวางแผนท่ีรอบคอบ และระบบการควบคุมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพจะ

กอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม และระบบนิเวศวิทยาได 
 
แนวคิด และปรัชญาการศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชน 
  

การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศนอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยปจจัยท่ีสําคัญประการ
หนึ่ง คือ การสรางการมีสวนรวมของชุมชน ท้ังนี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายความรวมมือ
ของชุมชนไวดังนี้ 

 
การศึกษาชุมชน 
การศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชนมีแนวคิดและปรัชญาเบ้ืองตน คือ วัฒนธรรม

เปนอัตลักษณของบุคคลและชุมชน หากคนเราไมรูจักตนเอง  ไมเคารพตนเองก็ไมอาจพัฒนาได 
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และวัฒนธรรมเปนพลังสําหรับการพัฒนาตนเองและสังคม  ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีไดรับการกอตัวข้ึน
ในหมูของนักพัฒนาเอกชนบางกลุมในสังคมไทย  โดยมองวาชุมชนมีวัฒนธรรมท่ีดี มีศักยภาพใน
การท่ีจะพัฒนาหรือตานกระแสทุนนิยมได  แนวคิดนี้มองเห็นปรากฏการณท่ีเปนผลของระบบทุน
นิยม ท่ีเนนวัตถุนิยมทําใหคนเห็นแกตัว 

กาญจนา  แกวเทพ (2538 :164) กลาวถึงปรัชญาของการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน
ไวใน “การพัฒนาแนววัฒนธรรม : โดยถือมนุษยเปนศูนยกลาง” วา  ถือเอาความสุขของมนุษยเปน
เปาหมายสูงสุดของเกณฑความสําเร็จในการพัฒนา คือสภาวะท่ีมนุษยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

บัณฑร  ออนดํา (2533 : 61) กลาวถึงสมมติฐานสําคัญของแนววัฒนธรรมชุมชนวา 
ชุมชนน้ันมีศักยภาพในการพัฒนา ส่ิงเลวรายทุกอยางในชุมชนเปนอิทธิพลมาจากภายนอก ดังนั้น
ตองตอสูกับอิทธิพลดังกลาวทางดานวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมสูงกวาวัฒนธรรม
ภายนอก ท้ังนี้เพ่ือวัตถุประสงค  คือการบรรลุการพึ่งตนเอง และอิสรภาพแหงหมูบาน ชุมชน  โดย
ผานการฟนฟูประเพณี  วัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลงในโลกปจจุบัน 

ฉัตรทิพย  นาถสุภา และคณะ (2541 : 241-250)  กลาวถึงวิวัฒนาการของแนวคิดของ 
สํานักวัฒนธรรมชุมชนใน “ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา” วาผูท่ีให

ความสําคัญแกชาวบานและชุมชนในระยะแรกคือ  อาจารยปรีดี  พนมยงค และสด  กูรมะโรหิต  ซ่ึง
ใชหลักการของลัทธิโซลิดาริสต ท่ีถือวามนุษยยอมมีฐานะเปนเจาหนี้และลูกหนี้ตอกัน และตอง
รวมกันในการประกอบเศรษฐกิจเปนสหกรณ และสหกรณท่ีจัดต้ังเปนชุมชนขนาดยอม  มีรากฐาน
อยูบนความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และยึดหลักการ “สามัคคีธรรม” 

ระยะตอมามีการนําเสนอแนวคิดท่ีวา “คําตอบอยูท่ีหมูบาน”   ในงานพัฒนาชนบท 
ซ่ึงแนวคิดนี้เปนกระแสหลักในการศึกษาชุมชน และเศรษฐกิจชาวนา  ตองการใหชุมชนเปนอิสระ
และมีสวนใหแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติท่ีปรับฐานมาสูการพัฒนา “คน”  และตอมาจึงพัฒนาเปนระบบเครือขายชุมชน ท่ี
พยายามเช่ือมโยงปญหาของแตละชุมชนมาเปนกระบวนการผลักดันในเชิงนโยบาย 

สาระสําคัญของสํานักวัฒนธรรมชุมชน อาจสรุปไดจากแนวคิดของบาทหลวง นิพจน  
เทียนวิหาร ท่ีวา “ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนเอง  มีระบบคุณคาท่ีไดจากประวัติศาสตร  มาเปน
บทสรุปของความคิดและการปฏิบัติของชุมชน และเปนวิถีชีวิตและทิศทางในการพัฒนาชุมชน  
แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชนคือการใหความสําคัญแกความเปนคน และความผสมผสาน
กลมกลืนกันในชุมชน” 
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หลังจากนั้นไดมีผูสนับสนุนแนวคิดดังกลาว เชน ดร.เสรี  พงศพิศ  ศ.นพ.ประเวศ  วะ
สี  ดร.กาญจนา  แกวเทพ  และบํารุง  บุญปญญา  ท่ีไดเสนอความคิดเพ่ิมวา  “วัฒนธรรมชุมชน มี
ความเปนอิสระจากวัฒนธรรมของคนช้ันกลางและของคนชั้นสูง” วิถีชีวิตมีความสัมพันธกับ
ธรรมชาติและชุมชนเครือญาติ มีน้ําใจตอกัน มีความสัมพันธอยางมีคุณคาทางศีลธรรม  มนุษยธรรม 
และอหิงสาธรรมและเสนอการวิเคราะหท่ีมองผานองครวมทางวัฒนธรรมของชุมชน  โดยถือ
ชุมชนเปนจุดต้ังของการศึกษา  สามารถใหชุมชนพึ่งตนเองไดภายใตเง่ือนไขท่ีทําได 

วิธีการศึกษา เนนการศึกษาถึงวัฒนธรรมชุมชนและตัวบุคคล 
ฉัตรทิพย  นาถสุภา และคณะ (2541 : 251)  ไดเสนอวิธีการศึกษา  โดยเนนถึง

วัฒนธรรมท่ีเปนพลังการผลักดันชุมชนท่ีสําคัญ เพราะเปนส่ิงท่ีประชาชนสรางข้ึนมาเอง หาก
นักพัฒนาตองการทําความเขาใจและปฏิบัติใหสอดคลองกับชาวบาน ก็ตองเขาใจวัฒนธรรมชุมชน  
ซ่ึงเปนการบงบอกวิธีการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน   

กาญจนา   แกวเทพ  (2538 : 167-175)  ไดกลาวถึงการศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรม
ชุมชนในลักษณะท่ีเนนการพัฒนามนุษยหรือตัวบุคคลวา 

1. มนุษยมีลักษณะเปนองครวม มิใชมนุษยเศรษฐกิจ  การพัฒนามนุษยควรมีลักษณะ
เปนองครวมดวย เชน การจัดต้ังธนาคารขาว มีมุมมองมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทาง
ความเช่ือ อันเปนความหมายของ “ขาว” ตามทัศนะแบบองครวมของชาวบาน 

2. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนถือเอามนุษยเปนศูนยกลาง ดังนั้น มนุษยเปน
หัวใจช้ีขาด และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาได  ดังนั้นควรสรางกระบวนการและเง่ือนไขที่เหมาะสม
เพื่อใหศักยภาพของมนุษยแตละคน  รวมถึงศักยภาพของชุมชนไดบรรลุจุดสูงสุด 

3. การแยกแยะวัฒนธรรมออกเปนระดับตาง ๆ  เพื่อการเขาใจในวัฒนธรรม  และการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมตามความเหมาะสม 

การกําหนดยุทธศาสตรจึงตองร้ือฟนความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง เปล่ียนแปลง
สมมติฐานตอวัฒนธรรม วามิใชเปนอุปสรรคในการพัฒนา และตองปรับเปล่ียนยุทธศาสตรเพื่อ
ความสมดุลในการแกปญหา 

กาญจนา  แกวเทพ (2538 : 179)  นําเสนอการใชโครงการพัฒนามาเปนเคร่ืองมือใน
การฟนความมั่นใจของชุมชน เชนการวิจัยเพื่อสรางจิตสํานึก  การสัมมนาและชูบทบาทของ
ปญญาชนในหมูบานข้ึนมา และการทัศนศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ และเสนอวิธีการทํางานแนว
วัฒนธรรมชุมชนตามหลักการสําคัญ ๆ คือ 

1. การใชยุทธวิธีท่ีเปล่ียนจาก “บนลงลาง” เปน “ลางข้ึนบน” ของแนวคิดในการ
พัฒนา 
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2. การเปล่ียนยุทธวิธีจากการใช Negative  Approach คือการมองชาวบานวาขาด
แคลนทุกส่ิงมาเปน Positive  Approach โดยการเติมเต็มใหชุมชนมาคิดรวมกันในการสานตอ
วัฒนธรรมเดิมและปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

3. การใชยุทธวิธีการมีสวนรวมอยางแทจริงของชาวบานในการพัฒนา 
ดังนั้น  การศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชน จึงเร่ิมตนท่ีการมีจิตสํานึกวาชุมชน มีวิถี

ชีวิต และวงจรการผลิตซํ้าของตัวเอง  การศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชนชวยใหเขาใจ
โครงสราง ความเปนอยู และสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เพื่อจะไดปรับเปล่ียนแนวความคิดใน
การศึกษาและลงมือปฏิบัติงานในชุมชน  ท้ังนี้เพื่อสรางความม่ันใจและพลังของชุมชน 

 
ประเด็นการศึกษาชุมชน 
ประเด็นการศึกษาชุมชน เพื่อเปนกรอบในการวิเคราะห ซ่ึงอาจจะมีหลากหลาย

ประเด็น แตมีองคประกอบหลัก 3 สวน เปนการวิเคราะหเชิงโครงสรางหนาท่ี  นักคิด  เชน 
Radcliffie-Brown  (1958, อางถึงใน อมรา  พงศาพิชญ  2536 : 8)  มองวาสังคมและชุมชนมี
องคประกอบท่ีสําคัญในการวิเคราะห คือ 

1. โครงสราง หรือสวนประกอบตาง ๆ และความสัมพันธระหวางสวนประกอบนั้น 
ๆ อาจจะเปนระบบเครือญาติหรือโครงสรางสังคมรูปแบบอ่ืน 

2. สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ  ซ่ึงสังคมจะตองปรับใหเขากันได มีการใช
ทรัพยากรจากระบบนิเวศเพื่อยังชีพ 

3. กลไกหรือวัฒนธรรม ซ่ึงทําใหมนุษยในสังคมนั้นสามารถอยูดวยกันได 
อาจกลาวไดวา ประเด็นในการศึกษาชุมชนนี้  จะชวยทําใหผูวิจัยเขาใจโครงสรางทาง

สังคมของชุมชน  และความสัมพันธของชุมชนในลักษณะตาง ๆ  ตลอดจนกลไกหรือวัฒนธรรม
การอยูรวมกันในสังคมไดดีข้ึน ท้ังนี้หากพิจารณาถึงความสัมพันธของกระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีทําหนาท่ีเปนกลไกรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอกรวมดวย  ก็จะทําให
ประเด็นการศึกษาเร่ืองการส่ือสารและกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรมเพ่ือสรางอัตลักษณของ
ชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีวางเอาไวได 

 
แนวคิดและงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับชุมชน-ประชาสังคม 

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี  ไดเสนอแนวคิดของชุมชน-ประชาสังคมวา 
สังคมไทยภาคสวนหลักของสังคมที่มีความเขมแข็งและมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยางมาก คือ
ภาครัฐกับภาคเอกชน  ซ่ึงปรากฏการณนี้ทําใหสังคมขาดดุลยภาพและเกิดความลาหลังในการ
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พัฒนาของฝายประชาชนหรือภาคสังคม  ดังนั้นจึงเสนอพลัง “สังคมสมานุภาพ” คือพลังทางสังคม
หรือชุมชน ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกัน  รวมกันคิดรวมกันทําและระดมสมองเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ 
รวมกัน  เปนพลังอํานาจท่ีรวมตัวกันอยูในพื้นท่ีจริงทางภูมิศาสตรในลักษณะของการประสาน
รวมมือกัน 

ชูชัย  ศุภวงศ ใหความหมายประชาสังคมที่กลมกลืนกับบริบทสังคมไทยวา “การท่ี
ผูคนในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพปญหาในสังคมท่ีสลับซับซอนยากแกการแกไข มี
วัตถุประสงครวมกัน ซ่ึงนําไปสูการกอจิตสํานึกรวมกัน  มารวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร  ไมวา
จะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกัน  เพื่อ
รวมกันแกปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค  ดวยความรัก ความสมานฉันท 
ความเอ้ืออาทรตอกัน ภายใตระบบการจัดการ  โดยมีการเช่ือมโยงเปนเครือขาย” (อางถึงใน อนุชาติ  
พวงสําลี และวีรบูรณ  วิสารทสกุล, 2541) 

ความเปนชุมชนและประชาคม  อนุชาติ  พวงสําลี และ วีรบูรณ  วิสารทสกุล (2541 : 9) 
ไดสรุปวา “ชุมชน” ในประชาสังคมนี้ หมายถึงชุมชนแหงสํานึก  (Conscious  Community) ท่ี
สมาชิกตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมท่ีมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน  ดังนั้นคําวา 
ประชาคมหรือชุมชน จึงอาจมีขนาดและลักษณะท่ีแตกตางกันไป ความเปนชุมชนจึงมีลักษณะเปน
พลวัตท่ีบุคคลและกลุมคนตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรมท่ีสนใจรวมกัน มีความสัมพันธและ
ตัดสินใจรวมกัน  โดยมีพันธะเช่ือมโยงระบบใหญบนพื้นฐานแหงความเปนอยูท่ีดีรวมกัน 

“ความเปนชุมชน” จึงเปนรากฐานท่ีสําคัญของสังคม เพราะเปนกลุมคนท่ีมีความ
ผูกพันเอ้ืออาทรตอกัน เปนแหลงพ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุดในการถักทอความรัก  ความเอ้ืออาทรของคนใน
สังคม 

นัยของคําจํากัดความและการตีความของคําวา “ประชาสังคม”  อันเปนแนวทางใน
การศึกษาถึงความเปนชุมชนมีลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความหลากหลาย เชน มีความหลากหลายของการรวมตัว พื้นท่ี รูปแบบของ
กิจกรรม ประเด็นความสนใจ  ปญหา และกลุมคนท่ีมารวมตัวกัน 

2. มีความเปนชุมชน ท่ีอาจมีอาณาบริเวณหรือบริบทขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงติดตอกัน
ในทางใดทางหน่ึง หรือความเปนชุมชนขนาดเล็กท่ีรวมตัวดวยความรัก  ความผูกพัน ความเอ้ือ
อาทร ความสนใจ และหรือผลประโยชนรวมกัน 

3. บนสํานึกสาธารณะ ดวยจิตสํานึกของความเปนพลเมือง (Public  Consciousness) 
ของสังคมแหงการเรียนรู  (Learning  Society) 
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4. มีกิจกรรมและความตอเนื่องบนพื้นฐานของกระบวนการกลุมและดวยพื้นฐาน
แหงการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน  (Interactive  Learning Through Action) ท่ีมีความตอเนื่อง
และยั่งยืน 

5. มีเครือขายและการติดตอส่ือสาร ดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูส่ือสารและเครือขาย
เพื่อกลุมประชาสังคมจะมีความยั่งยืน (Communication  and  Network) 

David  Mathews. (1996) ไดรวบรวมประสบการณการพิจารณาเง่ือนไขในการ
วิเคราะหความเขมแข็งใหกับชุมชน  ประกอบดวย 

1. โครงสรางพื้นฐานท่ีเอ้ือตอความเปนประชาคม 
 - การรวมตัวเปนกลุม  องคการ มีมากนอยเพียงใด 
 - ขนาดของกลุมท่ีพบปะ 
 - จํานวนสถานท่ีและโอกาสในการพบปะสังสรรค เพื่อถกปญหาของ 
  ชุมชนมีมากนอยเพียงใด 
 - ประเด็นพูดคุย หรือถกปญหาของชุมชน 
 - ระดับความสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชน 
 - เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

2. กระบวนการเฉพาะบางอยาง 
 - กระบวนการตัดสินใจเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปญหาโดยรวมของชุมชนเปน 
     อยางไร 
  - การมีสวนรวมของคนมากนอยเพียงไร บทบาทผูนําในการตัดสินใจ 
     เปนอยางไร 
 - กระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่แตกตางกัน  
  หรือการหาขอสรุปรวมกันในการแกปญหา 

3. ผูนํา 
 - จํานวนของผูนํา การกระจายตัวในพื้นท่ี 
 - บทบาทของผูนําสัมพันธกับสมาชิกในชุมชน  เชน  การเปดโอกาสให 
  คนแสดงความคิดริเร่ิม การสราง  Active  Participation  การสราง 
  เครือขายภายในและภายนอกชุมชน 
 - คุณสมบัติ เชน การติดตามสถานการณปญหา การเปดกวางในการ 
  เรียนรู  
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 - ไมแบงฝาย มองไกล มองกวาง 
4. กระบวนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม 

 - เปนการประเมินวาในชุมชนมีระบบความคิดดานตาง ๆ เหลานี้  
  มากนอยเพียงใด 
 - การใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมพอ ๆ กับผลงาน 
 - การดึงคนใหมารวมกระบวนการคิดและตัดสินใจใหมากท่ีสุด 
 - การเนนศักยภาพของสมาชิกท่ีมารวมวาเปนตนทุนของชุมชน (มากกวา 
  มองวาคนเปนปญหาของชุมชน) 
 - ความคิดเกี่ยวกับ “อํานาจ” หรือ “พลัง” ในการเปล่ียนแปลง (เนนพลัง 
  ของกลุมในการแกปญหาของตนเองมากกวาฝากความหวังไวท่ีผูมี  
  “อํานาจ”) 
 - ความคิดเกี่ยวกับการรับผิดชอบแกปญหาของชุมชนตนเอง 

5 ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสถาบันตางๆ ในชุมชน 
 - การพึ่งพาหนวยงานของรัฐมีมากนอยเพียงใด  กับหนวยงานไหน 
 - ความรวมมือ  สนับสนุนความใกลชิดกันของโรงเรียนและวัดในชุมชน 

6. ความรูสึกรวมเปนกลุมชุมชนเดียวกัน  เปนการประเมินวาในชุมชนมี
ความรูสึกผูกพันเปนชุมชนหรือไมเพียงไร  โดยอาจดูจาก 

 - ประวัติศาสตร หรือคําบอกเลาของชาวบาน เกี่ยวกับการชวยเหลือกกัน 
  และกันในการแกปญหาชุมชน 
 - การทํากิจกรรมท่ีตองอาศัยความรวมมือหลายฝายรวมกัน 
 - ความพยายามในการดึงเอาคนท่ียังไมเขามารวมงานพัฒนาชุมชนใหเขา 
  มารวมดวย  
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งในการรวมกลุม เพื่อสรางความเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง คือการ

ส่ือสาร (Communication) อเนก  เหลาธรรมทัศน (อางในปาริชาติ  สถาปตานนท สโรบล, 2542 : 6)  
ไดใหความสําคัญของการส่ือสารวา การส่ือสารระหวางบุคคล หรือการส่ือสารระหวางบุคคล หรือ
การส่ือสารในกลุมบุคคลมีสวนเอ้ือตอการเปนประชาสังคม  โดยมองวาการเปน “อารยะ” นั้น 
บุคคลจําเปนตองพัฒนาทักษะการส่ือสารข้ันพื้นฐาน คือ “การรูจักรับฟงกัน” แทนการแข็งกราว ไม
รับฟงกัน  ซ่ึงนับวาเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญประการหนึ่งในการเกิดประชาสังคม 

อนุชาติ  พวงสําลี และวีรบูรณ  วิสารทสกุล (2541 : 12)  ไดกลาวถึงลักษณะประชา
สังคมบางประการวา กลุมประชาสังคมจะมีความยั่งยืนและมีความหมายยอมตองมีระบบการจัดการ
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ท่ีดี มีระบบการส่ือสารแลกเปล่ียน ตลอดจนการสรางเครือขายแหงการเรียนรูรวมกัน ประสบการณ
ของการเรียนรูบนพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายบนกิจกรรมท่ีหลากหลาย คือพลังสรางสรรคท่ีจะนําพาสังคม
ไปขางหนารวมกันอยางสันติ  และพลังนี้จะมีความเขมแข็งไดยอมเกิดจากการเช่ือมโยง
ความสามารถและพลังยอยๆ ในแตละสวนของสังคมเขามาเช่ือมตอผสานกันเปนสังคมท่ีมีความ
เขมแข็ง 

Robert  Putnamไดทําการศึกษาในเมืองทูเปโล ซ่ึงรวบรวมโดย เดวิส แมททิวส  
(ฐิรวุฒิ  เสนาคํา  แปล,2540 : 5)  พบวาองคประกอบอยางหนึ่งท่ีทําใหเกิดประชาสังคม

ท่ีเขมแข็ง คือโครงสรางพื้นท่ีสาธารณะ และชองทางการส่ือสาร โดยไดคนพบวา ชุมชนท่ีเขมแข็ง
จะตองมีสถานท่ีท่ีผูคนสามารถพูดถึงปญหารวมกัน ท้ังเปนการพูดคุยแบบเปนทางการ เชน เวที 
หรือการประชุมของพลเมืองและการพูดคุยแบบไมเปนทางการ เชนการสนทนาของคนสองคน 
หรือการสนทนาของคนกลุมเล็กซ่ึงสถานท่ีดังกลาวมีความสําคัญตอการเกิดความตั้งใจในการแกไข
ปญหารวมกันและชวยสรางความเปน “พลเมือง” ใหประชาชน 

โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะที่คนในชุมชนจะไดมีโอกาสมาพบปะกันแยกไดหลาย
ระดับ คือ 

- ระดับพื้นฐานท่ีสุด คือการพบปะของผูคนเปนคร้ังคราว  การพบปะนี้อาจจะเปนการ
พบปะกันในสภาการพัฒนาทองถ่ิน หรือการพบปะของเพื่อนบาน ซ่ึงเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขา
มามีความสัมพันธกัน 

- ระดับถัดมา คือการรวมตัวกันเปนกลุมท่ีเนนงานดานใดดานหน่ึง หรือเปนองคกร
กระตุน เชน  มูลนิธิชุมชน 

- ระดับสูงสุด คือการเปนองคกรเครือขาย ทําหนาท่ีติดตอประสานงาน หรือชวยเหลือ
แกองคกรสมาชิก (องคกรรวม) ซ่ึงเปนการเช่ือมองคกรสมาชิกและสมาชิกเขาหากัน 

ดังนั้น การพบปะขององคกรทุกประเภทขางตนเปนชองทางการส่ือสาร  ซ่ึงเราจะเห็น
ไดวาโครงสรางพื้นฐานสาธารณะกับโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารเปนเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงโครงสราง
พื้นฐานสาธารณะจะอิงอยูกับระบบสังคมท่ีไมเปนทางการ เชน งานเทศกาลตาง ๆ  เปนการดึงดูด
ผูคนใหเขามาพบปะพูดคุยกัน  ซ่ึงการพูดคุยดังกลาวอาจเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันจนไป
ถึงประเด็นลึก ๆ เชน  ปญหาทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองดวยก็ได 

จะเห็นไดวาแนวคิดในเร่ืองของประชาสังคมจะเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ออกความเห็น วิเคราะหปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และรวมกันแกไขโดยคนในชุมชนนั้นเอง 
และกระบวนการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นกันของคนในชุมชน  เพราะการมีสวนรวมหรือการพบปะกันของคนในชุมชนจะเกิดข้ึนได
ตองอาศัยชองทางการส่ือสารนั่นเอง 

ผลของการเขามามีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรวมกันแกปญหาของ
คนในชุมชนน้ัน จะกอใหเกิดกระบวนการแกไขปญหา  หรือวิธีการในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชนของตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับกรอบการเปล่ียนแปลงทางสังคมแบบใหม คือ “กระบวนทัศน
ทางเลือกของการส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคม (The Alternative Paradigm of Communication 
for Social Change) (ปาริชาติ  สถาปตานนท  สโรบล, 2542 : 3) โดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง
ของการเปล่ียนแปลง และแสวงหาหนทางท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน สังคม 
ประเทศ หรือระดับโลกตอไป  โดยมองวาการเปล่ียนแปลงสังคม อาจมีความหลากหลายและ
แตกตางกันไป (Pluralistic/multiplicity in world) ตามความเหมาะสมของทองถ่ิน และตามความ
ตองการของสมาชิกในสังคม 

 
แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

 

การส่ือสารเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ท้ังนี้ มีแนวคิด
เกี่ยวกับการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนไวดังนี้ 

 
แนวคิดในงานพัฒนาชุมชน 
แนวคิดเร่ืองงานพัฒนาชุมชนนั้นไมใชเร่ืองใหมเพราะมีการกระทําลักษณะเชนนี้มา 
ตั้งแตสมัยท่ีมนุษยเร่ิมทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนหรือเปาหมายอยางเดียวกัน 

จนกระท่ังพัฒนามาเปนศาสตรหนึ่งในลักษณะทฤษฎีของการปฏิบัติ (Theory of Practice) ภาพรวม
ของการพัฒนาชุมชน เปนการเปล่ียนแปลงลักษณะ และคุณคาของชุมชน 

โดยมีการวางแผน (Planned Community Change) การพัฒนาชุมชนจึงเปนท้ังวิธีการ
กระบวนการ โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดเพื่อสงเสริมความเปนอยูของประชาชนในดานตาง ๆ 
ใหดีข้ึน โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อใหไดมาซ่ึงการตอบสนองความจําเปนพื้นฐาน 
(basic needs) ของประชาชนในชุมชนน้ันเอง ดังท่ีสุกิจ จุลละนันทน ใหความเห็นวาการพัฒนา
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จไมไดข้ึนอยูกับผลความสําเร็จทางวัตถุแตข้ึนอยูกับความสําเร็จในการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติของทักษะ ความรู และความสามารถของประชาชนเปนสําคัญ 

การพัฒนาชุมชนนั้นไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหรูจักใช
ความสามารถของตนเองชวยตนเอง ใหมีสวนรวมในการสรางสรรคใหเกิดการพัฒนาแกชุมชน 
และใหสามารถพึ่งตนเองไดในท่ีสุด  
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ดร.ปวย อ้ึงภากรณ (ประเวศ วะสี ,2541 : 38-39) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนวาความ
เปนชุมชนแกไขปญหาไดทุกชนิด ท้ังดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การเมือง 
และสุขภาพ จากตัวอยางตอไปนี้ 

ท่ีอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ชาวประมงมุสลิมยากจนไมมีอะไรจะกิน เพราะผูมีอิทธิพล 
มาตัดปาชายเลนไปเผาถาน และเอาเรือใหญมาลากอวนรุนชิดชายฝง (ซ่ึงผิดกฎหมาย) ครูดเอาหญา
ทะเลไปดวย เม่ือส่ิงแวดลอมคือปาชายเลน และหนาทะเลถูกทําลาย กุง หอย ปู ปลา ก็ไมมีท่ีอาศัย มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาวประมงคือมีไมพอกิน ทําใหพวกเขาเดือดรอนยิ่งนัก ในชนบท 
ส่ิงแวดลอมกับเศรษฐกิจของชาวบานเปนของคูกัน การแยงชิงส่ิงแวดลอมโดยผูมีอิทธิพลรุนแรง
มากชาวบานแตละคนไมมีกําลังพอท่ีจะตอสูกับความไมถูกตอง และทางราชการก็มีขอจํากัดมากใน
การประยุกตใชกฎหมาย ความยากจนและการแยงชิงทรัพยากรในชนบทกอใหเกิดความบีบค้ันตอ
ชาวบานอยางหนัก รอวันระเบิดความรุนแรง แตท่ีสิเกาเม่ือชาวบานรวมตัวกันก็สามารถดูแลรักษา
หญาทะเลไวได กุง หอย ปู ปลา ก็กลับมาสมบูรณเหมือนเดิม ชาวบานหลุดพนจากความอดอยาก 
และมีความสุข ขณะนี้ชุมชนสิเกาสามารถดูแลรักษาทรัพยากรที่ชายฝงทะเลอันดามันเอาไวได 
รวมท้ังขยายตัวข้ึนไปทั้งทางเหนือ และลงไปขางใตมากข้ึนทุกที 

ท่ีตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน ชุมชนรวมตัวกันรักษาปาไว 20,000 ไร ผืนปานี้
เปนปาไมเบญจพรรณท่ีหนาแนนสวยงามมาก ชาวบาน และคนไมมีทางรักษาปาไวได แตเม่ือ
รวมตัวกันเปนชุมชนก็สามารถดูแลรักษาปาไดถึง 20,000 ไร ทําใหตนน้ําลําธารกลับคืนมา 

จากเร่ืองอางอิงท่ียกมากลาวนี้เห็นไดวา การท่ีชุมชนสามารถแกไขปญหาภายในชุมชน
ไดอยางดีนั้น คนในชุมชนจะตองมีความสามัคคีกัน มีการรวมกลุมเพื่อประชุมปรึกษาในการหา
หนทางแกไขปญหา ดังเชน ชาวประมง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ท่ีสามารถหลุดพนกับภาวะความอด
อยาก และสามารถรักษาทรัพยากรชายฝงทะเลอันดามันท่ีเหลืออยูไวไดหรือชาวบานท่ี อําเภอปว 
จังหวัดนานท่ีชวยกันรักษาพื้นท่ีปาไวไมใหถูกนําไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัวของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง และจะสรางความเสียหายใหแกทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  

 
แนวคิดเร่ือง การส่ือสารเพื่อชุมชน (Community Communication) 

การส่ือสารเพ่ือชุมชนเปนการส่ือสารท่ีคนในชุมชนใชกนัในการติดตอส่ือสาร ซ่ึง
ลักษณะการส่ือสารเพ่ือชุมชน (กาญจนา แกวเทพ, 2543) นั้นสามารถเสนอตามคุณลักษณะตาม
ทัศนะของนักคิดตาง ๆ ไดดงันี้ 

1. เปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ท่ีผูสงสารและผูรับสาร
สามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ (interactivity) กันอยูตลอดเวลา ท้ังลักษณะท่ีเปนทางการ และไมเปน
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ทางการก็ได ลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง ทําใหสถานะของผูสง และผูรับไมตายตัว แตจะมีการ
ผลัดเปล่ียนบทบาทอยูตลอดเวลา 

2. ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of Information) การไหลของขาวสารเพื่อ
ชุมชนนั้นจะมีทิศทางท่ีหลากหลายมาจากทุกทิศทุกทาง ท้ังจากบนลงลาง (top-down) จากลางข้ึน
บน (bottom-up) และแบบแนวนอน (horizontal) ดังนั้นขาวสารจึงอาจจะไหลจากนักวางแผนพัฒนา
ไปสูชาวบาน จากส่ือมวลชนไปสูผูรับขาวสารในชนบท ในเวลาเดียวกัน ชาวบานอาจจะสงขาวสาร
ไปยังเจาหนาท่ีของรัฐหรือมีการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางกลุมชาวบานดวยกันถือเปนการสราง
เครือขายชุมชนรูปแบบหนึ่งในเร่ืองทิศทางการไหลของขาวสารนั้น ยังมีนักวิชาการบางทาน ไดแก 
พาเวลคา (Pavelka) ใชเกณฑเร่ืองขอบเขตของชุมชนเปนตัวแบง คือ ขอบเขตภายในชุมชน และ
ขอบเขตภายนอกชุมชน จากเกณฑนี้ทําใหสามารถมองเห็นทิศทางการไหลของขาวสารได 3 ทางคือ 
การไหลจากส่ือภายนอกเขามาสูชุมชน การใชส่ือสงสารหรือขอความจากภายในชุมชนไปสู
ภายนอกชุมชน และการใชการส่ือสารจากภายนอกกระตุนใหเกิดการส่ือสารภายในชุมชน เพื่อชวย
ยกระดับความตระหนักเกี่ยวกับความตองการ และการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเองของ
ชุมชน 

3. เปาหมายการส่ือสารชุมชนในการกําหนดเปาหมายการส่ือสารในชุมชนนั้น 
สามารถแบงเกณฑออกเปน 2 เปาหมายคือ 

  ก การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูเกี่ยวของเปนเกณฑ การส่ือสารเพ่ือ
ชุมชนจะมีเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

  - ระดับชุมชน เปนการส่ือสารท่ีมีเปาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

      - ระดับหนวยงานนอกชุมชน เปนการส่ือสารท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงองคกร
หรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับดานการพัฒนา และการส่ือสาร 

  - ระดับสังคมสวนรวม เปนการส่ือสารท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
และวัฒนธรรมในระดับกวาง 

 ข. การกําหนดเปาหมายโดยกําหนดกับทิศทางการไหลของขาวสาร 
  - เพื่อถายทอดขาวสารขอมูล และการโนมนาวชักจูงใจ ไดแก ทิศทางการไหล

ของขาวสารจากบนลงลาง 
  - เพื่อเปนชองทางแสดงออกซ่ึงตัวตนของชุมชน (community self-expression) 

เปนการแสดงออกซ่ึงความตองการของชุมชนไปจนกระท่ังถึงการแสดงออกเพื่อสิทธิ ศักดิ์ศรี และ
ภูมิปญญาของชุมชนดวย 
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       - เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคล (development of the individuals self)     
ในหนวยท่ีเล็กลงมากกวาชุมชน การส่ือสารชุมชนทําหนาท่ีคลายเปนเวที แหงการศึกษาเรียนรูท่ี
ชวยใหศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มท่ี 

4. เปนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน และดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะประการสําคัญของกระบวนทัศนการพัฒนาแนวใหมแทน
การพัฒนาท่ีแตเดิมเคยตอบสนองความตองการของรัฐเปนหลัก  

5. หนาท่ีของการส่ือสาร วินดาล (Windahl et. Al ,1992) ระบุวาหนาท่ีของการ
ส่ือสารชุมชนนาจะประกอบดวย 

 - หนาท่ีของการแสดงออก (expressive function) คือท้ังบุคคล และกลุมสามารถ
แสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาเพื่อท่ีจะสรางเอกลักษณของตนเองได 

 -  หนาท่ีทางสังคม (social function) คือการเขาไปมีสวนรวมในการส่ือสารเพื่อ
สรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน 

        -  หนาท่ีในการใหขอมูลขาวสาร (information function) อันเปนหนาท่ีพื้นฐาน
ของการส่ือสารโดยท่ัวไป  ซ่ึงในการส่ือสารชุมชนนั้น ทิศทางการไหลของขาวสารตองเปนไปอยาง
รอบดาน ดังนั้นผูเขารวมกระบวนการส่ือสารทุกคนจึงไดแลกเปล่ียนขอมูลความรูเพื่อยกระดับ
ความเขาใจ และ  ความรูในเร่ืองการสื่อสาร และทักษะการถายทอดไปยังบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

       - หนาท่ีในการควบคุมการปฏิบัติการ (control activation function)  การส่ือสาร
จะเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนของบุคคลและชุมชนได 
เนื่องจากการส่ือสารชุมชนมีลักษณะเปน การส่ือสารแบบสองทางที่มีข้ันตอนของปฏิกิริยา
ปอนกลับ (feedback)  

6.  ส่ือของชุมชนเนนการปรับปรุงส่ือใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงานของ
ชุมชน ไมวาชุมชนจะต้ังวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม 

7.   ส่ือชุมชนตองเปนส่ือท่ีคนในชุมชนสามารถเขาถึง (access) ไดตลอดเวลาเพ่ือ
นําไปใชหาขาวสาร เพื่อความรูหรือเพ่ือความบันเทิง 

8.  ส่ือชุมชนตองเปนส่ือท่ีชุมชนตองเขามามีสวนรวม (participates) ในหลาย ๆ 
บทบาท ไมวาจะเปนผูวางแผนการใชส่ือ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ 

9.  ส่ือชุมชนตองเปนส่ือท่ีแสดงออกของชุมชน มิใชเปนส่ือเพื่อชุมชน ซ่ึงหมายความ
วา ตัวตนของชุมชนท่ีจะแสดงออกไปนั้นตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชผู อ่ืนมา
กําหนดใหชุมชน 
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10 ส่ือชุมชนจะปรับเปล่ียนลักษณะของการเปนเคร่ืองมือถายทอดขาวสารจากท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง มาเปนเวทีสําหรับแลกเปล่ียนขาวสาร และทัศนะของคนทุกคน 

 
การส่ือสารระหวางบุคคล และส่ือบุคคลของชุมชน 
การส่ือสารเพ่ือชุมชนเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในการแลกเปล่ียน  

ขอมูลขาวสารกับบุคคลอ่ืน ฉะนั้นลักษณะการส่ือสารเพื่อชุมชนจึงมีความสัมพันธกับการส่ือสาร
ระหวางบุคคลดวย 

 
บทบาทในการส่ือสารระหวางบุคคลอาจจะแบงพิจารณาโดยใชเร่ืองเขตของชุมชนเปน

เกณฑซ่ึงแบงแยกไดเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 : ส่ือบุคคลจากภายนอก ไดแกเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  
เจาหนาท่ีจากองคกรพัฒนา บริษัทเอกชน ตลอดไปจนถึงบรรดานักการตลาด นักธุรกิจ 

ฯลฯ 
สวนท่ี 2 : ส่ือบุคคลท่ีเปนคนในชุมชนเอง ไดแก ผูนําชุมชน พระสงฆ ผูเฒาผูแก ครู

เจาหนาท่ี รัฐ ฯลฯ 
 

แนวคิดการส่ือสารแบบมีสวนรวม (Paticipatory Communication) 
 

นอกเหนือจากการส่ือสารจะมีอิทธิพลตอการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแลว การ
ส่ือสารยังเปนกลไกสําคัญท่ีชวยผลักดันใหเกิดความรวมมือจากคนในชุมชน ท้ังนี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 

 
ความหมายของการมีสวนรวม 
จากรายงานการประชุมของ The Ad Hoc Group of Experts  เร่ือง  “Popular 

Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and National Development” 
(อางใน ฐปนีย สุวรรณฉัตรชัย, 2542) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนนั้น ไมสามารถใหคํา
จํากัดความท่ีตายตัวได และมีการใหความหมายตาง ๆ กันในแตละประเทศ หรือแมแตในประเทศ
เดียวกัน ในการจะเขาใจความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นจะตองดูบริบท (context) 
ของแตละประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของประเทศน้ัน ๆ และตอมาไดเสนอ
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนเอาไวกวาง ๆ คือ การมีสวนรวมของประชาชน จะ
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นํามาซ่ึงโอกาสท่ีจะทําใหสมาชิกของชุมชนและสังคมสามารถเขามามีสวนรวมของประชาชนอยาง
เทาเทียมกันในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

- การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 
- การแบงสรรผลประโยชน จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 
- การตัดสินใจในรูปของการกําหนดเปาหมาย การวางนโยบาย การวางแผนและการ 
ปฏิบัติตามแผนท้ังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รอมพี ยา แดฟ (Rom P. Yasav อางในเฟองฟา คณานุรักษ, 2530) ใหความหมายการมี

สวนรวมวา เปนการรวมมือของประชาชนโดยความต้ังใจหรือสมัครใจ โดยไมถูกบังคับซ่ึง
กระบวนการความรวมมือของประชาชนน้ันตองมีความรูสึกดังตอไปนี้ 

1.  การเขารวมในการตัดสินใจตกลงใจ 
2.  การเขารวมในการดําเนินงานของแผนและพัฒนาโครงการ 
3.  การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 
4.  การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
 
ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527) ไดสรุปแนวปฏิบัติท่ีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการที่

จะพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ คือ 
 
1.  ตองใหชาวบานเปนตัวหลักในการแกปญหาของเขาเอง องคกรภายนอกเปนเพียง

ตัวกระตุนและเสริมหรือสนับสนุนเทานั้น 
2. กิจกรรมการพัฒนาตองเร่ิมพื้นฐานของชุมชนตอปญหาบางลักษณะ    ระดับการ

รับรูของชุมชนอาจมีขอจํากัด ทําใหปญหาไมชัดเจนและแกไขปญหาไมถูกจุด การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงนาจะครอบคลุมถึงการกระจายและการส่ือสารขอมูล เพื่อพัฒนาความรับรูและขีด
ความสามารถในการแกปญหา  

 
นิรันดร จงวุฒิเวศย (อางใน ทวีทอง หงษวิวัฒน, 2527) สรุปวาแนวคิดการมีสวนรวม

เกิดจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ 
1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความหวงกังวล

สวนบุคคลซ่ึงบังเอิญพองตองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 
2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันท่ีสถานการณท่ีเปนอยูนั้นผลักดันให

พุงไปสูการรวมกลุม วางแผนและลงมือกระทําการรวมกัน 

DPU



24 
 

3. การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา 
การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะใหเกิดความริเร่ิมกระทําการท่ีตอบสนองความ
เห็นชอบของคนสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 

4. การมีสวนรวมยังเกิดจากแนวความคิดอ่ืนๆ อีก เชน ความศรัทธา ความเกรงใจและ
การใชอํานาจบีบบังคับ 

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวาการมีสวนรวมแบงประเด็นได 5 ประเด็นใหญ ๆ ดังนี้ 
1. รวมคิด 
2. รวมกันตัดสินใจ 
3. รวมปฏิบัติการ 
4. รวมรับประโยชน 
5. รวมประเมินผล 
จากความหมายและแนวคิดขางตน ทําใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนานั้น เปนท้ังวิธีการและเปาหมายของการพัฒนา ซ่ึงสามารถสรุปเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ 3 
ประการคือ 

1. กลไกการพัฒนาตองเกิดจากประชาชน โดยประชาชนมีบทบาทหลักในการพัฒนา 
2. เปาหมายการพัฒนา คือ  การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือพึ่งตนเอง และพัฒนา

ตนเองมิใชการพึ่งพารัฐหรือองคกรพัฒนาภายนอก 
3. กระบวนการพัฒนายึดหลักความตองการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนภายในชุมชน

จากตัวประชาชนเอง มากกวาความตองการใหมีความเปล่ียนแปลงจากภายนอก  
 
นิรันดร จงวุฒิเวศย (อางใน ทวีทอง หงษวิวัฒน, 2527) ไดกลาวถึงความสําเร็จของการ

มีสวนรวมวาข้ึนอยูกับเง่ือนไขตาง ๆ ดังนี้ 
1. ประชาชนจะตองมีเวลาท่ีจะมีสวนรวมกอนเร่ิมกิจกรรม  
2. ประชาชนตองไมเสียเงินทอง คาใชจายในการมีสวนรวมมากเกินกวาคาตอบแทน 
3. ประชาชนตองมีความสนใจท่ีสัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น 
4. ประชาชนตองสามารถส่ือสารรูเร่ืองกันท้ังสองฝาย 
5. ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาท่ีหรือสถานภาพทาง

สังคมหากมีสวนรวม 
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ลี เจ แคร่ี (Lee J. Carry อางในเฟองฟา คณานุรักษ, 2530) ไดกลาวถึงเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนอยางนอย 3 ประการดังนี้ 

1. ประชาชนจะตองมีอิสรภาพท่ีจะมีสวนรวม (freedom to participation) 
2. ประชาชนจะตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม (ability to participation) 
3. ประชาชนจะตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม (willingness to participation) 
 
World Health Organization (อางใน เฟองฟา คณานุรักษ, 2530) ไดเสนอปจจัยพื้นฐาน

ในการระดมการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเสนอไว 3 ประการ ไดแก 
1. ปจจัยของส่ิงจูงใจ ในความเปนจริงชาวบานท่ีจะเขารวมในกิจกรรมใด  กิจกรรม

หนึ่งนั้นมีเหตุผลอยู 2 ประการ คือ 
 1.1 การมองเห็นวาตนจะไดรับประโยชนตอบแทน 
       1.2 การไดรับการบอกกลาวชักชวนจากเพื่อนใหเขารวม โดยมีส่ิงจูงใจเปนตัวนํา 
2. ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวม แมจะเห็นประโยชนของการ

เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาแตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมได เนื่องจากไมเห็นชองทางของ
การเขารวมหรือเขารวมแลวไมไดรับผลดังท่ีคาดไว ดังนั้นปจจัยพื้นฐานทางดานโครงสรางของ
ชองทางในการเขารวมจึงควรมีลักษณะ 

       2.1 เปดโอกาสใหทุก ๆ คนและทุก ๆ กลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการพัฒนา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยในการเขารวมอาจเปนในรูปของการมีตัวแทนหรือเขารวมโดยตรงก็
ได 

  2.2 ควรมีกําหนดเวลาท่ีแนชัด เพื่อผูเขารวมจะสามารถกําหนดเง่ือนไขของ         
ตนเองไดตามสภาพความเปนจริงของตน 

 2.3 กําหนดลักษณะของกิจกรรมท่ีแนนอน 
3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวมโดยปกติท่ีผานมาใน

กิจกรรมหน่ึง ๆ แมวาประชาชนจะเห็นดวย ไดมีโอกาสเขารวม แตก็ไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการ
หรือผลประโยชนของกิจกรรม แตจะข้ึนอยูกับการกําหนดและการจัดสรรเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไม
อาจจะกอใหเกิดการมีสวนรวมท่ีแทจริง 

การส่ือสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งท่ีสําคัญของการส่ือสารชุมชนโดยกาญจนา 
แกวเทพ (2542) เห็นวาการส่ือสารแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหคนในชุมชน 

- เห็นคุณคาของตัวเอง 
- สรางความเช่ือม่ันในการแสดงความเห็น 
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- พิสูจนความเช่ือเกาของชุมชนในการใชเทคโนโลยี 
- เสริมสรางทักษะในการส่ือสาร 
- ชวยใหชุมชนแสดงความรูสึก 
- สรางความมีสติและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน 
 
การมีสวนรวมในองคประกอบของการส่ือสาร 

ปจจัย ท่ี มีสวนรวมในการกําหนดระดับความมากนอยของการมีสวนรวมนั้น  มี
องคประกอบดังนี้ 
 1. เปาหมายของการส่ือสาร ไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด  เชน การ
ปฏิบัติการปอนปฏิกิริยายอนกลับหรือการวางนโยบาย 
 2. ลักษณะการปฏิสัมพันธของการส่ือสาร  ยิ่งการส่ือสารเอ้ือตอลักษณะท่ีมีการโตตอบมาก
เทาใด โอกาสที่ชุมชนจะมีสวนรวมก็เพิ่มมากข้ึน 

3. ใครคือผูสงสาร ในชุมชนเองโอกาสที่คนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมากนอย
หรือท่ัวถึงหรือไม 

4. ประเภทเนื้อหาสาร เปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับสภาพความเปนจริงของชุมชนหรือไม 
5. ประเภทของชองทาง/ส่ือ วามีความสะดวกสําหรับคนในชุมชนหรือไม 
6. ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ 

 
ระดับการมีสวนรวม 
กาญจนา แกวเทพ (2542) ไดจัดแบงระดับการมีสวนรวมของชุมชนเอาไว  3 ระดับ 

โดยเรียงลําดับจากนอยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุดดังนี้ 
1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร 
2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง 
3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบายการส่ือสารในการ

เปล่ียนแปลงสังคม/ชุมชน 
การส่ือสารเปนส่ิงจําเปนสําหรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมเพราะการส่ือสารกอให 
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยสามารถแบงประเภทการส่ือสารของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม โดยพิจารณาแหลงท่ีมาของการเปล่ียนแปลงได 2 ประเภท คือ 
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1. การเปล่ียนแปลงจากภายในระบบสังคม เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกภายในชุมชน ประดิษฐ
และเผยแพรนวกรรมเอง มีการสรางแนวคิดข้ึนมาเอง โดยไมไดรับอิทธิพลจากแหลงภายนอกหรือ
ไดรับแตเพียงเล็กนอย 

2. การเปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอกของระบบสังคม เกิดข้ึนเม่ือคนภายนอกมาทํา
การส่ือสารกับคนภายในชุมชน คนภายนอกมาเปนผูแนะนําหรือเผยแพรนวกรรมตาง ๆ อาจเกิดจาก
ความต้ังใจหรือไมก็ได 

- การเปล่ียนแปลงท่ีมาจากแหลงภายนอกโดยไมตั้งใจ เกิดข้ึนเม่ือสมาชิก  ภายใน
ชุมชนหรือสังคมเกิดไปเห็นนวกรรมจากภายนอกแลวตัดสินใจนํามาใชในชุมชนของตน 

- การเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากแหลงภายนอกโดยตั้งใจ เกิดจากการท่ีบุคคลภายนอก
ตั้งใจเขามาเผยแพรส่ิงใหม ๆ ใหแกสมาชิกภายในระบบ  สังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของบุคคล
หรือหนวยงานสงเสริม    การเปล่ียนแปลงนี้เปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนลวงหนาโดยการ
ใชกระบวนการส่ือสารเพ่ือถายทอดความคิดหรือขาวสารจากแหลงสารไปยังผูรับสาร 

 
แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหเกิดความยั่งยืน จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวม
ของชุมชน ท้ังนี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชนไว ดังนี้ 

 
ความหมายของการมีสวนรวม 
คําวา “การมีสวนรวม” ไดมีผูใหความหมายท่ีหลากหลาย และมีความแตกตางกันไป

ตามความเขาใจและประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงอาจจะมองท้ังในแงของแนวคิด หลักการ 
กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ นเรศ สงเคราะหสุข (2541, น.10) และยุวัฒน วุฒิเมธี (2526, น.253) 
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา 
ตั้งแตตนจนส้ินสุดกระบวนการ ไดแก การวิจัย (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึน 

ในกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม จะตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจกําหนดความตองการของตนเอง  ในการตัดสินใจใชทรัพยากร  โดย 
WHO/UNICEF (1978, p. 11) กลาววาการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดกระบวนการ และ
โครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถที่จะแสดงออกซ่ึงความตองการของตน การจัดอันดับ
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ความสําคัญของการเขารวมในการพัฒนา และไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยเนนการให
อํานาจการตัดสินใจแกประชาชนในชนบท 

Wertheim (1981, pp. 3-5) ไดกลาววา การมีสวนรวม คือการท่ีประชาชนจะเขาไปมี
สวนในการตัดสินใจในระดับตาง ๆ ทางการจัดการบริหารและทางการเมืองเพ่ือกําหนดความ
ตองการในชุมชนของตน 

สวน Cerner (อางถึงใน Patricia Lundy, 1999, p. 125) กลาววาการใหโอกาสประชาชน
เปนฝายตัดสินใจกําหนดความตองการของตนเอง เปนการเสริมพลังอํานาจใหประชาชนระดมขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ มากกวาท่ีจะเปนฝาย
ตั้งรับจากการพัฒนาเพียงฝายเดียว 

สําหรับการมีสวนรวมในความหมายท่ีเปนนัยทางการเมือง สายทิพย (2534, น.29) 
กลาววา เปนการเปล่ียนแปลงกลไกในการพัฒนาจากการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาท่ี
ประชาชนมีบทบาทหลัก การมีสวนรวมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอํานาจ (empowerment) 
ในการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน อยางนอยท่ีสุดประชาชนตองมีสวนรวมในการริเร่ิม
วางแผน และดําเนินการในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู การพัฒนา และการกําหนด
อนาคตของเขา 

ทวีทอง หงสวิวัฒนา (บรรณาธิการ, 2527, น.2) กลาววา การที่ประชาชน หรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช และกระจายทรัพยากรที่มีอยู เพื่อ
ประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา
ซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตน โดยภาครัฐจะตองคืนอํานาจในการ
กําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชน โดยเฉพาะกลุมสตรี คนจน หรือคนดอย
โอกาสในสังคมไดมีโอกาสในการแสดงความตองการ แสวงหาทางเลือกหรือเสนอขอเรียกรองเพ่ือ
ปกปองผลประโยชนรวมของกลุม และเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนคือ 
เปนผูกําหนดความจําเปนพื้นฐานของชุมชนและเปนผูระดมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนองตอบความ
จําเปนพื้นฐาน และบรรลุวัตถุประสงคบางประการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

นอกจากนี้ การมีสวนรวมอาจเร่ิมตนจากการพัฒนามาจากขางลางแทนวิธีการพัฒนา
จากนโยบายเบ้ืองบน จุดเร่ิมตน คือ การกระจายอํานาจของการวางแผนจากสวนกลางไปเปนการ
วางแผนสวนภูมิภาค (อภิชัย พันธเสน 2536, น.151-162) 

เม่ือพิจารณาในสวนของเนื้อหาของการมีสวนรวม HO (1983, p.32) ใหความเห็นวา
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาควรมีเนื้อหาดังนี้ คือ  
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1. การเนนคุณคาของการวางแผนระดับทองถ่ิน 
2. การใชเทคโนโลยี และทรัพยากรที่จะหามาไดในทองถ่ิน 
3. การฝกอบรม ท่ีเนนใหประชาชนสามารถดําเนินการพัฒนาดวยตนเองได 
4. การแกไขปญหาความตองการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน 
5. การชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามแบบประเพณีดั้งเดิม 
6. การใชวัฒนธรรมและการส่ือสารท่ีสอดคลองกับการพัฒนา  
โดยจะตองมีการใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนในการ

แกปญหารวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดวย 
William (อางถึงใน ไชยชนะ สุทธิวรชัย, 2536, น.12) 

จากความหมายของการมีสวนรวมดังกลาวขางตน สรุปไดวาการมีสวนรวมมี
ความหมายใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทองถ่ิน การบริหารจัดการ การ
ติดตามประเมินผล รวมท้ังการรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาว
จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

2. การมีสวนรวมในนัยทางการเมือง ซ่ึงแบงออกเปนอีก 2 ประเภท คือ 
 2.1 การสงเสริมสิทธิ และพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน

พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใหและ
การกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางท่ีประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

 2.2 การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาท่ีประชาชนมี
บทบาทหลัก โดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เพื่อให
ภูมิภาคมีลักษณะเปนเอกเทศใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการจัดสรร
ทรัพยากรอยูในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได หรือาจกลาวไดวาเปนการ
คืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง ท้ังนี้ ตอง
คํานึงถึงการพัฒนาท่ีเทาเทียมกันของชายและหญิงในการดําเนินงานพัฒนาดวย 
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กระบวนการมีสวนรวม 
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะตองเขามามีสวน

รวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีนักพัฒนาหรือนักวิชาการจากภายนอกเปนผูสงเสริม
และสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมพบวา โดยสวนใหญกระบวนการมีสวนรวมจะเร่ิมจากการ
คนหาปญหาและสาเหตุ การวางแผนดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาการปฏิบัติงาน การรวมรับ
ผลประโยชนและการติดตามประเมินผล (เจิมศักดิ์ ปนทอง, 2526, น.10) ผลการศึกษาดังกลาวมี
ความสอดคลองกับท่ี อคิน รพีพัฒน (2531, น.49) ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมของชาวบาน
ในการพัฒนา ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ 

1. ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาปญหา  การพิจารณาปญหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา 

2. ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา 
3. ชาวบานมีสวนรวมในการคนหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการแกปญหา 
4. ชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา 
5. ชาวบานมีสวนรวมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา 
ในกระบวนการมีสวนรวมในการของประชาชนในการพัฒนา จะตองเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะกําหนดปญหาและความตองการดวยตนเอง โดยเฉพาะใน
ข้ันตอนของการวางแผนแกไขปญหา ดังท่ี Cohen and Uphoff (1980, pp.213-218) ไดแบงการมี
สวนรวมออกเปน 4 แบบ คือ 

1. การมีสวนรวมตัดสินใจ (decision making) ประกอบดวยการริเร่ิมตัดสินใจ 
ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมปฏิบัติ (implementation) ประกอบดวย การสนับสนุนทรัพยากร 
การบริหาร การประสานความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits) ประกอบดวยผลประโยชนดานวัสดุ 
ดานสังคม และสวนบุคคล 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) 
สวนบัณฑูร ออนดํา (อางถึงใน ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2537, น.13) กลาวถึงการมีสวนรวม

ตามข้ันตอนในการพัฒนา ซ่ึงเปนการวัดเชิงคุณภาพออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การมีสวนรวมในข้ันการริเร่ิมการพัฒนา ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการ
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ตัดสินใจกําหนดความตองการของชุมชนและมีสวนในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
ดวย 

ข้ันตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในข้ันการวางแผนในการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช 

ข้ันตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในข้ันการดําเนินการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนมีสวน
รวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวม
บริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

ข้ันตอนท่ี 4 การมีสวนรวมในข้ันการรับผลประโยชนจากการพัฒนาเปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชนอัน
เกิดจากกาพัฒนาท้ังดานวัตถุและจิตใจ 

ข้ันตอนท่ี 5 การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนเขา
รวมประเมินวา การพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ซ่ึงในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินยอย (formative evaluation) เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระยะ ๆ 
หรือกระทําในรูปของการประเมินผลรวม (summative evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบ
ยอด 

นอกจากนี้  WHO/UNICEF (1978, pp.41-49) ไดเสนอรูปแบบของกระบวนการมีสวน
รวมไว 4 ข้ันตอน คือ 

1. การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาจัดลําดับความสําคัญ
ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสําคัญ คือตอง
ตัดสินใจดวยตนเอง 

2. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการและบริหารการใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

3. การใชประโยชนโดยประชาชนตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรม มาใชให
เกิดประโยชนได 

4. การไดรับประโยชน โดยประชาชนตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจากชุมชน
ในพื้นฐานท่ีเทาเทียมกัน 

สวน เดวิด แมทิวส (เขียน) ฐิรวุฒิ เสนาคํา (แปล), (2541, น.15-18) ไดเสนอหลักการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มีดังตอไปนี้ 
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1. การกําหนดประเด็นปญหาโดยการมีสวนรวมของชุมชน คือ การเปดโอกาสให 
ประชาชนขบคิดปญหา ไมเพียงแตจากแงมุมผลประโยชนของตนเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
ของคนอ่ืนดวย ซ่ึงเทากับเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดสํานึกในชะตากรรมรวม และเปนข้ันแรก
ของการกระตุนสํานึกของประชาชน และรวมแกไขปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชุมชนของตน 

2. การสรางทางเลือกใหกับชุมชนโดยผานกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห 
เปนกระบวนการตัดสินใจท่ีเช่ือมโยงใกลชิดกับการปฏิบัติ แมการสนทนาจะยังไมตกลงเห็นพอง
ตองกัน แตเปนการสรางแนวกวาง ๆ และเผยใหเห็นเปาหมายท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันของผูเขารวม 
นอกจากนี้ ยังเปนการสรางสํานึกความเปนไปไดของการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงเปนตัวชวยเสริมสราง
พลังรวมหมูในการดําเนินกิจกรรมตามท่ีตัดสินใจ 

3. การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เปนกิจกรรมระดมพลังรวมหมูของประชาชน มี
ความหลากหลาย และเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมากเกิดจากกระบวนการสนทนาแบบพินิจ
พิเคราะห นํามาซ่ึงการกําหนดแนวทางท่ัวไปของการดําเนินกิจกรรมเผยใหเห็นผลประโยชนท่ี
เกี่ยวเนื่องกันของผูเขารวม และเปาหมายท่ีอาจรวมกันได กิจกรรมสาธารณะเกิดจากเปาหมาย
รวมกันของผูคน จึงกอใหเกิดการรวมพลังเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกันและกัน 

4. การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ คือ การเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมใน
การประเมินผลกิจกรรมท่ีดําเนินการในชุมชน โดยใหชาวบานตัดสินวาความพยายาม และกิจกรรม
ท่ีดําเนินการใดมีประโยชนและมีคุณคาอยางแทจริงตอชุมชนพวกเขา เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนประเมิน และปรับเปล่ียนกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาตามท่ีกลาวมาขางตน ประชาชนอาจไมไดเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนเพราะมีขอจํากัด
หลายประการ ดังนั้น การตัดสินใจจึงเปนสวนสําคัญท่ีนักพัฒนาจะตองเปดโอกาสใหประชาชนได
กระทําการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา จึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมท่ีแทจริง เพราะ
ประชาชนเปนฝายกําหนดความตองการในการแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมจะพบวาโดยท่ัวไป 
กระบวนการมีสวนรวม มีดังตอไปนี้ 

1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชนจะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการทํางาน 
และรวมกันคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
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2. การมีสวนรวมในการวางแผนโดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทาง การดําเนินงาน และทรัพยากรท่ี
จะตองใช 

3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ แรงงาน 
เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความ
ชวยเหลือจากภายนอก 

4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใช
ใหเกิดประโยชน ท้ังดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล และ
สังคม 

5. การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อท่ีจะแกไขปญหาตาง 
ๆ ที่เกิดข้ึนไดทันที 

 
ลักษณะของการมีสวนรวม 
Cohen and Uphoff (1977, p.6) กลาวลักษณะของการเขามามีสวนรวมของประชาชน

ในงานพัฒนา โดยท่ัวไปนั้น ประชาชนอาจเขามารวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไร เขา
รวมในการนําโครงการไปปฏิบัติโดยเสียสละทรัพยากรตาง ๆ เชน แรงงาน วัสดุ เงิน หรือรวมมือ
ในองคการหรือกิจกรรมเฉพาะดาน เขารวมในผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาและรวมในการ
ประเมินผลโครงการ 

ปธาน สุวรรณมงคล (2527, น.82) กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม ดังนี้ 
1. การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ 
3. การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน 
นอกจากลักษณะของการมีสวนรวม ดังรายละเอียดขางตนแลว ยังมีผลการศึกษาอีก

สวนหนึ่งท่ีกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวม โดยแบงตามบทบาท และหนาท่ีของผูเขารวมใน
กิจกรรมการพัฒนา (Lee.J.Cary, 1970, p.147) ดังนี้ 

1. เปนสมาชิก (Member) 
2. เปนผูเขาประชุม (attendance at meeting) 
3. เปนผูบริจาคเงิน (financial contribution) 
4. เปนกรรมการ (membership on committees) 
5. เปนประธาน (leader) 
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ท้ังนี้มีความสอดคลองกับความคิดเห็นของ ยงยุทธ บุราสิทธ์ิ (2533, น.41-71) ท่ีได
กลาววาลักษณะของการมีสวนรวมมีหลายระดับ คือ  

 
1. เปนสมาชิก 
2. เปนสมาชิกท่ีเขารวมประชุม 
3. เปนสมาชิกท่ีชวยบริจาคเงิน 
4. เปนกรรมการ 
5. เปนประธานกรรมการ 
ในสวนการศึกษาของ กรรณิกา ชมดี (2524, น.11-13) ไดกลาวถึงลักษณะของการมี

สวนรวมของประชาชนเพ่ิมเติมจากท่ีกลาวมาขางตนดังตอไปนี้ คือ 
1. การมีสวนรวมประชุม 
2. การมีสวนรวมออกเงิน 
3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ 
4. การมีสวนรวมเปนผูนํา 
5. การมีสวนรวมสัมภาษณ 
6. การมีสวนรวมชักชวน 
7. การมีสวนรวมบริโภค 
8. การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิม 
9. การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน หรือเปนลูกจาง 
10. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ 
จากลักษณะของการมีสวนรวมขางตน บางสวนจะครอบคลุมถึงกระบวนการของการมี

สวนรวม และยังมีอีกสวนหนึ่งท่ีกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวม โดยแบงตามอํานาจหนาท่ีของ
ผูเขารวม ดังนี้ คือ การเปนประธาน เปนกรรมการ เปนสมาชิก เปนผูเขารวมประชุม 

โดยสรุป ลักษณะของการมีสวนรวม อาจแบงโดย 
1. การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือการชวย

ทํากิจกรรม คือการเขารวมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ การ
ติดตามและประเมินผล 

2. อํานาจหนาท่ีของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซ่ึงลักษณะการ
มีสวนรวมนี้ แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวมโดยวิธีการพัฒนา
ความสามารถของประชาชนเปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวน เพราะใน
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หลายกรณีประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจ ทางออกท่ีควรเปน คือ การเสริมสรางพลัง
อํานาจแกประชาชน 

 
การสงเสริมการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมเปนกระบวนการ

ติดตอส่ือสารระหวางกัน การท่ีสมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสามารถ มีโอกาสส่ือความหมาย และ
เขาใจขอมูล เหตุผลไดดี ก็จะทําใหชุมชนน้ัน ๆ สามารถแยกแยะความตองการ และพัฒนาความ
สนใจรวมกัน อันจะนําไปสูการรวมดําเนินการ หรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น 
การสงเสริมการมีสวนรวม จึงเปนการพัฒนาวิธีการส่ือสารระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือการ
ถูกกระตุนจากภายนอก การพัฒนาท่ีทุกฝายมีสวนรวมจะเกิดข้ึนได เม่ือมีการเปดโอกาสใหผูท่ี
เกี่ยวของไดเขารวมในกระบวนการคิด และตัดสินอนาคต (อรพินท สพโชคชัย, 2538, น.2-3) 

  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นาคม  ธีรสุวรรณจักร (2541)ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนทองถ่ินตอการมี

สวนรวมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี  การวิจัยคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนทองถ่ินตอการมีสวนรวมในการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ  ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวมถึงปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
คือกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับการมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง
สําหรับผลการวิเคราะหการผันแปรทางเดียว พบวา อายุ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน เปนปจจัยท่ี
มีผลตอความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการใหคุณคาตอทรัพยากรธรรมชาติ เปนปจจัยท่ีมีผล
ตอความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีดังนี้ คือ ประชาชน
ไมเห็นความสําคัญของแหลงทองเท่ียว ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ           
ขาดงบประมาณและบุคลากรในการจัดการดูแลสภาพแวดลอมบริเวณแหลงทองเท่ียว  ตลอดจน
ขาดการใหความรวมมือและประสานงานกันระหวางประชาชน รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ อีก
ประการหนึ่ง คือ ประชาชนไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการดูแล
รักษาสถานท่ีทองเท่ียวรวมถึงไมมีหนวยงานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวอยางจริงจัง สําหรับ
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้คือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
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โดยใชส่ือท่ีเขาใจและพบเห็นไดงาย โดยเฉพาะโทรทัศน ทําการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ในการประสานงานกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดูแลและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว 
ตลอดจนใหประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาไปมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศมากยิ่งข้ึน 

รัชฎา  คชแสงสันต (2543) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของแหลงทองเท่ียวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเปะ จังหวัดสตูล  ผลการศึกษา พบวา เกาะ
ลิเปะในภาพรวมมีศักยภาพอยูในระดับปานกลางในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยแยก
ลักษณะปจจัยดังตอไปนี้ 1) ลักษณะทางกายภาพศักยภาพอยูในระดับสูง  2) ลักษณะระบบนิเวศมี
ศักยภาพอยูในระดับปานกลาง  3) ปจจัยอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง  4) ความพรอมของชุมชนทองถ่ินในการเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง  5) การจัดการสภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียวมีศักยภาพ
อยูในระดับปานกลาง  กลุมประชากรตัวอยางมีความคิดเห็นดวยในระดับมากตอขอเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะลิเปะใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของเกาะลิเปะทางดาน 1) กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  2) ดานการใหบริการปจจัยอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  3) ดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ
จัดการการทองเท่ียว และ 4) ดานการจัดการสภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

วิทยาภรณ  จรัสดวง ( 2544)ศึกษาเร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  การศึกษา
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบทบาทและความสําคัญของระบบนิเวศในพื้นที่เขตหามลา
สัตวปาทะเลนอย  2) ขอจํากัดและสมรรถนะในการรองรับการทองเท่ียวตลอดจนศักยภาพในการ
พัฒนาของพ้ืนท่ี 3) ตรวจสอบและวิเคราะหกระบวนการวางแผนและการสงเสริมการทองเท่ียวใน
พื้นท่ีเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย  4) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ของการมีสวนรวมในการพัฒนา  5)  เสนอแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการการทองเท่ียวใหสอดคลองกับศักยภาพ และสมรรถนะในการรองรับการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี
ในอนาคตไดอยางเหมาะสม  วิธีการศึกษาใชขอมูลปฐมภูมิจากการสังเกตและการสํารวจภาคสนาม 
การสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ และการสอบถามใน 6 ดาน คือ  1) ดานการมีสวนรวมของประชาชน
ทองถ่ิน 2)  ดานการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม  3) ดานการใหการศึกษาและ
สรางจิตสํานึก  4) ดานการจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการทองเท่ียว  5) ดานการสงเสริม
การตลาดและนําเท่ียว  6) ดานการสงเสริมการลงทุน กลุมตัวอยางท่ีใชเปนการสุมแบบงาย ซ่ึงไดแก 
ประชาชนในชุมชนจํานวน 140 คน และนักทองเท่ียวจํานวน 100 คน 

DPU



37 
 

ผลการศึกษาพบวาระบบนิเวศในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยมีความอุดมสมบูรณใน
ระดับมากเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีสําคัญมีเอกลักษณความสวยงามทางธรรมชาติดึงดูดใจ มี
สมรรถนะในการรองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในดานของพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมทางกายภาพเปน
หลักใหญ รวมท้ังมีศักยภาพการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับสูงเพราะมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ี สวนกระบวนการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว
ในพื้นท่ีเปนการจัดทําแผนประจําป โดยเร่ิมจัดทําแผนอยางจริงจังในป พ.ศ. 2540 สําหรับการสวน
รวมของชุมชนพบวาประชาชนในชุมชนและผูนําชุมชนมีความตองการที่จะเขารวมวางแผนในการ
จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และเห็นดวยกับกรอบแนวคิดการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 6 ดาน
ในระดับมาก แตในทางปฏิบัติยังไมมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิง
นิเวศมากนัก  

แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
สรุปไดวาเกิดข้ึนไดจากปจจัยท่ีชวยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนซ่ึงประกอบดวย          
1) ศักยภาพความพรอมของชุมชน  2) ส่ิงจูงใจ  3) ดานการจัดการ  4) นโยบายของรัฐ  5) อุปสรรค
ตอการมีสวนรวมและแนวทางการสรางความรวมมือ ซ่ึงแนวทางการมีสวนรวมอาจใชรูปไตรภาคี 
คือการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและองคกรชุมชน โดยกลุมท่ีเปนตัวกลางไดแกองคกรหรือ
เอกชนหรือนักวิชาการ ซ่ึงในกรณีนี้ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการระดมความคิดและ
รวมกันติดสินใจ 

โครงการการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางมีสวนรวม ตําบลกรุงชิง  งานวิจัยคร้ังนี้
เปนงานวิจัยท่ีดําเนินการ โดยชาวบานในชุมชนกรุงชิงท้ังหมด บทบาทและหนาท่ีหลักเปนของ
ชาวบานเพื่อมุงสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผน นําแผนมาสูการปฏิบัติ มีการนําผลการ
ปฏิบัติมาทบทวน ปรับปรุง เพื่อใหผลท่ีไดมีคุณภาพเปนท่ีพอใจของชุมชน มีการรวมกันคนหา
รูปแบบการจัดการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับชุมชน ภายใตแนวคิดของการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมกันแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีในการรวมกันกําหนด
ทิศทาง ในการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อมุงสูความยั่งยืนตอไป  

บทสรุปจากงานวิจัยในคร้ังนี้เปนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรของชุมชน ภายใตแนวคิดสูการจัดการท่ียั่งยืน เปนการสงเสริมใหชาวบานไดมี
โอกาสใชประโยชนจากทรัพยากรที่ชวยกันดูแลรักษาในรูปของการทองเท่ียวท่ีไมทําลาย เพื่อ
สุดทายชุมชนกรุงชิงสามารถท่ีจะอยูรวมกับธรรมชาติอยางเกื้อกูลและพึ่งพาตอไป 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจของประชาชน
และดานทรัพยากรธรรมชาติ  2) ความสัมพันธระหวางลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและและดาน
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ทรัพยากรธรรมชาติ กับความตองการมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศและ 
3) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ผลการวิจัยพบวา 
ประชาชนทองถ่ินมีความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 4 ข้ันตอน ไดแก การ
ระบุปญหาและสาเหตุของปญหา การวางแผนการดําเนินงาน การลงทุนและปฏิบัติงาน และการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระดับสูง และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม และความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 99 โดยผูวิจัยไดเสนอแนะใหความสําคัญตอตัวแปรดังกลาวในการจัดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศในเขตหามลาสัตวปาแหงนี้ 

จรินทร  กันตี (2548)  ศึกษาเร่ือง ความตองการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศอางแมทะของราษฎรบานผาลาด ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของราษฎรในการเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอางเก็บน้ําแมทะ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ และปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีมีผลตอความตองการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-39 ป จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจางเปนอาชีพหลัก สมรสแลว สวนใหญมีรายได
นอยกวา 3,000 บาทตอเดือน ภูมิลําเนาเดิมสวนใหญอาศัยในพื้นท่ี ไมตองการยายออกจากพื้นท่ี 
และสวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูใน
ระดับดีมาก มีความตองการท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับสูง การ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ประกอบดวย กิจกรรม 4 ดาน ไดแก การวางแผนและการตัดสินใจ 
การลงทุน การปฏิบัติ และการติดตามและการประเมินผล 

ธันยพร วณิชฤทธา (2550)ศึกษาเร่ือง การจัดการความรูในชุมชน กรณีศึกษาดานการ
จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยชุมชนมีสวนรวม จังหวัดสมุทรสงคราม  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน  จังหวัด
สมุทรสงคราม ปญหาการวิจัยคือ 1) รูปแบบการจัดการความรูดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน 
มีองคประกอบและข้ันตอนอยางไร 2) กระบวนการจัดการความรูในชุมชนมีความสอดคลองกับ
แบบจําลองปลาทูหรือไม  3) เพื่อศึกษาวาชุมชนมีกระบวนการจัดการความรูดานการทองเท่ียว
อยางไร ประชากรท่ีวิจัยคือ ชาวบานท่ีจัดการทองเท่ียวและใหบริการท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว ใน
จังหวัดสมุทรสงครามท้ัง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที  
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ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการความรูในชุมชน มีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ 
ความรู คน และกระบวนการ ความรูคือความรูท่ีเกี่ยวกับการจัดการ โดยมี คน เปนกลไกสําคัญท่ีจะ
ทําใหเกิดกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ และกระบวนการจึงเปนวิธีเช่ือมประสาน คน ความรู และ
กระบวนการเขาไวดวยกัน ซ่ึงรูปแบบการจัดการความรูมีความสอดคลองกับแบบจําลองปลาทู 
(TUNA Model) อยางยิ่ง และกระบวนการจัดการความรูในชุมชนท่ีไดสามารถสังเคราะหเปน 
แบบจําลองท่ีมีลักษณะเปนเกลียวของความรูท่ีเช่ือมตอกัน เม่ือการนําไปใชและพัฒนาใหเกิดองค
ความรูใหมท่ีจะมีการเพิ่มพูนความรูยิ่งข้ึน ทั้งหมดนี้เกิดข้ึนภายในการกระบวนการแลกเปล่ียน
ความรูผานการพูดคุยแตส่ิงดีๆ ใหแกกัน 

ธวัชชัย  รัตนซอน (2542) ศึกษาเร่ือง การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบน
พื้นท่ีสูง  การวิจัยเร่ืองการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางทางวัฒนธรรมของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ศึกษาแนวคิดและระบบการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนท่ีสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาการจัดการ
องคกรและการจัดสรรผลประโยชนของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พื้นท่ีทําการวิจัย 
คือ บานหวยฮี้ ตําบลหวยปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงเปนชุมชนชาวเขากลุมชาติพันธุ
กะเหร่ียง  

ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางวัฒนธรรมของชุมชนดานระบบคุณคา 
ระบบการผลิต และระบบความสัมพันธ พบวา โครงสรางหลักทางวัฒนธรรมของชุมชนปกา
เกอะญอ มิไดเปล่ียนแปลงไปมากนัก  เพียงแตไดมีการปรับตัวท่ีสําคัญหลายประการเพ่ือให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมรอบดาน ซ่ึงแมชุมชนจะมีการเปล่ียนแปลงการนับถือ
ศาสนาไปแลว แตระบบคุณคาของการเคารพตอธรรมชาติซ่ึงมีส่ิงเหนือธรรมชาติควบคุมอยูนั้น ได
ทําใหระบบการผลิตของชุมชนยังคงเปนระบบการผลิตแบบเล้ียงตนเองท่ีไมกอบโกยและไมทําลาย 
อีกท้ังระบบความสัมพันธของชุมชนก็ยังคงเปนความสัมพันธแบบเครือญาติท่ีมีความเอื้อเฟอ
แบงปน มีความสามัคคีชวยเหลือกันเปนอยางดี  ในดานแนวคิดของชุมชนตอการจัดการการ
ทองเที่ยวนั้น ชุมชนไดใชกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อเปนเคร่ืองมือในการรักษาระบบนิเวศ
และรักษาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังเพื่อการอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชนมากกวาการดําเนินการทองเที่ยวเพื่อแสวงหารายไดเพียงอยางเดียว ชุมชนมี
การจัดการองคกรโดยใชระบบความสัมพันธแบบเครือญาติและความเปนพี่นองผสมผสานกับ
ระบบการจัดการธุรกิจท่ีมีการกําหนดโครงสรางหนาท่ีและการแบงงานกันทํา ซ่ึงกอใหเกิดความ
รับผิดชอบตอองคกรรวมกัน  ชุมชนมีระบบการจัดสรรผลประโยชนครอบคลุมท้ังระบบครัวเรือน 
ระดับกลุมและระดับชุมชน  โดยมีการจัดสรรรายไดใหครัวเรือนสมาชิกรอยละ 80 ระดับกลุมรอย
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ละ 15 และระดับชุมชนรอยละ 5  ชุมชนบนพื้นท่ีสูงมีศักยภาพทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ตลอด
ถึงบุคลากรของชุมชนท่ีสามารถจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศใหเปนกิจกรรมทางเลือกสําหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะธุรกิจชุมชนพรอมๆ กับการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ชุมชนทอง ถ่ิน  กอให เกิ ดกระบวนการ เ รี ยน รู ร วมกันของคนในสังคม เพื่ อการ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยางยั่งยืนได 

นิพล  เช้ือเมืองพาน (2542) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการแหลงทองเท่ียวตามหลักการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : วนอุทยานภูช้ีฟา จังหวัดเชียงราย  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาแนว
ทางการจัดการแหลงทองเท่ียวตามหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ผลการศึกษาตามหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศขอท่ี 1 ท่ีวาอยูบนพื้นฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและชุมชน พบวาภูชีฟาเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเดนดานรูปรางทาง
ธรณีวิทยาและพืชพรรณ โดยเฉพาะตนเส้ียวปา (Bauhinia variegata Linn.)  และมีชาวเขาเผามง
อาศัยอยูในพื้นท่ี ในหลักการขอท่ี 2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ียั่งยืนนั้น ยังขาดกระบวนการ
บริหารและจัดการ เพราะเพิ่งไดรับการจัดต้ังเปนวนอุทยาน สําหรับหลักการขอท่ี 3 การใหความรู
และส่ือความหมายแกนักทองเท่ียวและคนในทองถ่ิน ยังไมมีการจัดอบรมความรูแกคนในทองถ่ิน
และมัคคุเทศก ไมมีศูนยบริการนักทองเท่ียวท่ีมีความพรอมอยางเหมาะสม ปายและสัญลักษณบอก
ทางยังขาดและไมชัดเจน ไมมีการจัดแสดงสาธิต วิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน หลักการขอท่ี 4 การมี
สวนรวมของคนในทองถ่ิน พบวายังไมมีการมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ การรวมปฏิบัติการ 
และการรวมประเมินผล คงมีแตสวนรวมในผลประโยชนจากการทองเท่ียวเทานั้น สวนหลักการขอ
ท่ี 5 นักทองเท่ียวพึงพอใจ พบวาส่ิงท่ีนักทองเท่ียวพึงพอใจมากคือ สภาพธรรมชาติและภูมิทัศนใน
พื้นท่ี สําหรับแนวทางการจัดการแหลงทองเท่ียวภูช้ีฟา คือ ในระดับนโยบายควรมีรูปแบบการ
บริหารโดยกระจายอํานาจไปในระดับทองถ่ินและเนนใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีภายใตหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ แนวทางสําหรับแตละกลุมประชากร ผลการวิจัยบง
วาสามารถแบงแนวทางตามกลุมประชากร คือ นักทองเท่ียว ควรเนนความเขาใจในสภาพการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานคนในทองถ่ินควรเนนท้ังการใหการบริการและการทําความเขาใจการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ และควรมีสวนรวมในการจัดการพื้นท่ี รวมท้ังการไดรับผลประโยชนอยาง
เหมาะสม ในขณะท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเปนผูใหความชวยเหลือช้ีแนะแกทุกกลุม สวนกลุม
ผูประกอบการเนนการใหบริการในรูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางถูกตอง รวมทั้งมัคคุเทศก
ควรตระหนักและสามารถใหความรูรวมทั้งเปนแบบอยางท่ีดีแกนักทองเท่ียวในดานการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ ซ่ึงในทางปฏิบัติทุกกลุมสามารถนําแนวทางท้ังหมดมารวมกันปฏิบัติโดยใหเกิดความ
สอดคลองกันอันจะนําไปสูผลสําเร็จของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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สมสกุล  แอลเฟรด (2540) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว
ทางธรรมชาติของประชาชนในทองถ่ิน กรณีศึกษา เกาะลาน เมืองพัทยา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) 
ประชาชนในทองถ่ิน เกาะลาน เมืองพัทยา มีพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติอยูในระดับปานกลาง  2) เพศ อายุ การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติจากวิทยุ ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
และเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชนในทองถ่ิน เกาะลาน 
เมืองพัทยาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติแตกตางกัน 

อุทัย ทักษิณธรรม (2542)ศึกษาเร่ือง การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยประชาชน
ในทองถ่ิน กรณีศึกษา หมูบานคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปน
การศึกษาถึงการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในทองถ่ิน กรณีศึกษา : หมูบานคีรีวง 
ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรการ
ทองเท่ียวแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม ในการท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศได ตาม
แนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืน ท่ีกําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ
ทราบถึงแนวความคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และผลที่ไดจากการนําเอาแนวความคิดเร่ืองการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศไปปฏิบัติ ในการศึกษาถึงการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการศึกษาถึง
สภาพพื้นที่จริง โดยการสํารวจ และสัมภาษณ ประกอบกับการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ เชน เอกสาร 
แผนท่ี เปนตน นํามาวิเคราะหถึงผลท่ีไดรับจากการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยประชาชนใน
หมูบานคีรีวง 

จากการศึกษาพบวา เม่ือไดมีการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศในหมูบานคีรีวง และ
พื้นท่ีบางสวนของอุทยานแหงชาติเขาหลวง ตามแนวทางของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยแลว 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศสามารถลดปญหาท่ีเกิดการจากการทองเท่ียวในรูปแบบประเพณีนิยมไดใน
บางเร่ือง เชน ปญหาอาชญากรรม ความประณีตทางศิลปะท่ีเส่ือมลง เปนตน แตมีบางปญหาท่ียังคง
อยู เชน ความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียว การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมและประเพณี เปนตน นอกจากนั้น ยังไมสามารถหาขอสรุปท่ีชัดเจนไดวา  การทองเท่ียว
เชิงนิเวศจะสามารถรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ปาไม และสัตวปา ไดจริงตามหลักการ 
ซ่ึงยังเปนท่ีถกเถียงอยูจนทุกวันนี้ และยังพบวา การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ัน ในทางปฏิบัติ
แลว ยากที่จะทําใหเปนไปตามความคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ไดกลาวไว จึงไดนําผลจาก
การศึกษาถึงปญหา และสาเหตุของปญหา มาหาแนวทางในการแกปญหา และนําเสนอรูปแบบการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อท่ีจะใหผูเกี่ยวของท้ังหมด ท้ังประชาชนในทองถ่ินเองและ
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นักทองเท่ียว ไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาใหความสนใจดูแลรักษาสภาพแวดลอมเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อใหการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนการพัฒนาการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืนตอไป 

วันชัย  เจือบุญ (2545) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  การวิจัยคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นท่ีอุทยานแหงชาติดวยน้ําดัง เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง  

ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 41 ป รอยละ 64.41 จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน ประกอบดวยชายไทยภูเขาเผากะเหร่ียงมูเซอ ผูใหขอมูล
รอยละ 55.09 นับถือศาสนาคริสต และเปนชาวไทยพ้ืนราบ รอยละ 44.91 นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ
หลักสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร สวนอาชีพรองคือรับจางท่ัวไป  สําหรับปญหาและ
อุปสรรค ผลการวิจัยพบวา มีสวนเกี่ยวของกับประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง ท่ียังขาดความรู ความ
เขาใจ และความเช่ือม่ันในการใหบริการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว
มองเห็นแตประโยชนสวนตน ขาดความรับผิดชอบตอนักทองเท่ียวและอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดระบบการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติท่ีเกี่ยวของกับชุมชนพ้ืนท่ี 
จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนท่ี
อาศัยอยูในชุมชนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง ผูใหขอมูลท้ังหมดเห็นควรจะใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรมีการจัดทําโครงการ
หรือกําหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมีศักยภาพในการจัดการ
ทองเ ท่ียวในชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล  อุทยานแหงชาติหวยน้ํ าดัง  ตลอดจน
ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว ควรดําเนินการจัดประชุมหรือวางแผนการจัดการทองเท่ียวในชุมชน
ใหเปนระบบ จัดทําโครงการพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนใหเปนระบบ จัดทําโครงการพัฒนาการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยครอบคลุมท้ังในดานการบริหารจัดการ การ
ใหบริการและการพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวในชุมชน 

สุชิน  ศิลธรรม (2545) ศึกษาเร่ือง การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ
บริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงอนุ รักษบานเกาะปากจ่ัน  ต .ปากจ่ัน  อ .นครหลวง  จ .
พระนครศรีอยุธยา  วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของชาวบานเกาะปากจ่ัน
ในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพการ
จัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน  ผลของการวิจัยพบวา  1) กระบวนการในการให
ประชาชน เขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวในบานเกาะปากจั่น ควรใชวิธีการประชาคม
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ชาวบานในโอกาสตางๆ ใหการศึกษาดูงานและการจัดอบรมใหความรูในสวนท่ีชาวบานตองการ
เพื่อสรางมาตรฐานดานคุณภาพการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  2) ไดคนพบองคความรู ภูมิปญญา 
ศิปลวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเปนอัตลักษณของทองถ่ินและควรไดรับการฟนฟู อนุรักษ เพื่อนํามาเปน
ปจจัยในการวางแผนจัดการทองเท่ียวไดเปนอยางดี  3) การทําโครงการฝกอบรมใหความรูแก
ชาวบานในเร่ืองท่ีชาวบานมีความสนใจและมีความจําเปนตอวิถีชีวิต จะชวยใหเกิดการต่ืนตัวในการ
รับรูส่ิงใหมๆ และนําไปใชสรางมาตรฐานดานคุณภาพชีวิตได  4) การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคการบริหารสวนทองถ่ิน จะชวยทําใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว  
5) ไดพบจุดแข็งของชุมชน คือ การยึดม่ันในความเช่ือทางศาสนา มีความสามัคคี เครงครัดใน
วัฒนธรรมประเพณี มีความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การเคารพศรัทธาตอผูปฏิบัติตนเปนคนดีของพระ
หรือผูอาวุโสในชุมชน จุดออน คือ มีการเรียนรูโดยขาดกระบวนการวิเคราะห ชาวบานตองตกเปน
เหยื่อของบุคคลภายนอกในการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ ขาดการประสานสัมพันธท่ีดีระหวางผูนํา
ทองถ่ิน 

พรเพ็ญ  จรัญนฤมล (2542 )ศึกษาเร่ือง บทบาทผูนําทองถ่ินในการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  การศึกษาคร้ังนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อ       1) ศึกษากระบวนการในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  2) ศึกษาบทบาท
ของผูนําทองถ่ินในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ 3) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการแสดง
บทบาทของผูนําทองถ่ินในการพัฒนาเชิงนิเวศโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก รวมถึงการสง
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ  

ผลการศึกษาพบวา ผูนําทองถ่ินสวนใหญเปนเพศชาย อาชีพรับราชการ โยกยาย
ตําแหนงตามคําส่ังจากสวนราชการผูนําทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังจะไดรับความเช่ือถือจากชุมชน
มากท่ีสุดเนื่องจากความใกลชิด และสวนชุมชมในพื้นท่ีสวนใหญเปนเพศชายมีอาชีพเกษตรกรรม มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา  ผูนําทองถ่ินไดมีกระบวนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการ
ใชการศึกษาแกชุมชน ชักชวนใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาดวยตนเอง รวมถึงการประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ และชุมชน ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ และติดตามประเมินผลเปนข้ันตอน
สุดทาย   ในการแสดงบทบาทผูนําทองถ่ิน ไดแสดงบทบาทเปนผูบริหาร ผูใหการศึกษา ผู
ประสานงาน และผูติดตามและประเมินผล สวนปญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาทผูนํา
ทองถ่ิน จะมีปญหาในดานการแสดงบทบาทผูบริหาร ปญหาการแสดงบทบาทผูใหการศึกษา 
ปญหาแสดงบทบาทผูประสานงาน และปญหาการแสดงบทบาทผูติดตามประเมินผล สวนผลใน
การพิสูจนขอสมมติฐานในการศึกษาพบวา บทบาทผูนําทองถ่ินมีผลตอการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
นิเวศเปนจริง 
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เบญจา  จันทรและคณะ( 2547 ) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีลุมแมน้ํากลอง จังหวัด
ราชบุรี  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ขอมูลการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ
บริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี และปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี  

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในกลุมผูนําชุมชน มีสวนรวมใน
การวางนโยบาย และรวมปฏิบัติตามนโยบาย สวนกลุมท่ีเปนผูใหบริการ ผูประกอบการ และ
ประชาชนจะรวมเสียสละแรงงานในกิจกรรมพัฒนาการทองเท่ียว โดยผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา การรับรูขอมูลขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และอายุ มีอิทธิพลตอการมีสวน
รวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการ ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  

กรชวัล  น้ําใจดี  (2548) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารในการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของชุมชนบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ 1. 
เพื่อศึกษาวิธีการส่ือสารของสมาชิกในชุมชนบางนํ้าผ้ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ท่ีใชในการ
จัดการการทองเท่ียว  2. เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนท่ีมีตอการจัดการการทองเท่ียวของชุมชน
บางน้ํา ผ้ึง อ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ   

ผลการวิจัยพบวา 1. วิธีการส่ือสารของสมาชิกในชุมชนบางน้ําผ้ึงท่ีใชในการจัดการ
การทองเท่ียวมี 3 ระยะสําคัญคือ 

1.1 ระยะกอตัว ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึงริเร่ิมความคิดในการ
แกไขปญหา โดยวิธีการส่ือสารในข้ันนี้จะเปนการส่ือสารภายในตนเอง จากน้ันจึงนําความคิดท่ีได
ไปปรึกษากับกลุมผูนําชุมชน โดยวิธีการส่ือสารในข้ันนี้จะเปนการส่ือสารระหวางบุคคลอยางไม
เปนทางการ อาศัยความสนิทสนมคุนเคย โดยประเด็นท่ีพูดคุยจะเปนวิธีการแกไขปญหาชุมชนของ
นายกองคการบริหารสวน ตําบลบางน้ําผ้ึง ตอมาจึงนําประเด็นนี้ไปสูการประชุมประชาคมตําบล
บางน้ําผ้ึง ซ่ึงวิธีการส่ือสารในข้ันนี้จะเปนการส่ือสารระหวางบุคคลอยางเปนทางการ ไดแก การ
ประชุมประชาคมตําบล การติดปายประกาศ การส่ือสารระหวางบุคคลอยางไมเปนทางการ ไดแก 
การพูดคุยแบบปากตอปาก ประเด็นในการพูดคุยคือกําหนดการนัดหมายประชุมประชาคมตําบล 
ความเปนไปไดในการแกไขปญหาผลผลิตลนตลาด การทองเท่ียวภายในชุมชน 

1.2 ระยะดําเนินการ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลและชาวบานบางน้ําผ้ึงเร่ิม
ดําเนินการเปดตัว โดยวิธีการส่ือสารในข้ันนี้จะเปนการประชุมพูดคุยอยางเปนทางการไดแก การ
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ประชุมกับหนวยราชการภายนอก และการพูดคุยอยางไมเปนทางการ ไดแก การพูดคุยกับ
ประชาชนในชุมชน ชองทางการส่ือสารท่ีใช คือ การออกจดหมายจากสวนราชการถึงสวนราชการ
การพูดคุยกับผูนําครอบครัว โดยประเด็นในการพูดคุย คือ โนมนาวใจและช้ีใหเห็นประโยชนของ
การทองเท่ียวภายในชุมชน 

1.3 ระยะประสานงานเพ่ือจัดการการทองเท่ียว ไดแก การประสานงานกับกลุมองคกร
และกลุมอาชีพในชุมชน โดยวิธีการสื่อสารในข้ันนี้จะเปนการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูนํา
กลุม โดยช้ีใหเห็นประโยชนท่ีจะไดรับจากการทองเท่ียว การประสานงานกับเจาหนาท่ีภาครัฐ โดย
วิธีการสื่อสารท่ีใชจะเปนการพูดคุยอยางเปนทางการ เพ่ือขอความรวมมือและการสนับสนุนการ
ประสานงานไปยังส่ือมวลชนเพ่ือทําการ ประชาสัมพันธ ในข้ันนี้วิธีการส่ือสารจะเปนการใหผูนํา
ชุมชนเปนผูบอกขาวไปยังส่ือมวล ชน มีการทําแผนพับประชาสัมพันธ จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
และการส่ือสารระหวางสมาชิกในชุมชน จะเปนการพูดคุยแบบปากตอปากอยางเปนกันเอง ชอง
ทางการส่ือสารท่ีสําคัญ ไดแก การพูดคุยในรานชําปายประกาศ และหอกระจายขาว โดยประเด็น
เนื้อหาท่ีส่ือสารคือ การทองเท่ียวท่ีไมทําลายและการทองเท่ียวท่ีคงไวซ่ึงประเพณีและวิถีชีวิต 

2. บทบาทของผูนําชุมชนท่ีมีตอการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนบางน้ําผ้ึงมี3 ระยะ
สําคัญคือ 

2.1 ระยะกอตัว ผูท่ีริเร่ิมแนวความคิดการทองเท่ียวภายในชุมชนบางน้ําผ้ึงคือนาย
สําเนาว   รัศมิทัต นายกองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง โดยเร่ิมจากความตองการแกไขปญหา
ของชุมชน 

2.2 ระยะดําเนินการ ผูท่ีมีบทบาทในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนบางนํ้าผ้ึงใน
ข้ันนี้คือ กลุมผูนําและผูอาวุโสในชุมชนบางนํ้าผ้ึงซ่ึงนําโดยนายกองคการบริหารสวน ตําบลบาง
น้ําผ้ึง โดยมีสวนในการกําหนดแผนการจัดการและกฎระเบียบ 

2.3 ระยะประสานงานเพ่ือจัดการการทองเท่ียว กลุมผูนํามีบทบาทสําคัญในดานตางๆ 
คือ บทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทบาทในการดูแลและบริการนักทองเท่ียว และบทบาท
ในการแกไขปญหา 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองการส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศ : กรณีศึกษาถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน จ.ราชบุรี ทีมวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก
การสํารวจภาคสนาม(Field Survey) การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant 
Observation)  การสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth  Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) เปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

สถานท่ีท่ีใชในการวิจัย 
             การวิจัยคร้ังนี้ทีมวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) และแนวทางการศึกษา
วิเคราะหชุมชนแบบ RRA ( Rapid Rural Appraisal)บางสวน โดย กําหนดพื้นท่ีในการศึกษาคือ 
ชุมชนรอบ ๆ ถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (แผนท่ี
เสนทางการทองเท่ียวถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน จ.ราชบุรี :  ภาคผนวก ก)ซ่ึงมีท้ังหมด 9 หมูบาน
ในเขตตําบลเตาปูน โดยใหความสําคัญกับหมูท่ี 2 และหมูท่ี 4 มากท่ีสุดเนื่องจากเปนชุมชนท่ีอยูติด
กับบริเวณถํ้าและมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว มากท่ีสุด  
 
ประชากร 
            หมายถึงประชาชนในชุมชนวัดเขาชองพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรีซ่ึงครอบคลุม
ท้ังผูนําชุมชน ชาวบานและผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ วัดเขาชองพราน 
 
กลุมตัวอยาง   
 ไดแกกลุมอบต.  กํานัน ต.เตาปูน   ผุใหญบานหมูที่ 1-9     กลุมชาวบานผูเก็บมูลคางคาว 
กลุมชาวบานต.เตาปูน  กลุมชาวบานต.นางแกว  กลุมชาวบานท่ีขายของหนาวัดเขาชองพราน 
ชาวบานท่ีผลิตสินคาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน  ผูซ้ือมูลคางคาว  นายกเทศมนตรีต.เขาขวาง  
หัวหนาปาไมและเจาหนาท่ีปาไม  เจาอาวาสและพระลูกวัด กรรมการวัดเขาชองพราน กรรมการวัด
อาวุโสเช้ือสายไทยและไทย-มอญ   กลุมครูโรงเรียนวัดเขาชองพราน 
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วิธีการศึกษา 
                ท้ังนี้การศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. การสํารวจภาคสนาม (Field Survey) เปนการสํารวจท่ัวไปเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ีท่ี
ทําการศึกษา เพ่ือทําความรูจักกับพื้นท่ีและสํารวจสภาพทางภูมิศาสตร ทําเล และเสนทางคมนาคม
ของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 

2. การสํารวจเอกสาร (Documentary Survey) ทําการสํารวจและเก็บขอมูลจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และขอมูลแวดลอมของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับถํ้า
คางคาว   ไดแกโบรชัวส แผนพับ ขอมูลเอกสารจากทางราชการ อาทิ รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
เอกสารประกาศเขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาววัดเขาชองพรานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เอกสารการประชุมกรรมการวัดเขาชองพราน เอกสารการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ทองเท่ียววัดเขาชองพราน   หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารเผยแพรดานการทองเท่ียว   ฯลฯ 

3. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-participation observation) ทีมวิจัยได
เขาไปสังเกตการณบริเวณสถานท่ีทองเท่ียวถํ้าคางคาว  วัดเขาชองพรานและชุมชนใกลเคียง เพื่อ
สังเกตถึงการส่ือสารในชุมชน และนอกชุมชน ตลอดจนการมีสวนรวมในการจัดการแหลง
ทองเท่ียวรวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกัน  ท้ังนี้การสังเกตการณเปนไปในลักษณะคนนอก
ชุมชน ไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนแตอยางใด  ประเด็นท่ีสําคัญคือ 

 1. สังเกตการณงานประเพณีหลอเทียนพรรษาวัดเขาชองพราน 
2. สังเกตการณงานบุญท่ีวัด 
3. สังเกตการณการปลูกหญาแฝกของชุมชน 
4. สังเกตการณการชนไกของหมู 9 

4. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview) ทีมวิจัยไดทําการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ (Key  Informants) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของและทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการแหลง
ทองเท่ียว  ผูรับผลประโยชนและผลกระทบ รวมท้ังส้ิน 45 คนคือ  

1) เจาของสถานท่ีทองเท่ียว  ไดแก เจาอาวาสและพระลูกวัดรวม 3  ราย 
 1.1 พระครูวิสุทธาธิคุณ   เจาอาวาสวัดเขาชองพราน 
 1.2 พระวิเชียรสีลสวโร (หลวงพี่อวน)  รองเจาอาวาสวัดเขาชองพราน 
 1.3 พระสมชัยนิสสโภ (หลวงพี่แปะ)  
2) กรรมการวัด ไดแกชาวบานจากหมูบานท้ัง 9 แหงในตําบลเตาปูน ซ่ึงมีท้ังกลุม

ท่ีเปนผูนําชุมชน  ชาวบาน และเจาหนาของรัฐ  
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2.1 กลุมผูนําชุมชนไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
1. กรรมการวัด  
 กลุมกรรมการซ้ือขายมูลคางคาว 
  นายจรูญ วันชะเอม ประธานกรรมการ 
  นายสมชาติ ชานุ  กรรมการ (ผูนําชุมชน) 
  นายสุนทร สมจิต  กรรมการ (ผูชวยผูใหญบานหมู 4) 
  นายบุญท้ิง โมเล็ก  กรรมการ 
           นายไชย  จีนไฝ กรรมการ 
 กลุมกรรมการรานคา 
  นายสุนทร  สมจิต ประธานกรรมการ 
  นายบุญท้ิง  โมเล็ก กรรมการ 
   นายเส้ียว  ทองพูล กรรมการ 
 กลุมอบต.  
  นายประยงค ปุลิมะ  ประธานสภา อ.บ.ต. 
  นายสกุล นุเจิ่น  รองประธานสภา อ.บ.ต. 
  นายกองหลา มีสวัสดิ์ รองประธานสภา อ.บ.ต. 
  นายนิยม ฉิมพาลี   อ.บ.ต. หมู 7 
  นายบุญชู สุขเจริญ อ.บ.ต. หมู 9 
  นายกิจธนศักดิ์ ขําเจริญ อ.บ.ต. หมู 5 
 กลุมครูโรงเรียนวัดเขาชองพราน 
  ครูใหญ 
  ผูชวยครูใหญ 
 กลุมชาวบานผูรับประโยชน (โกยขี้คางคาว) และชาวบานในชุมชนชาวบาน

ท่ัวไป 
  ชาวบานท่ีไดรับสิทธ์ิเก็บขี้คางคาว 
  นายกลอง  แหยมแจม ชาวบานหมู 4 ผูเก็บมูลคางคาว 
  นายเต้ีย  โตชรา  ชาวบานหมู 4 ผูเก็บขี้คางคาว 
  นางสมพิศ  อินนุ ชาวบานหมู 4 ผูเก็บขี้คางคาว 
  ชาวบานท่ีขายของหนาวัด 
  นายสุนทร  สมจิต ประธานกรรมการ 
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  นายบุญท้ิง  โมเล็ก กรรมการ 
  นายเส้ียว  ทองพูล กรรมการ 
  ชาวบานผลิตสินคาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน 
  นางสาววิกรานต พันทาวชาวบานหมู 5  เย็บตุกตาคางคาวขาย 
  ผูชวยผูใหญบาน(หญิง)  หมู 4 
  กลุมเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสวนรวมและเก่ียวของกับการจัดการแหลง

ทองเที่ยว 
  เจาหนาท่ีอนุรักษพันธุสัตวปา 
  นายวิชิต ปญญาภรณ  หัวหนาเขตหามลาสัตวปาเขาชองพราน 

เจาหนาท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
เจาหนาท่ีตํารวจ 
นายจรูญ  เอ้ียวเจริญ  นายกเทศมนตรี 
นักการเมืองทองถ่ิน (นายกเทศมนตรีเขาขวางและผูท่ีมาเปนมัคคุเทศก 

ท่ีวัด) 
  นายจําลอง  ทองรุง   
 กลุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการการทองเท่ียวถํ้าคางคาว  วัดเขาชอง

พราน รวม 5 คนประกอบดวย เจาอาวาสวัดเขาชองพราน   นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง  กํานัน
ตําบลเตาปูน หัวหนาเขตหามลาสัตวปาเขาชองพราน อาจารยใหญวัดเขาชองพราน 

 ผูซ้ือมูลคางคาว  
 นายประเสริฐ ยังยืนยง ผูซ้ือมูลคางคาวจากกรุงเทพมหานคร 
 นางสาวชะอม ชูระเหตุ ผูซ้ือมูลคางคาวจากหมู 3 ต.เตาปูน 
 นางสุกัลยา ชมศิริ ผูซ้ือมูลคางคาวจากดําเนินสะดวก 
5. การสัมภาษณแบบสนทนากลุม(Focus Group Interviews)  เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยทําการสัมภาษณกลุมคนท่ีเกี่ยวของในกระบวนการส่ือสารของชุมชนท่ีเกี่ยวของ และมี
สวนรวมกับการจัดการแหลงทองเท่ียว   โดยแบงการสัมภาษณเปนกลุมรวม  4 กลุม 

5.1 กลุมชาวบานหมู 2 เชื้อชาติไทย-มอญ รวม  5 คน เพ่ือทราบประวัติความเปนมา
ของชุมชน ลักษณะของชุมชน ประวัติวัดและประเพณีมอญท่ีสืบทอดกันมายังวัดเขาชองพรานจน
กลายเปนเอกลักษณ 
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 5.2 กลุมกรรมการซ้ือขายมูลคางคาว 5 คนและพระ 2 รูป เพื่อทราบถึง
กระบวนการสื่อสารของวัด กรรมการวัด กับชุมชนเร่ืองการซ้ือขายมูลคางคาว และการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนและนอกชุมชน 

  พระวิเชียรสีลสวโร รองเจาอาวาสวัดเขาชองพราน 
  พระสมชัยนิสสโภ ผูชวยรองเจาอาวาสวัดเขาชองพราน  
  นายจรูญ วันชะเอม ประธานกรรมการ 
  นายสมชาติ ชานุ กรรมการ (ผูนําชุมชน) 
  นายสุนทร สมจิต กรรมการ (ผูชวยผูใหญบานหมู 4) 
  นายบุญท้ิง โมเล็ก กรรมการ 
  นายไชย  จีนไฝ กรรมการ 
5.3 กลุมกรรมการวัดอาวุโสเชื้อสายไทยและไทย-มอญ 3 คน เพื่อทราบถึงประวัติความ

เปนมาของชุมชน ประวัติวัดและประเพณีท่ีสืบทอด  รวมท้ังการมีสวนรวมและการจัดการเรื่อง
แหลงทองเท่ียวถํ้าคางคาว   การซ้ือขายมูลคางคาว 

 นายเท่ียง  นวมนารี  อายุ 80 ป 
 นายบุญชวย บัตรพันธนะ อายุ 70 ป  
 นายเตะ  โยธา  อายุ 79 ป  

       5.4 กลุมอบต.  5 คน เพื่อทราบถึงลักษณะของชุมชน  และประชากรท้ังดานเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม 

 นายสกุล นุเจิ่น รองประธานสภา อ.บ.ต. 
 นายกองหลา มีสวัสดิ์ รองประธานสภา อ.บ.ต. 
 นายนิยม ฉิมพาลี อ.บ.ต. หมู 7 
 นายบุญชู สุขเจริญ อ.บ.ต. หมู 9 
 นายกิจธนศักดิ์ ขําเจริญ อ.บ.ต. หมู 5 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมไดดังกลาวขางตน ทีมวิจัยไดนํามาทําการวิเคราะหดวย

วิธีการเชิงคุณภาพ ไดแกการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) การตีความหมายขอมูล 
(Interpretation) และการอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship 
Explanation) ท้ังนี้เม่ือไดผลและขอสรุปแลวจึงนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการพรรณนาขอมูล
(Descriptive)ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 ลักษณะการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน 
  1.1 ลักษณะพื้นท่ีทางภูมิศาสตร 

                                         1.2 ลักษณะของชุมชนเตาปูน (9 หมูบาน) 
   1.2.1 การตั้งบานเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
   1.2.2 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
   1.2.3 การปกครอง 
  1.3 กลุมอํานาจท่ีเขามาเกี่ยวของในเร่ืองการจัดการแหลงทองเท่ียว 
   1.3.1 เจาอาวาสและพระวัดเขาชองพราน 
   1.3.2 ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/อบต. ) 
   1.3.3 ครูใหญและผูชวยครูใหญโรงเรียนวัดเขาชองพราน 
   1.3.4 นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง 
   1.3.5 สภต.เตาปูน(ตํารวจทองเท่ียว) 
   1.3.6. หัวหนาเขตและเจาหนาท่ีเขตหามลาสัตวปาเขาชองพราน 
   1.3.7 กรรมการวัด 
 

             สวนท่ี 2  :  กระบวนการการส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน 

2.1 กระบวนการส่ือสารภายในชุมชน 
2.2 กระบวนการส่ือสารภายนอกชุมชน 
2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลงทองเท่ียว 

            สวนท่ี 3 : แนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศภายใตกรอบการมีสวน
รวมของชุมชน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเร่ือง การส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลง

ทองเท่ียวเชิงนิวเวศ กรณีศึกษา ถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี ซ่ึงทีมวิจัยไดนํามา
ทําการวิเคราะหดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ไดแกการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) การ
ตีความหมายขอมูล (Interpretetion) และการอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship Explanation) ท้ังนี้เม่ือไดผลและขอสรุปแลวจึงนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการ
พรรณนาขอมูล (Descriptive)แบงเปน   3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ลักษณะการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน 
  1.1 ลักษณะพื้นท่ีทางภูมิศาสตร 

                                   1.2 ลักษณะของชุมชนเตาปูน (9 หมูบาน) 
   1.2.1 การตั้งบานเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
   1.2.2 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
   1.2.3 การปกครอง 
  1.3 กลุมอํานาจท่ีเขามาเกี่ยวของในเร่ืองการจัดการแหลงทองเท่ียว 
   1.3.1 เจาอาวาสและพระวัดเขาชองพราน 
   1.3.2 ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/อบต. ) 
   1.3.3 ครูใหญและผูชวยครูใหญโรงเรียนวัดเขาชองพราน 
   1.3.4 นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง 
   1.3.5 สภต.เตาปูน(ตํารวจทองเท่ียว) 
   1.3.6. หัวหนาเขตและเจาหนาท่ีเขตหามลาสัตวปาเขาชองพราน 
   1.3.7 กรรมการวัด 
 

             สวนท่ี 2  กระบวนการการส่ือสารและการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน 
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2.1 กระบวนการส่ือสารภายในชุมชน 
2.2 กระบวนการส่ือสารภายนอกชุมชน 
2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลงทองเท่ียว 

            สวนท่ี 3 : แนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศภายใตกรอบการมีสวน
รวมของชุมชน 

 
ผลการวิเคราะห    
สวนท่ี 1  :  ลักษณะการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน จ.ราชบุรี 
ประวัติความเปนมาของวัดเขาชองพราน 

ขอมูลจากหนังสืออนุสรณพระราชทานเพลิงศพหลวงจํารัสเลขการ(จํารัส ปนยารชุน,2529)
ระบุวาวัดเขาชองพรานเปนวัดเกาแกทางประวัติศาสตรสรางข้ึนบริเวณเชิงเขาสองลูกท่ีเช่ือมกัน ใน
สมัยโบราณชองเขาน้ีเปนท่ีใหนายพรานมาดักยิงสัตวกันเปนประจําจึงเรียกกันวา "เขาชองพราน" 
ตอมาหลังจากนั้นกวา100 ปพระยาเทพประชุน(ตนตระกูลปนยารชุน)ซ่ึงบานเดิมอยูท่ีวัดคงคา 
อําเภอโพธารามไดไปสรางวัดเขาชองพรานในตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีหางจาก
ตัวอําเภอไปทางทิศตะวันตก10กิโลเมตรซ่ึงแตกอนเสนทางคมนาคมไมมี  การเดินทางตองเดินไป
ตามคันนา จากอําเภอเดินไป 2 ช่ัวโมงเศษไมมีเสนทางคมนาคมและเต็มไปดวยปาและสัตวปาท่ีวัด
เขาชองพรานนี้มีถํ้าพระนอนใหญ และพระพุทธรูปสมัยตางๆ อยูภายในถํ้าจํานวนมาก  

 
1.1 ลักษณะพื้นท่ีทางภูมิศาสตร 

            แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว  วัดเขาชองพรานหรือท่ีนักทองเท่ียวท้ังในและ
ตางประเทศรูจักกันอยางดีในช่ือ "ถํ้าคางคาวรอยลาน" ถือวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญและมี
ช่ือเสียงมาก   ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี ต.เขาขวาง อ.เตาปูน จ.ราชบุรี   โดยตัวถํ้าต้ังอยูในพ้ืนท่ีของวัดเขา
ชองพรานซ่ึงมีพื้นท่ีท้ังหมด 77 ไร   นับเปนเขตหามลาท่ีมีคางคาวมากท่ีสุดในประเทศ(ขอมูล
เบ้ืองตนจากเอกสารราชการเขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาว และเขาชองพราน จ.ราชบุรี) 

ลักษณะพื้นท่ีเขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาวเปนถํ้าท่ีเกิดจากหินปูนของเขาชองพราน คลาย
หองโถงใหญมีหินงอกหินยอยเหมือนถํ้าท่ัวๆไปอยูทางทิศใตของเขาชองพราน กวางประมาณ 50 
เมตรยาวประมาณ 100 เมตรลึกประมาณ 40 เมตรสวนเขาชองพรานมีสภาพเปนเขาเล็กๆยอดสูง
ประมาณไมเกิน 180 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณรอบๆเขามีตนไมข้ึนหนาแนนแตอยู
ในสภาพแคระแกรนเนื่องจากเปนภูเขาหินปูน มีเนินเขาเล็กๆอยูในบริเวณวัด สูงประมาณ 10 เมตร
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มีถํ้าซ่ึงมีคางคาวอาศัยอยูจํานวนนับลานๆตัว บริเวณรอบๆเปนเขา ทุงนา ไรออย และบางสวนเปน
ทุงหญา อากาศคอนขางรอน แหงแลง มีชวงฤดูหนาวและฤดูฝนส้ัน  อุณหภูมิภายในถํ้าประมาณ 
25-30 องศาเซลเซียส (หนังสือเขตหามลาสัตวปา,2542: 102) ลักษณะการบินของคางคาวจะออก
จากถํ้าพรอมกันเปนฝูงนับหลายลานตัวเปนสายสีดําทอดยาวไปในทองฟากลายเปนส่ิงดึงดูด
นักทองเท่ียวมาเท่ียวชมถํ้าคางคาวมากข้ึน 

จุดเดนท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวคือจํานวนคางคาวท่ีกลาวกันวามีคางคาวอาศัยอยูถึง 17 ชนิด 
และมีจํานวนมากกวารอยลานตัว(สูจิบัตรงานมหัศจรรยคางคาวรอยลาน,2541:10)ซ่ึงจะบินออกหา
กินเปนฝูงแลดูสวยงาม ในชวงเวลา17.00น-18.30น. เปนประจําทุกวันทําใหมีนักทองเท่ียวท้ัง
ประชาชนในบริเวณใกลเคียงและจากตางถ่ินนิยมมาเฝาดูฝูงคางคาวจํานวนมหาศาลอีกท้ังยังมี
นักวิจัย นักวิชาการท่ีสนใจมาทําการศึกษาคนควาท้ังจากในประเทศและตางประเทศ 

ในบริเวณวัดนอกจากจะมีถํ้าคางคาวรอยลานแลว บริเวณใกลเคียงยังมีถํ้าพระนอนซ่ึงเปน
ถํ้าขนาดเล็กกวามีพื้นท่ีเช่ือมตอกับถํ้าใหญ  มีคางคาวอาศัยอยูแตไมมากเทาถํ้าใหญ บริเวณใกลเคียง
ยังมีซากปรักหักพังของสถูปเจดียโบราณซ่ึงเลาขานกันวาเปนท่ีพักทัพของพมาคร้ังบุกเขามาตีกรุง
ศรีอยุธยา  

บริเวณวัดดานทางเขาจะเปนท่ีตั้งของศูนยอํานวยการการทองเท่ียววัดเขาชองพรานซ่ึง
ไดรับงบประมาณการกอสรางจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยผานเทศบาลตําบลเขาขวางซ่ึงจะ
เปนผูเขามาดูแลศูนยฯ ดวยการจัดหาบุคลากรมาคอยใหคําปรึกษาเร่ืองการทองเท่ียว  โดยทางวัดซ่ึง
เปนเจาของสถานท่ีจะเปนผูถือกุญแจ มีกรมอนุรักษสัตวปาซ่ึงมีสถานท่ีทํางานเปนทางการอยูฝง
ตรงขามถนนรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน  ท้ังนี้การบริหาร
จัดการทางวัดเขาชองพรานไดตั้งคณะกรรมการอํานวยการทองเท่ียวข้ึนมาดูแล โดยไดรับความ
รวมมือจากโรงเรียนวัดเขาชองพราน ซ่ึงต้ังอยูในบริเวณวัดดานในเชนกัน 

1.2  ลักษณะของชุมชนในพื้นท่ีเตาปูน 
1.2.1) การตั้งบานเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 

เขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาว เปนพื้นท่ีของวัดเขาชองพราน มีโรงเรียนวัดเขาชองพราน  
สถานีอนามัยอยูในพื้นท่ี และรานคาซ่ึงไดเชาพื้นท่ีของวัด โดยชุมชนรอบวัดเขาชองพรานไดแกหมู 
2 และหมู4 สวนชุมชนรอบนอกพ้ืนท่ีเขาชองพรานไดแกหมู1,3,5,6,7,8,และ 9 โดยท้ัง 9 หมูบาน
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแกทํานา  เพาะเห็ด  ทําสวน  เล้ียงไก  เล้ียงโคนม  
และมีอาชีพเสริมคือรับจางท่ัวไปไดแก  เย็บตุกตา  จับไกใสเขง    โกยมูลคางคาว   ฯลฯ 
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ท้ังนี้ วงจรชีวิตของชาวบานในชุมชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกือบตลอดป โดยมี
อาชีพหลักคือ ทํานา  9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงธันวาคม  ทําสวน ทําไรและเล้ียงสัตวตลอด ป  
นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมไดแก เย็บผา ทําน้ําพรีก คาขาย รับจางท่ัวไปและโกยข้ีคางคาว   

ลักษณะการต้ังบานเรือนเปนไปในทิศทางเดียวกับชุมชนชนบทไทยท่ัวไปคือสวนใหญเปน
บานไมช้ันเดียวยกพื้น   ปลูกอยูติดกันเปนหยอมๆสลับทุงนา และสวนมะพราว สวนมะมวง   

 
ตารางท่ี 1 :   แสดงวงจรชีวติ อาชีพของชาวบานในชุมชนวัดเขาชองพราน ต.เตาปูน 

(Labors Seasoning) 
 

กิจกรรม ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ทํานา - - - * * * * * * * * * 
ทําสวน + + + + + + + + + + + + 
ทําไร + + + + + + + + + + + + 
เล้ียงสัตว-วัวนม + + + + + + + + + + + + 
เย็บผา + + + + + + + + + + + + 
ทํานํ้าพริก + + + + + + + + + + + + 
คาขาย + + + + + + + + + + + + 
รับจางทั่วไป + + + + + + + + + + + + 
โกยขี้คางคาว + + + + + + + + + + + + 

 
หมายเหตุ  สํารวจขอมูลโดยทีมวิจัยเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2546  
เคร่ืองหมาย  +   หมายถึงมีการดําเนินกิจกรรมในชวงนั้นๆ 
เคร่ืองหมาย  -    หมายถึงไมมีกิจกรรมนั้นๆ 

 
1.2.2) ดานสังคมและวัฒนธรรม 

จากการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมของทีมวิจัย ซ่ึงไดสังเกตพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนในวันพระซ่ึงเปนวันท่ีชาวบานจะมารวมชุมนุมท่ีวัดเพ่ือทําบุญและฟงเทศนโดยชวงกลางคืน
จะมีอุบาสิกามาถือศีลและพักคางคืนท่ีวัด   พบวาชาวบานจะนําอาหารคาวหวานและดอกไมธูป
เทียนมาจากบาน สวนใหญเดินทางมาโดยรถจักรยานยนต เม่ือมาถึงจะพูดคุยกับพระรูปท่ีตนคุนเคย  
เดินคุยกันเองกับคนที่รูจัก จากน้ันจะแยกยายนั่งตามมุมตางๆของศาลาวัด บริเวณท่ีจะประกอบพิธี
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บุญ  โดยแยกกันนั่งเปนหมูบานอยางชัดเจน ซ่ึงนาจะมาจากความคุนเคยกันเองมากกวาคนใน
หมูบานอ่ืน  

นอกจากนี้ยังพบวา เปนชุมชนชนบทท่ีเอ้ือเฟอ ยึดม่ันและศรัทธามีศาสนาเปนเคร่ืองยึด
เหนี่ยวโดยมีวัดเปนศูนยกลางเพราะจากคําบอกเลาของพระในวัดบอกวา “ชาวบานจะมาชุมนุมกัน
ทุกวันพระมีท้ังเด็กและผูใหญ  แตละบานจะนําอาหารมาเอง”    

เอกลักษณท่ีเดนชัดของวัดเขาชองพรานคือเปนวัดมอญซ่ึงไดช่ือวาเครงครัดในกิจวัตร
ปฏิบัติกวาวัดไทยท่ัวไป  ในวันปกติจะไมมีอุบาสิกาเขามาชวยงานครัวหรืองานวัด ยกเวนวันพระ
เทานั้นที่ชาวบานเช้ือสายมอญจะเขามารวมทํากิจใหวัด เชน จัดอาหารคาวหวาน ลางจาน  และอยู
ถือศีลโดยพักแรมท่ีศาลาวัด 1 คืน 

ท่ีนาสังเกตคือชาวบานจะรับศีลรับพรจากพระดวยการฟงพระสวดกอน โดยน่ังพับเพียบอยู
ในบริเวณศาลาวัด  เม่ือพระสวดจบจะทยอยกันลงมาเขาคิวตักบาตรท่ีดานขางศาลาวัด  แลวจึงนํา
เศษขาวและอาหารท่ีเหลือไปโปรยเปนทานใหนกและไก   ซ่ึงแตกตางจากประเพณีไทยดั้งเดิมท่ีจะ
ตักบาตรกอนแลวจึงรับศีลรับพรจากพระ   

เอกลักษณท่ีโดดเดนของชาวมอญท่ีสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรม ณ วัดเขาชองพรานคือมี
เสาธงสําหรับติดธงตะขาบซ่ึงเปนสัญลักษณของวัดมอญ   ประเพณี”หลอเทียนเขาพรรษา”ก็เปนอีก
ประเพณีหนึ่งท่ีชาวบานบริเวณ ต.เตาปูนใหความสําคัญ  โดยทางวัดจะนําเทียนเกาเหลือใชมาตัด
เจียนเปนกอนเล็กๆ ตั้งกระทะใบใหญจนรอนใหชาวบานมาชวยกันหลอเทียนดวยการเอาเทียนกอน
ไปกวนในกระทะจนเหลวเปนเนื้อเดียวกัน จากน้ันตัดใสแทงหลอเทียนท่ีทางวัดเตรียมไว มีความ
กวางของศูนยกลางประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 1.20 เมตร  ชาวบานก็จะเวียนกันมาชวยหลอเทียน 
บางคนนําขาวของมาถวายสังฆทาน อาทิ ผาสบง เทียนพรรษา หลอดไฟ และปจจัย  เปนตน 
 
ประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว 

สวนประเพณีท่ีสืบทอดกันมาอีกประเพณีหนึ่ง หลวงพี่แปะพระในวัดและอดีตชาวบานผู
จงรักตอวัดเขาชองพราน กลาววา “ทําเลวัดดีมากนอกจากติดถนนใหญยังมีภูเขาสูงซ่ึงชาวบานจะมา
รวมตัวกันทําบุญท่ีเรียกวาตักบาตรเทโวในชวงออกพรรษา พระก็จะเดินลงมาจากเขาตามข้ันบันได
มีชาวบานคอยยืนตักบาตรดูสวยงามคนจะเยอะมาก….” 

แหลงท่ีเปนศูนยรวมของคนในชุมชนในลักษณะพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) 
นอกเหนือจากวัดแลวก็ไดแก    รานขายของในหมูบาน  และบานของผูใหญบานหรือผูชวย
ผูใหญบานแตละหมู  ท้ังนี้หมูบานใดใกลวัดไหนก็จะทําบุญท่ีวัดนั้น 
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วัฒนธรรมและประเพณีอันสําคัญไดรับอิทธิพลจากชุมชน 2 ฝาย คือ ไทย-มอญและไทย-
ไทย   โดยประเพณีตางๆท่ีวัดเขาชองพรานจะสะทอนวัฒนธรรมของมอญชัดเจนเน่ืองจากเปนวัด
มอญ โดยมีกิจของสงฆดําเนินไปตามปกติเชนวัดในพระพุทธศาสนาท่ัวไป  มีการตักบาตร  หลอ
เทียนเขาพรรษา   สงกรานต ลอยกระทง  เปนตน แตหลังจากการทําพิธีทางศาสนาแลวจะมีการสวด
มอญเพิ่มเขาไปดวย   

สวนบริเวณวัด จะมีการติดรูปหงสและธงตะขาบซ่ึงเปนสัญลักษณของวัดมอญ 
วัฒนธรรมหนึ่งท่ีสําคัญและชาวบานเช้ือสายมอญปฏิบัติกันเปนวัตรประจํา ก็คือการมา

ทําบุญ ตักบาตรท่ีวัดทุกวันพระ   และหากมีเทศกาลสําคัญ เชน เขาพรรษา  จะมีอุบาสิกามาถือศีล
และพักคางคืนท่ีวัดเขาชองพราน  
                   

  1.2.3) การปกครอง 
ชุมชนท้ัง 9 หมูบานอยูภายใตการปกครองของเทศบาลตําบลเขาขวาง  ผูวิจัยไดศึกษาชุมชน

ใน ต.เตาปูน ซ่ึงมีท้ังหมด 9 หมูบาน ดังนั้นแตละหมูบานจึงมีการปกครองโดยผูใหญบาน และ
ผูชวยผูใหญบานในแตละหมู  โดยแตละหมูจะมีการรวมกลุมกันข้ึนตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ท่ีจัดต้ังข้ึน  ท้ังนี้จะมีกลุมท่ีตั้งข้ึนมากนอยเพียงใด ก็ข้ึนกับความกระตือรือรนของผูนําและการมี
สวนรวมของคนในชุมชนดวย อนึ่งท้ัง 9 หมูบานอยูภายใตความรับผิดชอบของกํานันสําเนียง  สิทธิ
กูล ซ่ึงมีบานพักอยูในพื้นท่ีหมูท่ี 2 

 หมูท่ี 1  ผูใหญประยูร   ยศบรรดาศักดิ์ 
 หมูท่ี 2  ผูใหญเลอ   อมร 
 หมูท่ี 3  ผูใหญฉํ่า  เกียรติสําอาง 
 หมูท่ี 4  ผูใหญบานแล  หุนโกน 
 หมูท่ี 5  ผูใหญสําเนียง  ขําเจริญ 
 หมูท่ี 6  ผูใหญสุวิทย รักทอง 
 หมูท่ี 7 ผูใหญใฝ แตงกลัด  
 หมูท่ี 9 ผูใหญอุทัย   แปนกลัด  

  
 กลุมอํานาจท่ีเขามาเก่ียวของในการจัดการแหลงทองเที่ยว 
1) เจาอาวาสและพระวัดเขาชองพราน 
2) ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/อบต. ) 
3) ครูใหญและผูชวยครูใหญโรงเรียนวัดเขาชองพราน 
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4) นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง 
5) สภต.เตาปูน(ตํารวจทองเท่ียว) 
6) หัวหนาเขตและเจาหนาท่ีเขตหามลาสัตวปาเขาชองพราน 
7) กรรมการวัด 

สําหรับกลุมท่ีมีชาวบานสวนใหญเขารวมดวยมักเปนกลุมท่ีมีหนวยงานรัฐเปนผูกระตุน
และมีผลประโยชนกับชาวบานโดยตรงเชน กองทุนหมูบาน     ฯลฯ 
             กลุมท่ีคอนขางเขมแข็งจะเปนกลุมท่ีผูนํากระตือรือรน จัดต้ังกลุมยอยๆเพ่ือประโยชนของ
คนในชุมชน เชน  กลุมหมูท่ี 9   ผูใหญอุทัย แปนกลัดนับเปนหมูท่ีมีการรวมกลุม หลายกลุม และ
คอนขางเขมแข็ง มีชาวบานเขารวมจํานวนมาก ทําใหมีกิจกรรมออกมาตอเนื่อง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
หมูท่ี 9 เดิมเคยเปนหมูบานท่ีมีปญหาเร่ืองยาเสพติดคอนขางรุนแรงติดอันดับตนๆของจังหวัด
ราชบุรี ดังน้ันการฟนฟูชุมชนจึงตองกระตุนใหเกิดกิจกรรมและความเฟองฟูทางเศรษฐกิจ  

 ท้ังนี้การรวมกลุมของชาวบานภายใตการนําของผูนําทางความคิดอยางเปนทางการคือ
ผูใหญบาน จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึงพฤติกรรมของคนในชุมชนอยางชัดเจน เชน ชมรม
ไกชน สะทอนถึงความชอบดานการพนันขันตอซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีพบไดท่ัวไปในสังคมชนบท
ของไทย  

จากการตั้งชมรมตางๆของหมู 9 ดังท่ีกลาวมาสะทอนใหเห็นถึงการเขามามีสวนรวมของ
คนในชุมชนเนื่องจากเห็นถึงผลประโยชนท่ีตนพึงไดรับ ท้ังการสรางงานและรายได ตลอดจนนํามา
ซ่ึงสถานภาพทางสังคมท่ีม่ันคง อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับพฤติกรรมของคนสวนใหญในหมูท่ี 9
คือชอบอบายมุข แตในทางกลับกันผูนําของชุมชน 

อนึ่งกลุมท่ีเขมแข็งยังเปนกลุมท่ีผูนํามีความรูคอนขางดีคือเฉล่ียมีการศึกษาสูงกวาชาวบาน
ท่ัวไปในชุมชนของตน เชน หมูท่ี 4 ผูใหญบานคือผูใหญแล หุนโกน จบการศึกษา ปวช.  ในขณะท่ี
ชาวบานสวนใหญจบ ป.4 และ ป.6   

ในกรณีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน จ.ราชบุรีจากหลักฐานของทาง
ราชการพบวาถํ้าคางคาวต้ังอยูในบริเวณวัด พื้นท่ีดังกลาวจึงถือเปนธรณีสงฆอันเปนทรัพยสมบัติ
ของแผนดินซ่ึงอยูภายใตสิทธิครอบครอง และการควบคุมดูแลจัดการของเจาอาวาสวัดเขาชอง
พรานในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม ดังนั้นในกรณีนี้เจาอาวาสจึงกลายเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดในการ
ควบคุมดูแลการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากถํ้าคางคาว โดยเฉพาะการเก็บข้ีคางคาว 

สวนการดูแลพื้นท่ีวัดเขาชองพรานเปนความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีจากสํานักงาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน ซ่ึงบริเวณสํานักงาน
ตั้งอยูฝงตรงขามวัดเขาชองพราน  ภายในบริเวณวัดยังมีโรงเรียนประถมซ่ึงไดรับงบประมาณ
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สนับสนุนจากวัดเขาชองพรานอยางตอเนื่อง โดยลาสุดไดรับงบประมาณในการสรางโรงเรียน
ประมาณ 7 ลานบาท    

ลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพของชุมชนใกลเคียงประกอบดวย  9 หมูบาน มีกํานัน ผูใหญบาน 
และผูชวยผูใหญบานเปนผูดูแล  
 
สวนท่ี 2  :  กระบวนการสื่อสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศ ถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน 

 
2.1 กระบวนการส่ือสารภายในชุมชน 

           ดังท่ีไดกลาวแลวในตอนตนวา  ศูนยรวมของชุมชนไดแกวัด และบานของผูนําหมูบาน  
สะทอนใหเห็นความสําคัญของการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีแนบแนนและมีประสิทธิผล   
นอกจากนี้มีการใชส่ือคือ เสียงตามสายในแตละหมู    ปายประกาศท่ีหนาบานผูใหญ   บริเวณวัด 
เปนหลัก 

 
2.2 กระบวนการส่ือสารภายนอกชุมชน 

             มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของคือ กรมอนุรักษ ททท. สภต.เตาปูน  อบต. เทศบาลตําบลเขาขวาง  
โรงเรียนวัดเขาชองพราน 

 
2.3 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถ้ําคางคาว วัดเขาชอง

พราน 
             การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประกอบดวยกระบวนการดังนี้  คือมีสวนรวมในการคิด   
วางแผน    ปฏิบัติตามแผน     ไดรับประโยชน    ติดตาม    ตรวจสอบ และ บํารุงรักษาทรัพยากร   
ซ่ึงจากการมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศทําใหเกิดผล 3 ประการคือ 
             การกระจายรายไดสูชุมชน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและ การกลับมา
บํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียว 
             จากแนวคิดขางตนจึงจําเปนตองกลาวถึง ผลประโยชนจากข้ีคางคาวซ่ึงนํามาซ่ึงเร่ืองราว
หลากหลาย นาติดตามเร่ิมจากการจัดการ"ข้ีคางคาว"ของวัดซ่ึงแบงเปน 3 ยุคตามคําบอกเลาของ
ชาวบานในชุมชนเตาปูนคือ   ยุคชาวบานเบ็ดเสร็จ   ยุคเจาอาวาสเบ็ดเสร็จและยุคปจจุบัน  ท้ังนี้
ผูวิจัยขอเลายอนไปถึงเร่ืองคางคาวเพ่ือนําเขาสูยุคของการจัดการ  
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คางคาวนานาชนิดไดเขามาอาศัยอยูในถํ้าคางคาวเปนเวลานานแลว ซ่ึงไมปรากฏแนชัดวา
คางคาวเร่ิมอพยพเขามาอยูตั้งแตเม่ือใด ท้ังนี้นับต้ังแตมีการสรางวัดเขาชวงพรานข้ึนเม่ือป พ.ศ.2457 
ก็พบวามีคางคาวอาศัยอยูในถํ้าคางคาวเปนจํานวนมากแลว แตเดิมเม่ือคร้ังท่ีถํ้าคางคาวยังไมเปนท่ี
รูจักและไมเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือของจังหวัด ชาวบานสวนหนึ่งมักจะเขาไปท่ีถํ้าคางคาวเพื่อยิง
คางคาวแลวนําไปขายตามรานอาหารสําหรับนําไปประกอบอาหารขาย ตอมาก็มีชาวบานบางคน
ลองนําข้ีคางคาวไปใชเปนปุยใสพืชปรากฏวาไดผลผลิตดี จึงไดมีการโกยข้ีคางคาวมาใชใน
การเกษตรกรรมแลวก็มีการนําไปขาย ซ่ึงในสมัยกอนนั้นข้ีคางคาวขายกันในราคาถังละ 1-2 สตางค
เทานั้น แลวคอย ๆ ข้ึนราคาเปน 3 สตางค เปนหาสิบสตางค จนกระท่ังกลายเปนถังละ 1 บาท (พระ
ครูวิสุทธาธิคุณ, สัมภาษณ 13 สิงหาคม 2546) 

การเก็บข้ีคางคาวไปขายใหแกชาวไรชาวสวนเร่ิมตนอยางเปนกิจจะลักษณะในสมัยหลวง
ปูตะเปนเจาอาวาสวัดเขาชองพราน โดยเร่ิมจากนายโมนท่ีเปนผูใหญบานในสมัยนั้น และเปน
กรรมการวัดคนหนึ่งดวย ไดติดตอเพื่อนจากอําเภออัมพวามาซ้ือข้ีคางคาวนําไปขายตอใหแก
ชาวสวนชาวไร ซ่ึงในชวงนั้นมีการขนข้ีคางคาวกนัทางเรือ ท้ังนี้พระครูวิสุทธาธิคุณเจาอาวาสวัดเขา
ชองพรานในปจจุบันไดใหสัมภาษณวา 

“.....โยมอุปถากโมนมีเพื่อนอยูอัมพวาจึงไปติดตอเพื่อนําข้ีคางคาวไปฝากขาย เม่ือเพื่อนตก
ลงชวยขายทางวัดจึงชวยกันขนข้ีคางคาวข้ึนเรือไปขายท่ีอัมพวา แตคนแถวน้ันไมซ้ือบอกวาข้ี
คางคาววัดเขาชวงพรานไมดี ไมใชข้ีคางคาว อุปถากโมนเลยทาใหเอาข้ีคางคาวท่ีนํามาไปเทียบดูกับ
ข้ีคางคาวในถํ้าทางโนนตกลงและนํามาเทียบท่ีวัดจึงเช่ือวาเหมือนกัน..... หลังจากน้ันก็ซ้ือเหมาท้ัง
ลําเรือตอนนั้นถังละ 6 บาท ตอจากนั้นเขาก็ขอซ้ือเพียงผูเดียว หามขายใหคนอ่ืนทางวัดก็ตกลง พอ
น้ําหลากก็จะนําเรือใหญมาขนเปนประจําทําอยูหลายป.....” 

แตเดิมกอนยุคหลวงปูตะเปนเจาอาวาส ชาวบานผูใดตองการเก็บข้ีคางคาวก็เขาไปเก็บได
โดยไมมีการหวงหาม ไมมีเกณฑ  ซ่ึงทําใหเกิดปญหาและวัดก็ไมไดประโยชนใด ๆ ดังนั้น  หลวง
ปูตะจึงไดทําการปดปากถํ้า และเปดเฉพาะวันท่ีมีการเก็บข้ีคางคาว โดยทางวัดจะจางชาวบานใน
ชุมชนเขาไปโกยและเก็บข้ีคางคาวแลวนํามากองไวจนถึงเวลาปดถํ้า จากนั้นจะมีกรรมการวัดชุด
หนึ่งมาทําการนับวาแตละคนโกยข้ีคางคาวไดมากนอยเพียงใด แลวทางวัดก็จะจายเงินคาจางให 
สวนข้ีคางคาวจะถูกนําไปเก็บในยุงฉางรอผูมาซ้ือ ซ่ึงในสมัยกอนจะลองเรือมาซ้ือ 

ตอมาในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคของพระครูวิสุทธิคุณเปนเจาอาวาสไดมีการเปล่ียนแปลง
วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บและขายข้ีคางคาวใหม ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ผลประโยชนเกี่ยวกับข้ีคางคาวจะกลาวรายละเอียดในหัวขอตอไป 
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ท้ังนี้ในการเก็บข้ีคางคาวขายในปจจุบัน วัดยังคงใหสิทธิชาวบานในชุมชนมาลงช่ือแลวทํา
การเก็บข้ีคางคาวมาใหวัดโดยจายคาจางถังละ 20 บาท จากน้ันวัดจะนําไปขายในราคาถังละ 120 
บาท ซ่ึงจะทําการเก็บและขายข้ีคางคาวเฉพาะวันเสารเทานั้น การขายจะมีกรรมการขายมูลคางคาว
ทําหนาท่ีควบคุม และเงินท่ีไดจากการขายก็จะสงมอบใหกรรมการวัดอีกชุดหนึ่งทําการตรวจนับ 
แลวจึงนําไปฝากธนาคารในช่ือบัญชีของวัด และการนํามาใชจายจะอยูภายใตการควบคุมดูแลการ
เบิกจายโดยเจาอาวาสวัด 

สวนรายไดจากการขายข้ีคางคาวน้ัน จากการตรวจสอบเอกสารสรุปรายรับ-รายจายของวัด
ในป พ.ศ.2545 พบวามีรายไดจากการขายข้ีคางคาวรวมท้ังส้ิน 3,066,619 บาท ซ่ึงมีคาใชจายเปนคา
ขนข้ีคางคาวและเบ้ียเล้ียงตอบแทนคณะกรรมการรวม 625,195 บาท ซ่ึงเม่ือหักคาใชจายแลวปรากฏ
วาวัดยังมีผลกําไรจากการขายข้ีคางคาวสูงถึง 2,441,424 บาท  ช้ีใหเห็นวารายไดจากการขายข้ี
คางคาวในแตละปมีจํานวนไมนอย ซ่ึงเม่ือเฉล่ียรายไดจากการขายข้ีคางคาวของป พ.ศ.2545 ท้ังป
เปนรายเดือนพบวามีรายไดเฉล่ียเดือนละ 2 แสนกวาบาททีเดียว 

อยางไรก็ตาม รายไดดังกลาวขางตนเปนยอดรายได-รายจายท่ีไดจากเอกสารสรุปยอดเงิน
ประจําปของวัดประกอบการประชุมคณะกรรมการวัด จากการสังเกตภาคสนามเม่ือวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2546 พบวาในวันดังกลาวมีผูมาจองคิวเขาช่ือเพื่อรอซ้ือข้ีคางคาวท้ังหมด 21 คิว รวม 70 
คน และไดโควตาคนละ 2 กระสอบ รวมเปน 140 กระสอบ ซ่ึงวัดขายกระสอบละ 360 บาท คิดเปน
เงินเทากับ 50,400 บาท และยังเหลือข้ีคางคาวอีก 33 กระสอบจากการแบงโควตาแลว ทางวัดจึงเปด
ประมูลข้ีคางคาว 33 กระสอบท่ีเหลือ โดยรอบแรก 20 กระสอบมีผูประมูลไดในราคากระสอบละ 
450 บาท คิดเปนเงิน 9,020 บาท และรอบสอง 13 กระสอบมีผูประมูลไดในราคา 432 บาทตอ
กระสอบ คิดเปนเงิน 5,616 บาท รวมเงินรายไดกอนหักคาใชจายจากการขายข้ีคางคาวประจํา
สัปดาหนี้ท้ังหมดเปนเงิน 65,036 บาท ดังน้ัน หากใชตัวเลขดังกลาวเปนฐานคํานวณรายไดท้ังปก็จะ
ไดประมาณ 3,400,000 บาท ท้ังนี้ยังไมรวมการขายปลีกใหแกนักทองเท่ียวและชาวไรชาวสวนราย
ยอยในวันท่ีมีตลาดนัดซ่ึงเปนวันเสาร-อาทิตย และวัดหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงวัดจะนําข้ีคางคาวใสถุง
ขายปลีกในราคาถุงละ 20 บาท ในแตละงวดก็จะมีรายไดเพิ่มอีกราวหม่ืนบาท ประเมินท้ังปก็นาจะ
มีรายไดจากการขายปลีกข้ีคางคาวเพ่ิมอีกปละแสนกวาบาทจากการขายโดยปกติ 
 
 
สวนท่ี 3 :  แนวทางการ จัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายใตกรอบการมีสวนรวมของชุมชน 

 จากผลประโยชน"มหาศาล"ของข้ีคางคาวนํามาซ่ึงการมีสวนรวมของชุมชนอยางแข็งขัน     
เห็นไดชัดจากเร่ืองผลประโยชนดานอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากถํ้าคางคาวซ่ึงก็คือ การที่ถํ้าคางคาวไดกลายเปน
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สถานที่ทองเที่ยวสําคัญของชุมชน ซ่ึงในปจจุบันการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดบรรจุเปนแหลง
ทองเท่ียวแนะนําตามโครงการ “Unseen Thailand” ก็ยิ่งทําใหถํ้าคางคาวมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
และมีผูมาเท่ียวถํ้าคางคาวกันมากข้ึน โดยทั่วไปจะมาเท่ียวชมวิถีชีวิตของคางคาวโดยเฉพาะในชวง
เย็นถึงพลบคํ่าท่ีฝูงคางคาวบินออกจากถํ้าไปหากินพรอมกันนับหลายลานตัว ฝูงคางคาวจะบิน
ออกมาเปนสายสีดํายาวและพล้ิวไปในอากาศซ่ึงดูสวยงามและนามหัศจรรยเปนอยางมาก จึง
กลายเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมกันเปนจํานวนมาก ท้ังนี้จากการเก็บรวบรวมสถิติ
นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมถํ้าคางคาวโดยสํานักงานเขตหามลาสัตวปาวัดเขาชองพราน พบวาในป  
พ.ศ.2545 มีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวท่ีบริเวณถํ้าคางคาวโดยเฉล่ียเดือนละ 5,500 คน และในป 
พ.ศ.2546 โดยเฉล่ียเดือนละ 7,200 คน เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 31 โดยสรุปแตละปมีนักทองเท่ียว
มาเท่ียวชมถํ้าคางคาวประมาณ 60,000 คนข้ึนไป 

ดังนั้น จากการท่ีถํ้าคางคาวกลายเปนแหลงทองเที่ยวก็ทําใหเกิดผลประโยชนตอวัดและ
ชุมชนในดานอ่ืน ๆ อีกมากมาย ในสวนของวัดเขาชองพรานก็มีรายไดจากการขายข้ีคางคาวใสถุง
ใหนักทองเท่ียวในราคาถุงละ 20 บาท และขายของท่ีระลึกอ่ืน ๆ รวมท้ังมีรายไดจากการใหเชาพื้นท่ี
บริเวณสําหรับขายสินคาตาง ๆ หรือจัดตลาดนัด ซ่ึงจากเอกสารสรุปยอดรายรับ-รายจายของวัดในป 
พ.ศ.2545 พบวา วัดเขาชองพรานมีรายไดจากการใหเชาท่ีสําหรับเปนรานคาและขายของในตลาด
นัดเปนเงิน 226,000 บาท ซ่ึงก็เปนรายไดอีกทางหน่ึงของวัดท่ีเปนผลประโยชนอันเกี่ยวเนื่องกับถํ้า
คางคาว 

ในสวนของชุมชนนอกจากชาวบานกลุมหนึ่งจะมีรายไดจากการโกยขี้คางคาวใหวัดแลว 
จากการท่ีถํ้าคางคาวกลายเปนแหลงทองเท่ียวก็ทําใหชาวบานหลายรายมีรายไดจากอาชีพเสริมดวย
การทําการคาขายสินคาตาง ๆ แกนักทองเท่ียวในวันท่ีจัดตลาดนัด ซ่ึงจากการสังเกตภาคสนาม
พบวาสินคาท่ีวางขายอยูบริเวณหนาวัดหรือลานคาของวัดมีมากมายหลากหลายชนิด ไดแก 
พระพุทธรูป รูปหลอหลวงพอโสธร พระเคร่ือง รูปพระแขวนหนารถ รูปใบโพธ์ิ น้ํามันเหลือง และ
เส้ือท่ีระลึก ซ่ึงสินคาเหลานี้มีท้ังในลักษณะท่ีพอคาแมคานํามาขายเอง หรือฝากทางวัดเขาชองพราน
ขาย เชนน้ํามันเหลืองฝากขาย วัดจะไดคาฝากขายขวดละ 20 บาท หรือเส้ือท่ีระลึกวัดจะไดคาฝาก
ขายตัวละ 30 บาท 

นอกจากนี้ในชุมชนมีชาวบานอีก 1 รายเกิดความคิดสรางสรรคและอาศัยจากการท่ีเคยมี
อาชีพเปนชางตัดเย็บตุกตา จึงไดออกแบบและตัดเย็บตุกตาผารูปคางคาวขายใหแกนักทองเท่ียว โดย
เชาท่ีวัดเปนรานคายอยขายปลีกตุกตาคางคาวดังกลาว ท้ังยังมีการขายสงใหกับลูกคาภายนอกที่มา
ส่ังทําเปนระยะ ๆ อีกดวย ซ่ึงปจจุบันหลังจากทีมวิจัยไดสัมภาษณนางสาววิกรานต …..แลวได
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แนะนําใหจดลิขสิทธ์ิช่ือ"วิกรานตคางคาวรอยลาน"ทําใหนางสาววิกรานตเห็นดวยและไดจด
ลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว 

"ไมไดมาฝากขายท่ีวัด เพราะเกรงใจ ก็เลยมาตั้งแผงทุกเสารท่ีตลาดนัดหนาวัด  ก็ขายดีทํา
ไมทัน…."นางสาววิกรานตเลาดวยใบหนาเปอนยิ้มแหงความภูมิใจท่ีมีนักทองเท่ียวเห็นคุณคางาน
ฝมือท่ีสะทอนเอกลักษณของชุมชน อีกท้ังยังสรางรายไดเปนกอบเปนกําแกครอบครัวเธอ 

ยอนกลับมาเร่ืองข้ีคางคาวซ่ึงมีกลุมผลประโยชนไดเสนอแนะใหทํา หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ 

"เทศบาลฯเสนอนโยบายเก่ียวกับการทําหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑคือปุยจากมูลคางคาวโดย
ขอความสนับสนุนจากวัดในการใหมูลคางคาว แตพระบอกวาคงจะไมใหเพราะมีช่ือเสียงอยูแลว
และวัดก็ทําเองได"(สัมภาษณหลวงพี่แปะวันท่ี 30 กรกฎาคม 2546) 

"ไมไดเอาตัวเองเปนหลักแตยึดความถูกตอง รัก-ชังเปนธรรมดาของโลก นายกเทศบาลคน
ปจจุบันก็กาวกายวัด  วัดมีเจาอาวาสมีกรรมการอยากาวกายกัน"เจาอาวาสรูปปจจุบันกลาว
สนับสนุนคําพูดพระลูกวัด 

ส่ิงตาง ๆ ดังกลาวมาท้ังหมดขางตน ช้ีใหเห็นวานอกเหนือไปจากผลประโยชนท่ีไดรับจาก
ข้ีคางคาวโดยตรงแลว ยังมีผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของตามมาอีกดวยจากกรณีท่ีถํ้าคางคาวได
กลายเปนแหลงทองเท่ียวอันสําคัญของชุมชน 
 
การจัดการผลประโยชนเก่ียวกับ “ขี้คางคาว” 
แนวทางการจัดการในอดีต 

ถํ้าคางคาวในอดีตนั้นยังไมเปนท่ีรูจักแพรหลาย และไมไดเปนแหลงทองเท่ียว รวมทั้งใน
อดี ตทางวั ด เข าช อ งพรานก็ ไม ได ให คว ามสนใจในการ เก็บ เกี่ ย วผลประโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติจากถํ้าคางคาวมากนัก แตเดิมนั้นทางวัดก็ปลอยใหชาวบานเขามาเก็บข้ีคางคาว
ไปขายกันเอง โดยไมมีการควบคุมหรือต้ังกฎเกณฑใด ๆ ซ่ึงพระครูวิสุทธาธิคุณเจาอาวาสวัดเขา
ชองพรานปจจุบันใหสัมภาษณวา 

“.....สมัยกอนนี้ทางวัดมีพวกติดยาแลวมานอนอยูในถํ้า พอถึงหนาน้ําพวกเรือใหญผานมา
บริเวณชองพรานแลวจะจางคนในน้ันมาขนถังละ 2 ตังค 3 ตังค อยูประมาณคร่ึงเดือนพอเต็มก็
ลองเรือออกไป คนจีนท่ีเขาขวางพอรูวาข้ีคางคาวขายไดก็เร่ิมทํายุงไวเก็บ พอถึงหนาแลงก็ใหคน
พวกน้ันโกยข้ีคางคาวไปขาย แตข้ีมันมีไมมากพอ มันก็เลยเอาข้ีดินไปผสม ตอนน้ันราคามันถังละ
บาท คนโกยก็ไดสวนนี้ไปทางวัดยังไมไดอะไร”  (สัมภาษณ, 13 สิงหาคม 2546) 
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คร้ันตอมาในยุคสมัยท่ีหลวงปูตะเปนเจาอาวาสวัดเขาชองพราน จึงไดมีดําริใหนําข้ีคางคาว
ไปขายแลวนําเงินเขาวัด ซ่ึงพระครูวิสุทธาธิคุณเลาวา 

“....สมภารองคกอนหลวงปูตะเปนพระหลวงตา แกก็บอกวาเราข่ีเตาอยูแตไมไดกินเนื้อเตา 
หมายความวาอยูกับคางคาวแตคนอ่ืนเอาไปกิน ไมมีเกณฑ ไมมีการหวงหาม จึงไดเร่ิมทําการปดถํ้า
ไมใหคนอ่ืนเขาไปโกย ทางวัดโกยกันเอง คนท่ีเขาไปโกยก็คือชาวบานท่ีทางวัดจางใหไปโกย” 

แตเดิมนั้นไมไดมีกฎเกณฑใดมากนัก มีเพียงกรรมการวัดคนหนึ่งมาดูแลทําการนับจํานวน
เพ่ือท่ีจะจายคาจางเก็บข้ีคางคาวใหแกชาวบานเทานั้น สวนการขายก็จะมีผูซ้ือข้ีคางคาวท่ีเปนผูซ้ือ
ผูกขาดประจําอยูแลว ดังท่ีพระครูวิสุทธาธิคุณเลาใหฟงวา 

“แตกอนใครจะโกยก็เขามาโกยได แตตองมากองไว พอตอนเย็นหมดเวลาโกย กรรมการก็
จะมานับวาใครโกยไดเทาไหร แลวทางวัดจะจายเงินทันที แตกอนพอโกยเสร็จแลวตองเอาไปไวท่ี
หลังวัดหรือเปนกุฏิในปจจุบัน แตสมัยกอนเปนยุงเก็บ พอหนาน้ําเรือจะมาจอดขนทางวัดก็ขาย” 

สําหรับกรรมการวัดท่ีไดรับการมอบหมายใหมาดูแลการเก็บและซ้ือขายข้ีคางคาวมีจํานวน
ไมมาก ราว 8-9 คน ซ่ึงนายสะอาด  สิทธิกูล อดีตผูใหญบานและอดีตกรรมการวัดในยุคหลวงปูตะ
บอกวา 

“ในชวงหลวงปูตะ มีกรรมการเพียง 8-9 คน มีกํานันเจ กับผูใหญเปนหลัก กรรมการ 8-9 
คนนี้คัดเลือกกันเอง โดยเช่ือถือวาทํางานเพื่อวัด ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเหมือนปจจุบันพูด
ลําบากเพราะวัดมีรายไดมากกวาแตกอน ปจจุบันข้ีคางคาวแพง” นอกจากนี้นายสะอาดกลาวเพิ่มเติม
วา “สมัยท่ีผูใหญเปนกรรมการ คนขุดข้ีคางคาวจะเปนการเวียนไปทีละหมู เพื่อดูวาแตละเสารจะได
กี่เกวียน แบงรายไดผลัดเปล่ียนกันไป”  (สัมภาษณ, 13 สิงหาคม 2546) 

ตอมาในยุคของหลวงพอกบ ซ่ึงเปนเจาอาวาสคนถัดมาจากหลวงปูตะและกอนคนปจจุบัน 
แนวทางและวิธีการจัดการในเร่ืองการเก็บข้ีคางคาวและการขายข้ีคางคาวก็ยังมีลักษณะไมแตกตาง
ไปจากเดิมมากนัก แตท่ีแตกตางออกไปคือ การดูแลเก็บเงินรายไดซ่ึงแตเดิมนั้นหลวงปูตะ จะไมยุง
เกี่ยวกับเร่ืองเงินรายได จะมอบหมายใหคณะกรรมการวัดจัดการดูแล การทําบัญชีกันเองแลวนําเขา
บัญชีเงินฝากของวัด รวมทั้งการรายงานใหหลวงปูตะทราบ แตในยุคของหลวงพอกบ การ
ควบคุมดูแลเงินรายได หลวงพอกบจะจัดการโดยลําพังและถืออํานาจเบ็ดเสร็จเพียงผูเดียว ท้ังนี้ นาย
เท่ียง นวมนารี อายุ 79 ป  ไวยาวัจกร วัดเขาชองพราน  ในปจจุบัน ซ่ึงเปนกรรมการวัดมาตั้งแตยุค
หลวงปูตะ ใหสัมภาษณถึงการดูแลเงินของหลวงพอกบวา 
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 นายเท่ียง :    ไมอยากคุยเร่ืองอาจารยกบ  ไมไดเร่ือง 
 ผูสัมภาษณ      :   สมัยอาจารยกบอยู  การฝากเงินมูลคางคาวเปนยังไง   

 นายเท่ียง :  เขาก็ไปฝากคนเดียว ฝากหรือไมฝากก็ไมมีใครรับรูท้ังนั้น 
 อยางไรก็ตามในยุคของหลวงพอกบ  ก็เปนชวงระยะเวลาไมนานนัก เนื่องจากในภายหลัง 
มีการรองเรียนหลวงพอกบ ในกรณียักยอกเงินของวัด และมีการฟองรองคดี  จนหลวงพอกบแพคดี  
ตองยายไปอยูท่ีอ่ืน  ซ่ึงทราบวายายออกไปอยูพื้นท่ีนอกอําเภอโพธาราม แตยังคงพระภิกษุอยู  ท้ังนี้ 
ในเร่ืองเก่ียวกับหลวงพอกบ  ชาวบานในชุมชนมักไมคอยกลาวถึง ซ่ึงอาจเปนเพราะรูสึกไมดี และ
คิดวาเปนเร่ืองท่ีสรางความเส่ือมเสียแกช่ือเสียงของวัดและชุมชน 
 ท้ังนี้ การจัดการผลประโยชนเกี่ยวกับข้ีคางคาว ในสองยุคท่ีผานมา พระครูวิสุทธาธิคุณ เจา
อาวาสปจจุบัน เรียกยุคหลวงปูตะวาเปนยุคชาวบานเบ็ดเสร็จ โดยกลาววา  
 “…พอไดมาแลว การจําหนายเปนกรรมการวัดเบ็ดเสร็จ กํานันผูใหญบาน คนท่ีมีหนาท่ี
ปกครองทองถ่ิน สารวัตร กํานัน เทศบาลตําบล มีอํานาจเบ็ดเสร็จ เปนระบบเอ้ือกันไป เงินไมคอย
เขาวัด เกื้อกูลกันเอง” (สัมภาษณ ,20 สิงหาคม 2546 ) 

สวนยุคหลวงพอกบเรียกวา ยุคเจาอาวาสเบ็ดเสร็จ โดยกลาววา “ยุคกอนเจาอาวาส เปล่ียน
จากกรรมการเปนเจาอาวาส มีอํานาจเบ็ดเสร็จ อยากใหใครก็ได ไมอยากใหใครก็ได”  จาก
คําสัมภาษณดังกลาวช้ีใหเห็นวา ในอดีตท่ีผานมาการเก็บข้ีคางคาวต้ังแตเดิมนั้นยังไมมีกฎเกณฑใด
มากนัก ชาวบานตางก็ผลัดเปล่ียนเวียนกันเขามาเก็บข้ีคางคาว ในระยะแรกก็ขายเปนรายไดของ
ตนเอง ตอมาวัดเขามาควบคุมจัดเก็บผลประโยชนโดยจายเปนคาจางการเก็บข้ีคางคาวใหแก
ชาวบาน สวนรายไดจากการขายข้ีคางคาวก็นําเขาเปนรายไดของวัด ภายใตการควบคุมดูแลของ
กรรมการวัดชุดหนึ่งซ่ึงมักจะมีผูนําชุมชนโดยตําแหนงคือผูใหญบานและกํานันเปนกรรมการรวม
อยูดวย แตก็ยังไมไดควบคุมเขมงวดมากนักในการเขามาเก็บข้ีคางคาวของชาวบาน 

อยางไรก็ตาม สําหรับกรรมการวัดในยุคกอนนั้นมักจะมาจากการเลือกโดยอาศัยความ
ไววางใจจากเจาอาวาส ท้ังนี้พระครูวิสุทธาธิคุณกลาววา “สมัยกอนกรรมการวัดไมไดคัดเลือก เปน
การเจาะจงเลือกเอาเอง ดูวาใครขยันก็เลือกเอาใหครบตามจํานวน ใครที่อยากทําแตไมไดทําก็หา
โอกาสหาเวลายุแยงตะแคงร่ัวจนบางคนทนไมไหวก็ออกไปเองแลวเอาคนท่ียุใสเขาไปแทน” ซ่ึง
แสดงใหเห็นวามีการขัดกันในเร่ืองผลประโยชน รวมท้ังกรรมการมีผลประโยชนเกี่ยวของในการ
ดําเนินการดวย ซ่ึงพระครูวิสุทธาธิคุณกลาวเพิ่มเติมวา “มีกรรมการชุดเดียวมาจากการแตงต้ัง มา
จากเจาอาวาสเรียกใช ปญหาคือเม่ือมีกรรมการชุดเดียวเขาก็แยงกันซ้ือ มาถึงหนาถํ้า ไมรูจักกันเปน
แผนการท้ังนั้น ระยะนั้นเจาอาวาสไวใจกรรมการมากกลายเปนไมรูเทาทันเกมกรรมการ” 
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แนวทางและวิธีการจัดการในปจจุบัน 
ในยุคปจจุบันพระครูวิสุทธาธิคุณเปนเจาอาวาสวัดเขาชองพราน จึงไดมีการเปล่ียนแปลง

แนวทางและวิธีการจัดการผลประโยชนในเรื่องข้ีคางคาวใหม มีการจัดระบบการควบคุมดูแลการ
ซ้ือขายและการเก็บข้ีคางคาวใหมท้ังหมด รวมท้ังวิธีการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการวัด ซ่ึงแตเดิม
มีเพียงไมกี่คน แตในยุคปจจุบันมีกรรมการวัดประมาณ 80 คน ท้ังยังมีกรรมการยอยชุดตาง ๆ 
แยกกันออกไปอีก 2 ชุด คือ กรรมการรานคา กรรมการจําหนายมูลคางคาว นอกจากน้ียังมี
คณะกรรมการศูนยอํานวยการทองเที่ยว (ถํ้าคางคาว) อีก 1 ชุด ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้เปนการ
รวมมือกันระหวางวัด ชุมชน และสวนราชการ  โดยมีเจาอาวาสวัดเขาชองพรานเปนกรรมการโดย
ตําแหนงดวย 

"กรรมการวัดเปนตัวแทนจากชุมชนตองเปนคนท่ีใสใจเร่ืองศาสนา มีศีลธรรม หลักในการ
ตั้งกรรมการวัดก็คือ จะไมเอาผูนําทองถ่ินมาเปนกรรมการวัดเพราะจะหนักใจโดยปริยาย มันไม
เปนอิสระและไมยุติธรรมตอวัด อบต. ก็ตองเกษียณแลวเพราะวาคร่ึงหนึ่งของปจจุบัน ผูใหญบาน 
กํานันมักไมเขาวัดไมรูเพราะอะไร  หรืออาจมาแตมาเฉพาะเทศกาลเพราะขัดไมได ปจจุบัน
กรรมการมาคุยกับพระ มาทุกวันพระมาทุกอาทิตย ไมตองทําหนังสือเรียกประชุมเขาจะถามอาตมา
ตลอดวาจะทําอะไรเขามาเขาใจเรา เราก็ถามวานาเปนอยางไร  ไมดีรึ…ก็ไมเร่ียไรเปนการพูดคุย
ตรวจสอบกันโดยปริยาย ก็ไมมีปญหาเพราะแยกเรื่องศาสนาและการปกครองทองถ่ิน งานวัดมัน
เรียบงายไมตองใชอํานาจ  งานของวัดชุมชนก็เอ้ือกัน  กํานันผูใหญบาน  กํานันผูใหญบานไมเขาวัด  
แตพอ -ผูใหญ พี่นองก็มารวมเปนเฉพาะตัวบุคคล  ปจจุบันยึดไมไดเพราะเปนวาระ"คณะกรรมการ
วัด และคณะกรรมการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 คณะกรรมการวัดในปจจุบันตรวจสอบจากเอกสารรายช่ือท่ีไดจากวัดขาชองพราน พบวามี
ท้ังหมด 69 คน ดังมีรายช่ือดังตอไปนี้ 
1.  นายเท่ียง นวมนารี 
2. นายจรูญ วันชะเอม 
3. นายเงิน ชานุ 
4. ผูใหญประเสริฐ วันชะเอม 
5. ผูใหญแล หุนโกน 
6. นายสุนทร สมจิต 
7. นายบุญท้ิง โมเล็ก 
8. นายสม สังขเสม 
9. นายเยื้อน โมเล็ก 

DPU



68 

 

10. นายรวม เนตรสน 
11. นายนม ชานุ 
12. นายสมชาติ ชานุ 
13. นายหอม บัวเบา 
14. นายมิตร สิทธิกุล 
15. นายลํายอง เสมอํ่า 
16. นายบุญชวย   บัตรพันชนะ 
17. ร.ต.บุญชู ทองใบ 
18. นายออน สิทธิกุล 
19. นายเมา ทองใบ 
20. นายสงา สุนทรปน 
21. นายเตะ  โยธา 
22. นายผิน ชานุ 
23. นายสมาน ปลัดสิงห 
24. นายสมชาย ชานุ 
25. นายบุญชวย โยธา 
26. นายแมว บัวเบา 
27. นายเขียน ชานุ 
28. นายสุด สวาพจน 
29. นายอ่ิม ขุระเชตุ 
30. นายนนท ทองมอญ 
31. นายลวน หุนโกน 
32. นายสําลี นาคหนุน 
33. นายสุรินทร วันชะเอม 
34. นายสบ สิทธิกูล 
35. นายสนอง โมเล็ก 
36. นายจีน รอดเขียว 
37. นายใช เพื่อมสุบน 
38. นายยอด วัฒนา 
39. นายเส้ียว ทองพูล 
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40. นายเสงี่ยม คงสุวรรณ 
41. นายสงัด มีเรียน 
42. นายมวน สุธาพจน 
43. นายอรุณ วีระเช่ือ 
44. นายบุญรอด บัวเบา 
45. ผูใหญสะอาด สิทธิกุล 
46. ผูใหญมาก เปยชาติ 
47. นายรถ วีระเช้ือ 
48. นายเจือ ผ่ึงเสือ 
49. นายสุชาติ โมเล็ก 
50. นายสนั่น โประณะ 
51. นายยงยุทธ เถ่ือนทา 
52. นายบุญมี   บัตรพันชนะ 
53. นายเจือ แยมมา 
54. นายสําราญ ผ่ึงเสือ 
55. นายไชย จีนไฝ 
56. นายเม้ียน อุดมมาลี 
57. นายบุญเลิศ วีระเช้ือ 
58. นายหนู        อะละมาลา 
59. นายสํารวย สุมเมา 
60. นายบุญชวย  ชานุ 
61. นายจุ สังขทอง 
62. นายประสิทธ์ิ  สรอยน้ํา 
63. นายสังวาลย บัวเบา 
64. นายเวียน ทองมี 
65. นายประสิทธ์ิ   วันชะเอม 
66. นายไกล    รอดอ่ิม 
67. นายเผิน  เนียมราช 
68. นายประสิทธ์ิ เกิดขาว 
69. นายแปะ  พันทาว 
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สวนคณะกรรมการรานคา ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมดูแลและดําเนินการจัดเก็บรายไดจากการให
เชาพื้นท่ีของวัดเพื่อคาขาย และดูแลรานคาของวัดเอง มี 3 คน ไดแก  

  1. นายสุนทร  สมจิต  ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญท้ิง โมเล็ก  กรรมการ 
  3. นายเส้ียว ทองพูล  กรรมการ 

            คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากและเปนแกนหลักในการดูแลจัดการ
ผลประโยชนจากขี้คางคาว ไดแก คณะกรรมการซ้ือขายมูลคางคาว ซ่ึงมีท้ังหมด 5 คน ไดแก  

  1. นายจรูญ วันชะเอม ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญท้ิง โมเล็ก  กรรมการ 
  3. นายไชย  จีนไฝ  กรรมการ 
  4. นายสุนทร สมจิต  กรรมการ 
  5. นายสมชาติ  ชานุ  กรรมการ 

             กรรมการชุดนี้มีอํานาจในการกําหนดราคา จัดระบบระเบียบเฉพาะหนาในการจําหนายข้ี
คางคาวไดตามความเหมาะสม 
            นอกจากนี้วัดยังมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการศูนยอํานวยการทองเท่ียว (ถํ้าคางคาว) 
อีกดวย ซ่ึงปจจุบันคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย 
คณะกรรมการในตําแหนง 

  1. เจาอาวาสวัดเขาชองพราน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.กํานันตําบลเตาปูน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.หัวหนาเขตหามลาสัตวปาเขาชองพราน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  5.อาจารยใหญโรงเรียนวัดชองพราน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
  1. นายผิน ขําเจริญ 
  2. นายนม ชานุ 
  3. นายจําลอง ทองรุง 
  4. นายบุญท้ิง โมเล็ก 
  5. นายแล หุนโกน 
  6. นายสุนทร สมจิต 
  7. นายหอม บัวเบา 
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 ดังนั้น จะเห็นวา ในยุคปจจุบัน เจาอาวาสพยายามดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจการ และ
มีการจัดการผลประโยชนของวัดมากข้ึน ดังจะเห็นไดจาก การแตงต้ังกรรมการวัดเปนจํานวนมาก 
เกือบ 70 คน โดยแตงตั้งจากชาวบานในชุมชนท่ีมาจากหลายๆ หมูบาน อยางไรก็ตาม พระครูวิสุ
ทธาธิคุณ กลาววา การแตงต้ังกรรมการวัดนั้นก็มีเง่ือนไขและกฎเกณฑกําหนดไว มิไดแตงต้ังตาม
อําเภอใจโดยไมไดไตรตรองคัดเลือก ซ่ึงพระครูวิสุทธาธิคุณใหสัมภาษณวา  
          “กรรมการวัดเปนตัวแทนจากชุมชน ตองเปนคนท่ีใสใจเร่ืองศาสนา มีศีลธรรม หลักการตั้ง
กรรมการวัดคือ  1.มีศีล  2.เปนท่ียอมรับในชุมชน  3.มีอายุไมต่ํากวา 25 ป  และ 4. ตองเปนเพศชาย” 
นอกจากนี้พระครูวิสุทธาธิคุณไดกลาวเพิ่มเติมตอวา “ยุคอาตมาจัดต้ังกรรมการมีระเบียบงายๆวาจะ
ไมเอาผูนําทองถ่ินมาเปนกรรมการวัด เพราะคุณจะหนักใจโดยปริยาย มันไมเปนอิสระ  และไม
ยุติธรรมตอวัด ก็เพราะวา คร่ึงหนึ่งของผูใหญบาน  กํานันมักไมเขาวัด ไมรูเพราะอะไร  มีมาเฉพาะ
เทศกาล  เพราะขัดไมได …” (สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2546) 
          จะเห็นวาในการแตงต้ังคณะกรรมการวัดนั้นมีการกันผูหญิง และผูนําทองถ่ินท่ีมีตําแหนง
ทางการปกครอง หรือตําแหนงราชการออกไปโดยอางวา ขาดความเปนอิสระในการเขามาทําหนาท่ี
ชวยงานท่ีวัด 
 
  การจัดการซ้ือขายขี้คางคาว 
           การซ้ือขายข้ีคางคาวในยุคปจจุบันไดมีการออกระเบียบเปนประกาศแถลงการณติดไวท่ี
บริเวณวัด ซ่ึงไดมีระเบียบกฎเกณฑท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหลายประการ และมีคณะกรรมการเขา
มาควบคุมดูแลในเร่ืองดังกลาว  
           ท้ังนี้ ในป พ.ศ.2543 เจาอาวาสและกรรมการวัดไดมีการจัดระบบ และประกาศเปนระเบียบ
การซ้ือขายข้ีคางคาว โดยไดออกแถลงการณ เร่ืองมูลคางคาววัดเขาชองพราน ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 
2542 (ดูรายละเอียดจากเอกสารในภาคผนวก) จัดระเบียบการซ้ือขายข้ีคางคาวใหม โดยยกเลิก
ระบบการจับสลากผูมีสิทธ์ิซ้ือขายข้ีคางคาว เปล่ียนเปนใหผูซ้ือมาซ้ือกับทางวัดโดยตรง ในวันเสาร
ตั้งแต18.00 นาฬิกา เปนตนไป กรณีท่ีผูซ้ือจํานวนมากต้ังแต 60 ถังข้ึนไปและเปนเกษตรกรจะไดรับ
การพิจารณากอน แตผูซ้ือตองนําถุงปุยมาใสข้ีคางคาวเอง โดยทางวัดขายในราคาถังละ 100บาท 
หรือกระสอบ(ปุย) ละ300 บาท (1กระสอบใสได 3 ถัง) โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลคางคาว ทํา
หนาท่ีควบคุมดูแลและจัดจําหนายข้ีคางคาวในแตละคร้ัง  
            ตอมาในป พ.ศ. 2544 ทางวัดโดยมติท่ีประชุมกรรมการวัดไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการซ้ือ
ขายข้ีคางคาวใหม โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการซ้ือดวยการเปดจําหนายบัตรมูลคางคาว จํานวน 250 
ใบตอครัว เร่ิมขายตั้งแตเวลา 08.00 – 11.00 น.บัตรละ 350 บาท บัตร 1 ใบจะไดมูลคางคาว 1 
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กระสอบ (หรือ 3 ถัง) โดยกําหนดให 1 คนซ้ือไดไมเกิน 3 ใบ และหามเด็กอายุต่ํากวา 15 ปซ้ือบัตร
ดังกลาว นอกจากน้ี ไดออกระเบียบหามมิใหกรรมการวัด      ข้ีคางคาวและรานคาท่ีขายของอยูใน
บริเวณวัด มีสิทธ์ิในการซ้ือข้ีคางคาว ท้ังนี้ การซ้ือขายข้ีคางคาวใหอยูภายใตการควบคุมดูแล และ
การจัดระเบียบของคณะกรรมการซ้ือขายข้ีคางคาว ระเบียบใหมดังกลาวเริ่มใชมาต้ังแต วันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2544 จนถึงป พ. ศ. 2545  
            อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ การขายข้ีคางคาวในแตละคร้ังทางวัดจะกันข้ีคางคาวสวนหนึ่ง
ไวกอนเพื่อนําไปบรรจุถุงสําหรับขายปลีกใหนักทองเท่ียวและผูซ้ือขายยอยในวันท่ีมีตลาดนัด ถุงละ 
20 บาท ซ่ึงจํานวนท่ีกันไว ก็แลวแตกรรมการจะพิจารณา ซ่ึงไมเทากันในแตละคร้ัง หากเปนชวง
เทศกาลทองเท่ียวก็อาจเก็บไวเองมากกวาฤดูกาลปกติ 
           ตอมาในป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน ทางวัดไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบการซ้ือขายข้ี
คางคาวอีกเล็กนอย โดยจากเดิมท่ีกําหนดโควตาในการซ้ือบัตรมูลคางคาวไดคนละไมเกิน 3 ใบ ได
เปล่ียนเปนวิธีการใหทุกคนลงชื่อเขาคิวกันกอน หลังจากนั้นจะนับข้ีคางคาวท่ีเก็บไดท้ังหมด แลว
นําจํานวนผูซ้ือท่ีเขาคิวไดมาหารเฉล่ียกับจํานวนข้ีคางคาทั้งหมด ซ่ึงทําใหแตละคนจะไดซ้ือข้ี
คางคาวในจํานวนเทาๆกัน ในราคากระสอบละ 360 บาท โดยเศษท่ีเหลือกับสวนท่ีทางวัดกันไว
ตั้งแตตนนั้น ทางวัดอาจนําออกประมูลขายภายหลังจากทําการซ้ือขายตามโควตาหรือตามท่ีเฉล่ียให
ทุกคนเสร็จแลว 
            เหตุการณตอไปนี้เปนสถานการณท่ีบันทึกไดจากการสังเกตภาคสนามในวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2546 ระยะเวลา 8.00 – 13.00 น. 

   
บันทึกเหตุการณการซ้ือขายขี้คางคาว 
วันเสารท่ี 12 ก.ค. 46 เวลา 8.00-13.00 น. 
             มีผูซ้ือมารอซ้ือข้ีคางคาวต้ังแต 7 โมงเชา เวลา 11.00 – 12.00 น. มีกรรมการวัดมาจัดการซ้ือ
ขายข้ีคางคาวดวย โดยแบงกรรมการซ้ือข้ีคางคาวจากชาวบานท่ีโกยออกมา จํานวน 10 คน  วันเสาร
นี้เปนเวรของกรรมการวัดจากหมู 4 ต.เตาปูน โดยกรรมการชุดนี้จะมีหนาท่ีชวยโกยข้ีคางคาวใส
กระสอบพลาสติก ความจุกระสอบละ 3 ถัง และกรรมการจะมีหนาท่ีคาจางใหคนโกยถังละ 20 บาท 
โดยท่ีคนโกยนําข้ีคางคาวของแตละคนมาแยกกองเอาไวจนหมด แลวกรรมการจึงตักข้ีคางคาวตอ
หนาชาวบานท่ีเปนผูโกยออกมา แลวมัดกระสอบแยกเปนกองๆ แลวจึงนับเปนคาจางใหคนโกย จะ
ทําอยางนี้ไปจนกระท่ังโกยข้ีคางคาวจนหมดประมาณ10.30 น. 
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จากน้ันจะเปนการขายข้ีคางคาว กรรมการขายข้ีคางคาวจํานวน 5 คน ซ่ึงเปนกรรมการวัด
เกี่ยวกับข้ีคางคาวโดยเฉพาะ นําโดย นายจรูญ วันชะเอม พรอมกรรมการอีก  4 ทาน รวมท้ังยังมี
ผูชวยเจาอาวาสวัดเขาชองพราน (พระนอย) มานั่งดูอยูดานหลังอีกดวย กรรมการชุดขายข้ีคางคาวน้ี 
จะตองมาทุกวันเสาร และมีหนาท่ีขานรายช่ือผูซ้ือข้ีคางคาวท่ีมาเซ็นช่ือเอาไวตามลําดับกอนหลัง 
และจัดสรรจํานวน โดยการเฉล่ียจากจํานวนข้ีคางคาวท่ีมีท้ังหมดในวันนั้น วันนี้มี 21คิว ดังนี้ 

  1.  นายต๋ี  ดําเนินสะดวก  4 คน จํานวน 8    กระสอบ 
  2.  นายมนัส บานแพว  6 คน จํานวน 12  กระสอบ 
  3.  นายสงวน    2 คน จํานวน  4   กระสอบ 
  4.  นายแดง  บานแพว  2 คน จํานวน  4   กระสอบ 
  5.  นายเล็ก  ดําเนินสะดวก 2 คน จํานวน  4   กระสอบ 
  6.  บานแพว   1 คน  จํานวน  2   กระสอบ 
  7.  นางนอย    2 คน  จํานวน  4   กระสอบ 
  8.  วิชัย  บานแพว  5 คน จํานวน 10 กระสอบ 
  9.  ประเสริฐ  บางมด  5 คน จํานวน 10 กระสอบ 
  10.นายบันดาล     1 คน จํานวน  2   กระสอบ 
  11.นภาพร  เตาปูน  2 คน จํานวน  2   กระสอบ 
  12.ประสาร ดําเนิน  1 คน  จํานวน  2   กระสอบ 
  13.วิชัย  ดําเนิน   3 คน จํานวน  6   กระสอบ 
  14.ฤดี      4 คน จํานวน  8   กระสอบ 
  15.นายศักดิ์   5 คน จํานวน 10 กระสอบ 
  16.สุกัลยา   6 คน จํานวน 12 กระสอบ 
  17.นันทพร  กทม.  3 คน จํานวน  6   กระสอบ 
  18.สําเริง  ราชบุรี  2 คน  จาํนวน  4   กระสอบ 
  19.สมหมาย   5 คน จํานวน 10   กระสอบ   
  20.วันเพ็ญ   8 คน จํานวน 16 กระสอบ 
  21สมควร   2 คน จํานวน  4   กระสอบ 

หลังจากท่ีกรรมการขานช่ือตามคิวท้ังหมดแลว ยังมีข้ีคางคาวเหลือ 33กระสอบ กรรมการฯ
จึงประกาศประมูลทันที โดยแบงการประมูลออกเปน 2 รอบ เพราะรอบแรก 20 กระสอบ ประมูล
ไดกระสอบละ 451 บาท รอบสอง 13 กระสอบ ประมูลไดราคากระสอบละ 432 บาท  
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คิวแตละคิวจะมีจํานวนคนไมเทากัน กรรมการซ้ือขายข้ีคางคาวจะนับจากจํานวนคนเปน
หลักแลวเฉล่ียจํานวนปุยข้ีคางคาวอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดท่ีเครงครัดดวยวาผูซ้ือ
ทุกคนจะตองแสดงตัวตอหนากรรมการวัดดวย และหามมิใหนําช่ือเด็กท่ีอายุนอยกวา 15 ป มาลงช่ือ
เพื่อซ้ือมูลคางคาว ท้ังนี้โดยใหกรรมการซ้ือขายข้ีคางคาวของวัดฯ เปนผูควบคุมดูแล 

ระหวางท่ีมีการขานช่ือกรรมการขายข้ีคางคาว จะประกาศกติกาในการซ้ือข้ีคางคาวให
ทราบรวมกัน อาทิ การซ้ือข้ีคางคาวทุกคนมีสิทธ์ิเทากัน จะเฉล่ียจากจํานวนข้ีคางคาวท่ีมีอยู และจะ
เปนไปอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา ขอใหม่ันใจได และการซ้ือข้ีคางคาวผูซ้ือเองก็จะตองซ่ือสัตย
ดวย โดยการจะตองแสดงตนทุกคน หามไมใหนําเด็กท่ีอายุต่ํากวา 15 ป มาลงช่ือซอข้ีคางคาวดวย 
จากการสอบถามผูซ้ือสวนใหญเปนผูซ้ือขาประจําท่ีมาจาก อ. ดําเนินสะดวก และรูกติกาเปนอยางดี 
ในกรณีนี้เจออยู 2 กรณี  และยังมีกรณีท่ีเขียนช่ือคน 2 คน แตเม่ือกรรมการขอใหแสดงตัว กลับมี
เพียงคนเดียวเปนครูโรงเรียนชองพรานวิทยา ทางกรรมการวัดจึงใหบุคคลท่ีมีช่ือรวมมาแสดงตัว
กอนจึงจะขายข้ีคางคาวใหได  

อนึ่งคณะกรรมการตางๆเก่ียวกับการซ้ือขายข้ีคางคาวน้ี “คณะกรรมการซ้ือขายมูลคางคาว” 
จะมีอํานาจสูงสุด  และได รับเ บ้ียเ ล้ียงตอบแทนมากที่ สุดประมาณคร้ังละ  500บาท  สวน
คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ไดแก คณะกรรมการนับจํานวนมูลคางคาว คณะกรรมการบรรจุและขนมูล
คางคาวเหลานี้จะไดเบ้ียเล้ียงคร้ังละ 100-120บาท อยางไรก็ตามในระหวางดําเนินการ ทางวัดจะมี
อาหาร  เคร่ืองดื่มใหบริการกรรมการท่ีมาชวยงานทุกคน  คณะกรรมการชุดตางๆยกเวน
คณะกรรมการซ้ือขายมูลคางคาวจะเปนคณะกรรมการท่ีผลัดเปล่ียนเวียนกันมาจากชุมชนในหมู
ตางๆ แตก็จะเปนกลุมของกรรมการวัดชุดใหม สวนคณะกรรมการซ้ือขายมูลคางคาวจะเปน
กรรมการที่ลงนามแตงต้ังโดยเจาอาวาสภายใตมติท่ีประชุมใหญและปฏิบัติหนาท่ีตลอดป  สําหรับ
กรรมการซ้ือขายมูลคางคาวชุดปจจุบันนี้ ไดรับการแตงต้ังสืบตอเนื่องมา 3 สมัยแลว  

สําหรับการเก็บหรือโกยข้ีคางคาวออกมาจากถํ้านั้นก็ยังเปนไปตามระบบเดิม กลาวคือ ทาง
วัดจะเปดประตูถํ้าใหชาวบานเขาไปทําการโกยข้ีคางคาวต้ังแต 04.00 น เปนตนไป จนถึง 12.00 น. 
ชาวบานผูใดตองการโกยข้ีคางคาวก็สามารถเขาไปดําเนินการไดทันที แตในทางปฏิบัติจะเปนไปใน
ลักษณะท่ีไดรับการจับจองพื้นท่ีในถํ้าไวแลว โดยชาวบานแตละคนจะรูกันวาพื้นท่ีบริเวณใดเปน
ของผูใดจองไว มักเปนพื้นท่ีท่ีไดมีการสืบทอดตอกันมาต้ังแตรุนพอแมหรือปูยาตายายแลว ซ่ึงผูท่ี
เก็บข้ีคางคาวไดมีการเขาไปขุดหลุมต้ืนๆ และปรับพื้นท่ีโดยการเกล่ียหินออกไปเปนหลุมขนาดไม
ใหญมากและไมลึกเพื่อใหคางคาวลงมาถายและการปรับพื้นท่ีขุดหลุมไวเปนการแสดงใหเห็นวา 
พื้นที่ดังกลาวมีผูใชสิทธ์ิจับจองไวแลว แตไมมีการติดปายช่ือไวท่ีหลุมแตอยางใด เพราะตางคน ตาง
ก็รูกันวาพื้นท่ีของตนเองอยูบริเวณใด ซ่ึงนางสมพิศ  อินนุ ผูเก็บข้ีคางคาวรายหนึ่งใหสัมภาษณวา  
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   ผูสัมภาษณ : พี่มีท่ีเก็บขี้คางคาวเยอะไหม 
   นางสมพิศ : ก็มีเปนหลุม เปนหลุม 
   ผูสัมภาษณ :  แลวจองยังไง 
 นางสมพิศ  :  สวนใหญไมไดจองหรอก เขาไปแยง

กัน ใครไปกอนก็ไดเยอะ แตมากํานันคนกอน เขาบอกวาใหแบง
ไปเลย ท่ีของใครท่ีของมันเปนสวน  ตอนนี้ก็ไมมีใครแยงใคร 

   ผูสัมภาษณ :  พี่หลงหลุมบางไหม  
   นางสมพิศ  : ไมมี หลงไมได เขาดา  
   ผูสัมภาษณ  :  สมมติ เสารนี้ไมวาง หรือปวยทํายังไง  
   นางสมพิศ  :  ก็ใหพี่ๆ นองๆ ไปเก็บ  
   ผูสัมภาษณ  :  จางไดไหม  
   นางสมพิศ :  ไมได  

หรือกรณีของนายกลอง แหยมแจม อายุ 50 ป ผูเก็บข้ีคางคาวอีกรายหน่ึงก็เชนเดียวกัน ได
ขุดข้ีคางคาวสืบทอดมาต้ังแตรุนพอแม นายกลองบอกวา “ตามเขามาต้ังแตพอแม พอพอแมส้ินก็ทํา
ตอ โกยตอเม่ือกอนตองแยงกัน เดี๋ยวนี้ไมตองแยง แองใครแองมัน” (สัมภาษณ 13 กรกฎาคม 2546)  

ดังนั้น จะเห็นไดวาในสวนของการเก็บข้ีคางคาว แมวาทางวัดจะไมไดออกกฎเกณฑ
ควบคุมมากนัก แตก็ไมคอยเกิดปญหาความขัดแยงกันในทางปฏิบัติ เนื่องจากการเก็บข้ีคางคาว ไดมี
การสืบปฏิบัติกันมาต้ังแตรุนปูยาตายาย และพอแมจนทุกคนตางรูกันวาบริเวณใดเปนสิทธ์ิจับจอง
ของใคร จึงไมมีการแยงชิงพื้นท่ีกันในการเก็บข้ีคางคาว ซ่ึงลักษณะการเกื้อกูลกันดังกลาวอาศัย
ความสัมพันธเชิงพึ่งพาแบบเครือญาติเปนหลักนั่นเอง  

อีกประการหนึ่งพบวา ชาวบานท่ีเขามาเก็บข้ีคางคาวสวนใหญจะเปนชาวบานหมูท่ี 4 
เนื่องจากเปนหมูท่ีไมคอยมีท่ีดินหรือท่ีนาเปนของตนเอง มักจะประกอบอาชีพ เชานาทําหรือรับจาง 
ในขณะท่ีหมูอ่ืนๆ หรือแมกระท่ังชาวบานในหมูท่ี 2 ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีถํ้าคางคาวโดยตรงก็ยังไมคอยมา
เก็บข้ีคางคาวกัน เพราะมักจะมีท่ีดินทํากินของตนเอง และมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีเม่ือ
เปรียบเทียบกับชาวบานในหมู4 ประกอบการเก็บข้ีคางคาวน้ันผูเก็บตองทนกับกล่ินเหม็น และบาง
รายอาจมีอาการแพ คันอีกดวย ดังน้ันผูท่ีไมเดือดรอนเร่ืองเงินรายไดจึงไมอยากเขามาเก็บข้ีคางคาว 

ปจจุบันทางวัดจายคาจางเก็บข้ีคางคาวใหแกชาวบานในอัตราถังละ 20 บาท โดยให
ชาวบานขนข้ีคางคาวท่ีโกยไดออกจากถํ้ามากองไวบริเวณลานท่ีวัดจัดให ซ่ึงจะมีกรรมการนับ
จํานวนคอยควบคุมและนับจํานวนของแตละคนที่ทําได โดยใชวิธีแจก”ติ้ว” (ไมไผเหลาเปน
กานยาวๆประมาณตะเกียบ) แลวนับจํานวนท่ีแตละคนไดรับก็จะทราบจํานวนของแตละคน      
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จากน้ันเม่ือรวมจํานวนที่แตละคนได ทางวัดก็จะจายเงินใหตามจํานวน ซ่ึงท่ีผานมาพบวาเคยมีผูทํา
รายไดมากท่ีสุดภายในครึ่งวันเปนจํานวน 2,000 บาท (100ถัง) และนอยท่ีสุดเทาท่ีเคยพบวาคือ 80
บาท (4ถัง)  
 
การมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยว(เจาอาวาส) 
 "ปญหาท้ังหลายแกไขไดหมด ปญหาท่ียังแกไมไดมีนอย ทองเท่ียวแกไมได ตองใชความ
รวมมือหลายดาน โดยเฉพาะผูมีอํานาจส่ังงบประมาณในการชวยเหลือดูแลเพราะเขามองวาไม
สําคัญมองวาท่ีวัดๆไมไดปดกั้น มีแตรองขอเพราะวาทองเท่ียวเปนประโยชนสวนรวม” 
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บทที่ 5 
สรุป   อภิปรายและ   ขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง "การส่ือสารและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเท่ียว

เชิงนิเวศ  กรณีศึกษาถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ลักษณะการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้าคางคาวในปจจุบัน ตลอดจนวิเคราะหถึงกระบวนการ
ส่ือสารและการมีสวนรวมของชุมชนในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถ้ําคางคาว วัดเขาชองพรานและ 
เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศภายใตกรอบการมีสวนรวมของ
ชุมชน  

งานวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสํารวจภาคสนาม(Field Survey) การ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) การสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth 
Interview)และการสนทนากลุม (Focus Group) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางไดแกประชากรในชุมชนเตาปูน 9 หมูบานรวมทั้งส้ิน 45 ราย ชวงระยะเวลาที่ศึกษาคือเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม 2546 

การวิเคราะหผลขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได ทีมวิจัยไดนํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีการ
เชิงคุณภาพ ไดแกการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) การตีความหมายขอมูล 
(Interpretation) และการอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship 
Explanation) ท้ังนี้เม่ือไดผลและขอสรุปแลวจึงนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการพรรณนาขอมูล
(Descriptive)ดังนี้ 

 
สวนท่ี1 ลักษณะการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ถํ้าคางคาววัดเขาชองพราน 
1.1 ลักษณะพื้นท่ีทางภูมิศาสตรของถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน 

ถาคางคาวตั้งอยูในบริเวณพื้นท่ีของวัดเขาชองพราน อ.เตาปูน  จ.ราชบุรีโดยมีพื้นท่ีท้ังหมด 77 ไร
โดยพ้ืนท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของวัดซ่ึงเปนเขตหามลาท่ีมีคางคาวมากท่ีสุดในประเทศ   ภายในถํ้าเปน
หินงอกหินยอย   เขาชองพรานมีสภาพเปนเขาเล็กๆยอดสูงประมาณไมเกิน 180 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล อุณหภูมิภายในถํ้าประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส   บริเวณใกลเคียงมีถํ้าประดิษฐาน
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พระพุทธรูป   ถํ้าพระนอน และมณฑปกรุพระ ตลอดจนซากเจดียปรักหักพัง  เปนพื้นท่ีปาเบญจ
พรรณท่ีคอนขางสมบูรณ และเปนแหลงทองเท่ียวในโครงการ Unseen  in Thailand  

จํานวนคางคาวท่ีมีมากถึง 17ชนิด และความงดงามจากการเดินทางออกจากถํ้าของ
คางคาวจํานวนมาก ดังคํารํ่าลือเรียกขานวา”คางคาว รอยลาน”นั้นดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังไทยและ
ตางประเทศในชวงเย็นใหแวะมายืนชมตั้งแต 17.00น.เปนตนไปจนถึงเวลาประมาณ20.30 น. และ
ชวงเชาต้ังแต05.00 น.ไปจนถึงเวลาประมาณ 7.00น.  

1.2 ลักษณะของชุมชนเตาปูนซ่ึงมีท้ังหมด 9 หมูบานภายใตการนําของกํานันสําเนียง 
สิทธิกูล   

1.2.1 การปกครอง 
1.2.2 เศรษฐกิจ 
1.2.3 สังคม 
ท้ังนี้พิจารณาจากโครงสรางทางสังคม ปรากฏวา โครงสรางทางอํานาจท่ีปรากฏใน

ชุมชนดังกลาวก็ไมคอยแตกตางไปจากชุมชนในชนบทไทยโดยทั่วไปกลาวคือ เปนชุมชนท่ีมี
ลักษณะเปนการปกครองสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินตามแบบราชการบริหารของไทย โดยชุมชน
รอบบริเวณถํ้าคางคาวซ่ึงไดแก ตําบลเตาปูน และบางสวนของตําบลนางแกว เปนพื้นท่ีท่ีอยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบล และบางสวนของชุมชนเขาชองพราน (หมูท่ี 2 ของตําบลเตา
ปูน) ไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของเทศบาลตําบล 

 
1.3 กลุมอํานาจท่ีเขามาเกี่ยวของในเร่ืองการจัดการแหลงทองเท่ียว 
1.3.1 เจาอาวาสและพระวัดเขาชองพราน 
1.3.2 ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/อบต. ) 
1.3.3 ครูใหญและผูชวยครูใหญโรงเรียนวัดเขาชองพราน 
1.3.4 นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง 
1.3.5 สภต.เตาปูน(ตํารวจทองเท่ียว) 
1.3.6 หัวหนาเขตและเจาหนาท่ีเขตหามลาสัตวปาเขาชองพราน 
1.3.7 กรรมการวัด 
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สวนท่ี 2  : กระบวนการส่ือสารและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน 

2.1 กระบวนการส่ือสารภายในชุมชน  พบวาส่ือบุคคลมีบทบาทมาก ลักษณะการ
ไหลเวียนของขาวสารอยูในแนวด่ิงและแนวนอน คือไหลจากเจาหนาท่ีรัฐ  ผูนําชุมชนและผูนําทาง
ความคิดไปสูชาวบาน  ในขณะเดียวกันชาวบานก็มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง
ชาวบานดวยกันเองโยมี “วัด”เปนศูนยกลางและมีเครือขายระหวางกัน 

2.2  กระบวนการส่ือสารภายนอกชุมชน    พบวามีการสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย
ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  นับตั้งแตอบต.  เทศบาล   ตํารวจ    
กรมอนุรักษ  ททท. 

2.3 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศถํ้าคางคาว วัดเขา
ชองพราน  จากการศึกษาพบวา ชุมชนเตาปูนเปนชุมชนชนบทท่ัวไปท่ีชาวบานมีอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม รองลงมาคือรับจางท่ัวไป   ชาวบานท้ัง 9 หมูบานมีเช้ือชาติไทยและไทยมอญ  โยหมูท่ี 
2และหมูท่ี 4 มีพื้นท่ีติดกับวัดและถํ้าคางคาว  จึงมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเท่ียวมากกวา
หมูบานอ่ืนๆ 
 ดร.ปวย อ้ึงภากร (ประเวศ  วะสี,2541:  38-39) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนวาความเปน
ชุมชนแกไขปญหาไดทุกชนิด ท้ังดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การเมืองและ
สุขภาพ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ปรากฏภาพชัดเจนในชุมชนเตาปูนซ่ึงมีถํ้าคางคาวรอยลานอันเปนท่ีมาของวาท
กรรมา คางคาวสรางโรงเรียน และอีกหลายๆ คําอันทําใหเขาใจไดวาคางคาว นอกจากจะสราง
ช่ือเสียงแลวยังสรางรายไดมหาศาลแกผูดูแลและชุมชน 
 ในขณะเดียวกันก็สรางความขัดแยงมากมายจากผลประโยชนมหาศาล เกิดการปะทะชวง
ชิงมาหลายยุคหลายสมัย ทวาดวยการมีผูนําวัดโดยเฉพาะเจาอาวาสวัดท่ีมีเมตตาและปราดเปร่ือง
ดวยการดึงชาวบานทุกหมูบานเขามาเปนกรรมการวัดอยางแยบยล กอใหเกิดการส่ือสารท่ีชวยสราง
ความสัมพันธอันดี ตลอดจนความเขาใจในส่ิงท่ีเห็นและเปนอยูอยางชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังยังกอใหเกิด
ความรักทองถ่ิน รักคางคาว และรักชุมชนตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติท่ีแวดลอม นําสูการสราง
จิตสํานึกท่ีดีแกลูกหลานและนักทองเท่ียวท่ีผานพบ 
 กุศโลบายในการบริหารจัดการของเจาอาวาสวัดเขาชองพราน กอใหเกิดการจัดการแหลง
ทองเท่ียวท่ีดี นักต้ังแตการตั้งกรรมการวัด 80 คน (ปจจุบันคงเหลือ 69 คน) จากทุกหมูบาน โดยแบง
หนาท่ีหลักๆ คือ กรรมการดูแลเร่ืองศาสนาและประเพณีภายในวัด กรรมการดูแลรานคา กรรมการ
ดูแลซ้ือขายมูลคางคาว และกรรมการศูนยอํานวยการทองเท่ียว 
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สวนท่ี 3 : แนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศภายใตกรอบการมี
สวนรวมของชุมชน   

พบวาเจาอาวาสเปนผูนําทางความคิดท่ีมีบทบาทสูง เปนเจาของสถานท่ีแหลงทองเท่ียว 
เปนผูธํารงพระพุทธศาสนา  มีความนาเช่ือถือ สามารถส่ือสารกับชาวบานและหนวยงานตางๆไดดี  
มีอํานาจบารมีใหคุณใหโทษแกสมาชิกในชุมชนได   อาทิ  การเขาเปนกรรมการวัด กรรมการ
รานคา  กรรมการซ้ือขายมูลคางคาว   ฯลฯ  ท้ังนี้การเขามามีสวนรวมของชุมชนมีผลประโยชน
รวมกันท้ังการพึ่งพิงแรงงานและการพ่ึงพิงเชิงเศรษฐกิจ กระท่ังเกิดวาทกรรมในชุมชนวา คางคาว
อุปถัมภ หรือคางคาวสรางโรงเรียน 

กุศโลบายในการบริหารจัดการของเจาอาวาสวัดเขาชองพราน กอใหเกิดการจัดการ
แหลงทองเท่ียวท่ีดี นับต้ังแตการตั้งกรรมการวัด 80 คน (ปจจุบันคงเหลือ 69 คน) จากทุกหมูบาน
โดยแบงหนาท่ีหลักๆคือ กรรมการดูแลเร่ืองศาสนาและประเพณีภายในวัด  กรรมการดูแลรานคา 
กรรมการดูแลซ้ือขายมูลคางคาว และกรรมการศูนยอํานวยการทองเที่ยว 

 
การอภิปรายผล    

ผลสรุปจากการศึกษาชุมชนรอบบริเวณถํ้าคางคาว โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ การ
จัดการผลประโยชนของถํ้าคางคาวพบวา ลักษณะโครงสรางทางสังคม สภาพแวดลอมของชุมชน
และกลไกลดานวัฒนธรรมของชุมชนมีความสัมพันธและตางมีบทบาทหนาท่ีในการทํางานรวมกัน
ซ่ึงมีผลใหการจัดการผลประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงการ
จัดเก็บรายไดจากข้ีคางคาว สามารถดําเนินการไปไดดวยดีและสามารถธํารงระบบนิเวศของถํ้า
คางคาวอันเปนแหลงท่ีมาของรายได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เศรษฐกิจของชุมชนใหคงอยูตอไปได
เปนอยางดี 
 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแหลงทองเที่ยว คือ  
1)วัดขาดกําลังคน 

2)ขาดทิศทางการพัฒนาในมิติของการอนุรักษ 
3)ปญหาเร่ืองความขัดแยงเร่ืองผลประโยชนจากมูลคางคาว 
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ขอเสนอแนะ 

1)หนวยงานภาครัฐ ควรใหการสนับสนุนเร่ืองการใหความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศแกเจาของสถานท่ี ตลอดจนกรรมการวัดและชุมชน 

2)เจาของสถานท่ีควรจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยอาจจัดทําในรูปของ หองสมุด  
หองนิทรรศการ ฯลฯเพื่อใหนักทองเท่ียว  นักวิจัย และผูสนใจเขาไปชมและคนควาได 

3)ผูนําของวัด โรงเรียนและชุมชนควรรวมมือกันเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนมีความรูและ
จิตสํานึกในเร่ืองแหลงทองเท่ียวอันทรงคุณคาในทองถ่ินของตน  โดยอาจหาเครื่องมือมาชวย
กระตุน  เชน การเรียนการสอนในหองเรียน  การจัดกิจกรรมเพื่อความรูและความเพลิดเพลิน การ
ทํางานประดิษฐตุกตาคางคาว  ฯลฯ 
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วันเพ็ญ  พนิเผือก. การรับทราบขาวสาร ความรู  ความตระหนกัและการมีสวนรวมของ 
 ประชาชนในทองถ่ินท่ีมีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม: กรณีศึกษาเกาะเกร็ด  จังหวัด 
 นนทบุรี.  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ    
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย: 2544. 
วันชัย  เจอืบุญ. การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในพ้ืนท่ีอุทยาน

แหงชาติหวยน้ําดัง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม, 2545. 
วิทยาภรณ  จรัสดวง. การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศเขต

หามลาสัตวปาทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวดัพัทลุง, 2544. 
สมสกุล  แอลเฟรด. พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชนใน

ทองถ่ิน กรณศึีกษา เกาะลาน เมืองพัทยา, 2540. 
สมศักดิ์ พิริยโยธา. ปจจัยทีมี่ผลตอการมีสวนรวมในการจดัการปาชายเลน ชุมชนบางเตย  

อําเภอเมือง จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: 2542. 

สุชิน  ศิลธรรม. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการดานการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานเกาะปากจ่ัน ต.ปากจ่ัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา, 2545. 

สุธาทิพย ประสพสุข. การมีสวนรวมของชุมชนในการจดัการปาชุมชนบานพัฒนวรพงษ จังหวัด 
เพชรบูรณ. วทิยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: 2546. 

อุทัย ทักษณิธรรม. การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยประชาชนในทองถ่ิน กรณศึีกษา หมูบาน
คีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2542. 
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สัมภาษณ  

1. กลุมผูมีตําแหนง  จํานวน 15 คน 
กองหลา  มีสวสัดิ์. รองประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน  หมูท่ี 6, 
  สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
กิจธนศักดิ์  ขําเจริญ. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หมูท่ี 5,  
 สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
จรูญ เอ้ียวตระกูล. นายกเทศมนตรี ตําบลเขาขวาง, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
ณรงค  ชินเวช. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หมูท่ี 4, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
เท่ียง นวมนารี. ไวยาวัจกรวดัเขาชองพราน, สัมภาษณเม่ือ 20 สิงหาคม 2546. 
บุญชู  สุขเจริญ. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หมูท่ี 8, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 

ประยงค  ปุลิมะ. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หมูท่ี 1, สัมภาษณเม่ือ 13 
กรกฎาคม 2546. 

พระครูวิสุทธาธิคุณ. เจาอาวาสวัดเขาชองพราน, สัมภาษณเม่ือ 13 สิงหาคม 2546. 
พระวิเชยีรสีลสวโร. รองเจาอาวาสวัดเขาชองพราน, สัมภาษณเม่ือ 30 สิงหาคม 2546. 
พระสมชัยนิสสโก. ผูดูแลจัดการซ้ือขายมูลคางคาว, สัมภาษณเม่ือ 30 สิงหาคม 2546. 
ยม  ฉิมพาลี. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หมูท่ี 7, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
แล หุนโกน. ผูใหญบานหมู 4 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
ศักดิ์ รมโพธ์ิ. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หมูท่ี 4, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
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สกุล  นุเจิ่น. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หมูท่ี 5, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
สะอาด สิทธิกูล. อดีตกรรมการวัดเขาชองพราน, สัมภาษณเม่ือ 13 สิงหาคม 2546. 
 

2. กลุมผูไมมีตําแหนง 
2.1 คนเก็บข้ีคางคาว จํานวน 5 คน 

กลอง แหยมแจม. คนงานโกยข้ีคางคาว หมูท่ี 4 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
เต้ีย  โตชรา. คนงานโกยข้ีคางคาว  หมูท่ี 4 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
นอง  โตชรา. คนงานโกยข้ีคางคาว  หมูท่ี 4 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
เล็ก  อินนุ. คนงานโกยข้ีคางคาว  หมูท่ี 4 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
สมพิศ  อินนุ. คนงานโกยข้ีคางคาว  หมูท่ี 4 ตําบลเตาปูน , สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
 

2.2 ชาวบาน จาํนวน 24 คน 
1) ตําบลเตาปูน จํานวน 20 คน 

โก ไมทราบนามสกุล,  หมอแผนโบราณ ตาํบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 30 สิงหาคม 2546. 
กัญญา  ผองอราม. ชาวบานหมูท่ี 8 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
ครรชิต  ฮวดล้ิม. ชาวบานหมูท่ี 6 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
แถบ  จุเฉย. ชาวบานหมูท่ี 3 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
ทวีป  นุสละ. ชาวบานหมูท่ี 8 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
ธิดา  ณ  ปานแกว. ชาวบานหมูท่ี 2 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
น้ําผ้ึง  กราวพรรักษา. ชาวบานหมูท่ี 3 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
ประสิทธ์ิ  ผองอราม. ชาวบานหมูท่ี 8 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
ปรางคทิพย  สีมาก. ชาวบานหมูท่ี 4 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
เปยทิพย  โพธารส. ชาวบานหมูท่ี 9 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
พิเชษฐ  เอ่ียมสําอางค. ชาวบานหมูท่ี 5 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
มณี  นุสละ. ชาวบานหมูท่ี 8 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
รําเพย  พารา. ชาวบานหมูท่ี  9 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
เล็ก  ทองเผือก. ชาวบานหมูท่ี 7 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
วารี  ขุนสวัสดิ.์ ชาวบานหมูท่ี 1 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
วิกรานต  พันทาว. ผูเย็บตุกตาคางคาว ชาวบานตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 13 กรกฎาคม 2546. 
สมชาย  ทองด.ี ชาวบานหมูท่ี 5 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
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สําลี  สุขชู. ชาวบานหมูท่ี 6 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
สําเนียง  ฮวดลอม. ชาวบานหมูท่ี 6 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
อรพินธ  วีระพันธ. ชาวบานหมูท่ี 1 ตําบลเตาปูน, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
 

2) ตําบลนางแกว จํานวน 4  คน 
ปราณี  อรภักดี. ชาวบานหมูท่ี 7 ตําบลนางแกว, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
ภิรมย  ยุงศิริ. ชาวบานหมูท่ี 6 ตําบลนางแกว, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
สัมฤทธ์ิ  มาเวหา. ชาวบานหมูท่ี 6 ตําบลนางแกว, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
อรัญญา  ปานณรงค. ชาวบานหมูท่ี 7 ตําบลนางแกว, สัมภาษณเม่ือ 12 กรกฎาคม 2546. 
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                                                           การสนทนากลุม (Focus Group) 
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       บันทึกภาคสนาม : ถํ้าคางคาว                                                                                    มิถุนายน  2546 

หัวขอการสํารวจ วัน/เวลา/สถานท่ี ขอมูลท่ีสํารวจ 
การจัดสรร
ผลประโยชน 
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