
 
บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเปนแนวทางในการกําหนดกรอบและประเด็นในการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
2. แนวคิดปฏิสัมพันธ 
3. แนวคิดเครือขาย หรือเครือขายชุมชน 
4. เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
5. กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับชุมชน 
ชุมชน (community) ตามความหมายท่ีรวบรวมโดย กองวิจัยและวางแผนกรมตํารวจ 

(2536) ไดใหความหมายไววา ชุมชน คือ กลุมชนซ่ึงรวมตัวโดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันเดียวกัน 
จะอาศัยผูกพันในทางเช้ือชาติ เผาพันธุ ศาสนาเดียวกันตามจึงทําใหแตละบุคคลมีความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของสังคมน้ันๆ นอกจากนี้ยังใหความหมายของชุมชนอีกวาเปนกลุมบุคคลหลาย ๆ กลุมท่ี
รวมกันอยูในอาณาเขตเดียวกัน และผูคนเหลานั้นมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
มีการติดตอสังสรรคกัน มีผลประโยชนรวมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกัน รวมถึงมีความสามารถรวม
กําลังในการดําเนินการงาน กิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนรวมกัน มีความคิดไปในทางเดียวกัน และ
สามารถรวมกันแกไขปญหาของชุมชนของตนเองได 

ดังนั้น  จึงสามารถสรุปความหมายของคําวา  “ชุมชน” (community) ไดวาจะตองมี
สวนประกอบ ดังนี้ 

1. ประชาชนหรือคน (people) 
2. ความสนใจของคนรวมกัน (common interest) 
3. อาณาบริเวณและพื้นท่ี (area) 
4. การปฏิบัติตอกัน (interaction) 
5. ความสัมพันธของสมาชิก (relation) ท่ีผูกพันใหอยูรวมกันในสังคม 
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2.2 แนวคิดปฏิสัมพันธ 
ในสังคมมนุษยนั้นยอมมีการติดตอสัมพันธกันในลักษณะตาง ๆ ท่ีหลากหลายรูปแบบไมวา

จะในลักษณะบุคคลตอบุคคลหรือระหวางกลุมตอกลุม ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาวะการณหรือปรากฎการณ
ในทางสังคม ซ่ึงในแงของสังคมวิทยาเรียกวาเปนกระบวนการของการปะทะ สังสรรคหรือ
ปฏิสัมพันธทางสังคม ซ่ึง ยุทธ ศักดิ์เดชยนต (2517) ไดใหความหมายของปฏิสัมพันธทางสังคมวา
เปนการกระทํากิริยาโตตอบกันโดยคูกรณีคํานึงถึงความคาดหมายของอีกฝายหนึ่งเปนหลักปฏิบัติ 
ซ่ึงความคาดหมายตาง ๆ อาจเกิดจากการเอาบรรทัดฐานไปใชในการปรับสถานการณตาง ๆ วาง
กําหนดแบบแผนและพฤติกรรมตางๆ ยอมเร่ิมตนดวยสถานการณท่ีกําหนดโดยสังคม สังคม
กําหนดสถานการณไวสําหรับความสัมพันธตาง ๆ ทุกอยาง การปฏิสัมพันธหรือการปะทะสังสรรค
กันยอมอาศัยการติดตอกันโดยทางสัมผัสหรือการรับรู การติดตอระหวางบุคคลนั้นจะตองทําใหเกิด
ความเขาใจความหมายซ่ึงกันและกัน การปฏิสัมพันธจึงมีลักษณะเปนการส่ือสาร เชนเดียวกับ โสภา 
ชาติกุลชัย  (2533) ไดพูดถึงปฏิสัมพันธวาเปนการโตตอบสัมพันธ  กลาวคือ  ปฏิสัมพันธเปน
กระบวนการที่บุคคลสองคนหรือมากกวามีการติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกันทางสังคม เกิดความรูสึก
วาเปนพวกเดียวกัน เกิดการใชสัญลักษณ อันไดแก ภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนอากัปกิริยาทาทาง
ตาง ๆ และจากสัญลักษณนี่เองทําใหมนุษยเขาใจซ่ึงกันและกันกอใหเกิดสังคมมนุษยข้ึนมา ซ่ึง 
ณรงค เส็งประชา (2532) ไดมีการกลาววา ปฏิสัมพันธเปนกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึงแสดงกิริยา
อาการเพื่อตอบสนองอีกฝายหนึ่ง เชน การยิ้มกับเพื่อน การกระทําตอกันของมนุษย ซ่ึงไมมีรูปแบบ
ท่ีตายตัว และจะเกิดข้ึนเมื่อท้ังสองฝายเขาใจความหมายของส่ิงท่ีใชซ่ึงกันและกัน 

อุทัย หิรัญโต (2519) ยังไดอธิบายความหมายของปฏิสัมพันธเพิ่มเติมไปอีกวา การที่มนุษย
ต้ังแตสองคนหรือมากกวา ไดมีการติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกันคือการเรา ตอบสนอง และจากการที่
มนุษยมาอยูรวมกันเปนกลุมเปนพวกนี้เองทําใหตลอดชีวิตจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับคนอื่นจึง
เปนความสัมพันธ เปนกระบวนการติดตอสัมพันธกันทําใหเกิดการถายทอดแนวความคิด การเรียนรู 
การเลียนแบบ การมีอิทธิพลเหนือกวากัน การเช่ือฟง การตอตาน การแขงขัน การปรับตัว การรวมมือ 
ฯลฯ ซ่ึงเปนไประหวางบุคคลระหวางกลุมและหมุนเวียนเปล่ียนไปตามปรากฎการณทางสังคม 

ในสังคมมนุษย  การเกิดปฏิสัมพันธมักจะมีมากมายหลายรูปแบบซ่ึงแตละแบบมี
กระบวนการและวิธีการไมเหมือนกันซ่ึงไดมีการสรุปรูปแบบการมีปฏิสัมพันธซ่ึงเปนกระบวนการ
ท่ีสอดคลองกัน ดังนี้ 
  1) การแขงขัน (competition) ในการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมนั้นเปนการดิ้นรนตอสู
ระหวางบุคคลหรือระหวางหมูคณะซ่ึงอาจเปนไปโดยไมรูสึกตัวหรือโดยความต้ังใจก็ไดการแขงขัน
มีอยูในทุกสังคมแตตางกันท่ีแบบและขนาดของการแขงขันการแขงขันยอมมีผลเปนการยกระดับ
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มาตรฐาน การแขงขันจะมีมากและรุนแรงในสังคมท่ีซับซอนและมีการเปล่ียนแปลง การแขงขันเปน
กระบวนการที่ดําเนินอยูอยูเร่ือยไปไมหยุดยั้ง โสภา ชาติกุลชัย (อางแลว)  กลาววา แมแตละคนจะทํา
การโดยเห็นประโยชนสวนตัวใหไดกําไรมากท่ีสุดแตในท่ีสุดส่ิงท่ีแตละคนกระทําก็จะอํานวย
ประโยชนแกสวนรวมมากท่ีสุด 

2) การรวมมือ (cooperation) เปนการทํางานรวมกันชวยเหลือกันกระทํากิจกรรมอยางใด
อยางหน่ึงระหวางบุคคลหรือกลุมคือเพื่อใหบรรลุตามความมุงหมาย การรวมมือตางกับการแขงขัน
ในแงท่ีวา การแขงขันนั้นเปนการกระทําเพื่อใหบรรลุความสําเร็จอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงคนอ่ืน ๆ ก็
หวังจะประสบความสําเร็จอยางนั้น เปนการตางคนตางทําเพื่อหวังชัยชนะทําใหอีกฝายหนึ่งแพ แต
การรวมมือเปนการกระทําของกลุมท่ีมีผลประโยชนไดเสียรวมกัน การรวมมือกันจะทําใหเกิดผล
สําเร็จตามท่ีทุกคนตองการซึ่งแตละฝายก็ไดผลประโยชนซ่ึงไมจําเปนตองเทากันตามปกติ การ
รวมมือกันยอมเปนประโยชนแกฝายท่ีออนแอกวาเพราะฝายท่ีออนแอกวายอมหวังพึ่งฝายท่ีแข็งแรง 
การรวมมือและการขัดแยงกันอาจเปนอันตรายตอความคงอยูของกลุมหรือความเปนอิสระของกลุม 
โดยเฉพาะกลุมเล็กหรือออนแอกวา การรวมมืออาจทําใหกลุมถูกกลมกลืนและถูกรวมเปนกลุมใหญ
และแข็งแรงกวา  

3) การขัดแยง (conflict) มนุษยมักมีวัตถุประสงค มีความปรารถนาสวนตัว ความปรารถนา
ของแตละคนจะสอดคลองกันไดก็โดยการติดตอกันทางสังคมรวมกัน การปฏิสัมพันธทางสังคมทํา
ใหเกิดความคิดไปในการเดียวกัน คนท่ีอยูในสังคมเดียวกันมักมีความคิดไปในการเดียวกันตาง
สังคมจะมีแนวความคิดตางกัน การขัดแยงกันเปนการปฏิสัมพันธทางสังคมแบบหนึ่ง เกิดข้ึนเพราะ
ความขัดแยง ไมลงรอยกันอาจเปนเพราะความแตกตางทางความคิดเห็น การปฏิบัติ ตลอดจน
ผลประโยชน อุดมการณ ความเชื่อ ซ่ึงหากการท่ีบุคคลหรือกลุมชนพยายามรักษาผลประโยชนของ
ตัวเองก็ตองไปขัดแยงกับประโยชนของกลุมอ่ืน 

4) การสมานลักษณ (accommodation) การสมานลักษณเปนการปฏิสัมพันธเชนกันซ่ึง
บุคคลหน่ึงหรือกลุมคนปรับตัวเขาหากัน ซ่ึงอาจเปนการตกลงในลักษณะเปนขอตกลงรวมกันให
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการทําสัญญารวมกัน และลักษณะท่ีมีการตกลงกันดวยถอยทีถอยปฏิบัติ
ตอกัน หรือใหเกียรติซ่ึงกันและกันเพื่อเปนการระงับขอขัดแยงท่ีมีอยูใหหมดส้ินไป 

5) การปรับปรน (assimilation) การปรับปรนเปนกระบวนการดูดกลืนหรือทําใหเกิดการ
ยอมรับและเปนกระบวนการท่ีคอยเปนคอยไป การปรับปรนจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือบุคคลหรือกลุมคน
มีการปฏิสัมพันธทางสังคมตอกัน มีความเปนอยูวิถีชีวิตคอนขางคลายกัน มีความเช่ือประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอการปรับปรนกันไดงายข้ึน เชน 
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ความสะดวกในการคมนาคม อิทธิพลของส่ือมวลชล ตลอดจนความใกลชิดและความอดกล้ันโอน
ออนผอนตามก็ทําใหบุคคลปรับตัวใหเขากันได 

อุทัย หิรัญโต (2519) ยังไดกลาวตออีกวา ในลักษณะของการปฏิสัมพันธยังสามารถแยก
ออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ แบบธรรมชาติ ซ่ึงลักษณะแบบธรรมชาติมีความเช่ือกันวาเปนจุดเร่ิมตน
ของการมีปฏิสัมพันธ เปนการปฏิสัมพันธโดยบังเอิญไมมีการนัดหมายมากอนและการปฏิสัมพันธ
ประเภทนี้จะไมมีการเลือกสถานท่ีทุกสถานท่ีสามารถปฏิสัมพันธไดและการพูดคุยจะเปนเร่ืองท่ัว ๆ 
ไปแตจะมีการผสมผสานประเด็นปญหาบาง แตไมไดมุงเนนหาคําตอบท่ีแทจริงเปนการพูดคุยเพื่อ
แสดงความคิดเห็นเสียมากกวา ในลักษณะนี้บุคคลแตละบุคคลสามารถออกความคิดเห็นไดอยาง
เต็มท่ี 

ในลักษณะท่ีสอง คือ แบบกึ่งทางการ ในลักษณะน้ีจะมีลักษณะคลาย ๆ กับแบบธรรมชาติ
คือเปนการพบเจอโดยบังเอิญของบุคคลกับบุคคล หรือจะเปนในลักษณะคุยกันเปนกลุมยอยก็ได แต
จะไมมีการนัดเจอกัน ซ่ึงอาจจะเจอกันตาม ศาลาวัด รานอาหาร แตในลักษณะของการพูดคุยแรก ๆ 
อาจจะมีลักษณะเปนแบบธรรมชาติแตเนื่องจากประเด็นหรือปญหาท่ีคุยจะตองไดรับการแกไข
เนื่องจากมีผูไดรับผลกระทบหลาย ๆ ฝายการพูดคุยจึงคอนขางเปนทางการเพ่ือหาแนวทางการ
จัดการท่ีชัดเจน โดยในลักษณะนี้สวนมากจะตองมีผูนําในการช้ีนําไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง
และตองเปนผูชักจูงเพื่อท่ีจะแกประเด็นปญหานั้น ๆ  

ในลักษณะสุดทายแบบทางการ เปนลักษณะท่ีมีแบบแผนมีการเตรียมแผนการในการ
ปฏิสัมพันธมาแลวลวงหนาเพื่อจัดการกับประเด็นปญหาตาง ๆ สวนมากจะเปนการประชุมรวมกัน
ของผูนําตาง ๆ ซ่ึงเนื้อหาของการประชุมคอนขางเขมขน และตองเปนประเด็นปญหาที่ตองหา
ทางแกไขโดยดวนมีผลกระทบกับหลาย ๆ ฝาย หรือเปนแผนท่ีมีการจัดการท่ีใชระยะเวลาท่ียาวนาน 
บางคร้ังจะมีบุคคลท่ีไมไดรับผลกระทบเขารวมปฏิสัมพันธ ซ่ึงบุคคลนั้นเปนผูท่ีเช่ียวชาญในการ
แกปญหานั้น หรือเปนผูท่ีเคยพบเจอกับประเด็นปญหานั้นมากอน ปฏิสัมพันธลักษณะนี้จะมี
ประธานเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปฏิสัมพันธ โดยประธานจะเปนผูท่ีมีความรู หรือเปนผูอาวุโส
ท่ีสุดในกลุม และจะเปนผูช้ีนําใหบุคคลอ่ืนแสดงปฏิสัมพันธออกมา 
 ดังนั้น ปฏิสัมพันธเปนปรากฏการณตามธรรมชาติของมนุษย ในสังคมมนุษยและเกิดข้ึนได
เพราะบุคคลไดมีการติดตอสัมพันธกัน มีการถายทอดความคิดเห็นเลียนแบบ เช่ือฟง ตอตาน ตอสู
แขงขัน ปรับตัว และการรวมมือ ซ่ึงเปนไประหวางบุคคล กระบวนการตาง ๆ เหลานี้มิไดเปนส่ิง
คงท่ีตายตัว หากแตมีการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงได เชน เม่ือไมสามารถแขงขันใหชนะไดก็แพและ
ยอมรวมมือกับอีกฝายหนึ่งเสียหรือเม่ือไมสามารถท่ีจะรวมมือกันไดก็ตองเกิดการขัดแยงกันเปนตน 
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมายอมผูกพันตอคนอ่ืนเสมอการดําเนินชีวิตหรือ
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กิจกรรมอะไรก็ตามภายในบุคคล กลุมคนแตละกลุมคน และระหวางกลุมคนตาง ๆ จะมีกระบวนการ
มากมายหลายกระบวนการ ไดแต การถายทอดความคิดเห็น การเช่ือฟง การตอสูแขงขัน การยอมแพ 
การรวมมือ ฯลฯ กระบวนการตาง ๆ เหลานี้ เรียกกวาปฏิสัมพันธ 
 

2.3 แนวคิดเครือขาย และเครือขายสังคม 
แนวคิดเครือขายท่ีใชเปนแนวทางในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน  2  เร่ือง  ไดแก   แนวคิด

เครือขาย และเครือขายสังคม ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) เครือขาย 
ปจจุบันคําวา “เครือขาย” มักไดยินกันมากในวงการพัฒนาหรือองคกรตาง ๆ  ซ่ึงเปนผลทํา

ใหมีความรูสึกวาองคกรนั้น ๆ มีความเขมแข็งข้ึน มีอํานาจตอรองข้ึนซ่ึง กาญจนา  แกวเทพ (2538)  
ไดอธิบายความหมายของเครือขายวาเปนรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุมหรือองคกร 
หลาย ๆ องคกรท่ีตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง  มีเปาหมาย มีวิธีการทํางานและมีกลุมเปาหมายของ
ตัวเอง  บุคคล  กลุมหรือองคกรเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลายาวนานพอสมควร 
แมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอก็ตามแตก็มีการวางรากฐานเอาไว (เปรียบเสมือน
สายโทรศัพทตอเอาไว) เม่ือฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการท่ีจะขอความชวยเหลือหรือขอความ
รวมมือจากกลุมอ่ืนเพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอไปไดในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน  โดย
ลักษณะของเครือขายมีสองลักษณะคือเครือขายแนวนอนซ่ึงมีความสัมพันธชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
โดยมีพื้นฐานของความเทาเทียมกัน เชน ความสัมพันธระหวางตัวชาวบานเองกับครอบครัว ชาวบาน
กับกลุมเครือญาติหรือความสัมพันธระหวางหมูบาน ฯลฯ และเครือขายแนวต้ังซ่ึงมีพื้นฐานมาจาก
ความไมเทาเทียมกัน เชน ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับชาวบาน องคกรพัฒนากับ
ชาวบาน หรือนายจางกับลูกจาง ฯลฯ (กาญจนา  แกวเทพ,  2538) 

เครือขายเปนกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของชาวบานท่ีมีรูปแบบของการประสานงาน
ของกลุมองคกรภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  เครือขายเปนเคร่ืองมืออันทรงพลังของชุมชนใน
การพัฒนาการแกปญหาและการสรางอํานาจตอรองใหกับชุมชนปจจุบันแนวคิดเครือขายกําลัง
ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  มีการกลาวถึงในวงวิชาการราชการและองคกรเอกชน  ท้ังนี้
เพราะการพัฒนาทุกรูปแบบไมวาจะดานใด หรือการแกไขปญหาตาง ๆ จะมีการเช่ือมโยงกันและ
ดําเนินการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (ประเวศ วะสี,  2533 อางใน สุนันทรา  พุทธิมา, 2539) และเนื่องจาก 
เครือขายเปนรูปแบบของการประสานงานเพ่ือการแลกเปล่ียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดังนั้น
สมาชิกท่ีจะเขาอยูในเครือขายจะตองเปนลักษณะสองดาน คือ ท้ังเปน “ผูให”  และเปน “ผูรับ”  และ
ลักษณะของเครือขายจะเปนลักษณะธรรมชาติมีรูปแบบการประสานงานหลวม ๆ ไมมีโครงสรางท่ี
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กระชับนัก  ซ่ึงในแงเครือขายของชาวบาน  สุชาดา  มีสงฆ (2535)  ไดกลาวถึงเครือขายชาวบานวา
เครือขายของชาวบานจะเปนในลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ  ไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนตายตัว  แตจะเนนท่ี
ความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน  โดยไมมีเร่ืองของเงินทองเขามาเกี่ยวของโดยวิธีชีวิตของ
ชาวบานจะเปนเครือขายเฉพาะในระดับบุคคล (ครอบครัว) และเครือญาติ โดยมีพื้นฐานความคิดจาก 
การแสวงหาหลักประกันและความม่ันคงใหกับชีวิตและครอบครัวเปนอันดับแรกและขยาย
ครอบคลุมถึงกิจกรรมพัฒนาเพื่อเปนการสรางหลักประกันใหกับตนเอง  ครอบครัว  กลุมชุมชนของ
ตนเองและผูอ่ืน จอหน ไนซบิตต (อางใน สันติ  ต้ังรพีกร, 2532) กลาววาเครือขายชาวบานจะเปนไป
ในลักษณะของการพูดคุยกัน แลกเปล่ียนความคิด  ขาวสารขอมูลทรัพยากรซ่ึงกันและกันในหมูบาน
อันเปนกระบวนการท่ีนําไปสูการติดตอสัมพันธกัน  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมท้ังในดาน
การแลกเปล่ียนความรูกันและไดกลายเปนความรูใหมหรือแนวความคิดใหมท่ีไดจากการสังเคราะห
ขอมูลขาวสารที่ไดรับระหวางกันและกัน หรือระหวางชุมชนกับชุมชน 

จากแนวคิดเครือขายท่ีผานมา เครือขายจึงเปนรูปแบบของความสัมพันธระหวางบุคคล  
ครอบครัว  เครือญาติและบุคคลกับชุมชนโดยการแลกเปล่ียนและการรวมกลุม เพื่อนําไปสูพลังและ
ความรวมมือ  การสรางหลักประกันใหกับตนเองและกลุมชนของตนเองท่ีสําคัญคือเครือขายจะมี
ความสอดคลองกับธรรมชาติของวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ปญหา  ความตองการทักษะทรัพยากรและคน
ของหมูบานซ่ึงมีความเหมือนและตางกัน  มีระดับพัฒนาการท่ีไมสมํ่าเสมอกัน  มีระดับพัฒนาการท่ี
ไมสมํ่าเสมอกัน  เครือขายจึงมีเนื้อหาและรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไปตามลําดับพัฒนาการของ
ความคิดและเนื้อหา (วิชิต นันทสุวรรณ, 2536) 

2) ครือขายสังคม 
ในเร่ืองเกี่ยวกับเครือขายสังคม  สุชาดา  มีสงฆ (อางแลว) ไดใหความหมายวาเครือขายสังคม

เปนสายใยของความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม  ระหวางบุคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือ
หลาย ๆ คนซ่ึงเปนไปในลักษณะเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภหรือไมใชก็ได  แตจะมีความยืดหยุน
และผูท่ีอยูรวมในกระบวนการจะสามารถรูไดวามีการรวมตัวกันเพื่ออะไรหรือทําอะไร  แตจะมีการ
แบงงานกันอยางยุติธรรม เครือขายสังคมหรือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการประสานงานเพ่ือกอใหเกิด
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันบางครั้งอาจจะมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน  
โดยมีเง่ือนไขแหงการเกาะเกี่ยวประสานกันอยางม่ันคงเหนียวแนนและยืนยาว  ซ่ึงเปนการเผชิญ
ปญหาหรือความกดดันรวมกันทําใหทุกคนท่ีเขารวมเปนเครือขายเกิดความสํานึกรวมเห็นประโยชน
และศรัทธาม่ันคงตอการรวมตัวเปนเครือขาย  เครือขายจะมีพลังข้ึนมาไดตองมีขายโยงใยระหวาง
ชุมชนยอย ๆ หรือสายชุมชนซ่ึงมีลักษณะเปนการแลกเปล่ียนเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และ
แลกเปล่ียนดวยความหวังดีตอผูอ่ืนโดยพลังท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้นจะมาจากการประสานงาน
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ความรวมมือของคนช้ันตาง ๆ ในชุมชน (ฉัตรทิพย  นาถสุภา,  2534)  ซ่ึง อเนก  นาคะบุตร (2538) ได
สรุปถึงพฤติกรรมของการเกาะตัวเปนเครือขายของชุมชนหรือกลุมคนวาการเกาะตัวเปนเครือขาย
ระหวางชุมชนเกิดข้ึนจากสถานการณท่ีเปนจริงเพราะวาวิถีชีวิตท่ีกระทบกับมันและมีความ
ครอบคลุมสูง มีความซับซอนเกินกวาท่ีหมูบานเดียวจะสูไดหรือคนๆ หนึ่งจะสูได การท่ีจะทําให
เขามองเร่ืองของเขาวาทําไมจึงตองเกาะตัวเปนเครือขาย นี้คือวิถีชีวิตท่ีชุมชนชนบทขณะนี้กําลัง
เผชิญอยูรวมกันมากนอยแลวแตภายในหรือภายนอก  

Mitchell (อางใน  พิมพวัลย  ปรีดาสวัสดิ์, 2533) ไดกลาวถึงเครือขายสังคมวาเครือขายสังคม 
นั้นเปรียบเสมือนกรอบแนวคิดท่ีสามารถใชศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธท่ีมีอยูในสังคม  
ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจในเร่ืองกลุมท่ีไมเปนทางการ องคกรทางสังคมและโครงสรางทางสังคม
รวมท้ังลักษณะของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสามารถนํามาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ 
ของบุคคลเหลานี้ได  ซ่ึง  ชาติชาย  ณ เชียงใหม (2528)  ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมวา  
เครือขายสังคมเปนความสัมพันธทางสังคมท่ีบุคคลหน่ึงมีตอผูอ่ืน  อาจมองไดเปนเครือขายสังคม
หนึ่งเครือขายสังคมน้ีอาจจะแสดงใหเห็นภาพไดวาเปรียบเสมือนจุดตาง ๆ ท่ีมีการเช่ือมโยงดวย
เสนตรงหลาย ๆ เสน  จุดคือบุคคลและเสนตรงคือสายสัมพันธ  บุคคลแตละคนจึงเปนเสมือนจุด
ศูนยกลาง  ดังนั้นกลาวไดวาทุกๆ คนในโลกรูจักและมีความสัมพันธกันหมด  โดยผานบุคคลท่ี
ตนเองรูจักและโดยความเปนจริงนั้น  เครือขายสังคมของคนเรากวางใหญมากและความสัมพันธ
ทางสังคมหลาย ๆ ความสัมพันธท่ีบุคคลหรือกลุมคนมีตอกันและกันซ่ึงพื้นฐานความสัมพันธทาง
สังคมที่สําคัญ คือ การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและมีองคประกอบอ่ืนดวย เชน การปฏิสัมพันธ  
การแลกเปล่ียนขาวสารขอมูล เคร่ืองใชไมสอย อาหาร  การบริการระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล 

เนื่องจากการศึกษาเครือขายสังคมไมอาจท่ีจะศึกษาในระดับกวาง  ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธ
ทุก ๆ ดานท่ีบุคคลท้ังหมดมีตอกันนับต้ังแตอดีตไปจนถึงอนาคต จึงจําเปนตองศึกษาเครือขายสวน
บุคคลและคุณลักษณะของเครือขายสังคม โดยพิจารณาวาบุคคลนั้นมีสายสัมพันธกับใครบางและ
พวกเขาเหลานั้นมีการติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางไร  ตัวแปรท่ีใชในการอธิบายคุณลักษณะ
ของเครือขายสังคม  ไดแก 

1) ความสัมพันธเชิงซอนอันเปนความสัมพันธท่ีหลากหลายซ่ึงเนื่องมาจากการที่บุคคลมี
ความสัมพันธกันในหลาย ๆ บทบาท พบปะรูจักกันกับบุคคลตาง ๆ ซ่ึงแตละบุคคลก็ยอมจะมีบทบาท
หลายในชีวิตประจําวัน คนสองคนอาจมีความสัมพันธกันในบทบาทเดียวหรือหลายบทบาทในเวลา
เดียวกัน เรียกวา มีความสัมพันธเชิงเดี่ยวและความสัมพันธเชิงซอน ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวยอมมี
ผลกระทบตอกันและกัน เพราะในแตละบทบาทตางก็มีปทัสถานและความคาดหวังทางสังคมท่ีช้ีนํา
แนวทางพฤติกรรม 
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2) ความสัมพันธในลักษณะท่ีมีการแลกเปล่ียนกัน เนื่องจากความสัมพันธของบุคคลในสังคม 
ตางก็แสดงบทบาทแตละอยางและตามหนาท่ีท่ีคาดหวังไวในสังคมหรือข้ึนอยูกับบรรทัดฐานทาง
สังคม  การตัดสินใจแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  ข้ึนอยูกับวาบุคคลท่ีแสดงบทบาทนั้นจะตัดสินใจมี
พฤติกรรมอยางไร ในท่ีนี้ส่ิงท่ีมีการแลกเปล่ียนท่ีแสดงใหเห็นถึงเนื้อหาของเครือขายสังคม ไดแก  
การทักทาย การสนทนา การเยี่ยมเยือนและการชวยเหลือการงาน หรือการแลกเปล่ียนอาจแลกเปล่ียน
ในบางส่ิงบางอยาง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมหรือความพอใจท่ีจะไดจากการแลกเปล่ียนนั้น ๆ  ทํา
ใหเห็นความสําคัญของความสัมพันธของบุคคลและชวยใหเห็นวาเขาไดรับประโยชนตอบแทน
อะไรบางจากความสัมพันธดังกลาว 

3) ความสัมพันธในลักษณะของการใหและการรับ ความสัมพันธทางสังคมในลักษณะนี้บุคคล 
ท่ีมีความสัมพันธระหวางกันจะอยูบนพื้นฐานของการแลกเปล่ียนกัน อาจกอใหเกิดความรวมมือกัน
หรือการแขงขันกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนท่ีสมดุลกันและไมสมดุลกัน การใหและการรับ
เปนเคร่ืองช้ีอันหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลแตละคนใหความสําคัญกับความสัมพันธของบุคคลที่มี
ตอบุคคลอ่ืนมากนอยเพียงใด  ข้ึนอยูกับการใหและการรับ หากการใหและการรับมีปริมาณท่ีเทา
เทียบกันก็แสดงวาบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันนั้นมีอํานาจและเกียรติภูมิในระดับเทาเทียมกัน หากมี
การใหมากกวารับแสดงวาผูใหมีสภาพทางสังคมและอํานาจท่ีเหนือกวาผูรับลักษณะของการใหและ
การรับในความสัมพันธของบุคคลเปนเคร่ืองช้ีอยางหนึ่งถึงคุณภาพของความสัมพันธกัน 

4) ความถ่ีและระยะเวลาท่ีได มีความสัมพันธกัน  เครือขายสังคมของบุคคลมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอเพราะมีการรูจักกันเพิ่มมากข้ึนและในความสัมพันธตอคนท่ีรูจักกันมานาน
อาจจะคอย ๆ เส่ือมไปเพราะความถ่ีและความบอยคร้ังเปนปจจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของ
ความสัมพันธ  ความถ่ีของการติดตอสัมพันธกันจะถูกวัดในแงของชวงเวลาของการพบกันแตละ
คร้ังและการพบกันแตละคร้ังนั้นมีการเตรียมการนัดหมายลวงหนาหรือไม  สวนระยะเวลาท่ีไดรูจัก
กันก็พิจารณาวามีการรูจักกันมานานเทาใดแลวซ่ึงในการจัดการเร่ืองตาง ๆ ของชุมชนจึงตองมีสวน
เกี่ยวพันกับความถ่ีและชวงเวลาของความสัมพันธ 

5) ความเกี่ยวพันกันภายในเครือขาย เครือขายสังคมท่ีมีความเกี่ยวพันกันสูง มักจะมีหลาย
ชองทางและความหลากหลายของขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตลอดจนขอมูลขาวสารท่ีสามารถสงผาน
ถึงบุคคลตาง ๆ ไดดังนั้นภายในเครือขายสังคมจะมีความคิดเห็นและการกระทําของบุคคลตาง ๆ จะ
มีความคลายคลึงกันสูง ดังนั้นการดําเนินการจัดการอะไรก็ตามในชุมชน พฤติกรรมและความคิดเห็นจะ
เหมือนกัน 
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ในเร่ืองของปรากฏการณทางสังคมที่เกิดข้ึน  ซ่ึงเปนผลจากการอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา
และวิเคราะหเครือขายสังคม  ซ่ึง พิมพวัลย  ปรีดาสวัสดิ์ (อางแลว) ไดสรุปดังตอไปนี้ 

1. ท่ีมาของเครือขายสังคม  ไดแก  บริบททางสังคมท่ีเปนท่ีมาของความสัมพันธในรูปแบบ
ตาง ๆ  เชน  ความเปนเครือญาติ  ความเปนเพื่อน  เปนตน 

2. ความถ่ี  ไดแก  จํานวนคร้ังของการพบปะระหวางบุคคล  กลุม 
3. ระยะเวลา  ไดแก  ความยาวนานของเวลาท่ีไดมีความสัมพันธกัน 
4. ความเทาเทียมกัน  ไดแก  ความสมดุลทางอํานาจของคูความสัมพันธ  เชน  ใครอยูภายใต

ความควบคุมของใคร  ใครมีอิทธิพลอํานาจเหนือกวาใคร 
5. ระดับความเกี่ยวพันความสัมพันธกันในสังคม 
6. ความใกลชิด 
7. จํานวนความหลากหลายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลมีความสัมพันธซ่ึงกันและ

กัน  เชน  การแลกเปล่ียน  การพึ่งพาอาศัยกัน 
นอกจากนี้ยังมีมิติในการมองเครือขายทางสังคมเพิ่มเติม เชน การเขาถึงความหนาแนน  

จํานวนบุคคลภายในเครือขาย  ความคลายคลึงกันของบุคคลในเครือขาย  การกระจายตัวหรือ
ขอบเขตของความสัมพันธทางสังคมท่ีทําใหเกิดเครือขาย 

ในการวิจัยปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารียอมอยูบนพื้นฐานและใน
สภาพแวดลอมเดียวกัน ยอมเผชิญปรากฏการณทางปญหารวมกัน ซ่ึงสงผลทําใหเกิดการแลกเปล่ียน
ความรวมมือท้ังระหวางบุคคล  กลุม ของชุมชนเพื่อนําไปสูการดําเนินกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ
รวมกัน 

 

 2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.4.1 บริบทเชียงใหมไนทซาฟารี 
 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดริเร่ิมแนวคิดใหมีการศึกษาเพื่อจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนจังหวัด
เชียงใหม เนื่องจากเห็นวาเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ เปนท่ีนิยมของนกัทองเท่ียว 
ดังเชนของประเทศสิงคโปรซ่ึงประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียงระดับโลก ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม 
มีพื้นฐานเปนศูนยกลางการทองเท่ียวภาคเหนือของประเทศไทย และเปนศูนยการบินในภูมิภาค ซ่ึง
จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากท่ัวโลกหล่ังไหลเขามาสูจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง จึงควรมี
ความหลากหลายของการทองเท่ียวเพื่อใหมีทางเลือกใหนักทองเท่ียวมากข้ึนนอกเหนือจากประเพณี 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนท่ีเชิดหนาชูตาของจังหวัดเชียงใหมอยูแลวการท่ีจะพัฒนาแหลง 
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ทองเท่ียวสวนสัตว กลางคืน ข้ึนในจังหวัดเชียงใหมมีความเปนไปไดสูง เพราะมีความพรอมท้ังใน
แงของสภาพพ้ืนท่ีและ ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเอ้ือตอการพัฒนา  

สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําส่ังท่ี 390/2545 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 แตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนจังหวัดเชียงใหม 
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว (สสค.) ข้ึนโดยมี ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี เปน 
ประธานทําหนาท่ีในการศึกษา วางแผนและดําเนินการจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนจังหวัดเชียงใหมตอมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2546 อนุมัติงบประมาณโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี
วงเงิน 1,155.9 ลานบาท ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช เปนหนวยเบิกจายงบประมาณ ตอมา วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2547 สํานัก
นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังท่ี 224/2547 จัดต้ังสํานักงานบริหารโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี โดยมี 
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เปนผูอํานวยการ และใหเชียงใหมไนทซาฟารีเปนหนวยงานภายใตองค
การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. รวมท้ัง 
การเบิกจายงบประมาณ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน ไดมีมติเห็นชอบประกาศเขตพื้นท่ีพิเศษเชียงใหมไนท ซาฟารี เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 
และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2548 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม, 2546) 

ในดานผลตอบแทนของโครงการ จากการวิเคราะหเบ้ืองตนใน 5 มิติ คือ การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม การวิเคราะหทางดานเทคนิค การวิเคราะหทางดานสังคม การวิเคราะหทางดาน
เศรษฐศาสตร และการวิเคราะหทางดานการเงิน  พบวา  โครงการเชียงใหมไนทซาฟารีจังหวัด
เชียงใหม มีความเปนไปไดในการลงทุนและใหผลตอบแทนท่ีคุมคาเนื่องจากจะกอใหเกิด
ผลประโยชนตอบแทนโดยตรงและโดยออมตอพื้นท่ีภูมิภาคและประเทศไทยในภาพรวมรวมท้ังได
มีการศึกษาวิเคราะห และประเมินแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมแลวการบริหารจัดการโครงการจะ
ดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการ สสค. กําหนดกรอบแนวทางควบคุม และกํากับการดําเนินงาน และ
แตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะดานเพื่อชวยปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธธุรกิจและการทองเท่ียว
และดานสัตวปาและมีสํานักงานบริหารโครงการ ประกอบดวยสํานักงานนโยบายและท่ีปรึกษา
โครงการ สํานักงานโครงการ สํานักงานกอสราง สํานักงานโครงการภาคสนาม ในดานการกอสราง
ไดมอบใหกรมการทหารชางเปนผูรับผิดชอบงานกอสรางพื้นฐานท่ีไมซับซอนในลักษณะ  Fast 
Track สําหรับงานกอสรางท่ีซับซอนและตองการเทคโนโลยีสูง ใหดําเนินการจางเหมาเอกชนท่ีมี
ประสบการณ (รายงานความกาวหนาการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน, 
2549) 
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เชียงใหมไนทซาฟารี ต้ังอยูภายในพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย มีสวนเชื่อม
ระหวาง ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ท่ีต้ัง
สํานักงานเลขท่ี 33 ม.12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 
819 ไร 2 งาน 60 ตารางวา หางจากใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหมประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถ
เขาถึงโดยทางรถยนตไดโดยสะดวก 3 เสนทาง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
แหงชาติ, 2546) 
 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจัดต้ังสวนสัตวกลางคืน เพื่อเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก พัฒนาแหลงทองเท่ียวรูปแบบใหม และเพิ่มทางเลือกใหแก
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ยกระดับสินคาและบริการทองเท่ียวของจังหวัด
เชียงใหมใหมีคุณภาพและมาตรฐานและกอใหเกิดการสรางรายไดและการจางงานในจังหวัด
เชียงใหมและภูมิภาค รวมท้ังการสงเสริมการเรียนรูและเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เชียงใหมไนทซาฟารี นอกจากจะมีบริการชมสัตวและยังไดพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ
อยูอยางสมํ่าเสมอ  โดยในชวงท่ีผานมาจะมีหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจเขามา
ใชพื้นท่ีของเชียงใหมไนทซาฟารีจัดประชุมสัมมนา/จัดเล้ียง  จัดงาน Event ตาง ๆ และเขาพกับานพกั
ของเชียงใหมไนทซาฟารีเปนจํานวนมาก รวมท้ังเปนสถานท่ีรับรองบุคคลสําคัญของประเทศและ
จังหวัดทางภาคเหนือ 

เชียงใหมไนทซาฟารี จะเปนการลงทุนของรัฐและคาดวาการจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนจะทํา
ใหประเทศไทยมีสวนสัตวกลางคืนช้ันนําของโลกท่ีคงเอกลักษณและวัฒนธรรมความเปนไทย
อนุรักษพันธุสัตวและพืชท่ีหายากและใกลสูญพันธเปนรูปแบบการพัฒนาอยางยั่งยืนและการบริหาร
จัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีสามารถประยุกตใหเกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสัตวปาและการเขาถึง 
ทรัพยากรสัตวปาแกเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักทองเท่ียว ซ่ึงนําไปสูความรูความเขาใจ
และตระหนักตอการอนุรักษสัตวปาเหลานี้ในธรรมชาติ รวมท้ังทําใหทองถ่ินมีรายไดจากกิจกรรม
การทองเท่ียวและธุรกิจการลงทุนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสรางโอกาสในการจางงานใหแก 
แรงงาน ทองถ่ิน 

ดังนั้น การจัดต้ังสวนสัตวกลางคืน เชียงใหมไนทซาฟารี จึงเปนโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมตอสถานการณ และแนวโนมการทองเท่ียวของประเทศท้ังยังมีความพรอมทางดานพื้นท่ี
ดําเนินการ การประเมินผลตอบแทน การลงทุน การจัดการส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการโดยจะ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวช้ันนําของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  อันจะนํามาซ่ึงรายไดเขาประเทศ รวมถึง  
การสรางงาน และเปนแหลงเผยแพรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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เชียงใหมไนทซาฟารียังมีการสรางความสัมพันธกับชุมชนรอบ ๆ ขางเชียงใหมไนทซาฟารี
เพื่อใหเกิดความรูสึกท่ีดีและสงผลใหเชียงใหมไนทซาฟารีเปนท่ียอมรับกับชุมชนใกลเคียงโดยมี
การจัดทําโครงการท่ีเอ้ือประโยชนกับชุมชนท่ีอยูใกลเคียงหลาย ๆ โครงการ  อาทิ เชน มีการสง
หนังสือไปยังกํานันตําบลแมเหียะ หนองควาย และสุเทพ เกี่ยวกับการใหสิทธ์ิประชาชน 3 ตําบลน้ี
เขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีโดยไมเก็บคาใชจายปละ 1 คร้ังในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 
ของทุก ๆ ป การจางงานคนในชุมชน การซ้ืออาหารสัตวจากชุมชนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่ีชวยเหลือ
ชุมชนใกลอีกหลาย ๆ อยาง เชน มีการสนับสนุนกลุมสตรีแมบานตําบลหนองควายในการหารายได 
ไวใชในกิจกรรมของกลุมสตรีของตําบลหนองควายรวมถึงการมีสวนรวมในการทําบุญทอดผาผา
สามัคคีทางเชียงใหมไนทซาฟารีก็ไดเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนใกลเคียงทุกคร้ัง 

นอกจากเชียงใหมไนทซาฟารีจะมีการสรางความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียงแลวยังมีการสราง 
ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น ๆ ในการกําหนดคาธรรมเนียมในการเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีใน
อัตราคาธรรมเนียมพิเศษ โดยมีการยกเวนคาธรรมเนียมกับ พระสงฆ และคณะนักเรียนท่ีไมเกิน
ระดับปริญญาตรี สําหรับผูท่ีมีอายุเกิน 65 ป หนวยงานราชการและบริษัทเอกชนท่ีมาเขาชมไมตํ่า
กวา 30 คนจะมีสวนลดคาธรรมเนียมถึง 50 เปอรเซ็นต 

เชียงใหมไนทซาฟารียังไดจัดกิจกรรมตาง ๆ และไดเขารวมงานกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
1. เขารวมโครงการ “World of Muslim”  ท่ีอิมแพ็คเมืองทองธานี 
2. ออกบูทประชาสัมพันธและจําหนายบัตรลวงหนาในงานตางท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ 
3. เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนกลยุทธการสงเสริมการ                  

ทองเท่ียวกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
4. รวมเปนสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย - มุสลิม  
5. รวมเปนสมาชิกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม 
6. รวมเปนสมาชิกสมาคมสงเสริมธุรกิจทองเท่ียวไทย 
7. รวมโครงการ “ทองเท่ียววิถีไทย ตานภัยโลกรอน” จัดโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
8. รวมโครงการ “สงเสริมการขายธุรกิจทองเท่ียว (Road Show)” จัดโดยการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย 
9. รวมโครงการ “อเมซ่ิงคูปองเงินสดลดท่ัวไทย”  จัดโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 ในการสรางปฏิสัมพันธ หรือการสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนขางเคียง และกับ
หนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐบาลหรือหนวยงานเอกชน ทางเชียงใหมไนทซาฟารี
ก็ยังมีจะมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดสัมพันธอันดีกับหนวยงานตาง ๆ โดย
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เนนไปที่ภาคชุมชนเปนสําคัญเพื่อใหเกิดความรูสึก ทัศนคติ และปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันระหวาง
ชุมชนและเชียงใหมไนทซาฟารี 

2.4.2 บริบทชุมชนบานตองกายเหนือ 
สําหรับขอมูลบริบทชุมชนบานตองกายเหนือไดจากการสัมภาษณ กํานันตอน  วงศแกว 

กํานันตําบลหนองควาย โดยมีการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 30  ตุลาคม 2550 ณ ท่ีทําการกํานันตําบลหนองควาย 
บานตองกายเหนือ ตําบลหนองควายอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับขอมูลดังตอไปนี้ 

บานตองกายเหนือ ต้ังอยูในตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยในตําบล
หนองควายแตเดิมมีท้ังส้ิน จํานวน 11 หมูบาน ดังนี้ 
  หมูท่ี 1 บานตองกาย 
  หมูท่ี 2 บานฟอน 
  หมูท่ี 3 บานกองขิง 
  หมูท่ี 4 บานตนเกวน 
  หมูท่ี 5 บานหนองควาย 
  หมูท่ี 6 บานรอยจันทร 
  หมูท่ี 7 บานเหมืองกุง 
  หมูท่ี 8 บานขุนเส 
  หมูท่ี 9 บานสันทราย 
  หมูท่ี 10 บานนาบุก 
  หมูท่ี 11 บานสันปาสัก 

โดยในจํานวนหมูบาน 1 -11 มีหมูท่ี 1 บานตองกายท่ีมีจํานวนประชากรมากถึง 800 กวา
หลังคาเรือน ทําใหมีการปกครองไมท่ัวถึง ประกอบกับการไดรับงบประมาณท่ีจัดสรรจะไดในอัตรา
ท่ีเทากันแตดวยประชากรที่มากกวาทําใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดศักยภาพใน
การบริหารจัดการ และสามารถพัฒนาหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพ กํานันตําบลหนองควาย ในฐานะ
ผูใหญบานบานตองกาย จึงไดจัดใหมีการประชุมประชาคมชาวบานเพื่อหารือแนวทางในการบริหาร 
จัดการโดยสรุปท่ีประชุมประชาคม ไดมีมติใหทําเร่ืองเสนออําเภอหางดง เพื่อพิจารณาแยกหมูบาน 
และอําเภอหางดง ไดอนุญาตใหมีการแยกหมูบานเม่ือวันที่  30 เมษายน  พ.ศ.2544 โดยใชช่ือวา
หมูบานตองกายเหนือ หมูท่ี 12 ตําบลหนองควาย และมีนายตอน วงศแกว กํานันตําบลหนองควาย 
ทําหนาท่ีผูใหญบานอีกหนาท่ีหนึ่ง โดยปจจุบันประชากรบานตองกายเหนือมีท้ังส้ิน 706  คน จํานวน 
ครัวเรือน 210 ครัวเรือน โดยมีเขตติดตอคือ 
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  ทิศเหนือ          ติดตอกับบานปาจี้ หมูท่ี 13  ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศใต ติดตอกับหมูบานตองกาย หมูท่ี 1 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดชียงใหม 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับหมูบานเหมืองกุง หมูท่ี 7 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

หมูบานตองกายเหนือไดบริหารจัดการโดยแบงเขตรับผิดชอบออกเปน  15 เขต  โดย
กําหนดใหมีหัวหนาเขตเปนผูรับผิดชอบดูแล และเปนตัวแทนในการประสานงาน การกระจาย
ขาวสาร มีการกําหนดใหมีการประชุมหารือเดือนละ  1 คร้ัง  โดยจะใชศาลาอเนกประสงคกลาง
หมูบานเปนจุดนัดประชุม  เพื่อแจงขาวสารทางราชการและประชาสัมพันธในเร่ืองตาง ๆ ใหสมาชิก
หมูบานทราบประชาชนบานตองกายเหนือมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย  คือ  อาชีพรับจาง  
อาชีพคาขาย อาชีพแกะสลักกลึงไม อาชีพรับราชการ และทํานา 

กิจกรรมท่ีประชาชนในหมูบานรวมกัน 
1.  กลุม อสม. ประจําหมูบานตองกายเหนือ 
2.  กลุม กองทุนเงินลานหมูบานตองกายเหนือ 
3.  กลุมสตรีแมบานบานตองกายเหนือ 
4.  กลุมหนุมสาว บานตองกายเหนือ 
5.  กลุมชมรมผูสูงอายุหมูบานตองกายเหนือ 

การมีสวนรวมของชุมชนบานตองกายเหนอื กับเชียงใหมไนทซาฟารี 
1.  รวมประชุมประชาคมในการจัดต้ังโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี 
2.  รวมประชุมกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเชียงใหมไนทซาฟารี 

2.1 จัดใหมีกลุมใหบริการรถรับ-สง นักทองเท่ียวเชียงใหมไนทซาฟารี(รถส่ีลอแดง) 
และเปนสมาชิกในการใหบริการ 

2.2 จัดใหมีกลุมจําหนายสินคา OTOP ในพื้นท่ีบริการของเชียงใหมไนทซาฟารี 
(รานดอยแกว) รวมเปนสมาชิกผูคา 

2.3 เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตอาหารสัตว 3 ตําบลเพื่อจัดสงอาหารสัตว 
ใหเชียงใหมไนทซาฟารี 

2.4 ประชาชนในบานตองกายเหนือไดเปนเจาหนาท่ีทํางานรวมในเชียงใหม
ไนทซาฟารี  

3.  ไดรับสิทธิในการเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีฟรี ปละ 1 คร้ัง 
4.  รวมกิจกรรม อ่ืน ๆ ท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีจัดตามเทศกาล ตาง ๆ 
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2.4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ชัยวุฒิ เจริญสุข (2544) ไดมีการศึกษาเร่ือง ปฏิสัมพันธทางสังคมของเครือขายปาชุมชน มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคมของเครือขายปาชุมชน จากผลการวิจัยจึงทําใหทราบวา
ลักษณะการเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมของเครือขายปาชุมชนมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะธรรมชาติซ่ึง
ปฏิสัมพันธลักษณะนี้เกิดข้ึนไดทุกเวลาสถานท่ี ลักษณะกึ่งทางการเกิดข้ึนจากการพบปะโดยการนัด
หมายลวงหนาหรือบังเอิญพบกันและมีการพูดคุยกันและลักษณะสุดทายคือแบบทางการซ่ึง
ปฏิสัมพันธแบบนี้จะมีการกําหนดวาระและเนื้อหาท่ีเปนทางการมีการสรางแนวทางการดําเนินงาน
เกี่ยวกับปาชุมชน การสรางขอตกลงรวมกันในการจัดกิจกรรม กฎระเบียบในการปฏิบัติ  
 รอยตํารวจเอก  พงษสวัสดิ์  จันทรเมืองวรรณ  (2543) ไดมีการศึกษาเร่ืองทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีตอโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ: กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธร อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ ศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจ การรับรู และศึกษา
ลักษณะบทบาทการเขามามีสวนรวมของประชาชนตามโครงการดังกลาว จากการศึกษาจึงทําให
ทราบวาประชาชนมีทัศนคติท่ีดีสวนระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางและในเร่ืองบทบาท
ในการเขามามีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน ทางผูวิจัยสรุปวาโครงการชุมชนและมวลชน
สัมพันธไดมีการประเมินไดวาเปนโครงการท่ีประสบความสําเร็จอยางไรก็ตามหากไดรับความ
รวมมือมากข้ึนจากทางภาครัฐและเอกชนและหากมีเวลาในการดําเนินการนานข้ึนจะประสบ
ความสําเร็จในลักษณะท่ีไดรับการสนับสนุนและการยอมรับจากประชาชนมากข้ึน 
 จากงานวิจัยสามารถทําใหทราบวาลักษณะในการเกิดปฏิสัมพันธมีอยูหลายลักษณะท่ีจะ
สามารถเกิดไดหลายสถานการณไมวาจะจงใจใหเกิดหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีสําคัญ
จะตองมีปรากฏการณท่ีทําใหชุมชนเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจึงจะทําใหทราบถึงลักษณะของ
ปฏิสัมพันธทางสังคมวาชุมชนนั้นจะมีปฏิสัมพันธในลักษณะใด โดยการเกิดปฏิสัมพันธจะตองมี
การรับรู ความพึงพอใจและทัศนคติเขามาเกี่ยวของอีกดวยซ่ึงส่ิงเหลานี้จะทําใหทราบถึงลักษณะ
ของปฏิสัมพันธวาจะเปนไปในแบบใด 
 

2.5 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 จากทฤษฎี แนวคิด และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบใน
การศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี การแกปญหากันในชุมชนนั้น
ชุมชนไมไดดําเนินการไปอยางโดดเดี่ยวแตชุมชนไดมีการแสวงหาการพ่ึงพากันในชุมชน โดยอาศัย
การส่ือสารเพ่ือสรางความสัมพันธของชุมชน โดยบริบทของการเปล่ียนแปลงการตอสูดิ้นรนเพื่อ
การดํารงอยูของชุมชน และสิทธิการเปนเจาของชุมชนจึงเกิดข้ึน โดยการสรางเครือขายใหมีพลัง
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อํานาจเพื่อการตอรอง การชวยเหลือกันและเกิดการเรียนรูในการทํากิจกรรมรวมกันซ่ึงเปนลักษณะ
ของการมีปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของการรวมมือ การแขงขัน การสมาน
ลักษณ การปรับปรน และความขัดแยง โดยรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธตางๆ เหลานี้จะเกิดข้ึนตาม
สภาพสถานการณและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน อันจะสงผลใหชุมชนแสดงรูปแบบ
ลักษณะของการมีปฏิสัมพันธออกมา 


