
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
ศึกษาลักษณะรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี และ 2) ศึกษาถึง
ประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี  
 พื้นท่ีศึกษา คือ ชุมชนบานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
เนื่องจากบานตองกายเหนือเปนชุมชนท่ีอยูใกลกับเชียงใหมไนทซาฟารีมากท่ีสุด มีการใชประชากร
และกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก หัวหนาครัวเรือน จํานวน 138 คน และกลุมผูนําชุมชนหรือผูใหขอมูล
หลัก (Key Informants) จํานวน 16 คน เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและครอบคลุมตามวัตถุประสงคจึง
เลือกใชวิธีการสัมภาษณอยางเปนทางการ ไมเปนทางการ และการสังเกตการณ เปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลไดมีการอาศัยแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมา
ประกอบในการเขียนผลศึกษาโดยมีการนําเสนอในลักษณะเชิงพรรณนา 
 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 รูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี สามารถแยกได 3 

ลักษณะ ไดแก 
 1) ลักษณะแบบธรรมชาติ ปฏิสัมพันธลักษณะนี้เกิดข้ึนไดทุกขณะโดยไมมีการคาดการณ 
ลวงหนา สถานท่ีไมใชเปนตัวกําหนดของการมีปฏิสัมพันธ โดยบุคคลท่ีมีการปฏิสัมพันธตอกัน
สวนมากจะเปนชาวบานกับเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีบานตองกายเหนือ ซ่ึง
อาจมีภารกิจอยางอ่ืนโดยไมไดต้ังใจมาพบกัน สวนมากจะเปนการทักทายกันธรรมดา เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับประเด็นปญหาท่ีสงตอชุมชนหรือเร่ืองอ่ืน  ๆ  มีผสมผสานบาง การใชเวลาของการ
ปฏิสัมพันธข้ึนอยูกับภารกิจจําเปนของแตละฝาย อาจใชเวลาส้ัน ๆ พอไดใจความ หรือบางคร้ังมี
การพูดคุยถกเถียงกันยาวในลักษณะปรึกษาหารือหรือแสดงความคิดเห็น  
 2) ลักษณะกึ่งทางการ ปฏิสัมพันธลักษณะนี้ จะมีลักษณะท่ีมีผูรวมปฏิสัมพันธหลายคน
ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนโดยบังเอิญ อาจจะมีแค 1-2 คนรวมปฏิสัมพันธหรือมีมากกวานั้นก็ได นอกจากนี้ยัง
เกิดข้ึนไดดวยการนัดหมายของบุคคลบางคนท่ีเปนศูนยกลาง มีความนาเช่ือถือและมีแนวคิดไป
ในทางเดียวกันหรือไปดวยกันได โดยเนื้อหาในการรวมตัวจะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับคนสวนใหญมี
ผลกระทบกับชุมชนโดยตรงและตองเปนเหตุการณท่ีกําลังเกิดเปนประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนใน     
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ขณะนั้นท่ีไมมีการคาดการณมากอนซ่ึงปฏิสัมพันธในลักษณะนี้จะเปนการรวมมือกันในการแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอีกลักษณะหนึ่งอาจเปนความขัดแยงของกลุมบุคคลหน่ึง สรางผลกระทบหรือ
ปญหาใหอีกกลุมหนึ่ง จึงทําใหกลุมบุคคลท่ีไดรับผลกระทบและปญหาสรางเครือขายเพื่อตัวกันไป
หากลุมคนอีกกลุมหนึ่งเพื่อไปซักถามหรือพูดคุยถึงประเด็นปญหาท่ีคนอีกกลุมสรางข้ึนซ่ึงสวนมาก
ปฏิสัมพันธลักษณะนี้จะเร่ิมจากลักษณะของความขัดแยงและจะเร่ิมเปล่ียนไปเปนการรวมมือกันใน
ท่ีสุด  บุคคลท่ีมีลักษณะปฏิสัมพันธแบบนี้มีอยูหลายระดับ คือ ชาวบาน กลุมผูนํา เจาหนาท่ีเชียงใหม
ไนทซาฟารีท้ังท่ีพักอาศัยในบานตองกายเหนือ หรือเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีเขามาทําภารกิจ
บางอยางและผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี 
 3) ลักษณะแบบทางการ การปฏิสัมพันธลักษณะน้ีจะมีเครือขายในการรวมตัวกันท่ีเปน
กลุมใหญ มีการดําเนินเปนข้ันตอนกําหนดวาระเนื้อหาลักษณะครบองคประชุม การดําเนินการขณะ
มีปฏิสัมพันธสวนใหญจะเปนสมาชิกระดับผูนําหรือผูท่ีเปนแกนนําท่ีไดมีโอกาสไปปฏิสัมพันธ ใน
การประชุมจะเปนการหาทางออกในการดําเนินงานบางอยางเพ่ือใหไดผลท่ีดีท่ีสุดกับทุก ๆ ฝาย 
ลักษณะกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะแบบนี้ ไดแก กลุมผูนําชุมชน และผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี 

5.1.2 ประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ในสวน
ของประเด็นปญหาถือวาเปนปจจัยท่ีจะทําใหเกิดลักษณะปฏิสัมพันธข้ึน ซ่ึงสามารถแบงได 4 
ประเด็น 

 1) การยายถ่ิน ในอดีตกอนท่ีจะมีการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีบานตองกายเหนือถือ
วาเปนชุมชนเล็ก ๆ ท่ีอยูติดกับคลองชลประทานและมีประชาชนอยูอาศัยไมมาก พอเร่ิมมีการ
ดําเนินงานในการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารีจนถึงปจจุบันก็มีเจาหนาท่ีของทางเชียงใหมไนท
ซาฟารีท่ีมีถ่ินท่ีอยูอาศัยหางจากเชียงไหมไนทซาฟารี เขามาพักอาศัยในอาณาบริเวณพ้ืนท่ีใกล ๆ 
เชียงใหมไนทซาฟารีเปนจํานวนมาก บานตองกายเหนือเปนอีกพื้นท่ีท่ีมีเจาหนาของเชียงใหมไนท
ซาฟารีในปริมาณคอนขางมาก  

 ดังนั้นเม่ือมีเจาหนาท่ีของทางเชียงใหมไนทซาฟารีเขามาพักอาศัยท่ีบานตองกายเหนือ
เปนจํานวนมากจึงทําใหชาวบานและเจาหนาเชียงใหมไนทซาฟารีพบปะกัน พูดคุยกันในเร่ืองตาง ๆ 
ซ่ึงในจุดนี้ถือวาเปนเร่ิมตนของการปฏิสัมพันธ  

 2) ความปลอดภัย ในอดีตถาพูดถึงเร่ืองความปลอดภัยจากสัตวท่ีจะเขามาทําอันตราย
ชาวบานท่ีบานตองกายเหนือสมัยกอนถือวาไมมีความเปนไปไดเลยชาวบานจะมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับอันตรายจากอยางอ่ืนมากกวา 

 สําหรับในปจจุบันเม่ือมีการดําเนินการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารีและมีการเปด
ใหบริการอยางเปนทางการก็เร่ิมมีส่ือตาง ๆ ใหขาวเกี่ยวกับสัตวหลุดออกนอกพ้ืนท่ีเชียงใหมไนท
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ซาฟารีเปนประจํา จึงทําใหชาวบานเร่ิมกังวลเกี่ยวกับเร่ืองนี้เปนอยางมากเน่ืองจากในบางคร้ัง
ชาวบานไมทราบวาเปนเร่ืองจริงหรือเท็จ ถาเปนเร่ืองจริงชาวปาก็ไมทราบวาจะมีแนวทางในการ
ปองกันอันตรายจากสัตวท่ีหลุดออกนอกพื้นท่ีอยางไร ในประเด็นปญหานี้จึงเปนอีกประเด็นท่ีมี
สวนในการเกิดลักษณะปฏิสัมพันธในแบบตาง ๆ ไมวาเปนไปในทางรวมมือ หรือความขัดแยง 

 3) การจางงานในชุมชน สมัยกอนท่ีจะมีการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีชาวบานท่ีอาศัย
อยูท่ีบานตองกายหนือมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย คือ อาชีพรับจาง อาชีพคาขาย อาชีพ
แกะสลัก กลึงไม รับราชการ และทํานา 

 เม่ือไดมีการดําเนินการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี ชวงแรก ๆ ของการดําเนินการ
สรางเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีการประชุมกับผูนําชุมชน 3 ตําบล และบอกกลาวกับชาวบานท่ีอาศัย
อยูในพื้นท่ี 3 ตําบล ท่ีอยูติดเชียงใหมไนทซาฟารีวาจะมีการใหสิทธ์ิในการจางงานคนในพ้ืนท่ีเปดท่ี
อ่ืนแตจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรกําหนดไว 

 ตอมาเม่ือมีการจัดสรรบุคลากรเขาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี ปรากฎวาคนใน
พื้นท่ี 3 ตําบล ไมมีสิทธ์ิเขาไปทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในสวนนี้จึงทํา
ใหเกิดประเด็นปญหาข้ึน ซ่ึงลักษณะของประเด็นปญหานี้กอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางชุมชน
กับเชียงใหมไนทซาฟารี 

 4) การสรางกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับชุมชน จากวัตถุประสงคของเชียงใหมไนท
ซาฟารีมีอยูขอหนึ่งท่ีพูดถึงเร่ืองการสรางรายไดใหกับชุมชนวาเชียงใหมไนทซาฟารีจะตองเปน
แหลงท่ีสรางรายไดใหกับชุมชน โดยทางเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีแนวคิดวาตองใหชาวบานท่ีอยู
รอบ ๆ พื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานบางอยางของ
ทางเชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อเปนการสรางรายไดและเปนการสรางความรูสึกท่ีดีใหกับชาวบาน
ใกลเคียง 
 

5.2 ขอคนพบจากการศึกษาคร้ังนี้ 
 5.2.1 ขอคนพบในดานบวก 
 1) เชียงใหมไนทซาฟารี มีการจัดทําแผนเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม จึงทําให
สามารถจัดการกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพไมสงผลกระทบตอชุมชน 
 2) เชียงใหมไนทซาฟารี มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือหนุนใหกับชุมชนใกลเคียงท่ี
ดี เชนการจางงาน การเสริมสรางรายไดใหกับชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการตางๆ เชน การใหผูนําชุมชนเขารวมประชุมประชาคมในการจัดต้ังโครงการเชียงใหม
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ไนทซาฟารี และการรวมประชุมกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมของเชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อเปน
การลดประเด็นปญหาท่ีจะทําใหเกิดลักษณะปฏิสัมพันธท่ีไมดี 
 5.2.2 ขอคนพบในดานลบ 
 1) เชียงใหมไนทซาฟารีขาดการประชาสัมพันธในเร่ืองขอมูลขาวสารในเร่ืองตาง ๆ 
ไดแก เร่ืองความปลอดภัย และเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงการขาดการประชาสัมพันธในเร่ือง
ขอมูลขาวสารที่ดี จะมีสวนทําใหเชียงใหไนทซาฟารีไมไดรับความเช่ือถือจากกลุมบุคคลหรือ
องคกรอ่ืน ๆ เนื่องจากทําใหเกิดลักษณะท่ีไมโปรงใสข้ึน  
 2) เชียงใหมไนทซาฟารีขาดการประสานงานท่ีดีกับชาวบานซ่ึงมีสวนทําใหการรับสง
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ทําไดชา ซ่ึงในสวนนี้จะทําใหเกิดประเด็นปญหาในดานตาง ๆ ตามมา อันเนื่องมา 
จากเกิดความเขาใจผิดหรือการไมเขาใจกันระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 3) การดําเนินงานเปนไปในลักษณะของรัฐซ่ึงมากกวาการฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน เนื่องจากเชียงใหมไนทซาฟารีเปนการดําเนินงานของรัฐเพื่อมุงเนนในเร่ืองการทองเท่ียว 
ดังนั้นการดําเนินงานตาง ๆ จึงมีลักษณะรับฟงความคิดเห็นจากรัฐซ่ึงไมมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนจึงทําใหกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ สงผลกระทบกับประชาชน เชนเดียวกับในกรณี
ของโรงไฟฟาแมเมาะในอดีต ประชาชนขางเคียงหลายหมูบานประสบปญหาเร่ืองของกาซซัลเฟอรได
ออกไซด จากการเผาไหมของถานหินเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา (ประหยัด ปานดี, 2546) ในกรณีของ
โรงไฟฟาแมเมาะเนื่องจากทางรัฐบาลมองแตเพียงเร่ืองผลิตกระแสไฟฟาดานเดียวไมไดมองไปท่ี
ชุมชนใกลเคียงจึงทําใหชุมชนไดรับผลกระทบ 
 จากขอคนพบจากการศึกษานี้ ทําใหทราบวาเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีการวางแผนในการ
จัดการส่ิงแวดลอม และมีโครงการท่ีเอ้ือประโยชนกับชุมชนใกลเคียงต้ังแตมีการริเร่ิมโครงการ แต
เนื่องจากเชียงใหมไนทซาฟารีขาดการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือวามีสวนสําคัญท่ี
กอใหเกิดประเด็นปญหาในลักษณะของความขัดแยงข้ึนไมวาจะเปนเร่ืองการไดรับขอมูลขาวสาร 
การประสานงาน และการดําเนินงาน ในสามประเด็นนี้จะกอใหเกิดการปฏิสัมพันธในการลบและ
สงผลตอการอยูรอดขององคกรตอไป 
 

5.3 อภิปรายผล 
บานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ถือวาเปนสถานท่ีท่ี

เปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรค การถกเถียงถึงประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 
ของชาวบานกับบุคลากรของเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงพฤติกรรมตาง ๆ เปนไปตามกลไก
ความสัมพันธของชุมชน ซ่ึงเปนกระบวนการทางสังคมและการที่คนมีการปฏิสัมพันธดังกลาวยอม
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เกิดจากการที่คนไดมาอยูใกลชิดกัน ทํากิจกรรมบางอยางรวมกัน ซ่ึงปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับ
เชียงใหมไนทซาฟารีมีการแสดงออกมาหลายลักษณะข้ึนอยูกับความรุนแรงของประเด็นปญหาท่ี
เกิดข้ึน จากการวิจัยเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา ในสังคมของ
มนุษยยอมมีการติดตอ พบปะ พูดคุย โตแยงกรณีความเห็นตาง ๆ และพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีแสดงให
เห็นถึงลักษณะปฏิสัมพันธท่ีมีการเกี่ยวของกันตลอดชีวิตของคนในสังคมน้ัน ๆ ซ่ึง อุทัย หิรัญโต 
(2519) สรุปวา การมีมนุษยมาอยูรวมกันเปนกลุมเปนพวกทําใหตลอดชีวิตตองมีความสัมพันธกัน 
ปฏิสัมพันธตอกันกับคนอ่ืนซ่ึงเปนกระบวนการทางสังคมและลักษณะของการปฏิสัมพันธในการวิจัย
คร้ังนี้มีหลากหลายลักษณะแตละลักษณะก็จะมีลักษณะเฉพาะ 

จาการศึกษาพบวา ชุมชน กับเชียงใหมไนทซาฟารีจะมีการพบปะกันเปนการพบกันโดย
บังเอิญในลักษณะเปนไปตามธรรมชาติ การปฏิสัมพันธลักษณะนี้จะเปนการทักทายพูดคุยกันใน
เร่ืองท่ัว ๆ ไปผสมผสานไปกับการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปญหาท่ีเกิดจากเชียงใหมไนทซาฟารี  ซ่ึง
โอกาสของการปฏิสัมพันธระหวางกันจะมีมาก อิสระ เนื้อหาสาระหลากหลายและผสมผสานกัน 
ลักษณะปฏิสัมพันธลักษณะนี้เปนลักษณะปฏิสัมพันธท่ีมีบอยมากท่ีสุด 

บางคร้ังการปฏิสัมพันธลักษณะน้ีเปนเพียงการบอกกลาวจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่ง
หรือเปนการโตตอบการแสดงความคิดเห็นกันอยางลอย ๆ โดยไมตองการคําตอบ บางคร้ังก็เปนการ
ตอกย้ําเพื่อใหอีกฝายหนึ่งคิดพิจารณาและไปขยายผลความคิดใหกับบุคคลอ่ืน ๆ ในบางกรณีอาจจะมี
การนัดหมายในโอกาสตอไป  

จากเง่ือนไขของการดําเนินชีวิตดังกลาวและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ผู ศึกษาพบวา 
ปฏิสัมพันธลักษณะนี้ เนื้อหาสาระและระยะเวลาข้ึนอยูกับสถานภาพของบุคคลที่รวมปฏิสัมพันธ
กันวามีสภาพทางสังคมระดับไหน หากฝายใดฝายหนึ่งมีสถานภาพสังคมเหนือวา เชน เปนผูนํา
ชุมชน หรือเปนผูบริหารของเชียงใหมไนทซาฟารี เปนผูเปดประเด็นการพูดคุย การปฏิสัมพันธอาจ
ใชเวลานาน ถึงแมวาอีกฝายจะมีภารกิจท่ีตองทําก็ตามเพราะเกิดความเกรงใจ แตถาระดับชาวบาน 
เจาหนาท่ีระดับตน ลูกจางช่ัวคราว ระยะเวลาของการปฏิสัมพันธอาจจะส้ันหรือนานซ่ึงแลวแต
ความสัมพันธของท้ังสองฝาย 

อีกลักษณะหนึ่งพบวา การปฏิสัมพันธลักษณะนี้มีคอนขางบอยและเกิดข้ึนเสมอไมวาจะ
เปน รานขายของชํา ศาลาพักรอน ใตถุนบาน ฯลฯ จะเปนการพบปะพูดคุยกัน หรือการกระทํา
กิจกรรมรวมกัน ในลักษณะกลุมยอย บางคนที่รวมวงปฏิสัมพันธเปนผูฟงเฉย ๆ ไมแสดงความ
คิดเห็นใด ๆ และในขณะมีการปฏิสัมพันธกันนั้นจะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความผูนํา
ทางความคิด หรือเสมือนเปนประธาน ซ่ึงอาจเปนผูอาวุโส ผูมีประสบการณ ซ่ึงอาจเปนชาวบาน 
หรือเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีก็ได ซ่ึงประธานจะมีบทบาทในการเปดประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน
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ในสังคม จะไมมีการบันทึกลายลักษณอักษร ขณะท่ีมีการปฏิสัมพันธสมาชิกมีโอกาสปฏิสัมพันธ
ระหวางกันมาก แตบางคร้ังก็ข้ึนอยูกับบุคคลท่ีมีทาทีวาเปนประธาน ซ่ึงอาจจะผูกขาดมากกวาคนอ่ืน
ดวยความเกรงใจ ซ่ึงบุคคลนั้นอาจเปนผูอาวุโส ผูนําตามธรรมชาติ หรือผูท่ีเปนแกนนําชุมชน การมี
ปฏิสัมพันธลักษณะนี้เปนลักษณะกึ่งทางการ (อุทัย หิรัญโต, อางแลว) 

สวนอีกลักษณะหนึ่งท่ีตางจาก 2 ลักษณะนั้น พบวาการปฏิสัมพันธลักษณะนี้จะมีไมบอย
นัก ดวยเหตุนี้การจะเกิดปฏิสัมพันธลักษณะนี้ไดก็ตอเม่ือชาวบานและเชียงใหมไนทซาฟารี ตองการ
ส่ิงท่ีเปนระเบียบแบบแผน หรือแนวทางในการจัดการปญหา การมีปฏิสัมพันธของบุคคลจะมีนอย
กวาปกติ แตจะมีการปฏิสัมพันธกับผูดําเนินการ ประธานหรือบุคคลอื่นท่ีแสดงพฤติกรรมนํา
ความคิดมากกวาเพราะจุดรวมของความคิดเห็นจะอยูกับบุคคลดังกลาว ซ่ึงคลายกับเปนศูนยรวม
ของการมีปฏิสัมพันธขณะนั้นและบรรยากาศขณะมีการปฏิสัมพันธจะปรากฏเปนแบบใดข้ึนอยูกับ
วาระเนื้อหาและวิธีการของผูนําดําเนินการ 

ปฏิสัมพันธลักษณะนี้สวนมากจะเปนระดับผูนําเขารวมปฏิสัมพันธ และบางคร้ังจะมีบุคคล
อ่ืนจากภายนอกชุมชนท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยบทบาทอาจไดรับเชิญ
ใหมาแสดงความคิดเห็นช้ีแจง และรวมหาแนวทางการแกไข บรรยากาศการปฏิสัมพันธมีลักษณะท่ี
จริงจัง และจะมีการบันทึกเปนหลักฐานหลังจากการปฏิสัมพันธส้ินสุดลง และมีผลตอการ
ปฏิสัมพันธในคร้ังตอไป  

บางคร้ังปฏิสัมพันธลักษณะน้ีจะเกิดความขัดแยง โตเถียงอยางรุนแรง ซ่ึงข้ึนอยูกับประเด็น
ปญหาท่ีสงผลตอชุมชน ปฏิสัมพันธนี้เปนลักษณะทางการ และไมเกิดข้ึนบอย จะเกิดข้ึนตอเม่ือ
ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน สงผลกระทบกับบุคคลหลาย ๆ กลุม 

จากการศึกษาทําใหทราบวา ลักษณะปฏิสัมพันธจะมีลักษณะเร่ิมตนดวยการพูดคุยกัน
ระหวางบุคคลกับบุคคล เปนลักษณะแบบธรรมชาติ ท่ีเปนพื้นฐานของการปฏิสัมพันธในลักษณะ
อ่ืน ๆ ตอไป เปนไปตามท่ี อุทัย หิรัญโต (อางแลว) ซ่ึงไดกลาวไววา ลักษณะการปฏิสัมพันธแบบ
ธรรมชาติจะเปนตัวกระตุนใหเกิดลักษณะการปฏิสัมพันธแบบกิ่งทางการ และแบบทางการ 

ในประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีสงผลทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนท
ซาฟารีเปนไปลักษณะใดนั้น พบวา ข้ึนอยูกับความสําคัญของประเด็นปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
สังคม 

ในเร่ืองของการยายถ่ินของเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีเขามาอยูในชุมชนถือวาเปน
ประเด็นแรกท่ีทําใหเกิดการปฏิสัมพันธข้ึน เนื่องจากชาวบานไดมีโอกาสพูดคุย ซักถาม และทํา
กิจกรรมตาง ๆ กับเจาหนาเชียงใหมไนทซาฟารีไดงายข้ึน สวนในเร่ืองของกรณีท่ีมีสัตวหลุดออก
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นอกพ้ืนท่ีก็ถือวาเปนประเด็นปญหาหนึ่งท่ีทําใหชาวบานและเชียงใหมไนทซาฟารีมีปฏิสัมพันธกัน 
เนื่องจากตองมีการรวมมือกันจัดการกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 

ประเด็นปญหาการจางงานในชุมชน และการสรางกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับชุมชน ใน 
2 ประเด็นนี้จากการศึกษาพบวาชาวบานจะใหความสําคัญมากกวาในประเด็นอ่ืน เนื่องจากเปน
ประเด็นท่ีสงผลตอรายได และการดํารงชีวิตอยูของชาวบาน 

ในกรณีการจางงาน ทางเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีขอตกลงเกี่ยวกับการจางงานกับชาวบาน 
แลวไมไดปฏิบัติตามจึงทําใหเกิดการขัดแยงระหวางชาวบานกับเชียงใหมไนทซาฟารีข้ึน ซ่ึงการขัดแยง
ก็ถือเปนพฤติกรรมหน่ึงของการปฏิสัมพันธ และในเร่ืองการสรางกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับ
ชุมชน ทางเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับจากสรางงานใหกับชุมชน ประเด็นปญหา
จริงเร่ิมจากจุดนี้วาเชียงใหมไนทซาฟารีจะสรางงานอะไรใหกับชุมชน ซ่ึงนี้ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ี
ทําใหการปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีเกิดข้ึน 

บางกรณีพบวา การปฏิสัมพันธจะมีความเปนผูนําเขามาเกี่ยวของซ่ึงหมายความวาผูนําท้ังท่ี
เปนทางการและท่ีเปนธรรมชาติมีพฤติกรรมอยางไร ความนาเช่ือถือมีระดับใด ลักษณะผูนําจะ
สงผลตอลักษณะการปฏิสัมพันธไดเชนกันไมวาจะเปนการรวมมือ หรือความขัดแยง ผูนําสามารถ
ช้ีนําใหเกิดลักษณะการปฏิสัมพันธได หากผูนําไรคุณธรรมและจิตใตสํานึกในความเปนผูนําอยาง
แทจริง ในระยะแรกจะไดรับความเช่ือถือ แตในระยะยาวความเปนผูนําของบุคคลนั้นจะสูญเสียไป 
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ (2535) สรุปวา การที่บุคคลจะไดรับการยอมรับใหเปนผูนําหรือไดรับความ
เคารพเช่ือฟงใหเกียรตินั้น บุคคลผูนั้นจะตองมีลักษณะเดน เชน เปนผูมีคุณธรรม มีบารมี มีภมิูปญญา
ความรูและจิตสํานึกในการแกปญหาตาง ๆ ไดและรักษาผลประโยชนของชุมชนอยางแทจริง 

นอกจากนี้กลุมบุคคลไมวาจากกลุมชาวบานหรือกลุมของเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีมีสวน
อยางยิ่งท่ีทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ ใหเปนไปในลักษณะใด ประกอบดวย 

กลุมผูนํา แกนนํา หรือผูท่ีมีบทบาทชัดเจน ถือวาเปนสมาชิกระดับสูง การปฏิสัมพันธแตละ
คร้ังจะเปนผูมีสิทธิมีเสียงมากกวาสมาชิกอ่ืนและสวนมากจะไดรับการยอมรับจากสังคม (อุทัย หิรัญโต, 
อางแลว) เชน กํานัน ผูใหญบาน และผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี 

กลุมคนท่ีเปนสมาชิกท่ัวไปซ่ึงจะมีสวนในการสนับสนุนแสดงพลังขับเคล่ือนในการจัดการ
กับประเด็นปญหา การมีปฏิสัมพันธของสมาชิกกลุมนี้จะอยูท่ีการใหโอกาสระดับไหน อาจเปน
บุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโดยตรง หรือมีจุดรวมของแนวคิดชุมชน กลุมคนกลุมนี้จะ
ทําใหปฏิสัมพันธแปรเปล่ียนไปตามเนื้อหาสาระและบรรยากาศ ซ่ึงไดแก ชาวบานตองกายเหนือ 
และจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี 
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กลุมคนท่ีไมไดเปนสมาชิกโดยตรง เปนกลุมคนท่ีมีภารกิจไมสอดคลองกับบุคคลอื่นคน
กลุมนี้มีพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมเฉย ๆ ไมแสดงความคิดเห็น แตเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิสัมพันธตามโอกาสไมขัดแยงใคร  ๆ  อีกพฤติกรรมหนึ่งคือคอยดูผลกิจกรรมกอนหากเปน
ประโยชนตอตนเองก็จะเขารวมกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นหากตรงขามก็จะนิ่งเฉย ซ่ึงไดแก 
ชาวบานตองกายเหนือท่ีไมไดเกิดผลกระทบจากประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ดังนั้นส่ิงท่ีจะเปนกลไกทําใหเกิดการปฏิสัมพันธ คือประเด็นปญหา ยิ่งประเด็นปญหาเปน
เร่ืองไมใหญกระทบคนกลุมนอย การปฏิสัมพันธจะมีลักษณะท่ีเปนแบบธรรมชาติหรือแบบกึ่ง
ทางการ แตถาประเด็นปญหามีลักษณะท่ีไปกระทบกับหลาย ๆ ฝายจะทําใหลักษณะปฏิสัมพันธ
เปล่ียนเปนแบบกึ่งทางการ และเปนทางการ 

ในการศึกษายังทําใหผูวิจัยคนพบถึง ประเด็นการจัดการส่ิงแวดลอม ทางเชียงใหมไนท
ซาฟารีไดมีการวางแนวทางในการจัดการต้ังแตริเร่ิมโครงการ โดยการกําหนดแนวทางในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมไดจัดทําข้ึนโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเนื้อหาจะเนนไปท่ีการประเมินทางดาน
ส่ิงแวดลอม (Environment Assessment) โดยเนื้อหาจะการศึกษาคุณคาการใชประโยชน 4 ประการ
คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพ
ชีวิตในพื้นท่ีโครงการ รวมท้ังศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนของชุมชน
โดยรอบพื้นท่ีโครงการ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2546) ในสวนนี้คอนขางมีลักษณะท่ีแตกตางจากโครงการของ
รัฐโครงการอ่ืน ท่ีขาดการประเมินทางดานส่ิงแวดลอม (Environment Assessment) จึงสงผลให
โครงการนั้นไดรับการตอตานจากชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียงคอนขางมาก  

ดวยเหตุนี้เองจึงมีสวนทําใหการจัดการส่ิงแวดลอมของเชียงใหมไนทซาฟารีคอนขางมี
ประสิทธิภาพ แทบจะไมสงผลกับชุมชนเลย และในแผนการจัดการส่ิงแวดลอม ยังมีการจัดการดาน
เศรษฐกิจและสังคมกับชุมชนใกลเคียง ในเร่ืองของการใหความสําคัญกับคนในทองถ่ินในการรับ
เปนเจาหนาท่ีของเชียงใหมไนทซาฟารี การสนับสนุนชุมชนในการผลิตของท่ีระลึก การสนับสนุน
ในการประกอบอาชีพใหเช่ือมโยงกับกิจกรรม และการสานวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีพิธีการ
ตาง ๆ ของชุมชน ในสวนนี้เปนการแสดงใหเห็นวา เชียงใหมไนทซาฟารีมีการวางแผนมาตั้งแตตน
ในการที่จะสรางกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับชุมชน และการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน 

แตในการจัดการตาง ๆ ท่ีไดกลาวมา ถึงแมวาในบางสวนเชียงใหมไนทซาฟารีมีการจัดการ
มาตลอด แตชุมชนจะไดรับขอมูลขาวสารในการดําเนินงานตางเพื่อชุมชนท่ีนอยมาก เชน การจัดการ 
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ส่ิงแวดลอม ชุมชนแทบไมรูเลยวาเชียงใหมไนทซาฟารีมีวิธีการจัดการอยางไร นอกเหนือจากเร่ือง
การจัดการส่ิงแวดลอม การใหขอมูลในเร่ืองอ่ืน ๆ กับชุมชน ยังถือวามีนอยมาก 

ดังนั้น เชียงใหมไนทซาฟารีควรมีการจัดการในการใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธท่ี
มากกวานี้ เพื่อใหการประสานงานกับชุมชนเปนไปในลักษณะท่ีดีมีประสิทธิภาพ และเปนการแสดง
ถึงความโปรงใสในการทํางานใหชุมชน และส่ือมวลชนไดทราบวาเชียงใหมไนทซาฟารีมีการจัดการ 
ในเร่ืองตาง ๆ อยางไรถาเชียงใหมไนทซาฟารีมีการใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ จะทําให
การประสานงานกับชุมชน และองคกรอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน และจะเปนการชวยลดประเด็น
ปญหาตาง ๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 

5.4 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา การเร่ิมกอตัว

เปนเครือขายและการดําเนินกิจกรรมของเครือขายยอยตาง ๆ สูเครือขายขนาดใหญหรือสูกลุมบุคคล
ขนาดใหญเปนผลมาจากรูปแบบลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ เปนตัวทําใหเกิดการจัดการกับ
ประเด็นปญหาท่ีสงผลกระทบตอชุมชน ส่ิงท่ีควรใหความสําคัญและพิจารณาจากผลของการมี
ปฏิสัมพันธลักษณะตาง ๆ ไดแก 

1. ทางเชียงใหมไนทซาฟารีจะตองพยายามที่จะจัดการกับประเด็นหรือปญหาท่ีจะสงผลให
เกิดความสัมพันธท่ีไมดีกับชุมชนใหเกิดนอยท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองความปลอดภัยของคนในชุมชน
ทางเชียงใหมไนทซาฟารีตองจัดการกับปญหาสัตวหลุดออกนอกพ้ืนท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีใหได 
เพื่อเปนการสรางความอุนใจใหกับประชาชน 

2. ความจริงจังและจริงใจของแกนนําในระดับตาง ๆ ซ่ึงหมายถึงจิตสํานึกท่ีจะจัดการกับ
ประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน มิใชทําตามกระแสในระยะหนึ่งแลวเงียบหายไป แกนนําจะตอง
จัดการกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไมใหเกิดผลกระทบกับท้ังชาวบาน และเชียงใหมไนทซาฟารี 

3. การดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเปนปฏิสัมพันธจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมสามารถจัดการกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริง ๆ  

4. เชียงใหมไนทซาฟารีจะตองมุงเนนในการสรางกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน
และเสริมสรางความรูสึกท่ีดีใหกับชุมชนใหมากท่ีสุด เพราะเม่ือเชียงใหมไนท สามารถสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนไดเม่ือไหร ก็จะยิ่งทําใหเชียงใหมไนทซาฟารีเกิดความม่ันคงมากข้ึน
เทานั้น 
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5. เชียงใหมไนทซาฟารีจะตองมีการใหขอมูลขาวสารที่ชัดเจนกับชุมชนใกลเคียง ไมวาจะ
เปนเร่ืองความปลอดภัย การจัดการส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เพื่อเปนการแสดงถึงความโปรงใสใหกับ
ชาวบาน 
 

5.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ทราบถึงขอมูลพื้นฐาน ลักษณะและกระบวนการปฏิสัมพันธของชุมชนกับเชียงใหมไนท

ซาฟารี 
2) ทราบถึงประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธของชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
3) เพื่อใหทางเชียงใหมไนทซาฟารี ใชเปนแนวทางในการประยุกตปรับเปล่ียนกิจกรรมและ

การดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบท่ีจะสงผลกับชุมชน 
 

5.6 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการกับประเด็นปญหาท่ีสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

ชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี วามีศักยภาพในการรวมมือกันแกปญหามากนอยแคไหนและเปนไป
ในลักษณะใด 

2.  ควรศึกษาการสรางปฏิสัมพันธท่ีดีกับชุมชนของเชียงใหมไนทซาฟารี วาควรมีหลักการ
ในการสรางสรรคปฏิสัมพันธอยางไร ใหตรงกับความพึงพอใจของชุมชน 


