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Abstract
This article focuses on the local tourism adaptation that has been affected by globalization.
Pa Kham Chanod area and cultural ecotourism culture were used as a case study. This study is
conducted by document research. The study indicated that the locality had adapted by means
of the community constructed a sacred space from the legend, beliefs, and myths that had been
told since the past to be a framework for ecotourism and culture for tourists to follow, based on
their beliefs and beliefs in the sacred area, resulting in the Kam Chanod area be able to maintain
the ecological and cultural resources that exist until now.
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาการปรับตัวด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์
โดยการน�ำพืน้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนดมาเป็นกรณีศกึ ษากับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยการศึกษาครัง้ นีจ้ ะศึกษา
จากเอกสาร (document research) ผลการศึกษาพบว่าท้องถิน่ มีการปรับตัวโดยการทีช่ มุ ชนได้สร้างพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ขึ้นมาจากต�ำนาน ความเชื่อและนิทานปรัมปรา ที่บอกกล่าวเล่าขานกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต เพื่อเป็นกรอบในการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศวั ฒ นธรรมให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม โดยอยู ่ บ นพื้ น ฐานของความเชื่ อ และ
ความศรัทธาต่อพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ส่งผลท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนดยังคงรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ค�ำชะโนด ท้องถิ่นภิวัฒน์
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บทน�ำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญที่น�ำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลทางสถิตขิ องกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาได้ระบุถงึ รายได้รวมจากการท่องเทีย่ วของไทย
ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 2.75 ล้านล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีรายได้รวม
อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท (ท่องเที่ยวปี 60 โกยรายได้ 2.75 ล้านล้านบาท, 2562) ซึ่งถือได้ว่าอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วได้กอ่ ให้เกิดรายได้เข้าสูป่ ระเทศและส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจภายในประเทศไทยเติบโตขึน้ เป็นอย่างมาก
และภาครัฐได้ตงั้ เป้าหมายรายได้จากการท่องเทีย่ วภายในปี พ.ศ. 2562 ให้อยูท่ ี่ 3.4 ล้านล้านบาท (ททท. กางแผน
ยุทธศาสตรปี 62 ตั้งเป้ารายได้ภาคท่องเที่ยว 3.41 ล้านล้าน, 2561) โดยการปรับกลยุทธ์การท่องเที่ยวในแบบ
ต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายเพือ่ เปิดประสบการณ์ให้กบั นักท่องเทีย่ วได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี
วิถีการด�ำรงชีวิตของชุมชนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เป็นต้น แต่ในขณะที่ทางภาครัฐเร่งพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตเพื่อ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศนั้น กลับส่งผลเสียต่อท้องถิ่น เนื่องมาจากการพัฒนาที่เน้นแต่รายได้เข้าสู่ประเทศ
แต่ละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของประเทศ การส่งเสริมธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวโดยขาดการบริหารจัดการที่ดี ได้ส่งผลท�ำให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542) ไม่ว่าจะเป็น มรดกทางวัฒนธรรม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวถูกท�ำลายจนเกิดความเสียหาย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมทั้งวิถีการด�ำเนินชีวิตของชุมชน
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ธุรกิจการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ
ทางด้านการท่องเที่ยวได้ขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่น พื้นที่ป่าค�ำชะโนด ซึ่งเป็น
สถานที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความนับถือศรัทธา โดยเชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเมืองพญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์
ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วหลัง่ ไหลเข้ามาเพือ่ กราบไหว้บชู า จนท�ำให้ชาวบ้านในพืน้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนดไม่สามารถปรับตัวรองรับ
การขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนั้น เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์หลักอยู่ที่การรักษาสภาพแวดล้อม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวฒ
ั นธรรม รวมไปถึงสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิต์ า่ ง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพเดิมโดยการมุง่ เน้น
ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การเคารพสถานที่ มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี
ชุมชน (ชนัญ วงศ์วิภาค, สว่าง เลิศฤทธิ์, อมรชัย คหโกศล, และลักษณ์ บุญเรือง, 2547) ซึ่งการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศวัฒนธรรมนี้ เป็นการท่องเทีย่ วอีกประเภทหนึง่ ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบหลายแสนล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
ดังนั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงชุมชน จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน บทความนี้ จึงมุ่งศึกษาการปรับตัวด้าน
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ของผืนป่าค�ำชะโนด โดยน�ำเอาแนวคิดเรื่อง
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม มาอธิบายถึงการปรับตัวด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชน โดยการสร้างพื้นที่ป่าค�ำชะโนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการคงอยู่ของพื้นที่ป่าดังกล่าว อันเนื่องมาจาก
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การได้รบั ผลกระทบด้านลบจากกระแสโลกาภิวตั น์ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วในเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพือ่ การอนุรกั ษ์
พื้นที่ป่าค�ำชะโนดซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชนและคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ช่วยกันรักษา หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ
ซึ่งพื้นที่ป่าค�ำชะโนดนี้เป็นสถานที่ที่ช่วยเชื่อมโยงชุมชนให้มีความผูกพันแน่นแฟ้น สมัครสมานสามัคคี รักใคร่
เกือ้ กูลกันประดุจดังญาติพนี่ อ้ ง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติทไี่ ม่สามารถจะแยกออกจาก
กันได้ และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีพลังอ�ำนาจที่สามารถสร้างแรงกายและแรงใจให้กับชาวชุมชนและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่แห่งนี้

แนวคิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Place)
แนวคิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นแนวคิดที่มีมโนทัศน์ถึงความเชื่อและพลังความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ โดยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีองค์ประกอบ 2 ด้าน (Anantakool, 2003 อ้างถึงใน สถาพร เก่งพานิช, 2558) คือ
1. โลกสามัญ (Profane world) คือโลกที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ถึงความเป็นไปของการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์ สุข โดยการน�ำเรื่องเล่า ต�ำนาน นิทานปรัมปรา มาผูกโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยที่
ต�ำนานเรื่องเล่าเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
2. โลกศักดิ์สิทธิ์ (Sacred world) เป็นระบบความเชื่อและศาสนาของมนุษย์ การเข้าถึงโลกศักดิ์สิทธิ์
เป็นการสร้างพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นจุดเชือ่ มต่อระหว่างโลกสามัญของมนุษย์กบั โลก ความเชือ่ ในพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
โดยผ่านต�ำนาน เรื่องเล่า นิทานปรัมปรา ความเชื่อ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นการสร้างค�ำอธิบายให้กบั พลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติทมี่ นุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ ดังนัน้ จึงท�ำให้มนุษย์สร้าง
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา เพื่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ซึ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกที่
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในเรื่องนี้ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม (2544) ได้กล่าวถึงลักษณะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะพืน้ ที่ จะมีลกั ษณะเป็นภูมปิ ระเทศทีเ่ ด่นชัด มีรอ่ งรอยสถานทีท่ ไี่ ม่สามารถอธิบายได้ เช่น
เนินเขา เกาะ หรือมีลักษณะทางธรรมชาติที่แปลกประหลาด
2.2 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่า โดยการที่ชุมชนได้สร้างความหมายให้กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ของชุมชนผ่านเรื่องเล่า นิทานปรัมปรา ต�ำนาน จนกลายเป็นความเชื่อของคนในชุมชน ซึ่งต�ำนาน หรือเรื่องเล่า
เหล่านี้ ได้ผูกโยงความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชนเข้ากับพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้
2.3 ร่องรอยกิจกรรมทางศาสนา พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิจ์ ะปรากฏร่องรอยหรือสัญลักษณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับต�ำนาน
เรื่องเล่า นิทานปรัมปราในพื้นที่
ในบทความนี้ ผู้เขียนได้น�ำเอาแนวคิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาอธิบายความหมายและการสร้างคุณค่า ให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านทางระบบความเชื่อและการนับถือศาสนา เป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมและพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ทีห่ ลอมรวมชีวติ ผูค้ นในชุมชนให้เป็นหนึง่
เดียวกัน พึง่ พาอาศัยกัน เป็นการหลอมรวมชีวติ ของผูค้ นในชุมชนให้เห็นประโยชน์และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัย
ซึง่ กันและกัน เช่นเดียวกับการทีธ่ รรมชาติปกป้องมนุษย์โดยการสร้างความมัน่ คงทางด้านจิตใจให้กบั มนุษย์ และ
ในทางตรงกันข้ามมนุษย์ก็ต้องปกป้องธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่กับมนุษย์สืบไป

แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
แนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศวั ฒ นธรรมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Tourism Management) ทั้งนี้ สฤษฏ์ แสงอรัญ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมว่า หมายถึง การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติที่มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและเรื่องราวต�ำนาน ที่บอกกล่าวเล่าขานกันมา
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการท�ำลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่น หรือท�ำลายคุณค่าของระบบนิเวศน์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม หมายถึง
การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อระบบคุณค่าของธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ไม่ท�ำความเสียหาย
แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ World Conservation Union ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความส�ำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ความหลากหลายของพืน้ ทีร่ วมทัง้ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น ดังนั้น ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมเพือ่ ให้เกิดการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน จึงต้องเป็นการจัดการบริหารโดยผ่านการมีสว่ นร่วมของชุมชนหรือ
ท้องถิน่ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ทอ้ งถิน่ ตระหนักถึงคุณค่าและวัฒนธรรมของตนเอง อันจะเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม
(ชนัญ ขวัญวิภาค และคณะ, 2547) โดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมจะประสบผลส�ำเร็จได้ ก็ต่อเมื่ออยู่บน
พื้นฐานของแนวคิดที่เน้นความส�ำคัญของชุมชนกับการผสมผสานจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิด 5 ประการ (จักรพงศ์ มนัสพิทักษ์ชัย, 2549) ดังนี้
1. การมองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมือง สภาพแวดล้อม และธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ในท้องถิ่นกับบริบท
ภายนอกที่เปลี่ยนไป การเข้ามาของภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ได้ก่อ
ให้เกิดความเสียหายและท�ำลายวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยวและ
สภาพแวดล้ อม เป็นการผูกขาดทางธุรกิจ ส่งผลท�ำให้ชุมชนหรือท้องถิ่น ไม่สามารถพัฒนาศัก ยภาพด้าน
การท่องเทีย่ วของตนเองได้ เพราะถูกผูกขาดโดยทุนจากภายนอก ดังนัน้ ชุมชนควรเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในด้านการจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
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2. การมองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมให้เห็นมิติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ในฐานะที่มองธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตโดยไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นหรือชุมชนในการได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือทุนทางสังคมของ
ชุมชน ซึ่งจะท�ำให้ชุมชนเกิดความรักและความหวงแหนรวมทั้งตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น
3. การมองการท่องเทีย่ วจากมิตทิ างวัฒนธรรมซึง่ เป็นการให้ความเคารพแก่อตั ลักษณ์ของท้องถิน่ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของชุมชนท้องถิ่น เน้น
ให้ชุมชนท้องถิ่นส�ำนึกรักในบ้านเกิด มีความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาเรียนรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
4. การมองการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นกระบวนการทางสังคม มีการรวมตัวกันของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
หรือชุมชนที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งกระบวนการ
ท�ำงานร่วมกันนี้ เป็นการปรับตัวทางสังคมที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน
5. การมองการท่องเทีย่ วในบริบทของการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ เพือ่ การแสวงหาทางเลือกของการพัฒนา
โดยอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบริหาร
จัดการทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เป็นการแสวงหาทางเลือก
ในการพัฒนาชุมชน รวมทัง้ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยอยู่บนพื้นฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมด้วยภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น
อาจกล่าวได้ว่าในการบริหารจัดการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ควรมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชาวชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทุนทาง
สังคมหรือทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเอง ซึ่งจะเป็นการท�ำให้ชุมชนเกิดความรักและตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนจากกลุ่มนายทุนและเป็นทางเลือก
หนึ่งของการพัฒนาชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางด้านลบต่อพื้นที่
และควรส่งเสริม รักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความส�ำคัญของการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม ในขณะทีบ่ ริบทของประเทศก�ำลังเปลีย่ นไปตาม
กระแสบริบทโลก และแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนี้ ผู้เขียนจะน�ำมาอธิบายการจัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าค�ำชะโนดของชุมชนที่ได้รับความเสียหาย ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�ำลาย รวมถึงสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่โดนท�ำลายอย่างย่อยยับ อันเป็นผลกระทบมาจากกระแสของโลกาภิวัตน์ ที่ท�ำให้นักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เป็นจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสของละครทีวีที่เกี่ยวกับเรื่อง
ของพญานาคทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างล้นหลาม จนเป็นสาเหตุทำ� ให้บรรดานักท่องเทีย่ วต้องการเข้ามาสักการบูชา
สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และขอพรจากพญานาคทีผ่ นื ป่าค�ำชะโนดแห่งนีด้ ว้ ยความศรัทธา โดยมีความเชือ่ ว่าป่าค�ำชะโนด
เป็นปากทางไปสู่เมืองบาดาลอันเป็นถิ่นพ�ำนักของพญานาค และจากกระแสความโด่งดังของละคร “นาคี”
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ยิ่งส่งผลท�ำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เคารพศรัทธาในพลังอ�ำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พญานาคหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ป่าค�ำชะโนดเป็นจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถ้าชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวขาดการบริหารจัดการที่ดีจะท�ำให้เกิดผลกระทบทางด้านลบแก่แหล่ง
ท่องเที่ยวได้

ป่าศักดิ์สิทธิ์ค�ำชะโนด
ป่าค�ำชะโนดมีลักษณะเป็นป่าพรุน�้ำจืด (Freshwater swamp forest) และมีต้นค�ำชะโนดขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่น ค�ำว่า “ค�ำ” หมายถึง บริเวณที่มีน�้ำซับ และป่าค�ำชะโนดนี้ เป็นเกาะที่ลอยตัวอยู่กลางทุ่งนา
มีนำ�้ ล้อมรอบ บนเกาะจะเต็มไปด้วยความเขียวชอุม่ ของต้นไม้ชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกว่า “ต้นค�ำชะโนด” ซึง่ เป็นพืชอยูใ่ น
ตระกูลปาล์ม (Family Palmae) และมีชอื่ เรียกอย่างเป็นทางการทีก่ รมป่าไม้เรียกว่า “ร้อก” (ชลธิชา เนียมอาภา,
2557) ต้นค�ำชะโนดนี้จะมีลักษณะเหมือนต้นตาล ต้นหมาก และต้นมะพร้าวรวมกันอยู่ในต้นเดียว ซึ่งมีอยู่
แห่งเดียวในประเทศไทย คืออยู่ที่ต�ำบลวังทอง อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ป่าค�ำชะโนดถือเป็น “วังนาคินทร์
ค�ำชะโนด” ของพญานาคศรีสทุ โธ และในป่าค�ำชะโนดนีจ้ ะมีบอ่ น�ำ้ อยูก่ ลางเกาะซึง่ เป็นบ่อน�ำ้ ซึมโดยชาวบ้านเชือ่
ว่าบ่อน�้ำแห่งนี้เป็นบ่อน�้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ มีน�้ำซึมอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเหือดแห้ง (โชติ ศรีสุวรรณ และเกริก
ท่วมกลาง, 2560) และป่าโบราณแห่งนี้ “ชาวบ้านยังเชือ่ ว่าเป็นปากทางแห่งเมืองบาดาล ซึง่ เป็นทางเชือ่ มระหว่าง
โลกมนุษย์กับเมืองบาดาลของพญานาค” (โชติ ศรีสุวรรณ และเกริก ท่วมกลาง, 2560, น. 122) โดยมีต�ำนาน
นิทานปรัมปราเล่าขานความเป็นมาของการสร้างถิ่นฐานของชุมชนบริเวณนี้ ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคที่ปรากฏ
อยู่ในต�ำนานอุรังธาตุนิทาน รวมทั้งต�ำนานนิทานพื้นบ้านท้องถิ่น ซึ่งเรื่องเล่าและต�ำนานเหล่านี้ เมื่อผสมผสาน
เข้ากับศาสนาท�ำให้ชมุ ชนมีความเชือ่ ถือและศรัทธาในความศักดิส์ ทิ ธิข์ องป่าค�ำชะโนดและพญานาคเป็นอย่างมาก
ซึง่ ป่าค�ำชะโนดนีถ้ อื ได้วา่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ทีส่ ร้างคุณค่าทัง้ ทางด้าน
จิตใจและคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมให้แก่ชาวชุมชนบ้านวังทอง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยม
เยือนโดย ชนัญ วงษ์วิภาค และคนอื่น ๆ (2547) ได้ให้ความหมายของทรัพยากรทางวัฒนธรรมว่า มีความหมาย
คลอบคลุมถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้และสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ประเพณี
ความเชื่อ ภาษา ดังนั้น การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จึงหมายถึงการด�ำเนินการทั้งทางด้านศาสตร์และ
ศิลป์ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ สว่าง เลิศฤทธิ์ (อ้างถึงใน ชนัญ วงษ์วิภาค
และคนอื่นๆ, 2547, น. 3) ได้กล่าวถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมว่า หมายถึง “ผลผลิตทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็น
โบราณคดี ภาษา วรรณกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน ประเพณีวฒ
ั นธรรมต่าง ๆ ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะต้องมีการจัดการทีถ่ กู วิธี
เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกท�ำลาย” ดังนั้น การจัดการด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรทางวัฒนธรรม จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน โดยการให้ชาวบ้านรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
เพราะพืน้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนดเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ มี่ คี ณ
ุ ค่าและมีความหมายในการด�ำรงอยูข่ องชุมชนและผูค้ นทีเ่ ข้า
มาท่องเที่ยว ซึ่งชนัญ วงษ์วิภาค และคนอื่น ๆ (2547) อธิบายคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีต่อมนุษย์
มีลักษณะดังนี้
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เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์

1. คุณค่าเชิงการตลาดเป็นคุณค่าในการใช้สอยโดยตรง ได้แก่ การเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสร้างรายได้ให้
กับประเทศและชุมชน และการเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย์
ในชุมชน

2. คุณค่าส�ำหรับชุมชน เช่น เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนทีม่ สี ถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอยู่

3. คุณค่าส�ำหรับความเป็นมนุษย์ เช่น คุณค่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ คุณค่าเชิงจิตใจ และ
คุณค่าทางการศึกษาเรื่องราวต�ำนานในอดีตของมนุษย์

ต�ำนานพญานาคค�ำชะโนด
พื้นที่ป่าค�ำชะโนดเป็นพื้นที่ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงและแอ่งสกลนคร (แอ่งสกลนคร คือ พื้นที่อีสานตอนบน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลย
หนองบัวล�ำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) การตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองและ
วัฒนธรรมความเชือ่ ของผูค้ นถิน่ นี้ จะมีความผูกพันเกีย่ วโยงกับต�ำนานการสร้างแม่นำ�้ โขงของพญานาคในต�ำนาน
อุรงั คธาตุนทิ านและนิทานพืน้ บ้านปรัมปรา ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเกีย่ วข้องระหว่างมนุษย์กบั พญานาค ซึง่ ในสมัย
โบราณก่อนทีย่ งั ไม่มแี ม่นำ�้ โขง ตามต�ำนานเล่าว่า มีพญานาคสองตนเป็นเพือ่ นรักกัน คือ พญาศรีสทุ โธนาคราชกับ
สุวรรณนาคราช พญานาคทั้งสองครอบครองหนองน�้ำใหญ่ร่วมกัน ซึง่ หนองน�้ำแห่งนี้เรียกกันว่า “หนองกระแส”
โดยหนองน�้ำแห่งนี้อยู่บริเวณประเทศลาวและประเทศจีน คืออยู่ทางตอนเหนือของลาวและอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศจีน ซึ่งพญานาคทั้งสองตนมีบริวารเป็นจ�ำนวนมาก จึงได้แบ่งหนองกระแสปกครองกันคนละครึ่ง
ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่อยมา แม้แต่เรื่องอาหารก็มีการตกลงกันไว้ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่าสัตว์มาได้
จะน�ำมาแบ่งกันคนละครึ่งอย่างยุติธรรม คราวหนึ่งพญาศรีสุทโธนาคราชล่าช้างมาได้ก็แบ่งเนื้อพร้อมทั้ง
หนังช้างให้กับพญาสุวรรณนาคราชและบริวารอย่างละเท่า ๆ กัน ทั้งสองฝ่ายต่างได้กินเนื้อช้างอย่างอิ่มหน�ำ
ส�ำราญ พอเมือ่ ถึงคราวทีส่ วุ รรณนาคราชออกล่าได้เม่นมาท�ำเป็นอาหาร จึงแบ่งเนือ้ เม่นให้พญาศรีสทุ โธนาคราช
บ้าง แต่มีขนเม่นติดไปด้วย เมื่อพญาศรีสุทโธนาคราชเห็นเนื้อเม่นที่ถูกแบ่งมามีจ�ำนวนน้อย แม้ทางฝ่ายสุวรรณ
นาคราชจะบอกว่าแบ่งครึ่งกัน แต่ฝ่ายพญาศรีสุทโธนาคราชก็ไม่พอใจ ด้วยขนเม่นที่ติดมามีขนาดใหญ่กว่า
ขนช้างมาก จึงคิดว่าสัตว์ที่สุวรรณนาคราชล่าได้น่าจะมีขนาดใหญ่แต่ท�ำไมแบ่งเนื้อมาให้ตนจ�ำนวนน้อย
จึงท�ำให้พญาศรีสุทโธนาคราชไม่พอใจเป็นอย่างมาก คิดว่าอีกฝ่ายทรยศผิดสัญญากับตนเอง จึงท�ำให้พญานาค
ทั้งสองเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น ต่างฝ่ายก็ไม่ฟังเหตุผลของกันและกันท�ำให้ความเป็นเพื่อนของพญานาค
ทั้งสองขาดสะบั้นลง จึงท�ำให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างกัน ผลของการสู้รบท�ำให้บริวารของทั้งสองฝ่ายล้มตาย
เป็นจ�ำนวนมาก การสู้รบผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะยืดเยื้อเป็นเวลาเจ็ดปีท�ำให้เดือดร้อนกันไปทั่วทั้งสามโลก คือ
โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล ร้อนถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งชั้นดาวดึงส์ได้ลงมาห้ามปรามและให้สงบ
ศึกสงคราม ลงโทษพญานาคทั้งสองตนด้วยการให้พญานาคทั้งสองสร้างแม่น�้ำแข่งกันโดยใครสร้างถึงทะเล
ก่อนจะเป็นผู้ชนะ และจะได้ครอบครองล�ำน�้ำแห่งนั้นโดยจะบันดาลให้เกิดมีปลาบึกขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของแม่น�้ำ
นั้นด้วย พญาศรีสุทโธนาคราชจึงพาไพร่พลบริวารสร้างแม่น�้ำโดยมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกของหนองกระแส
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
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ส่วนสุวรรณนาคราชก็ขุดแม่น�้ำมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ของหนองกระแส โดยมีภูเขาดงพญาไฟเป็นเขตกั้นแต่ละ
ฝ่าย วันเวลาผ่านไปแต่ละฝ่ายก็มุ่งหน้าขุดแม่น�้ำเพื่อหวังชัยชนะ พญาศรีสุทโธนาคราชเป็นพญานาคราชที่
ใจร้อนและมีอิทธิฤทธิ์มาก จึงสั่งให้ไพร่พลขุดแม่น�้ำอย่างเร็วที่สุด เมื่อมีภูเขาขวางหน้าก็สั่งให้ไพร่พลขุดเลี่ยง
หินผา และภูเขาอย่างรีบเร่งท�ำให้แม่น�้ำเกิดความเลี้ยวลดคดโค้งเป็นอย่างมาก และในที่สุดก็เป็นผู้ชนะ แต่ด้วย
ลักษณะทีค่ ดเคีย้ วของแม่นำ�้ สายนีพ้ ระอินทร์จงึ ทรงให้ชอื่ ว่า “แม่นำ�้ โค้ง” ต่อมาจึงแผลงเป็น “แม่นำ�้ โขง” จนถึง
ปั จ จุ บั น ส่ ว นพญาสุ ว รรณนาคราช เป็ น พญานาคราชที่ ใ จเย็ น มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นประณี ต บรรจงกว่ า
พญาศรีสุทโธนาคราช ได้สั่งไพร่พลขุดแม่น�้ำให้ตรง บริเวณไหนที่มีเกาะแก่งก็ให้ไพร่พลตบแต่งให้สวยงาม
จึงส่งผลท�ำให้ต้องใช้เวลานานในการขุดแม่น�้ำ และท�ำให้พ่ายแพ้พญาศรีสุทโธนาคราชไปในที่สุด ซึ่งแม่น�้ำที่เกิด
จากการขุดแข่งขันนี้ได้ชื่อว่า “แม่น�้ำนาน” ต่อมาก็แผลงเป็น “แม่น�้ำน่าน” อย่างที่เรียกกันในปัจจุบัน และแม่น�้ำ
น่าน ก็เป็นแม่น�้ำสายที่ตรงกว่าแม่น�้ำทุกสายในภูมิภาคแห่งนี้ (โชติ ศรีสุวรรณ และเกริก ท่ามกลาง, 2560)
เมื่อพญาศรีสุทโธนาคราชสร้างแม่น�้ำโขงเสร็จ ได้ปรากฏว่ามีปลาบึกอยู่ในแม่น�้ำโขงมาจนถึงปัจจุบัน
และสามารถพบปลาบึกได้ในแม่นำ�้ โขงแห่งเดียวเท่านัน้ หลังจากได้รบั ชัยชนะในการแข่งขันพญาศรีสทุ โธนาคราช
ได้ทูลขอทางขึ้นลงระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล และพระอินทร์ก็ได้ประทานทางขึ้นลงเมืองบาดาลกับโลก
มนุษย์ 3 แห่งคือ 1) บริเวณพระธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ 2) บริเวณหนองคันแท และ 3) บริเวณพรหมประกาย
โลก (ค�ำชะโนด) และค�ำชะโนดนี้ ตามต�ำนานพรหมสร้างโลกได้กล่าวถึงพรหมเทวดาลงมากินม้วนดิน จนท�ำให้
หมดบุญบารมีจนสิ้นฤทธิ์กลายร่างเป็นมนุษย์ เพราะถือว่ามีกิเลสและใจที่ใฝ่ต�่ำ  เทวดาเหล่านั้นจึงไม่อาจกลับสู่
สวรรค์วิมานตนเองได้ ต่างจับคู่สมสู่ขยายเผ่าพันธุ์ก�ำเนิดมนุษย์จนกลายเป็นต�ำนานพรหมสร้างโลกตั้งแต่นั้นมา
(โชติ ศรีสุวรรณ และเกริก ท่ามกลาง, 2560) ต่อมา พญาศรีสุทโธนาคราชพาบริวารมาตั้งบ้านเมืองครอบครอง
อยู่ในบริเวณนั้นโดยมีต้นชะโนดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ลักษณะต้นชะโนดให้เอาต้นมะพร้าว ต้นหมาก ต้นตาลมา
ผสมอย่างละเท่า ๆ กันและให้ถือเป็นต้นไม้บรรพกาลที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ ต้นชะโนดจึงเป็นสัญลักษณ์บนผืน
ดินทีพ่ ญาศรีสทุ โธนาคราชและบริวารอาศัยอยู่ ในเวลาข้างขึน้ พญาศรีสทุ โธนาคราชและบริวารจะกลายร่างเป็น
มนุษย์เป็นเวลา 15 วัน พญานาคราชจะมีชื่อว่า “เจ้าพ่อศรีสุทโธ” มีวังนาคินทร์ค�ำชะโนดเป็นถิ่นที่อยู่ และหลัง
จากนั้น 15 วัน ในวันข้างแรม เจ้าพ่อศรีสุทโธนาคราชและบริวารจะกลายร่างเป็นพญานาคกลับคืนสู่วังบาดาล
ตรงบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ พญานาคราชจะมีชื่อเรียกว่า “พญานาคราชศรีสุทโธ” อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล (หลวงปู่
ค�ำตา สิริสุทโธ, 2539)
นอกจากนี้ ยังมีตำ� นานนิทานปรัมปราพืน้ บ้านอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับป่าค�ำชะโนด คือนิทานพืน้ บ้าน
เรื่องผาแดง-นางไอ่ ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับความรัก โดยมีพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้อง จนเป็นสาเหตุท�ำให้
บ้านเมืองล่มจมสู่บาดาลด้วยฤทธิ์ของพญานาค อันเป็นที่มาของดอนแม่หม้ายที่อยู่ในหนองหาน อ�ำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน (มหาบุญมี เทบสีเมือง, 2554) และอีกต�ำนานหนึ่ง คือต�ำนานผีจ้างหนัง ซึ่งต�ำนานนี้
เกิดขึ้นในราวเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 เจ้าของบริษัทเร่ฉายหนังเล่าว่า มีชายวัยกลางคนสองคนมาติดต่อจ้าง
หนังไปฉายที่หมู่บ้านวังทอง อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กับป่าศักดิ์สิทธิ์ค�ำชะโนด ตกลง
ราคาค่าจ้าง 4,000 บาท ชายทั้งสองคนได้บอกกับบริษัทรับจ้างฉายภาพยนตร์ว่าให้เริ่มฉายตั้งแต่สามทุ่มจนถึง

118
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ตีสี่ จากนั้นให้เก็บอุปกรณ์ฉายหนังทั้งหมดแล้วรีบออกจากบริเวณงานเลย ครั้นถึงก�ำหนดวันงาน เจ้าของบริษัท
หนังเร่พร้อมด้วยพนักงาน 4-5 คน ขับรถเดินทางเพื่อไปฉายหนังในหมู่บ้านวังทอง ในระหว่างทางได้มีหญิงสาว
สองคนมาขอติดรถและบอกเส้นทางเพือ่ จะเข้าไปในงานบุญด้วย เจ้าของบริษทั ฉายหนังจึงให้หญิงสาวทัง้ สองติด
รถไปด้วย เมื่อมาถึงหมู่บ้านก็รู้สึกผิดปกติเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียงที่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าหมู่บ้านนั้นก�ำลังมี
งานบุญเลย พนักงานเร่ฉายหนังก็ตระเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับฉายหนังโดยไม่ได้สนใจว่าผู้หญิงทั้งสองคนที่
ขอติดรถมาด้วยนั้นหายไปไหน เพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับการเตรียมอุปกรณ์ที่จะฉายภาพยนตร์ ครั้นถึงเวลาสามทุ่ม
เริ่มฉายภาพยนตร์และเป็นที่สังเกตว่าผู้คนที่มาดูหนังนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มคือผู้หญิงกับผู้ชาย นั่งแยกกันคนละ
ฝั่งโดยไม่มีการนั่งปะปนกันเลย และลักษณะการแต่งตัวผู้หญิงสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีด�ำ
นั่งดูภาพยนตร์กันด้วยความสงบเรียบร้อยโดยปราศจากการเคลื่อนไหว ไม่มีเสียงพูดคุยหัวเราะไม่ว่าจะเป็น
การฉายหนังบู๊หรือหนังตลก รอบ ๆ บริเวณที่ฉายหนังดูเงียบและวังเวงครั้นพอถึงตีสี่ก็มีคนมาบอกให้เลิกฉาย
หนังและให้รบี เก็บอุปกรณ์ออกไปจากพืน้ ที่ ก่อนออกไปชายคนดังกล่าวได้แจ้งว่า “เมือ่ ขับรถออกไปแล้วห้ามมอง
เหลียวหลัง” เจ้าของหนังเร่และพนักงานรับปากชายคนนั้นแล้วพากันรีบขับรถออกจากพื้นที่ แต่แล้วด้วยความ
สงสัยเมื่อขับออกมาได้สักระยะหนึ่งจึงพากันมองกลับไปยังบริเวณลานที่จัดฉายภาพยนตร์ แต่ภาพที่เห็นกลับ
กลายเป็นป่ารกทึบผู้คนที่มาดูหนังหายไปไม่เหลือแม้แต่คนเดียว ท�ำให้เจ้าของหนังเร่และพนักงานรู้สึกแปลกใจ
เป็นอย่างมาก รุง่ เช้าเจ้าของหนังเร่พร้อมด้วยภรรยาต้องการรูค้ วามจริงจึงเดินทางไปทีห่ มูบ่ า้ นวังทองอีกครัง้ หนึง่
และเข้าไปนมัสการเจ้าอาวาสวัดสิรสิ ทุ โธ ซึง่ เป็นวัดทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ดงค�ำชะโนด เจ้าอาวาสจึงเล่าให้ฟงั ว่า “เมือ่ คืนใน
หมู่บ้านไม่มีงานบุญและไม่มีหนังมาฉาย น่าจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของหนังเร่น�ำหนังไปฉายที่ป่าค�ำชะโนดเพราะ
ช่วงนี้เป็นเทศกาลของเหล่าบรรดาวิญญาณที่อาศัยอยู่ที่นั่น ทางภาคอีสานเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่า ผีบังบด”
(โชติ ศรีสุวรรณ และเกริก ท่ามกลาง, 2560) และนับตั้งแต่นั้นมา เรื่องเล่าผีจ้างหนังจึงเป็นที่กล่าวขานถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของผืนป่าค�ำชะโนดต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และป่าค�ำชะโนดได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่ท�ำให้ผู้คน นักท่องเที่ยวและชาวชุมชนเข้ามาเคารพสักการะบูชากันเป็นจ�ำนวนมากเพราะเชื่อว่าสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกบาดาลอันเป็นที่อยู่ของพญานาคและโลกมนุษย์

การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการปรับตัวของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศวัฒนธรรมในพื้นที่ป่าค�ำชะโนด
พื้นที่ป่าค�ำชะโนดถือเป็นมรดกทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม และถือเป็นทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมอย่างหนึง่ ของชุมชนบ้านวังทอง อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และทางการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ค�ำชะโนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Unseen Thailand ประเภทมุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งบริเวณผืนป่าค�ำชะโนดแห่งนี้จะมีต้นค�ำชะโนดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นโดยมี
พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งต้นค�ำชะโนดนี้ไม่มีการแพร่พันธ์ออกไปบริเวณรอบข้างเลยจึงเป็นที่มาของชื่อ
“ค�ำชะโนด” อันหมายถึงแหล่งน�้ำซับที่มีต้นชะโนดอยู่ ป่าค�ำชะโนดนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะหรือชาวบ้านเรียก
“วังนาคินทร์” เพราะว่าระดับพื้นของป่าค�ำชะโนดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับขึ้นลงของน�้ำที่ล้อมรอบเกาะ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
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ท้องถิ่นภิวัฒน์กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม: พื้นที่ป่าค�ำชะโนด

ท�ำให้ดูเหมือนว่าป่าค�ำชะโนดเป็นเกาะที่ลอยอยู่เหนือน�้ำ  ท�ำให้สภาพพื้นดินภายในเกาะค�ำชะโนดมีลักษณะ
ชื้นแฉะตลอดปี ในอดีตชาวบ้านได้ประโยชน์จากผืนป่าค�ำชะโนดโดยการเข้ามาหาของป่า จับสัตว์น�้ำ และท�ำการ
เกษตร (ชลธิชา เนียมอาภา, 2557) แต่ปจั จุบนั กิจกรรมบางอย่างเหล่านีไ้ ด้หายไป เมือ่ หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามา
พัฒนาค�ำชะโนดให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และด้วยบริบทของพืน้ ที่ สังคมวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะในส่วนของประเพณีพิธีกรรมการบวงสรวงขอพรจากพ่อปู่ศรีสุทโธของ
ชาวชุมชนในพื้นที่ป่าค�ำชะโนด ซึ่งในอดีตประเพณีพิธีกรรมนี้จะถูกน�ำมาใช้ในการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจ แต่ในปัจจุบันได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ได้หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวค�ำชะโนดเป็นจ�ำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส�ำคัญ สิ่งเหล่านี้เป็น
การสร้างรายได้และท�ำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ภาครัฐก็ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมระบบนิเวศ
ถูกท�ำลายจากการสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ และวิถีชีวิตของชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีปัจจัย
หลายอย่างที่เข้ามาพร้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยม เงินตรา ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
รวมทั้งระบบความหมายทางวัฒนธรรมที่ยึดโยงความเชื่อความศรัทธาและความสัมพันธ์กับธรรมชาติเริ่ม
แปรเปลี่ยนไป การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเริ่มสร้างปัญหาให้กับชุมชน ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาขยะล้น
พื้นที่ ปัญหาการค้าขายแย่งชิงผลประโยชน์ในพื้นที่ ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีก
มากมาย ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวชาวชุมชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นผลกระทบที่ตามมาพร้อมกับการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ ชาวชุมชนจึงมีการปรับตัวเพื่อต้อนรับกับกระแสการท่องเที่ยวจึงท�ำให้เกิด
กระบวนการการจั ด การพื้ น ที่ ป ่ า ค� ำ ชะโนดให้ เ ป็ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศวั ฒ นธรรมโดยการผสมผสาน
การท่องเที่ยวให้อยู่บนพื้นฐานของบริบทสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน การเคารพอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
และการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนท้องถิ่นมองเห็นถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ไปพร้อมกับรายได้
ที่เข้ามาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ดังนั้น ชาวชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงมี
การประสานงานกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส�ำหรับ
พื้นที่ป่าค�ำชะโนด โดยการท�ำให้นักท่องเที่ยวและชาวชุมชนที่เข้ามาเที่ยวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้ตระหนัก
ถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทัง้ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพืน้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนดไปพร้อมกับการท่องเทีย่ ว
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนดให้ไปสูก่ ารท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน และในขณะเดียวกันชาวชุมชนก็ได้นำ� เอาภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน ที่อยู่บนหลักการพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาเข้ามาผ่านขบวนการ
ของพิธกี รรมทีเ่ น้นย�ำ้ ถึงความศักดิส์ ทิ ธิข์ องป่าค�ำชะโนด ซึง่ เนือ้ หา ความเชือ่ และพิธกี รรมจะแฝงไว้ดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ที่จะท�ำให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนผืนป่าค�ำชะโนดแห่งนี้เกิดความรัก และหวงแหน รวมทั้ง
ตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติทเี่ ป็นทัง้ ชีวติ และวิถี
ชีวติ ของชุมชน ซึง่ พืน้ ฐานของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศวัฒนธรรมของพืน้ ทีป่ า่ ชะโนดนี้ ทางชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ค�ำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการซึ่งประกอบไปด้วย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นั่นคือ การ
บริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวโดยการมุ่งเน้นถึงระบบความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนควบคู่ไปกับการรักษา
ระบบนิเวศของป่าค�ำชะโนด มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน โดยการจัดระเบียบพื้นที่
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นักท่องเทีย่ ว ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ กิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุมชนทีต่ ระหนักถึงคุณค่า และความเชือ่ มัน่
ศรัทธาในระบบความเชื่อของชุมชนมาตั้งแต่โบราณกาล การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่
ป่าค�ำชะโนดนี้ ได้รับการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่ให้ความ
ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งงบประมาณในการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านการท่องเทีย่ วให้กบั กลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว และที่สำ� คัญที่สดุ
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวทางด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ตั้งแต่เริ่มต้นจึงท�ำให้ชุมชนรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของและตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าของทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตนเอง รวมทัง้ การมีแนวทางปฏิบตั ิ
ร่วมกันส�ำหรับชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวยังพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ค�ำชะโนด โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ
1) เมื่อเข้ามายังบริเวณพื้นที่ป่าค�ำชะโนดทุกคนต้องมีกริยา วาจาส�ำรวมอยู่ในอาการสงบ ไม่พูดจาเลอะเทอะ
หยาบคาย 2) ไม่ท�ำเสียงอึกทึกครึกโครมอันเป็นการรบกวนผู้อื่น อันเป็นการแสดงออกถึงการไม่ให้ความเคารพ
ต่อสถานที่ 3) ไม่จับสัตว์น�้ำ  สัตว์ป่า ท�ำลายต้นไม้ ใบไม้ที่อยู่ในบริเวณป่าค�ำชะโนด 4) การใช้บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์
ไม่ควรน�ำมารดเท้าเพราะถือเป็นของต�ำ 
่ และไม่ควรท�ำให้บอ่ น�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิส์ กปรก ซึง่ ข้อปฏิบตั เิ หล่านีช้ าวชุมชนและ
นักท่องเที่ยวได้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะกลัวว่าถ้าละเมิดข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้ว จะได้รับอันตราย
อย่างไม่คาดคิดจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ปี่ กป้องคุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนด จากความเชือ่ ความศรัทธาทีย่ ดึ โยงเกีย่ วพัน
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต ่ อ พื้ น ที่ ป ่ า ค� ำ ชะโนดนี้ เ ป็ น เปรี ย บเสมื อ นกรอบที่ ค อยควบคุ ม
ความประพฤติ ให้ชาวชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ชั่วร้าย เพราะเกรงกลัวต่อพลังอ�ำนาของสิ่งศักดิ์สิทธ์อันจะท�ำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งกฎเกณฑ์นี้เป็นเหมือน
กฎเกณฑ์ธรรมชาติทชี่ ว่ ยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุล และส่งผลให้พนื้ ทีป่ า่
ค�ำชะโนดยังสามารถรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ (ภาพที่ 1, 2 และ 3)

ภาพที่ 1 เกาะค�ำชะโนด (เกาะค�ำชะโนด บวงสรวงใหญ่ “ปู่ศรีสุทโธ” คอหวยไม่พลาดส่องเลขขันน�้ำมนต์, 2562)

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
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ท้องถิ่นภิวัฒน์กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม: พื้นที่ป่าค�ำชะโนด

ภาพที่ 2 ป่าค�ำชะโนด (ต�ำนานป่าค�ำชะโนดให้โชค ชาวบ้านแห่ไปขอหวยกันเพียบ!!, 2561)

ภาพที่ 3 พิธีบวงสรวง “ปู่ศรีสุทโธ” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561)
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บทสรุป
พื้นที่ป่าค�ำชะโนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยมีต�ำนานเล่าขานเรื่องราว
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพญานาคที่เกี่ยวข้องผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลของผู้คนริมฝั่งแม่น�้ำโขง
ซึ่งพื้นที่ป่าค�ำชะโนดนี้ ถือเป็นป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยต้นค�ำชะโนดบนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธามาตั้งแต่โบราณกาล ต�ำนานความเชื่อเรื่องพญานาคกลายเป็นต�ำนานที่มี
การเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ว่าพื้นที่ป่าค�ำชะโนดแห่งนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาล
ของเหล่าพญานาค ท�ำให้ผู้คนในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงมีความเชื่อถือและศรัทธาพากันมากราบไหว้สักการบูชา
สถานที่แห่งนี้เป็นจ�ำนวนมาก จนท�ำให้ทางหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวยกฐานะให้พื้นที่ป่าค�ำชะโนดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภท Unseen Thailand ในมุมมองของการท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท�ำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหล
มาเที่ยวที่ป่าค�ำชะโนดเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งกระบวนการพัฒนา
ของหน่วยงานภาครัฐโดยขาดการค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน ได้ส่งผลกระทบและได้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในพื้นที่เป็น
อย่างมาก ดังนั้น ชาวชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่จึงตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่
ทีน่ บั วันจะถูกท�ำลายลงไป จึงได้นำ� กลไกทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ
และสิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ โดยการสร้างพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ ห้กบั เกาะค�ำชะโนดโดยผ่านระบบความเชือ่ และพิธกี รรมทาง
ด้านศาสนา เพื่อตอกย�้ำให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวเห็นถึงพลังอ�ำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติอันจะเป็นกรอบในการ
ประพฤติปฏิบัติของชาวชุมชนและนักท่องเที่ยว ในการเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะค�ำชะโนดแห่งนี้ โดยที่ไม่กล้าล่วง
ละเมิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ โดยกฎเกณฑ์
เหล่านี้เป็นการสร้างจิตส�ำนึกเพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนต่อคุณค่าของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ รวมทั้ง
ประเพณีพธิ กี รรมนีย้ งั เป็นการสร้างระบบคุณค่าของผูค้ นในชุมชนและนักท่องเทีย่ วให้เกิดความรัก ความสามัคคี
การช่วยเหลือเกื้อกูล การมีน�้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มีการปรึกษาและร่วมมือร่วมใจกันในการจัดระเบียบ
พื้นที่ป่าค�ำชะโนด โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและค�ำนึงถึงการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายในพื้นที่ป่าค�ำชะโนดให้คงอยู่ โดยการน�ำเอาความเชื่อ
และความศรัทธาของชาวชุมชนและนักท่องเที่ยวมาเป็นกรอบในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่
ผูกโยงสายสัมพันธ์เกาะเกี่ยวอยู่กับธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งความเชื่อและความศรัทธานี้ ได้
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพญานาค โดยการสร้างความหมาย
ให้กบั พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ มี่ คี วามส�ำคัญกับชุมชนผ่านเรือ่ งราวเล่าขาน ต�ำนานความเป็นมาในอดีตรวมทัง้ พลังอ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติ จึงส่งผลท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ค�ำชะโนดยังคงได้รบั การอนุรกั ษ์ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศวัฒนธรรม
และสามารถด�ำรงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ตราบที่มนุษย์ยังมีความเชื่อและความศรัทธาในพลังอ�ำนาจของสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถหาค�ำมาอธิบายได้ และชุมชนท้องถิ่นก็ได้ปรับตัวในการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จาก
ต�ำนานให้ผสมผสานกลมกลืนไปกับบริบทของท้องถิ่นภิวัฒน์
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ท้องถิ่นภิวัฒน์กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม: พื้นที่ป่าค�ำชะโนด
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