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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ และศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรม
รักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกประธานชมรมรักษ์เขาเอราวัณด้วยแนวค าถามท่ี
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษาและการประชุมกลุ่มคณะ
กรรมการบริหารชมรมรักษ์เขาเอราวัณและสมาชิกชมรมรักษ์เขา
เอราวัณตามประเด็นท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์การศึกษา รวมท้ังสิ้น 
15 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 
วิเคราะห์เน้ือหาและสรุปผลการศึกษา   

ผลการศึกษา พบว่า ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี 
เป็นชมรมท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อยับยั้งการตั้งโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน
โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมีสมาชิกแรกเริ่มรวม 70 คน การ
บริหารจัดการชมรมเป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการบริหารงานหรือ
วงจรการบริหารงาน  PDCA 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการ
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ด าเนินงานชมรม (Planning) การลงมือปฏิบัติตามแผนงานของ
ชมรม (Doing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของชมรม (Checking) 
และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของชมรม (Acting)  ส าหรับปัจจัย
ความส าเร็จของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซ่ึงเป็นจุดแข็งของชมรม คือ 
ศักยภาพของผู้น าชมรมท่ีเป็นผู้ริเริ่มรวมตัวและประสานงานความ
ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนซ่ึงมีความรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด 
(Man) มีการบริหารจัดการโดยแบ่งหน้าท่ีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
(Managements)  งบประมาณในการด าเนินงานมาจากการเรี่ยไร
สมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง (Money) และเมื่อวิเคราะห์โอกาสจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีช่วยสร้างความส าเร็จให้แก่ชมรมฯ คือ การ
สนับสนุนทางวิชาการจากองค์กรภายนอก 4 หน่วยงาน กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศึกษาเรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ กรม
ทรัพยากรธรณีศึกษาเรื่องซากดึกด าบรรพ์ ส ารวจพบ  ฟอสซิสดึกด า
บรรพ์  มูลนิธิสืบนาคะเสถียรศึกษาเรื่องถ้ า ส านักโบราณคดี ท่ี 4  
ลพบุรี ศึกษาเรื่องหลักฐานโบราณคดี  

 
ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการ  ปัจจัยความส าเร็จ  ชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ  
 
Abstract 

The objectives of this study were :to study the 
management of Lopburi Ruk-Kho-Erawan conservation 
club and to study the success factors of Lopburi Ruk-Kho-
Erawan conservation club. The data were collected by in-
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depth interview with the presidents of conservation club 
and focus group of committees and members of 
conservation club. The numbers of all respondents were 
15 people. The data accuracy and completeness were 
assured, analyzed and the study results were concluded. 
The study results were found that Lopburi Ruk-Kho-
Erawan conservation club was established to stop the 
construction of cement plant or stone mill in 2003 with70 
members at the first time. The Lopburi Ruk-KhoErawan 
conservation club followed the theories of management 
or 4 steps of PDCA operation cycle including Planning, 
Doing, Checking, and Acting. In terms of the success factors 
of conservation club, on the analysis of internal 
environment, the strengths of conservation club consisted 
of the efficiency of the president initiated incorporated 
and cooperated with the members in the village who 
loved their homeland (Man). There was a management by 
separating duties to help each others (Managements). The 
budget for operation was collected from community 
members (Money). In terms of external factors, on the 
analysis of opportunity, the success factors consisted of 
academic support from 4 external organizations including 
Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation, Department of Mineral Resources, 
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SeubNakhasathien and The 4th Regional Office of Fine 
Arts, Lopburi. 

 
Keywords: Management, Success Factors, Ruk-Kho-Erawan 
Conservation Club 
 
บทน า 
 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร  ความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการ
เจริญเติบโต  และการแข่งขันทางด้านการค้า  การลงทุน  ก่อให้เกิด
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท าให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ
น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จน
ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเ น่ือง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  
2555-2559: 10)  อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
เป็นหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีขยายการผลิตตามจ านวนของประชากรและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะท่ีอยู่อาศัย อาคาร  โรงงาน
อุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วัสดุท่ีผลิตมาจาก
ปูนซีเมนต ์(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน,  2559) 

วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์มาจากหินปูนธรรมชาติซ่ึงมี
อยู่ตามภูเขาหินปูน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544: 423)  กระบวนการ
การผลิตปูนซีเมนต์ เช่น การบด โรงโม่หิน การระเบิด มักก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  ปัญหามลพิษทางอากาศซ่ึงเกิดจาก
เศษผงละออง (สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, 2559: 2) ปัญหาน้ าท้ิงและปัญหา
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มลพิษทางเสียง  เป็นต้น ซ่ึงหากมีการจัดการท่ีไม่ดีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้แหล่งท่ีมีการระเบิดหิน ดังจะเห็นได้ได้จากต าบลหน้า
พระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีมลพิษทางอากาศ
คือฝุ่นละออง ซ่ึงผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชุมชน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) 

ต าบลช่องสาริกา   อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี เป็น
พื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งภูเขาหินปูนอันประกอบด้วยเขาฝาชี เขาเขียว เขา
อ้ายก้าน เขาไม่มีชื่อและเขาช่องสาริกา รวมกันเรียกว่า "เทือกเขา
อ้ายก้าน" และภูเขาท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงคือเขาเอราวัณซ่ึงเป็นภูเขา
หินปูนท่ีตั้งอยู่ระหว่างเขาช่องสาริกา มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 1,500 
ไร่ ความสูงประมาณ 267 เมตรจากระดับน้ าทะเล ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่ม
น้ าชั้น 1 บี (ชาญชัย งามเจริญ, 2550)  ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีในลุ่มน้ า ซ่ึง
มีสภาพป่าส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีได้ถูกท าลาย ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อพัฒนาการใช้ท่ีดินแบบอื่นก่อนหน้าท่ี พ.ศ. 2525 และการใช้
ท่ีหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆท่ีด าเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการ
ควบคุมมลพิษ (ธีระพงษ์ บุญทองล้วน,  2547: 6) 

บริเวณเทือกเขาอ้ายก้านนอกจากจะมีภูเขาหินปูนยังมีป่า
เบญจพรรณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางธรรมชาติวิทยาและ
โบราณคดี แต่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 ชาวบ้านในต าบลช่องสาลิกา
ได้รับทราบข่าวว่าจะมีการขอสัมปทานภูเขาเอราวัณเพื่อน าไปผลิต
ปูนซีเมนต ์ชาวบ้านในพื้นท่ี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 9 หมู่ 12 และหมู่ 13  
จึงเกิดการรวมตัวในชื่อของ “ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ” เพื่อยับยั้งการ
สร้างโรงงานระเบิดหิน เพื่อรักษาเขาเอราวัณ  ซ่ึงเป็นแหล่งน้ า  
แหล่งอาหารของชาวบ้าน  โดยเร่ิมต้นจากสมาชิกประมาณ 70 คน 
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ร่วมกันต่อสู้และคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอย่างสันติ  ด้วยเหตุผล
ว่าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ในพื้นท่ี รวมถึง
การมีโรงงานมาระเบิดหิน ในพื้นท่ีก็จะเกิดฝุ่นละอองตามมาด้วย  
อีกท้ังภูเขาเอราวัณซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 1,500 ไร่ น้ัน มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติวิทยาและโบราณคดี  ซ่ึงการเคล่ือนไหวเริ่มต้นด้วยการยื่น
หนังสือคัดค้านไปยังองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่ไม่เป็นผล
เน่ืองจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีให้เหตุผลว่าภูเขา
เอราวัณไม่มีความส าคัญในแง่การอนุรักษ์  จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้
แกนน าชาวบ้านท่ีพยายามขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เสนอให้หน่วยงานราชการท่ี
มีอ านาจในการอนุมัติให้สัมปทานภูเขาเอราวัณได้ยกเลิกการให้
สัมปทานท าเหมืองหิน  น าไปสู่การระงับการตั้งโรงงานระเบิดหิน
และการประกาศให้ภูเขาเอราวัณเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ในท่ีสุด โดยเมื่อ
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้ภูเขาเอราวัณเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ประเภท
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี  30  
พฤษภาคม พ.ศ. 2550  ซ่ึงหมายความว่าภูเขาเอราวัณได้รับการ
คุ้มครองให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติของประเทศสืบต่อไป 

ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ ได้พัฒนาและจัดตั้งเป็น 
“แหล่งเรียนรู้สหวิทยาการเขาเอราวัณ” เพื่อเป็นเป็นแหล่งส ารวจ
ศึกษาทางวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการและสถาบันวิชาการท้ัง
ในท้องถิ่นและระดับชาติ เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่นโดยมีส านักสงฆ์ท่ีเชิงเขา เป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณ
พืชและสัตว์ป่าประจ าถิ่น  เป็นแหล่งศึกษาด้านโบราณคดีและมี
พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ท่ีเปิดให้ศึกษาทุกวัน  บริเวณเขาเอราวัณ
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มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่อไป 
(ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี,  2559) โดยขอใช้พื้นท่ีด้านล่างของหอสวดมนต์ส านักสงฆ์
ถ้ าเอราวัณมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี พ.ศ.2551 ด้วย
เหตุ น้ี  ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการและ
ความส าเร็จของกลุ่มชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  จังหวัดลพบุรี   เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนอื่นน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรชุมชน 
รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์เขาเอราวัณ 
จังหวัดลพบุรี  
 2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
จังหวัดลพบุรี  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษา
เอกสารเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ PDCA เน่ืองจากเป็น
วงจรคุณภาพท่ีสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงงานให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมส่วนบุคลจนถึงกิจกรรมระดับ
หน่วยงาน องค์กร บริษัท  (ศุภชัย อาชีวระงับโร ,  2549: 11-12 ) 
นอกจากน้ียังมีการศึกษาปัจจัยความส าเร็จขององค์กรในระดับชุมชนท่ีมี
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การรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือจนท าให้เกิดความส าเร็จในการ
บริหารจัดการงานของกลุ่ม ชมรม หรือชุมชน เช่นปัจจัยทางด้านผู้น า 
ทรัพยากรในชุมชน การบริหารจัดหาร การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่ม/ชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เป็นต้น (เก็จกาญจน์  
จันทนะภัค และสุมนต์  สกลไชย,  2557: บทคัดย่อ)   โดยใช้วิธีการ
วิ เคราะห์  SWOT analysis และ  STEP analysis เพื่ อให้ ทราบถึ ง
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์, 2556: 
23)  และศึกษาข้อมูลพื้นท่ีศึกษาเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์การวิจัย การวางแผนการวิจัย และการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานชมรมรักษ์
เขาเอราวัณ และการประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์
เขาเอราวัณและสมาชิกชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  

ขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเชิงพื้นท่ี ขอบเขตเชิงเน้ือหาและ

ขอบเขตเชิงประชากร โดยศึกษาการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ  จังหวัดลพบุรี ตามวงจรกระบวนการบริหารงาน PDCA 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของชมรมฯ และศึกษาปัจจัยความส าเร็จของ
ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในชมรม
ท่ีเป็นจุดแข็ง ซ่ึงเป็นข้อได้ เปรียบของชมรมฯ และวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสร้างโอกาสให้ชมรมฯประสบ
ความส าเร็จ โดยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานชมรมฯ 
กรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง

โครงสร้าง โดยมีการก าหนดประเด็นค าถามไว้กว้างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง แต่ให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์ จะ
ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่  

1) ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์
เขาเอราวัณ  

2) ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานของชมรม
รักษ์เขาเอราวัณ ตามวงจรกระบวนการบริหารงาน PDCA 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของชมรม  

3) ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในชมรมท่ีเป็นจุดแข็งซ่ึง
เป็นข้อได้เปรียบของชมรม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทรัพยากรหลักของ
อ ง ค์ ก ร  5 M-Model คื อ  ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ เ งิ น ทุ น ข อ ง
ชมรม   ทรั พยากรบุ คคลในชมรม  การบริ หารจั ดการของ
ชมรม ทรัพยากรหรือวัสดุในชมรม และเครื่องจักร และศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสร้างโอกาสให้ชมรมประสบ
ความส าเร็จ โดยใช้วิธี PEST Analysis  คือ ด้านการเมืองกฎระเบียบ  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม/วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี 
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ผลการวิจัย 

1. บริบทชุมชน 
    ต าบลช่องสาริกา  ประกอบด้วย 13  หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ท่ี1  บ้านสาลิกาพัฒนา  หมู่ท่ี 2 บ้านด่านกระเบา  หมู่ท่ี  3 บ้าน
น้ าซับ  หมู่ท่ี  4 บ้านโคกสะอาด  หมู่ท่ี 5 บ้านหลุบเลา  หมู่ท่ี 6 
บ้านตอยาง  หมู่ท่ี  7 บ้านซับตะเคียน หมู่ท่ี  8 บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี  
9 บ้านปากช่องสาริกา  หมู่ท่ี  10 บ้านคลองตะเคียน หมู่ท่ี  11 บ้าน
ห้วยสงบ หมู่ท่ี  12 บ้านช่องสาริกา หมู่ท่ี  13 บ้านถ้ าบ่อทอง 
ประชากรรวม 8,040 คน พื้นท่ีประมาณ 81.16 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 50,725 ไร่  มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อต าบล  ต าบลพัฒนา
นิคม และต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ทิศใต้ติดต่อ
กับ ต าบลพุค าจาน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ทิศ
ตะวันออกต าบลชอนน้อยอ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรีทิศ
ตะวันตกติดต่อกับต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ดังภาพ
ท่ี 1  

 
ภาพท่ี 1 พื้นท่ีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาลิกา 
           ท่ีมา: (องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาลิกา, 2559) 
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เทือกเขาท่ีส าคัญภายในต าบล คือ เทือกเขาเอราวัณซ่ึง

เป็นภูเขาหินปูน ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น 1 บีท่ีล้อมรอบด้วยป่า
เบญจพรรณท่ีอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
ทานตะวัน ฟักทอง และอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โค
เนื้อ ไก่ (องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา,  2559) 

2. ความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์เขาเอราวัณ 
    จากการศึกษาความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์เขา

เอราวัณ พบว่า ชมรมรักษ์เขาเอราวัณเกิดจากการรวมตัวกันของ
กลุ่มชาวบ้านเพื่อยับยั้งการสร้างโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน โดย
ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันเมื่อปลายปี 2546 ซ่ึงจัดประชุมครั้งแรกได้
เชิญผู้น าในชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน มา
เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น เน่ืองจากระยะเวลาการ
เคลื่อนไหวท่ียาวนาน ท าให้แกนน าชุมชนท่ีมาจากภาคส่วนอื่นเริ่ม
สลายหายไปเหลือแต่ภาคประชาชน แต่ด้วยการรวมตัวของภาค
ประชาชนมีความเหนียวแน่น โดยมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มกิจกรรมจาก
เดิมใช้ชื่อว่า “กลุ่มเต่าเหลือง” มาเป็น “กลุ่มอนุรักษ์กระรอกบน
เขา” และเป็น “กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาและสัตว์ป่า” ล าดับ แต่ด้วยเหตุ
ท่ีชื่อท้ังหมดท่ีตั้งขึ้นมายังไม่สามารถแสดงถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มได้
อย่างชัดเจน ในสุดท้ายจึงได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มกิจกรรมเป็น “ชมรมรักษ์
เขาเอราวัณ” เมื่อต้นปี 2547 หลังจากน้ัน ทางชมรมฯ ได้มีการ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอ แนะ และด าเนินกิจกรรม
การต่อสู้ท่ีเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีเครือข่าย กลุ่มอนุรักษ์นอก
พื้นท่ีมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าแนวทางการท างานของ
กลุ่ม มาพัฒนาในกลุ่มของตนเอง รวมถึงได้รับความช่วยเหลือด้าน
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วิชาการจากหน่วยงานต่างๆท าให้ชมรมฯมีความคิดและวางแผนท่ีจะ
ส ารวจทรัพยากรและสิ่งท่ีมีคุณค่าภายในชุมชนและท าส่งหลักฐานท่ี
แสดงถึงความส าคัญของเขาเอราวัณในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
  1. เรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สัตว์ป่า  

2. เร่ืองซากดึกด าบรรพ์ ส ารวจพบ ฟอสซิสดึกด าบรรพ์ 
พบซากฟอสซิลหอยนอติลุส (หอยวงช้าง)  
คชข้าวสาร ปะการัง พลับพลึงทะเลและหอยกาบเดียวอีกหลายชนิด
มีอายุประมาณ 250 ล้านปี ซ่ึงในยุคเพอร์เมียน  

3. เรื่องถ้ า ส ารวจพบถ้ า ในพื้นท่ีภูเขาเอราวัณมีถ้ าอยู่
มากกว่า 15 ถ้ า  

4. เรื่องหลักฐานโบราณคดี ส ารวจพบภาชนะดินเผา บาง
ถ้ าพบหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอายุ
กว่า 2,000 ปี  

แรงผลักดันในการด าเนินกิจกรรมยับยั้งการสร้างโรงงาน
ปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน เกิดจากการท่ีคนในชุมชนกลัวว่าหากมี
อุตสาหกรรมเข้ามาในชุมชนจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ซ่ึงมีตัวอย่างให้เห็นท้ังด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอนามัย โดยชมรม
ฯมีความเห็นว่าอุตสาหกรรมจะท าลายความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ  
ซ่ึงส่งผลให้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สูญพันธ์และเลือนหายไป รวมถึง
ชาวบ้านจะไม่สามารถ เข้าไปเก็บของป่า และภาคเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านจะถูกท าลายลง  ด้วยสาเหตุดังกล่าว แกนน า จึงเกิด
แรงผลักดันในการขับเคล่ือนกระบวนการหลายๆ กระบวนการเพื่อ
ยับยั้งการเข้ามาท าธุรกิจโรงโม่หินของนายทุนนอกพื้นท่ี   โดยมีการ
จัดประชุมเพื่อพูดคุยถึงผลเสียและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นให้ชุมชน
รอบข้างรับรู้ ท าให้คนในชุมชนอื่นๆ เริ่มความรู้สึกร่วมชะตากรรม
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เดียวกัน และเกิดพลังในการเรียกร้องมากขึ้น ประกอบกับการขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงงานจะตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 700 เมตร ผลท่ี
ตามมาอย่างแน่นอนคือ ฝุ่นละออง  โรคภัยไข้เจ็บ ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิต ปัญหาน้ าท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค ส่งผลให้ความกลัว
เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนในชุมชน กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือในกิจกรรมการยื่นเรื่องยับยั้งการสร้างโรงโม่หินปูน
บริเวณเขาเอราวัณ จนประสบผลส าเร็จเมื่อปี 2550 
 การด าเนินกิจกรรมยับยั้งการสร้างโรงโม่หินปูนบริเวณเขา
เอราวัณ  แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ 

1) ช่วงแรก ชมรมฯ ได้รับความร่วมมือ จากนักวิชาการใน
พื้นท่ีด้านข้อมูลและค าแนะน าท าให้ชุมชนเริ่มหาข้อมูลในเรื่อง
ความส าคัญของพื้นท่ี เพื่อต้องการท่ีจะสื่อว่าในพื้นท่ีของเราน้ีมี
จุดเด่นด้านใดบ้าง ภูเขาท่ีอยู่รายรอบให้อะไรกับชุมชนบ้าง และ
ส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิต สิ่งเหล่าน้ีน ามาสู่การค้นหาและส ารวจ และ
ส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีน ามาสู่การค้นหาและการส ารวจ 
ซ่ึงน าโดยประธานชมรมคือ นายจรูญ คชรินทร์ ได้พยายามท่ีจะน า
เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการท่องเท่ียวเข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากการ
ส ารวจท าให้ ค้นพบทรัพยากรท่ีมีคุณค่าภายในชุมชนดังน้ี 

- การส ารวจพรรณพืช พันธ์สัตว์ท่ีอยู่บนภูเขา จ านวนมาก
ท่ี ส าคัญได้แก่ กล้วยไม้พันธุ์มวกเหลือง ส่วนสัตว์ส าคัญท่ีค้นพบซ่ึง
เป็นสัตว์ท่ีหายากเช่น  นกจู๋เต้นเขาปูน เป็นพันธุ์สระบุรีท่ีพบแหล่ง
แรกที่ใหญ่ท่ีสุดและเป็นแหล่งเดียวในโลก 

- การส ารวจถ้ าค้นรอยทางโบราณคดี ขี้ค้างคาว โดยการ
ส ารวจถ้ าท้ังหมด 35 ถ้ า พบถ้ าโบราณคดี 4 ถ้ าซ่ึงเป็นถ้ าในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ 2,000-3,500 ปี   ทางชมรงจึงท า
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หนังสือถึงกรมศิลปากรเพื่อให้มายืนยัน และค้นพบหลักฐานทาง
โบราณคดีว่าถ้ าดังกล่าวเป็นสถานท่ีท่ีคนโบราณใช้ในการฝังศพท าให้
พื้นท่ีเหล่าน้ีมีความส าคัญยิ่ง 

- การค้นพบฟอสซิล ซ่ึงพบบริเวณเขาเอราวัณจ านวนมาก 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นข้อมูลท่ีน ามาเสนอต่อทางราชการเพื่อชี้ให้เห็นถึงความ
จ าเป็นในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีเขาเอราวัณว่ามีความส าคัญ  

2) ช่วงหลัง เป็นช่วงระยะเวลาภายหลังจากการต่อสู้
ส าเร็จ เป็นช่วงท่ีเขาเอราวัณกลายเป็นสถานท่ีดูงาน แหล่งเรียนรู้ 
ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการเขาเอราวัณ” โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้า
มาศึกษาดูงาน และเป็นผลประโยชน์ของชุมชน และส่วนรวม กล่าว
โดยสรุปในภาพรวมได้ว่า การด าเนินงานทางชมรมฯ ท่ีได้ริเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2550 รวม
ระยะเวลาในการเรียกร้องท้ังหมด 4 ปี 

สรุปในภาพรวมได้ว่า การด าเนินงานของชมรมฯ ท่ีได้เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปลายป พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2550  รวม
ระยะเวลาในการเรียกร้อง 4 ป จึงประสบความส าเร็จในการยับยั้ง
การตั้งโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน และต่อมาพื้นท่ีเขาเอราวัณ
กลายเปนแหล่งศึกษาเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเป็น
ชุมชนต้นแบบ  รวมถึงการประสานเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท่ีมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท างานของแต่ละเครือข่าย ท้ังยังมีการด าเนินกิจกรรม ต่างๆ 
เช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การท าบุญเมืองเก่าลพบุรี การ
ท าบุญภูเขา เอราวัณ การสนับสนุนการท างานของกลุ่มเยาวชน เป็น
ต้น จนในท่ีสุดได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชื่อว่า สหวิทยาการเขาเอราวัณ 
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3. การบริหารงานของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
    ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ มีนายจรูญ  คชรินทร์ 

เป็นประธานชมรมฯ โดยมีกรรมการบริหารชมรมประกอบด้วย 1. 
นายประยูร  ต่ายสินธุ์  2. นายสมบัติ  ท้าวสาบุตร 3.นายสุธน สังข์
บุญช ู 4. นางรัชนี มงคลอินทร์ เลขานุการชมรม และสมาชิกชมรมฯ
ในปัจจุบันท้ังสิ้น  323  คน จากการศึกษาการบริหารงานของชมรมฯ 
ตามวงจรกระบวนการบริหารงาน PDCA 4 ขั้นตอน อธิบายได้ดังนี้ 

    3.1 การวางแผนการด าเนินงานชมรม (Planning) 
ชมรมฯ ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม โดยมีการ
ประชุมครั้งแรกท่ีโรงเรียน โดยการเชิญผู้น าในชุมชนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน มาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อหาแนวทางและวางแผนยับยั้งการสร้างโรงงาน
ปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หินซ่ึงตั้งแต่การหลังจากการประชุมครั้งแรกก็
ได้มีการประชุมหารือต่อเน่ืองเรื่อยมา จนในปี 2550 ประสบ
ผลส าเร็จสามารถยับยั้งการสร้างโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน  
ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ การท าบุญเมืองเก่า
ลพบุรี การท าบุญภูเขา   เอราวัณ  การสนับสนุนการท างานของ
กลุ่มเยาวชน   เป็นต้น  
     3.2 การลงมือปฏิบัติตามแผนงานของชมรม (Doing) 
ในอดีตกรรมการและสมาชิกของชมรมฯ ได้ด าเนินการยับยั้งการ
สร้างโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน หลังจากการประชุมเพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ทุกคนก็จะเริ่มท า
หน้าท่ีตามท่ีตกลงกันในท่ีประชุม เช่น การส่งหนังสือเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยต่างๆ  รวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อเป็น
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หลักฐาน ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ ก็ยังแบ่งหน้าท่ีกันท างาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การ
ท าบุญเมืองเก่าลพบุรี  การท าบุญภูเขาเอราวัณ การสนับสนุนการ
ท างานของกลุ่มเยาวชน  เป็นต้น  
  3.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของชมรม (Checking) 
เมื่อสมาชิกของชมรมรักษ์ เขาเอราวัณปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีรับ
มอบหมาย ก็จะวางแผนการตรวจสอบผลการปฏิบัติเป็นระยะ หรือ
น าข้อมูลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ รวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 
 3.4 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของชมรม (Acting) 
สมาชิกของชมรมรักษ์เขาเอราวัณน าข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีไม่
ประสบผลส าเร็จมาร่วมกันพิจารณาเพื่อวางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

4. ปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
                 จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ โดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในของชมรมฯ ท่ี
เป็นจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ มาจาก 5 ปัจจัย ได้แก่ งบประมาณ 
(Money) ความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ (Man) วัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างาน (Materials) ความตระหนักรู้ของคนในชุมชน (Moral) และ
การบริหารจัดการ (Managements) และการวิเคราะห์จากปัจจัย
ภายนอกซ่ึงช่วยสร้างโอกาสของชมรมฯ 5 ปัจจัย ได้แก่  ด้านสังคม
วัฒนธรรม (Social) ด้ านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
( Technology) ด้ า น เ ศ ร ษฐ กิ จ  ( Economic) ด้ า น ก า ร เ มื อ ง 
(Political) และด้านสภาพแวดล้อม (Geographic)  และปัจจัยเสริม
อื่นๆ  อธิบายได้ดังนี้ 
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4.1 ง บป ร ะ ม า ณ  ( Money) จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บว่ า

งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการชมรมฯ ส่วนใหญ่มาจาก
สมาชิกในชมรมและจากภาคเอกชน หรือได้จากเงินรางวัลต่างๆท่ีรับ 
มีจ านวนน้อยท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

4.2 ความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ (Man) จากการศึกษา
พบว่ากรรมการและสมาชิกของชมรมฯ 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทุกคนมีความตั้งใจหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายและมีความเสียสละ รู้จักหน้าท่ีของตนเอง 

4.3 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร ท า ง า น  ( Materials) จ า ก
การศึกษาพบว่าวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกชมรมฯ และผู้บุคคลภายนอก 

4.4 ความตระหนัก รู้ของคนในชุมชน (Moral) จาก
การศึกษา พบว่า ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ  
รวมถึงสมาชิกในชุมชนมีค่านิยมและจิตส านึกในการหวงแหน
ทรัพยากรของชุมชน วัฒนธรรมท่ีแสดงถึงการเคารพและเชื่อฟังผู้
อาวุโสและครูบาอาจารย์ซ่ึงมีบทบาทในการเป็นผู้น าการอนุรักษ์  

4.5 การบริหารจัดการ (Managements) จากการศึกษา
พบว่าการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ มีหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนรวม โดยให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน โดยสมาชิกจะได้รับหน้าท่ีตามความสมัครใจ 
รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.6 ด้านสังคมวัฒนธรรม (Social) จากการศึกษาพบว่า 
ด้านสังคมวัฒนธรรมมีผลต่อการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ ในเชิงบวกเน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณเป็นคนท่ีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผือแผ่ มีความเสียสละ ชอบ
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ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักถิ่นท่ีอยู่   ด้วยเหตุน้ีท าให้การบริหาร
จัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณประสบความส าเร็จ   

4.7 ด้ า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  
(Technology) จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อการบริหารจัดการชมรม
รักษ์เขาเอราวัณ ทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในระเบิด
ภูเขาท่ีมีความรวดเร็วมากกว่าในอดีตท าให้ภูเขาถูกท าลายมากขึ้น   
การก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารซ่ึงในปัจจุบันโทรศัพท์แบบเคลื่อนท่ี
สามารถใช้ทุกพื้นของประเทศท าให้สะดวกในการประชาสัมพันธ์ 
การประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรม   รวมถึงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของชมรมรักษ์เขาเอราวัณผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ  
เช่น  โทรศัพท์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ ท่ีสามารถเผยแพรข้อมูลได้
รวดเร็วกว่าในอดีต 

4.8 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) จากการศึกษาพบว่า
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโต ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ท า ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ จนเป็นต้นเหตุท่ีต้องมีการขออนุมัติสัมปทาน
ภูเขาหินปูนเพื่อน าวัตถุดิบไปผลิตปูนซีเมนต์ หรือปัญหาซ้ือการซ้ือ
ท่ีดินทางเกษตรจ านวนมากเพื่อน าไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  ท า
ให้ชาวต้องรวมตัวกันคัดค้าน รวมถึงปัญหาการขึ้นราคาของสินค้ามี
ผลต่ออย่างมากต่อการบริหารงบประมาณของชมรมรักษ์เขาเอราวัน 
เน่ืองจากชมรมรักษ์เขาเอราวัณไม่ได้หน่วยงานท่ีสนับสนุนแหล่ง
งบประมาณอย่างชัดเจน 

4.9 ด้านการเมือง (Political) จากการศึกษา พบว่า 
ระบบการเมืองมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการชมรมรักษ์เ ขา
เอราวัณในด้านการประสานงานหรือการขอความช่วยเหลือในด้าน
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ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ของภาครัฐ การก าหนดนโยบายก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย   

4.10 ด้านสภาพแวดล้อม  (Geographic)  จากการศึกษา 
พบว่า การบริหารจัดการชมรมฯ ในทางท่ีดีเน่ืองจากสภาพแวดล้อม
โดยท่ัวไปของต าบลช่องสาริกา   เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีวัด มี
โรงเรียน  เป็นศูนย์ของชาว ซ่ึงสามารถใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรม การ
ประชุมวางแผนการบริหารงานได้อย่างดี 

4.11 ด้ านอื่ นๆ ได้แก่  ด้ านกฎหมาย ( Legal) จาก
การศึกษาพบว่ากฎหมายมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการชมรมรักษ์
เขาเอราวัณประสบผลส าเร็จจนสามารถยับยั้งการอนุมัติสัมปทาน
ภูเขาเอราวัณ  โดยเฉพาะกฎหมายท่ีว่าด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสาร  ซ่ึง
เป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้สมาชิกชมรมรักษ์เขาเอราวัณสามารถข้อ
ทราบข้อมูลต่างๆจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วน  รวมถึงกฎหมายการ
ตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ  ซ่ึงท าให้ภูเขาเอราวัณได้รับการ
คุ้มครองให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติของประเทศ ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงไม่สามารถให้สัมปทานการระเบิดภูเขาเอราวัณได ้

การสนับสนุนทางวิชาการจากองค์กรภายนอก จาก
การศึกษาพบว่า ทางชมรมฯ ได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการใน
การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจากหน่วยงานต่างๆท่ีส าคัญ 4 
หน่วยงาน คือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศึกษาเรื่อง
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สัตว์ป่า ส ารวจพบ 'นกจู๋เต้นเขาปูน' ซ่ึงเป็นนก
เฉพาะถิ่นซ่ึงนับเป็นแหล่งท่ี 2 ของโลกเพราะอาศัยอยู่เฉพาะในเขา
หินปูน นอกจากน้ียังพบ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง ตุ๊กแกป่า ลิงกัง 
อีเห็น เม่น เต่าเหลือง ไก่ป่า และสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิด รวมถึง
พันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายาก คือ  'โมกราชินี ' (Wrightia sirikitiae)      
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ซ่ึงเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกค้นพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 บริเวณภูเขา
หินปูนแถบจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี ตั้งชื่อตามพระนาม
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากน้ียังมีโมก
เหลือง โกงกางน้ าจืด ขนุนดิน มะยมเงิน มะยมทอง มะกา ขี้เหล็ก
ฤาษี จันทน์ผา ปออีเก้ง ไทร ฯลฯ กรมทรัพยากรธรณีศึกษาเรื่อง
ซากดึกด าบรรพ์ ส ารวจพบ ฟอสซิสดึกด าบรรพ์ พบซากฟอสซิลหอย
นอติลุส (หอยวงช้าง) คชข้าวสาร ปะการัง พลับพลึงทะเล และหอย
กาบเดียวอีกหลายชนิดมีอายุประมาณ 250 ล้านปี ซ่ึงในยุคเพอร์
เมียน มูลนิธิสืบนาคะเสถียรศึกษาเรื่องถ้ า ส ารวจพบถ้ า ในพื้นท่ี
ภูเขาเอราวัณมีถ้ าอยู่มากกว่า 15 ถ้ า มีการส ารวจถ้ าหลักจ านวน 5 
ถ้ าได้แก่ ถ้ าเทวาพิทักษ์ ถ้ าโปร่ง ถ้ าเอราวัณ ถ้ าอริยะสัจ 4 และถ้ าท่ี
ยังไม่มีชื่ออีก 1 ถ้ า ภายในถ้ ามีความสวยงามตามธรรมชาติ มีหินงอก 
หินย้อย ม่านหินย้อย หลอดหินย้อย หินผุด หินน้ าไหล เสาหิน 
หินปูนฉาบ ฯลฯ จากการส ารวจถ้ าพบว่า 'ถ้ าเทวาพิทักษ์' เป็นถ้ ามี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด และความยาวของถ้ าประมาณ 200 เมตร ส านัก
โบราณคดีฯ ท่ี 4  กรมศิลปากรศึกษาเรื่องหลักฐานโบราณคดี 
ส ารวจพบภาชนะดินเผา บางถ้ าพบหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายอายุกว่า 2 ,000 ปี เช่น ภาชนะทรงพาน
หรือภาชนะฐานสูง เศษภาชนะดินเผาลวดลายต่างๆ และท่อหล่อ 

 
อภิปรายผล  

ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เป็นชมรมท่ีได้ก่อตั้ง
ขึ้นจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดย
จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการคุกคามท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
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ของชุมชน ดังรายงานการวิจัยของจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555) ท่ีได้
กล่าวว่าการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยเป็นฝ่ายริเริ่มและเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ ท้ังในการแสดงความคิดเห็น การ
วางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและการรับผลประโยชน์ จะ
ช่วยเป็นแรงในการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  และ
จากการศึกษาการบริหารงานของชมรมฯ จะเห็นได้ว่ามีการ
ด าเนินการเป็นไปตามวงจรการด าเนินงาน PDCA ซ่ึงเริ่มจากการ
ก าหนดวางแผนร่วมกันระหว่างสมาชิกในชมรม การด าเนินการตาม
แผนท่ีวางไว้ การตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่อย่างไร และหากเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามแผน
ชมรมฯ ก็ได้มีการปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมาย หลักการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานในองค์กรต่างๆ ดังเช่นรายงานการวิจัยของ 
พัชร พิลึก (2555) ท่ีได้น าหลักการด าเนินงานตามวงจร PDCA มา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา เขตนนทบุรี ให้มีคุณภาพ นอกจากน้ียังมีการน า
หลักการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทดลองชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(กันตวิชญ์ มะโนค า, 2552) 

ความส าเร็จในการบริหารจัดการของชมรมฯ ประจักษ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรมดังจะเห็นได้จากการยับยั้งโครงการท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในชุมชน การเกิดศูนย์การเรียนรู้
ภายในชุมชนชื่อว่า “สหวิทยาการเขาเอราวัณ”และจ านวนสมาชิก
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ในชมรมฯ ท่ีได้เพิ่มจาก 70 คน เป็น 323 คน ความส าเร็จในการ
บริหารจัดการของชมรมฯ มาจากปัจจัยภายในท่ีส าคัญ คือ สมาชิกท่ี
รวมตัวภายใต้จิตส านึกรักบ้านเกิดและหวงแหนทรัพยากร ความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชน (ทรัพยากรมนุษย์) ท่ีมีภาวะผู้น า ท้ังทาง
ความคิดและการปฏิบัติ ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและความ
เสียสละ การระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ น าไปสู่
แนวทางการท างานท่ีเป็นระบบ    รวมถึงการสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอกซ่ึงช่วยสร้างโอกาสในการบริหารจัดการชมรมฯ ท่ีส าคัญ 
คือ เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ เกิดจากความเข้มแข็งของการบริหารจัดการภายในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของทุนทรัพยากรมนุษย์ ท้ังในเรื่องของผู้น า
อย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีภาวะผู้น าทางความคิด
และการปฏิบัติ  การมีจิตส านึกท่ีดีร่วมของคนในชุมชน การเห็นถึง
คุณค่าของทุนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสมบูรณ์ในชุมชน ทุนทาง
ทรัพยากรสนับสนุน รวมถึงโอกาสจากภายนอกท่ีช่วยสร้าง
ความส าเร็จและความเข้มแข็งของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นโยบายภาครัฐ มาตรการทางกฎหมาย การสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก ดัง น้ันข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ให้แก่องค์กรหรือชุมชนอื่นท่ีมีบริบททางสังคมใกล้เคียงกัน
สามารถน าหลักการและแนวทางการบริหารดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และเป็นข้อมูลให้แก่องค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้เข้า
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มามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป 
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