
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
         ประเทศไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและมีประวัติศาสตร
วัฒนธรรมอันเกาแกที่ถูกถายทอดและสั่งสมกันมา กิจกรรมการทองเที่ยวจึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่
ไดรับความนิยมและไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก เพราะเปนกิจกรรมที่
สรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมจํานวนมากไมวาจะเปนการสรางงานและกระจายรายได การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ทําใหกิจกรรมการทองเที่ยวนั้นถูกใชเปน
กลยุทธหนึ่งของรัฐในการสรางรายไดเพื่อการพัฒนาประเทศดวยทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่
เอื้ออํานวยตอการเดินทางทองเที่ยวที่เปนขอไดเปรียบคูแขง ทําใหกิจกรรมการทองเที่ยวไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาอยางรวดเร็ว (สาคริน  บุญพิทักษ, 2546) 
  เร่ิมตั้งแต พ.ศ. 2503 ที่ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให
ความสําคัญกับการทองเที่ยว ดวยการกอตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวข้ึนนั้น นโยบายการ
ทองเที่ยวยังไมถือวาเปนนโยบายหลักของรัฐบาล จนตอมาเมื่อ พ.ศ. 2527 ในสมัย ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี การรณรงคการทองเที่ยวเพื่อใหชาวตางชาติมาเที่ยว
เมืองไทยจึงไดเร่ิมตนขึ้นอยางจริงจัง นโยบายการทองเที่ยวเริ่มทวีความสําคัญมากขึ้นจนทุกรัฐบาล
จะตองมุงเนนในเรื่องนี้และถือเปนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลตั้งแตนั้นเปนตนมาเพราะ
ทุกฝายไดยอมรับวา การทองเที่ยวไดกลายเปนอุตสาหกรรม นํารายไดเขาประเทศปละหลายแสน
ลานบาท (ไชยา ยิ้มวิไล, 2544) นอกจากนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังเปนการเสริมสรางงาน การ
กระจายรายได และความเจริญสูทองถ่ินในภูมิภาคอยางทั่วถึง จากการที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และประโยชนจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดังกลาว จึงทําใหภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนา 
สงเสริมการทองเที่ยวขึ้นมากมาย เพื่อเปนการรองรับการทองเที่ยว (จิราเจตน อุดมศรี, 2547) 

การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่มีการพัฒนามาเปนลําดับ ยิ่งมีความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะการคมนาคมก็ยิ่งทําใหการเดินทางทองเที่ยวไดขยายวงกวางออกไป 
โดยมีวัตถุประสงคตางกันออกไป ไมวาเพื่อธุรกิจ เพื่อการนันทนาการ และเพื่อการศึกษาหาความรู
ในสิ่งที่ไมเคยรูไมเคยเห็น การทองเที่ยวนั้นประกอบดวยธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงไดแก ธุรกิจ    
การขนสง ธุรกิจดานที่พักอาศัย ธุรกิจการนําเที่ยว และธุรกิจการคาของที่ระลึก ธุรกิจเหลานี้จะขาย
บริการใหแกนักทองเที่ยวโดยตรง  และยังมีธุรกิจที่ เกี่ยวของทางออม เชน  การผลิตสินคา
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เกษตรกรรม การผลิตหัตถกรรมพื้นบาน เปนตน การซื้อบริการของนักทองเที่ยว เปนการสราง
รายไดใหแกคนในทองถ่ิน และทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น จึงนับวาการทองเที่ยวเปนการ
กระจายการสรางงานและกระจายรายไดไปสูชนบทอยางแทจริง (วิไลภรณ ขันติสิทธิ์, 2541) แต
อยางไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวกลับทําใหส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยวและ
ภาพพจนของการทองเที่ยวถดถอยลง การจัดการการทองเที่ยวแตละแหงนั้นมักประสบปญหาที่
สวนทางระหวางการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมกับการพัฒนาอยูเสมอ แตการ
ทองเที่ยวก็สามารถเดินไปพรอมกับการอนุรักษได รวมทั้งนักทองเที่ยวจะไดรับความรูไปพรอมกัน
เพียงแตมีการจัดการและสํานึกที่ดีเทานั้น แนวความคิดดังกลาวนี้ มีช่ือเรียกตาง ๆ กันไป เชน 
Sustainable Tourism, Green Tourism, Bio Tourism, การทองเที่ยวโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แตที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายที่สุดคือ Ecotourism โดยมีหลักการกวาง ๆ 
คือ เปนการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยนักทองเที่ยวจะตองไดรับความรูจาก
การทองเที่ยวนั้นอยางแทจริงและไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ รวมทั้งทองถ่ินควรจะมีสวนรวมในการพัฒนาดวย สําหรับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
จะใช คําวา  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแทน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2538) 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อการเรียนรู และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของพืชพรรณและสัตวปา รวมถึงวัฒนธรรมของคน  
ในทองถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ ซ่ึงจะพิจารณาไดจากองคประกอบหลัก 
4 ประการ คือ (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548)  ประการแรก ตองดําเนินการในขอบเขตความสามารถ
ของธรรมชาติ ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการการทองเที่ยว 
ประการที่สอง ตองตระหนักตอการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว ประการตอมา ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับ
ประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และประการสุดทาย ตอง
ช้ีนําตามความปรารถนาของประชาชนทองถ่ิน และชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ  ดังนั้น การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษจึงมีองคประกอบสําคัญที่ควรพิจารณา 3 ประการ คือ การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน
และการกระจายรายได ( การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อางแลว) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2543, อาง
ถึงในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, อัดสําเนา)ไดใหแนวทางของการบริหารและจัดการการ
ทองเที่ยว (Tourism Management) วา  เปนการกระทําอยางมีเปาหมาย ที่สอดคลองกับหลักการ
ทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพที่แทจริง รวมทั้งขอจํากัดตาง ๆ ของสังคมและ
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สภาพแวดลอม การกําหนดแนวทางมาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดี ตองคํานึงถึงกรอบความคิดที่
ไดกําหนดไว  มิฉะนั้นแลว  การจัดการทองเที่ยวจะดําเนินไปอยางไรทิศทางและประสบ            
ความลมเหลว สําหรับการพิจารณาการจัดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ (Systemic Approach) และ
บรรลุวัตถุประสงคนั้นจําเปนตองพิจารณาระบบยอย (Subsystem) หรือองคประกอบหลักในการ
จัดการการทองเที่ยว และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542ก, อางถึง
ในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, อางแลว)ไดจําแนกเปน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบแรก 
ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource) ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ภูเขา ปาไม น้ําพุรอน 
ถํ้า และทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น เชน แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  แหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิต และแหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง สําหรับ
องคประกอบที่สอง คือ การบริการการทองเที่ยว ไดแก บริการขนสงภายในแหลงทองเที่ยว บริการ
ที่พักแรม บริการอาหารและบันเทิง บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก รวมถึงบริการจําหนายสินคาที่
ระลึก และองคประกอบสุดทาย คือ การตลาดการทองเที่ยว ซึ่งทําได 2 วิธี คือ ใหขอมูลขาวสารแก
นักทองเที่ยว และโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยว  

จังหวัดเชียงใหมเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ        
และส่ิงแวดลอมจํานวนมาก  ทั้งทรัพยากรปาไม  แหลงตนน้ําและแมน้ําลําธารสายสําคัญ           
แหลงศิลปวัฒนธรรมที่เกาแก และนอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางการเมืองการปกครอง การศึกษา   
และการทองเที่ยวของภาคเหนือตอนบนมาตั้งแตโบราณ และพบวาโดยเฉพาะแหลงธรรมชาติ    
ตาง ๆ ที่มีอยูถูกนํามาใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวคอนขางสูง ทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย  
และชาวตางประเทศเดินทางทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกป ดังตาราง 1 แสดงใหเห็น
ถึงการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมระหวางป พ.ศ. 2544 ถึง 2548 
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ตาราง 1 จํานวนผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชยีงใหม พ.ศ. 2544-2548 
 

รายการ 
2544 

(2001) 
2545 

(2002) 
2546 

(2003) 
2547 

(2004) 
2548 

(2005) 
จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน 
      ชาวไทย 
      ชาวตางประเทศ 
จํานวนนักทองเที่ยว1 
      ชาวไทย 
      ชาวตางประเทศ 
จํานวนนักทัศนาจร2 
      ชาวไทย 
      ชาวตางประเทศ 
 

3,452,878
1,907,511
1,545,367
3,175,861
1,683,600
1,492,261

277,017
223,911
53,106

3,660,886
1,852,168
1,808,718
3,197,790
1,639,473
1,558,317

263,096
212,695
50,401

3,399,906
1,922,059
1,477,847
3,146,194
1,714,843
1,431,351

253,712
207,216
46,496

3,898,543 
2,101,099 
1,797,444 
3,623,395 
1,877,194 
1,746,201 

275,148 
223,905 
51,243 

3,997,776
2,160,142
1,837,634
3,708,795
1,922,042
1,789,753

288,981
238,100
50,881

 
1.    นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ไมใช    
การไปทํางานประจํา การศึกษา และไมใชคนทองถ่ินที่มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูที่จังหวัดนั้น 
ทั้งนี้ตองพักคางคนือยางนอย 1 คืน 
2.     นักทัศนาจร หมายถึง ผูเยี่ยมเยือนที่ไมพักคางคืน 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เขต 1 
 

อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวสวนใหญใชเวลาการทองเที่ยวในเวลากลางวัน แหลงทองเที่ยว
ในเวลากลางคืนมีเพียงตลาดไนทบาซาร การรับประทานอาหารแบบขันโตกและชมการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบาน และการแสดงชางเทานั้น ทําใหนักทองเที่ยวขาดแหลงทองเที่ยวในเวลากลางคนื 
และเพื่อเปนการสอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวของภาครัฐในการเสริมสรางรายไดของ
ประเทศในสมัยของนายกรัฐมนตรี พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ
บริการและการทองเที่ยววา  การทองเที่ยว คือ หนทางสําคัญของการทํารายไดเขาสูประเทศ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงมนีโยบายในการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ  เพิ่มความหลากหลายของ
รูปแบบการใหบริการและการทองเที่ยว  จึงไดมีแนวคิดที่จะเพิ่มกิจกรรม   และความหลากหลาย
การทองเที่ยวในเวลากลางคืนและตองเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่แปลกใหม ใหความรู และ



 5 

ประสบการณที่เปนประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประโยชนตอ
เศรษฐกิจและสังคมตอชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดและในภาพรวมของประเทศ (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546) ดังนั้น เชียงใหมไนทซาฟารีถือไดวาเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษยามค่ําคืนนอกจากสถานเริงรมยที่มีอยูทั่วเมืองเชียงใหม 
ซ่ึงการมาเที่ยวที่เชียงใหมไนทซาฟารีนี้สามารถมาไดทั้งครอบครัว สรางความสัมพันธอันดีใหกับ
ครอบครัวได นอกจากนั้นแลว เชียงใหมไนทซาฟารียังเปนแหลงความรู ความบันเทิงของนักเรียน
และนักศึกษาทั่วไปในการศึกษาชีวิตของสัตว อีกทั้ง เชียงใหมไนทซาฟารีจะชวยเสริมสรางความ
ตระหนักและความเขาใจของประชาชนตอการอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้น  
 เชียงใหมไนทซาฟารีเปนแหลงทองเที่ยวที่ตั้งอยูในบริเวณสวนพฤกษศาสตรวรรณคดี
ภาคเหนือ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดรวม 819 ไร         
2  งาน 60  ตารางวา  ในเขตตําบลแมเหียะ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง และตําบลหนองควาย อําเภอ 
หางดง จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, อาง
แลว) ภายในเชียงใหมไนทซาฟารีมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การนั่งรถชมสัตว การเดินชมสัตว        
การ  ขับรถ ATV  การแสดงน้ําพุดนตรี และมีที่พักไวคอยบริการนักทองเที่ยว  ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมด
นั้นเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่ปาไมที่เคยเปนสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ       
มากอน  ดังนั้นการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีจึงเกิดผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรปาไม เนื่องจาก
ตองมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาใหสามารถสรางอาคารและสรางสถานที่สําหรับสวนแสดงของสัตว 
อาจทําใหปาไมถูกทําลายมากเกินกวาขีดจํากัดในการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับไดของธรรมชาติ  และ
บริเวณโดยรอบนั้นก็เปนที่ตั้งของชุมชน 3 ตําบล ไดแก ตําบลสุเทพ  ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง 
และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง  ซ่ึงไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการสราง
เชียงใหมไนทซาฟารีดวย  ประชากรในหมูบานอาจไดรับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน แตอาจ
สูญเสียประโยชนจากพื้นที่ปาไมที่เคยเปนของกรมปาไม โดยพื้นที่ที่อยูใกลเชียงใหมไนทซาฟารี
และไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมมากที่สุด คือ พื้นที่หมูบานตองกายเหนือ  
ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง  

ดังนั้น ผูศึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาบริบททางทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดานปาไม 
ของเชียงใหมไนทซาฟารีวาเปนอยางไร ศึกษาวาเชียงใหมไนทซาฟารีมีองคประกอบในการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากนอยเพียงใด นอกจากนั้นแลวยังตองการศึกษาวาการทองเที่ยวของ
เชียงใหมไนทซาฟารีมีประโยชนตอชุมชนอยางไร 
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1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาบริบททางดานปาไมในการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี 
2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีกับ        

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. เพื่ อศึ กษาประโยชนที่ ชุ มชนรอบข า งจะได รับจากการจั ดการทอง เที่ ย วของ             

เชียงใหมไนทซาฟารี 
 
1.3. ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่ศึกษาสําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ พื้นที่ในเขตเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ 
819 ไร 2 งาน 60 ตารางวา  และพื้นที่นอกเขตไนทซาฟารีซ่ึงเปนชาวบานตองกายเหนือ หมู 12 
ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  
 
ขอบเขตของเนื้อหา 
 สําหรับเนื้อหาและสาระของการศึกษาครั้งนี้ ไดแบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. บริบทของเชียงใหมไนทซาฟารี ประกอบไปดวย 
- ประวัติความเปนมาของเชียงใหมไนทซาฟารี 
- ประวัติความเปนมาของหมูบานตองกายเหนือ 
- สภาพทางกายภาพ 
- ทรัพยากรปาไม 
- การจัดการดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
2. การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเชียงใหมไนทซาฟารี 
-       องคประกอบของแหลงทองเที่ยว ศึกษาถึงองคประกอบดงัตอไปนี้ 

1) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 

• การแสดงน้ําพุดนตรี 
2) กิจกรรม (Activities) 

• การนั่งรถชมสัตวพรอมการบรรยายใหความรู 

• การเดินชมสัตว 

• การขับรถ ATV 
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3) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) 

• รานอาหาร 

• รานขายของที่ระลึก 

• หองสุขา 

• ลานจอดรถ 
4) ที่พัก (Accommodation) 

• บานพักสไตลรีสอรท 

• แคมปกราวด 
5) การเขาถึง (Accessibility) 

• การเขาถึง 

• การเดินทาง 

• ระบบขนสง 

• แหลงทองเที่ยวใกลเคียง 
3. การไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวของชุมชน 
- ผลประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยวเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงครอบคลุมในดาน 

• เศรษฐกิจ ศึกษาเรื่องการสรางงาน การแบงผลประโยชนที่เทาเทียมกัน ระบบ
ตลาดเมื่อมีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคแกนักทองเที่ยว ระบบการผลิตวัตถุดิบ
ทองถ่ินเพื่อปอนตลาด และเกิดการพัฒนารายไดจากแหลงรายไดใหม 

• สังคม และวัฒนธรรม ส่ิงอํานวยความสะดวกของชุมชน ไดแก สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ถนน ไฟฟา ประปา อาจไดรับการปรับปรุง เกิดการพัฒนาการศึกษา และ
พัฒนาสาธารณสุขในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

• ส่ิงแวดลอม  ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปา การปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของพื้นที่ สรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมใหแกคนในทองถ่ิน  

 
ขอบเขตของเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดศึกษาในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม
2551 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราตาง ๆ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 และจัดทําโครงราง 
จากนั้น ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลพรอมกับดําเนินการวิจัยอยูเสมอ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2551 
 
 



 8 

ขอบเขตของประชากร 
 ประชากร ไดแก ประชากรในหมูบานตองกายเหนือ หมู 12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงหมูบานตองกายเหนือเปนพื้นที่อยูติดกับเชียงใหมไนทซาฟารีมากที่สุด และ
ชาวบานไดรับประโยชนจากเชียงใหมไนทซาฟารีมากที่สุด ขนาดประชากรในหมูบานตองกาย
เหนือมีทั้งหมด 210 ครัวเรือน และจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ R.V. Krejcie และ D.W. 
Morgan (ระบบออนไลน) (ดูรายละเอียดตารางไดในภาคผนวก ฉ) มีกลุมตัวอยาง 136 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 1 คน   
 
1.4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อการเรียนรู และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของพืชพรรณและสัตวปา รวมถึงวัฒนธรรมของคน  
ในทองถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ 

การจัดการการทองเท่ียว  หมายถึง การกระทําอยางมีเปาหมายที่สอดคลองกับหลักการ 
ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกวานั้นยังคงตองคํานึงถึงสภาพที่แทจริง รวมทั้งขอจํากัด    
ตาง ๆ ของสังคมและสภาพแวดลอม การกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดี       
ตองคํานึงถึงกรอบความคิดที่ไดกําหนดไว มิฉะนั้นแลว การจัดการทองเที่ยวจะดําเนินไปอยาง     
ไรทิศทางและประสบความลมเหลว  

เชียงใหมไนทซาฟารี แหลงทองเที่ยวในยามค่ําคืนที่ใหนักทองเที่ยวไดมาสัมผัสและเรียนรู
พฤติกรรมของสัตว และสัมผัสกับธรรมชาติของปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณที่สวยงามและรมร่ืน 
รวมถึงสัมผัสกับสถาปตยกรรมอันสวยงามของลานนาที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมแอฟริกันไดอยาง
ลงตัว 

บริบททางดานปาไม  หมายถึง สภาพพื้นที่ปา ไดแก ดิน น้ํา อากาศ ซ่ึงเปนองคประกอบ
ของปาไม ในเขตพื้นที่ของเชียงใหมไนทซาฟารี มีพื้นที่ทั้งหมด 819 ไร 2 งาน 60 ตารางวา 

องคประกอบของแหลงทองเที่ยว เปนสิ่งสําคัญของแหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริมหรือพัฒนา
แหลงทองเที่ยวนั้นใหมีศักยภาพสูงสุด ซ่ึงองคประกอบนั้นไดแก ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ไดแก 
การแสดงน้ําพุดนตรี กิจกรรม (Activities) ไดแก การนั่งรถชมสัตวพรอมการบรรยายใหความรู การ
เดินชมสัตว และการขับรถ ATV ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) ไดแก รานอาหารและ
เครื่องดื่ม รานขายของที่ระลึก หองสุขา และลาดจอดรถ ที่พัก (Accommodation) ไดแก บานพัก
สไตลรีสอรทและแคมปกราวด และการเขาถึง (Accessibility) ไดแก การเขาถึง การเดินทาง ระบบ
ขนสง และแหลงทองเที่ยวใกลเคียง 
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 กิจกรรมการทองเที่ยวในเชียงใหมไนทซาฟารี คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหนักทองเที่ยวได
ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ทรัพยากรปาไม  สัตวปา  ไดแก การนั่งรถชมสัตว การเดิน
ชมสัตว การขับรถ ATV   และที่พัก 
 ประโยชนของชุมชน คือ ผลทางบวกที่ชุมชนบานตองกายเหนือไดรับจากเชียงใหมไนท
ซาฟารี ทั้งที่เปนผลบวกทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม  


