
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจัยเร่ืองการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี ผูวิจัยนําเสนอใน
เชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยไดแบงเสนอเปน 3 ตอน คือ 
4.1.   บริบททั่วไปในการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 

4.1.1. ประวัติความเปนมาของเชียงใหมไนทซาฟารี 
4.1.2. ประวัติความเปนมาของชุมชนบานตองกายเหนือ 
4.1.3.   สภาพทางกายภาพ 
4.1.4.    ทรัพยากรปาไม 
4.1.5.        การจัดการดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4.2.   วิเคราะหองคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีกับการทองเที่ยว 
          เชิงอนุรักษ ผูวิจัยไดแบงออกเปน  

4.2.1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
4.2.2. กิจกรรม (Activities) 
4.2.3. ส่ิงอํานวยความสะดวก  (Amenities) 
4.2.4. ที่พัก (Accommodation) 
4.2.5. การเขาถึง  (Accessibility) 
4.2.6. การจัดการดานกิจกรรมและกระบวนการ 

4.3.   ประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี  ไดแก 
4.3.1. ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 
4.3.2. ประโยชนทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
4.3.3. ประโยชนทางดานสิ่งแวดลอม 
4.3.4. การมีสวนรวมของประชาชน 

4.1.  บริบทท่ัวไปของการทองเท่ียวของเชียงใหมไนทซาฟารีในดานประวัติความเปนมา ดาน
กายภาพ  และบริบททางดานทรัพยากรปาไม 

4.1.1. ประวัติความเปนมาของเชียงใหมไนทซาฟารี 
เชียงใหมไนทซาฟารี Chiang Mai Night Safari (CnS) เดิมใชช่ือวาสวนสัตวกลางคืน

เชียงใหมซาฟารีไนท และเปลี่ยนมาเปนเชียงใหมไนทซาฟารี (Chiang Mai Night Safari : CNS)  
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จัดทําเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ใหมีการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางรายได
ของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบและเพิ่มระดับความสามารถ ในการแขงขันกับ
ตางประเทศ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร มีนโยบายและมีความคิดเห็น
วาสวนสัตวเชียงใหมที่มีอยูปจจุบันมีขนาดเล็ก พื้นที่ไมสามารถขยายไดอีก ในขณะที่จังหวัด
เชียงใหม  เปนเมืองทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว จึงดําริที่จะจัดสราง
เชียงใหมไนทซาฟารีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม  เพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวภาคเหนือ (Hup) 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมที่จะเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนี้ เชียงใหมไนทซาฟารีจะเปนแรง
ดึงดูดใหชาวตางประเทศมาเที่ยวเชียงใหมมากขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวพักอยูในจังหวัดนานขึ้น และ
กระจายการทองเที่ยวออกไปสูจังหวัดใกลเคียง เชียงใหมไนทซาฟารีจะชวยเสริมสรางความ
ตระหนักและความเขาใจของประชาชนตอการอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้น และ
เพื่อใหจัดทําโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน
โลก ในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และดวยปจจุบันการทองเที่ยวมีการแขงขันกันมากขึ้น แต
ประเทศไทยยังมีโอกาสและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยเนนการพัฒนาสินคา 
และบริการทองเที่ยวที่หลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน โครงการเชียงใหมไนทซาฟารี  ไดจัดทํา
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตรสานฝนประเทศไทยใหประเทศไทยเปนผูผลิต
มาตรฐานระดับโลก ซ่ึงกําหนดใหจังหวัดเชียงใหมในฐานะเมืองหลักในภาคเหนือ ที่มีศักยภาพเปน
ศูนยกลางในภูมิภาคอินโดจีน และประเทศจีนตอนลาง และมีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว
สูง เปนพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาสินคาและบริการ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหมมีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเฉพาะกลางวัน สําหรับในชวงเวลากลางคืนยังไมมีรูปแบบที่
หลากหลาย การจัดตั้งสวนสัตวกลางคืนนี้ จะสามารถพัฒนาเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวช้ันนําของ
โลก (World Class Destination) และคงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย 

สํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดมีคําสั่งที่ 90/2545 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2545 แตงตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อศึกษาวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสวนสัตวกลางคืนจังหวัด
เชียงใหมและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  (สสค.)  โดยมีอดีตอธิบดีกรมปาไม   
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เปนประธาน  ตอมาหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ ทําใหมีการ
เปลี่ยนตําแหนงและสังกัดของสมาชิก แตเพื่อใหการจัดตั้งเชียงใหมไนทซาฟารีดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยสํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดมีคําสั่งที่ 390/2545 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 แตงตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อศึกษาวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสวนสัตวกลางคืนจังหวัด
เชียงใหมและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (สสค.)  ยกเลิกคําสั่งที่ 90/2545 ลงวันที ่
25 มีนาคม  พ .ศ.  2545  และตอมา  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  ไดกรุณาลงนามในคําสั่งสํานัก
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นายกรัฐมนตรี ที่ 224/2547 ลงวันที่  9 กันยายน พ.ศ. 2547 เร่ืองจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการ
เชียงใหมไนทซาฟารี โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานกรรมการ สสค. ทําหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงปจจุบันเชียงใหมไนทซาฟารีได
ดําเนินการภายใตองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท. องคการ
มหาชน)    มีแผนภูมิโครงสรางบริหารงาน ดังนี้ 
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                               ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    
                                                 

 
 
 
 
 

กลุมงานอํานวยการ                    กลุมงานกอสรางและซอมบํารุง          กลุมงานสัตวแพทย                               กลุมงานธุรกิจและการตลาด 
กลุมงานการเงนิและบัญช ี             กลุมงานบริการสถานีรถลาก              กลุมงานสวัสดิการสัตว                         กลุมงานประชาสัมพันธ 
กลุมงานระบบฐานขอมูล              กลุมงานภูมิทัศนและจัดการ 
กลุมงานบัตรเขาชม                    สิ่งแวดลอม 
กลุมงานการคาภายใน 
กลุมงานรักษาความปลอดภยั 
และความสะอาด 

 
แผนภูมิ 3 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานเชียงใหมไนทซาฟารี

เชียงใหมไนทซาฟารี 

ผูตรวจสอบภายใน ผูเชี่ยวชาญ 

สํานักบริหาร สํานักปฏิบัติการ สํานักจัดการสัตว สํานักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ 
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4.1.2.  ประวัติความเปนมาของหมูบานตองกายเหนือ 
หมูบานตองกายเหนือ เดิมเปนสวนหนึ่งของหมูบานตองกาย (สมัยกอนชื่อหมูบานทุงลอม) 

ตั้งอยูในตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  หมูบานตองกายไมมีประวัติวาผูคน
อพยพมาจากที่ไหนแตมีผูคนอาศัยอยูมากวา 300 ปแลว เมื่อสมัยกอนบริเวณพื้นที่หมูบานตองกาย
เปนทุงหญาทางดานทิศตะวันตก และมีพระสงฆมาบิณฑบาตซึ่งจะตองผานเสนทางบริเวณพื้นที่วัด
ดอยถํ้า  วัดดอยเปา  วัดดอยแกว  วัดดอยคํา  (ปจจุบันอยูในตําบลหนองควาย) และจนมาถึงวัด   
ดอยสุเทพ  เมื่อพระสงฆจะเดินผานบริเวณพื้นที่ทุงนานี้ ชาวบานจึงมาชวยกันถางหญาในบริเวณ
นั้น  และคณะศรัทธามีการสรางบานเรือนหลายหลัง รวมถึงมีการสรางปะรําเพื่อเปนที่พักของพระที่
จะมาบิณฑบาต พระที่มาประจําทุก ๆ รูปไดพูดกับชาวบานวาสถานที่แหงนี้เหมาะสมที่จะสรางวัด 
จึงไดชวยกันสรางวัดขึ้น ช่ือวาวัดทุงลอม ที่ไดช่ือวาวัดทุงลอมนี้ก็เพราะวาวัดนี้มีแตทุงนาลอมรอบ
นั่นเอง ตอมาจึงไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดตองกาย เพราะทางทิศตะวันตกเปนปาไมสัก ใบสักมีความ
ระคายมาก ทางภาคเหนือเรียกวาใบไมสักกาย หรือตองสักกาย ตอมาไดเพี้ยนมาเปนตองกาย จึงได
นํามาเรียกชื่อวา วัดตองกาย และหมูบานตองกาย ชาวบานในสมัยกอนมีอาชีพกลึงไมและตกทอด
มาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงหมูบานตองกายมีช่ือเสียงมากทางดานกลึงไมชนิดตาง ๆ เชน ขันโตก  
ขันหมาก เปนตน (นายสม  ขาวจาว: สัมภาษณ) 

หมูบานตองกายนั้นมีครัวเรือนทั้งหมด 345 ครัวเรือน ทําใหมีการปกครองไมทั่วถึง 
ประกอบกับการไดรับงบประมาณที่จัดสรรจะไดในอัตราที่เทากันแตดวยประชากรที่มากกวาทําให
ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถพัฒนา
หมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพ กํานันตําบลหนองควาย ในฐานะผูใหญบานบานตองกาย จึงไดจัด
ใหมีการประชุมประชาคมชาวบาน  เพื่อหารือแนวทางในการบริหารจัดการโดยสรุปที่ประชุม
ประชาคม ไดมีมติใหทําเรื่องเสนออําเภอหางดง เพื่อพิจารณาแยกหมูบาน และอําเภอหางดง  ได
อนุญาตใหมีการแยกหมูบานเมื่อวันที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2544 โดยใชช่ือวาหมูบานตองกายเหนือ 
หมูที่ 12 ตําบลหนองควาย และมีนายตอน วงศแกว กํานันตําบลหนองควาย ทําหนาที่ผูใหญบานอีก
หนาที่หนึ่ง โดยปจจุบันประชากรบานตองกายเหนือมีจํานวน  ครัวเรือน 210 ครัวเรือน ประชากร 
750 คน โดยมีเขตติดตอคือ 
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ทิศเหนือ ติดตอกับบานปาจี้ หมูที่ 13  ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ทิศใต  ติดตอกับหมูบานตองกาย หมูที่ 1 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง 
  จังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานเหมืองกุง หมูที่ 7 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง  

   จังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันตก ติดตอกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
4.1.3. สภาพทางกายภาพของเชียงใหมไนทซาฟารี 

 เชียงใหมไนทซาฟารีตั้งอยูในบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในเขตตําบลแมเหียะ  อําเภอเมือง  และตําบล       
หนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ทั้งหมด  819  ไร  2  งาน  60  ตารางวา สภาพ
พื้นที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เปนพื้นที่ลุมน้ําปง ช้ันที่ 2,4  และ 5 โดย
ตั้งอยูบริเวณตอนใตของเขาดอยคําซึ่งมียอดสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ  546  เมตร และพื้นที่
โครงการตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดเชียงใหม  มีระยะทางหางประมาณ 12 กิโลเมตร
และอยูทางตอนเหนือของอําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  มีระยะทางหางประมาณ 9 กิโลเมตรโดย
มีอาณาเขตติดตอโดยรอบ  
 ทิศเหนือ  ติดกับ    ดอยคํา  วดัพระธาตุดอยคาํและหวยแมเหียะ 
 ทิศใต   ติดกับ      วดัดอยเปา  บานหวัทุง  และบานหนองควาย 
 ทิศตะวนัออก  ติดกับ      บานตองกาย ตําบลหนองควาย  
 ทิศตะวนัตก  ติดกับ      เทือกเขาดอยสุเทพ 
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ภาพ  1   แผนที่ที่ตั้งเชียงใหมไนทซาฟารีโดยสังเขป 
 
 ดานทรัพยากรน้ํา ของเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา ในพื้นที่ไมมีลําน้ําขนาดใหญที่มีน้ําไหล
ตลอดป มีทางน้ําธรรมชาติขนาดเล็กแตไมมีน้ําไหล จะมีน้ําไหลเฉพาะชวงฤดูฝนเทานั้น ซ่ึงบริเวณ
ตอนกลางของพื้นที่มีอางเก็บน้ํา (จัดทําเปนทะเลสาบ “Swan Lake”) ที่รองรับน้ําฝนและน้ําที่ไหล
มาตามทางน้ําธรรมชาติดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  อางเก็บน้ํานี้มีความสําคัญตอการบริหารและ
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จัดการของเชียงใหมไนทซาฟารี  มีพื้นที่ผิวอาง 32 ไร มีความจุ 170,000 ลูกบาศกเมตร  สันอาง
ทํานบดินสูง 8 เมตร กวาง 4 เมตร ยาว 353 เมตร จากสภาพน้ําบริเวณพื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึง
มีน้ําไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้น ทําใหไมมีปลา แตมีการปลอยปลาลงในอางเก็บน้ําเพื่ออนุรักษพันธุ
ปลา ไดแก ปลานวลจันทร ปลาตะเพียนขาว ปลาเทโพ ปลาดุก ปลากระดี่ ปลาสวาย เปนตน 

ดานทรัพยากรดิน  ของเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา พื้นที่มีความลาดเทพื้นที่จากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เปนพื้นที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคเหนือช้ันที่ 2 ประมาณ         
118-2-32 ไร  ในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 4 ประมาณ 394-2-30 ไร และอยูในเขตชั้นคุณภาพลุมน้าํ
ช้ันที่ 5  ประมาณ 111-3-38 ไร พื้นที่ทางตอนเหนือที่จัดเตรียมเปนพื้นที่ในสวนของสัตวนักลา สวน
ใหญจะเปนดินทรายและเปนดินตื้น มีหินหรือกรวดปน มีความลาดชันของพื้นที่รอยละ 5-12 สวน
ตอนลางที่จัดเตรียมเปนสวนของสัตวกินพืช มีความลาดชันสูงกวารอยละ 35 และสวนใหญเปน  
ดินลูกรัง  
 ดานสภาพภูมิอากาศ  ของเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา มีสภาพอากาศเปนแบบมรสุม มี     
3 ฤดู คือ ฤดูรอน ตั้งแตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ฤดูฝน ตั้งแตเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาว 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุด 14 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,200 มิลลิเมตร  

4.1.4. ทรัพยากรปาไม 
การจัดการดานพื้นท่ี 

1.  สภาพพื้นทีก่อนการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี 
แตเดิมเปนพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ ตั้งอยูในบริเวณปาสงวน

แหงชาติพิเศษ ปาดอยสุเทพ ติดเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย ลักษณะพื้นที่เปนเนินเขา สูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 360 เมตร สภาพดินโดยทั่วไปเปนลูกรังปนกรวด หนาดินบางมาก มี
ความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปญหาสําคัญคือ เปนบริเวณที่มีความลาดชันสูงซึ่งเกิดการชะลาง
พังทลายไดงาย และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

จากการสัมภาษณผูดูแลสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ (แสน กันทะราช  2551: 
สัมภาษณ) ทราบวา สภาพปาไมในพื้นที่เปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาละเมาะที่เสื่อมสภาพ 
เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตรกรรม โดยปลูกมะมวงและกลวย การลักลอบตัดไม
ทําลายปาในอดีต และการเกิดไฟปาเปนประจํา  
  ดานทรัพยากรสัตวปา สภาพปาเปนแหลงอาหารและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา แตพบวา
พื้นที่บริเวณดานทิศตะวันออกและทิศใตมี เคยเปนพื้นที่หนวยงานราชการใชประโยชน              
ดานทิศเหนือและทิศตะวันออกเคยมีราษฎรบุกรุกทําการเกษตร ทําใหประเมินไดวาสัตวปามี
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จํานวนไมมาก และการเคลื่อนยายตามธรรมชาติของสัตวปาจากปาที่อยูในพื้นที่ติดตอมีนอย สัตว
ปาที่พบ สวนใหญ  ไดแก  
 -  สัตวเล้ือยคลาน เปนสัตวเล้ือยคลานขนาดเล็ก ชนิดที่พบไดแก กิ้งกา เหี้ย งู แย  จิ้งเหลน  
 -  สัตวปก   ไดแก  นกยาง  กระรอกพันธุจีน  นกปรอดหัวจุก  ไกปา  เปนตน 

-  สัตวเล้ียงลูกดวยนม เปนสตัวที่คอนขางพบไดนอย ไดแก หมูปา 
-  สัตวบก พบไดนอย ไดแก กระตาย 

2.  สภาพพื้นทีห่ลังการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี 
 เชียงใหมไนทซาฟารีตั้งอยูในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ เปนปา
อนุรักษตามกฎหมาย ประกอบดวยปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง โดยพื้นที่ สวนใหญเปนปาเต็งรังมี
พรรณไมประจําถ่ิน ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง กะบก สมอพิเภก สาน รัก แดง พันธุไมที่พบใน
ธรรมชาติมี 158 ชนิด และพันธุไมที่นํามาปลูกเสริมในพื้นที่มีอีก 380 ชนิด พื้นที่เคยผานการใช
ประโยชนและถูกไฟปาไหมมาแลวในอดีต  พื้นที่ไดมีการปดกั้นแนวอาณาเขตเปนจุดกําหนดพื้นที่
ของเชียงใหมไนทซาฟารีไวอยางชัดเจน ผูคนภายนอกที่ไมเกี่ยวของจะไมสามารถเขามาลักลอบตัด
ไมทําลายปา หรือเก็บหาของปาไดอีก จากการตรวจสอบสภาพปาในพื้นที่โครงการแบงไดเปน 2 
สวน คือ 
 สวนที่ 1 ตอนบนของพื้นที่ สวนใหญมีสภาพปาเปนปาเบญจพรรณ พันธุไมเดนๆ ไดแก 
ไมสัก  และมีปาเต็งรังเปนบางสวน  มีความอุดมสมบูรณต่ํา ไมสวนใหญมีขนาดเล็ก  
 สวนที่ 2 ตอนลางของพื้นที่ มีสภาพเปนปาเต็งรังทั้งหมด พันธุไมเดนๆ ไดแก ไมเต็ง ไมรัง 
มีความอุดมสมบูรณต่ํา ไมสวนใหญมีขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอกประมาณ 
40 – 50 เซนติเมตร 
 บริเวณศูนยกลางของพื้นที่มีอางเก็บน้ําซึ่งมีสภาพปาธรรมชาติโดยรอบเชนเดียวกับ      
สวนที่ 1 และสวนที่ 2  
 การใชพื้นที่ปาไมของเชียงใหมไนทซาฟารี  เปนการใชประโยชนภายในพื้นที่ 819 ไร      
2 งาน  60 ตารางวา  แบงออกเปน 
 -  พื้นที่อาคารลานนา  
 -  พื้นที่โรงพยาบาลสัตว 

-  พื้นที่ตอนบนเปนสวนแสดงสัตว “Predator Prowl” 
 -  พื้นที่ตอนลางเปนสวนแสดงสัตว “Savanna Safari” 

 -  พื้นที่ศูนยกลางรอบทะเลสาบเปนสวนแสดงสัตว “Jaguar Trail” 
 -  พื้นที่ในการทําเปนที่พัก  
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 -  ลานทางเขาและที่จอดรถ 
 -  บริเวณโรงเก็บรถและเตาเผาขยะ 
 ในการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี อาจมีความจําเปนตองมีการตัดฟนตนไม แตไดมีการ
สํารวจขอมูลทรัพยากรปาไมโดยละเอียดกอนเริ่มดําเนินการกอสราง สําหรับการสรางถนนใน
บริเวณพื้นที่ เปนการใชเสนทางที่มีอยูแลวนํามาปรับปรุงใหดีขึ้นและหากมีการตัดตนไมเพื่อลด
ความหนาแนนของตนไมในพื้นที่ และปรับสภาพภูมิทัศน ก็มีการพิจารณาตัดตนไมเฉพาะที่จําเปน
เพื่อคงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของ แตโดยปกติแลวการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีนั้นจะ
ไมมีการตัดตนไม แตจะใชวิธีการ borne ตนไม คือ การขุดตนไมจากที่เดิมแลวนําไปพักไวชวง
ระยะเวลาหนึ่ง แลวยายไปปลูกในพื้นใหม (นิมิตร งอบุตร, 2551: สัมภาษณ)  
 ภายหลังจากการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา พื้นที่จากเดิมที่เปนสภาพปาเสื่อม
โทรมไดถูกจัดใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความสวยงามตั้งอยูบนพื้นฐานของธรรมชาติ เมื่อเขา
มายังบริเวณลานจอดรถจะพบวงเวียนรูปสัตวตาง ๆ ในปาหิมพานต  (ดูรายช่ือและรายละเอียดไดใน
ภาคผนวก ฌ)  และจะมีชางชื่อวารีกุญชรตั้งเดนอยูกลางวงเวียน หากมองไปยังบริเวณอาคารลานนา
ซ่ึงเปนอาคารที่สรางขึ้นโดยการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นเมืองกับวัฒนธรรมของแอฟริกันไดอยาง
ลงตัว  ภายในตัวอาคารลานนานั้นดานลางจะเปนสํานักงานของเชียงใหมไนทซาฟารี สวนดานบน
จะมีจุดตาง ๆ ไวคอยบริการนักทองเที่ยว เมื่อเดินเขามาจะมีบริการจําหนายบัตรเขาชมทางฝง
ขวามือ และจะมีบริการจําหนายบัตรสําหรับรถ ATV ทางฝงซายมือ หากเดินเขาไปก็จะพบกับการ
จัดตกแตงแบบสไตลแอฟริกันโดยมีตนบาวบับ เปนตนไมที่อวนที่สุดชนิดหนึ่งพบในทวีปแอฟริกา 
มีขนาดสูงกวา 6 เมตร ลําตนอวนกลมคลายถังเบียรสามารถเก็บน้ําไดปริมาณมาก อายุยืนกวา 5,000 
ป ซ่ึงชาวแอฟริกันถือวาเปนตนไมเทพ นอกจากจะขุดโพรงอาศัยแลว ยังฝงศพคนตายไวดวย 
(Hong Jae-cheol, 2549)   ตนบาวบับตั้งอยูตรงกลางลอมรอบไปดวยสัตวนานาชนิดที่ทํามาจาก    
ไฟเบอรกลาสและแตงเติมสีสันใหเปนสีทองแดง (ทรงศักดิ์  สุทัศน ณ อยุธยา: สัมภาษณ) เชน   
ชางแอฟริกัน  มีลิงหอยโหนอีกหลายตัว รวมถึงจระเขขนาดใหญ หมูปาและหมี อยูบริเวณกลางโถง 
ทางฝงซายมือของโถงจะมีจุดประชาสัมพันธ และทางฝงขวามือของโถงจะพบกับรานขายของที่
ระลึก จํานวน 2 ราน จากนั้นจะเห็นวาตัวอาคารไดแยกออกไปทางซายมือและทางขวามือ โดยที่ทาง
ขวามือนั้นจะพบกับลานอาหารแบบบุฟเฟต และทางเขาสถานีขึ้นรถของโซนสัตวนักลา (“Predator 
Prowl”) ดานหนาทางเขาจะมีหองน้ําไวคอยบริการนักทองเที่ยว และดานในจะเปนสถานีขึ้นรถซึ่งมี
ที่นั่งสําหรับนักทองเที่ยวจํานวน 120 ทาน นอกจากนั้นแลว ทางฝงขวามือของอาคารลานนานั้น ยัง
มีเฮือนวารีกุญชรเปนสถานที่เหมาะสําหรับจัดเล้ียงและทํากิจกรรมตาง ๆ บรรจุคนไดประมาณ 300 
ทาน   
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   สําหรับทางฝงซายมือของตัวอาคารลานนา จะเปนสวนที่นักทองเที่ยวไดพบกับการ
บริการถายภาพกับลูกสัตว และทางเขาสถานีขึ้นรถของโซนสัตวกินพืช (“Savanna Safari”) 
ดานหนาทางเขาสถานีจะมีหองน้ําคอยบริหารนักทองเที่ยว สวนทางดานในสถานีขึ้นรถมีที่นั่ง
สําหรับนักทองเที่ยวประมาณ 120 ทาน ทางฝงซายมือของทางเขาสถานี “Savanna Safari”  จะเปน
รานอาหารแบบ “Food Court” ออกจากตัวอาคารลานนาจะพบลานชมวิวเปนพื้นที่โลง เพื่อใช
สําหรับใหผูเขาชมไปนั่งและยืนชมความสวยงามของ ทะเลสาบ  “Swan Lake” ตั้งอยูบริเวณ
ศูนยกลางของพื้นที่  นักทองเที่ยวจะไดชมวิวทิวทัศนของปาธรรมชาติ และดอยสุเทพ-ปุย ภูมิทัศน
รอบ ๆ โซนทางเดิน “Jaguar Trail” และน้ําพุดนตรี เปนบริเวณที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในการชมความ
สวยงามของสิ่งแวดลอมภายในเชียงใหมไนทซาฟารี ลานชมวิวแบงเปนพื้นที่ 2 ระดับ มีแปลงไม
ดอกและปาลมน้ํามันปลูกหาง ๆ กั้นกลาง ทําใหลานชมวิวมีความสวยงามและดูสดใสมากขึ้น ลาน
ชมวิวสวนลางเปนลานชมวิวที่อยูติดกับทะเลสาบ “Swan Lake” ดานหลังติดแปลงไมดอกและแนว
ตนปาลมน้ํามัน  มีขนาด 995 ตารางเมตร บริเวณลานชมวิวนี้มีซุมขายเครื่องดื่ม และมีซุมเล็กๆ 
ดานขางอีก 2 ซุม และมีมานั่งอยูติดกับแนวขอบของ “Swan Lake” สําหรับนักทองเที่ยวนักพักผอน
และชมน้ําพุดนตรี  สวนลานชมวิวสวนบนนั้น ดานหลังติดกับตัวอาคารลานนาประดับดวยกระจก
สี เปนภาพชีวิตความเปนอยูอันหลากหลายของชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย มีสีสันที่
สวยงาม สวนชมวิวสวนบนมีขนาด 1,870 ตารางเมตร ใชเปนสถานที่จัดงานกลางแจงตาง ๆ ไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะกาดหมั้วที่เปนศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของเชียงใหม สามารถรองรับไดมากกวา 
500 คน 

พื้นที่โรงพยาบาลสัตว เปนโรงพยาบาลที่อยูในสวนสัตวเปนแหงแรกของประเทศไทย
สรางขึ้นมาเพื่อใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ในการรักษาสัตวปาทั้งหลายเพื่อใหแนใจวาสัตวทุกตัว
ในเชียงใหมไนทซาฟารีจะไดรับการดูแลอยางดี อีกทั้ง ยังพัฒนาความรวมมือกับโรงพยาบาลสัตว
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับการบําบัดรักษาสัตวที่ซับซอนยิ่งขึ้น    
ส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลสัตว ไดแก (1) หองปฏิบัติการ มีอุปกรณสําหรับตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เชน กลองจุลทรรศน เครื่องตรวจคาเคมีในเลือด เครื่องปนเลือด อุปกรณยอมสีเลือด 
เพื่อตรวจดูลักษณะของเม็ดเลือด (2) หองรักษาสัตว ภายในหองประกอบดวย โตะรักษาสัตว และ
อุปกรณทางการแพทยตาง ๆ ที่เตรียมพรอมไวสําหรับรักษาสัตว เชน ยา เครื่องฟงเสียงหัวใจ 
อุปกรณใหน้ําเกลือ  ตูเย็นสําหรับเก็บวัคซีนและยา (3) หองผาตัด ภายในหองประกอบดวย เตียง
ผาตัดแบบไฮโดรลิก เครื่องดมยาสลบแบบใชแกส เปนหองสําหรับผาตัดสัตวทั่วไป เย็บบาดแผล 
และผาตัดกระดูก มีเครื่องขูดหินปูน เครื่องเอกซเรยแบบเคลื่อนที่ได สําหรับเอกซเรยสัตวขณะสัตว
อยูบนเตียงผาตัด (4) หองเลี้ยงลูกสัตว  เปนหองสําหรับเตรียมอาหารและอนุบาลลูกสัตวที่เกิดใหม              
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(5)  หองเอกซเรยและหองลางฟลม  เปนคอกสัตวสําหรับสัตวที่เขามาใหม เพื่อกักดูอาการของโรค 
ถายพยาธิ และทําวัคซีน กอนนําเขาฝูงตอไป (6)  คอกกักกันโรคสัตว  เปนคอกสัตวสําหรับสัตว     
ที่เขามาใหม เพื่อกักดูอาการของโรค ถายพยาธิ และทําวัคซีน กอนนําเขาฝูงตอไป  (7) คอกรักษา
สัตวปวย เปนคอกสําหรับรักษาสัตวจนกระทั่งกลับคืนสูสภาพปกติจึงนําคืนสูสวนแสดง (ระบบ
ออนไลน, 2551) 

สวนแสดงสัตวใน “Predator Prowl” และ “Savanna Safari” เปนการสรางพื้นที่ขึ้นมา
บางสวนเพื่อใหเปนที่อยูอาศัยของสัตว และพื้นที่อิงอยูกับปาธรรมชาติ โดยในสวนแสดงสัตวของ 
“Predator Prowl” จะเปนปาเบญจพรรณ และในสวนแสดงสัตวของ “Savanna Safari” นั้นเปนปา
เต็งรัง ทั้ง 2 สวนจะมีถนนลาดยางเสนทางเรียบ และมีตนไมซ่ึงเปนปาธรรมชาติอยูตลอด 2 เสนทาง 
 พื้นที่ในการทําเปนที่พัก  เปนอาคารสํานักงานที่มีอยู เดิมเมื่อยังเปนพื้นที่ของสวน
พฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ และไมไดมีการกอสรางเพิ่มเติมขึ้นแตอยางใด อาคารสํานักงาน
ทั้งหมดไดรับการตกแตงและปรับปรุงใหเปนที่พักไดอยางสวยงามและลงตัว  
 บริเวณโรงเก็บรถและเตาเผาขยะ เปนพื้นที่ที่สรางขึ้นมาเพื่อเก็บรักษารถทุกชนิดที่ใชงาน
ในเชียงใหมไนทซาฟารี เชน รถลากพวงสําหรับนั่งชมสัตว รถบรรทุกน้ํา รถเครน ฯลฯ  อยูใกลกับ
เตาเผาขยะซึ่งเปนเตาเผาที่สรางขึ้นเพื่อกําจัดขยะทุกประเภทในเชียงใหมไนทซาฟารี และเปนเตาเผา
ที่ไดมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดเชียงใหม  มีการแยกขยะกอนเผา โดยเผาขยะที่เปน
ประกายไฟเผากอน เชน กระดาษ ใบไม เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของเตาเผาขยะใหถึง 900 องศาเซลเซียส 
เพื่อวาเตาเผาขยะนั้นจะเผาไดดวยตัวเองโดยไมตองใชน้ํามัน และควันจากการเผาขยะนั้นจะผาน
หองกรองอีกหลายช้ันจนกลายเปนไอน้ําและลอยขึ้นไปสูช้ันบรรยากาศ (โชคชัย  พญาคํา, 2551: 
สัมภาษณ) 
 สภาพปาไมในบริเวณที่ยังคงเปนปาธรรมชาตินั้น พบวา มีตนไมขึ้นมาเพิ่มมากขึ้น ไดแก   
ตนสัก  มีเห็ดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากมาย พบไดทั่วไป ไดแก เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดละโงก ซ่ึง
เปนอาหารของแมลงตาง ๆ อีกทั้งยังพบ พืชสมุนไพร เชน ฟาทะลายโจร โดไมรูลม และพืชพรรณ
ที่นํามารับประทานได เชน ผักหวาน ผักปูยา   ผักติ้วแดง  หนอไม  เพกา บุก ปลีกลวยปา กระบก  
ลูกหวา มะขามปอม  มะกอก ตําลึง  มะตูม   มะระขี้นก  ดอกแคนา  เสี้ยวดอกแดง มะมวงปา  เปน
ตน อีกทั้งยังมีกลวยไมปานานาพันธุ เชน สามปอยนาง เขาแกะ  ขาวเหนียวลิง  ทาวคูลู  บัวหัวเดี่ยว  
กะเรกะรอน วานจูงนาง เปนตน (อนันต  แกวคํามูล, 2551: สัมภาษณ) 
  ทรัพยากรสัตวปาที่พบ เปนสัตวปาขนาดเล็ก เชน กระรอก บาง กระตายปา งูเหลือม งูเหา      
งูสิง ไกปา กระแต  เปนตน และพบวามีนกอยูในพื้นที่ปาธรรมชาติอีกเปนจํานวนมาก ไดแก        
นกขุนแผน  นกแซงแซว  นกกะรางหัวหงอก  นกบั้งรอก  อีกา  นกกะปูด  เปนตน ในชวงฤดูฝนจะ
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พบกับหิ่งหอยเรืองแสงระยิบระยับสวยงาม หิ่งหอยที่พบเปนหิ่งหอยที่มีอยูตามธรรมชาติ ชอบอาศยั
อยูตามพื้นที่ชุมชื้นและสะอาด ไมมีมลพิษจากสิ่งแวดลอม 
 4.1.5.  การจัดการดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษตองเปนการทองเที่ยวที่ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีการ
จัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษและควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต  
เชียงใหมไนทซาฟารีไดจัดทําแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโครงการ ไดแก  

การอนุรักษทรัพยากรปาไม เปนสิ่งสําคัญที่สุดของเชียงใหมไนทซาฟารี เนื่องจากเปน
สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ภายหลังจากมีการเปดดําเนินการอยางเปนทางการแลวก็ไมมีการ
ตัดไมหรือยายตนไมไปปลูกยังบริเวณอื่นอีก และการตั้งแนวอาณาเขตของเชียงใหมไนทซาฟารี 
โดยที่ไมตองการใหชาวบานเขาไปหาของปา หรือบุกรุกปาดวยการทําการเกษตร ก็เปนสิ่งที่ทําให
ปาไมฟนฟูขึ้นมาได  

การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา สัตวปาที่พบตามธรรมชาตินั้น ลวนแตเปนสัตวปาขนาดเล็ก 
เชน งู  แย  เหี้ย  นกยาง กระรอก หมูปา กระตายปา เปนตน เนื่องจากพื้นที่เดิมเปนปาเสื่อมโทรม
และการเคลื่อนยายตามธรรมชาติของสัตวปาจากปาที่อยูในพื้นที่ติดตอมีนอย แตเชียงใหมไนท
ซาฟารีไดมีการอนุรักษสัตวปาหายากที่อยูในสวนแสดงทั้ง 3 สวนของเชียงใหมไนทซาฟารีซ่ึงอาจ
เรียกไดวาเปนแหลงเพาะพันธุสัตวหายากทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศอีกดวย 
นักทองเที่ยวที่มาชมจะรูสึกเกิดความรักและหวงแหนสัตวปา  

การจัดการน้ําเพื่ออุปโภค และบริโภค ภายในเชียงใหมไนทซาฟารีมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ  
ไดแก อางเก็บน้ําหวยไร (บริเวณที่เปน “Swan Lake”) หวยหัวขัว หวยขุมดิน หวยไมฮาง หวยถํ้า
เห็น จึงสามารถกับเก็บน้ําไวใชไดตลอดป  และจากการสัมภาษณกํานันตําบลหนองควาย ทําให
ทราบวา ประปาหมูบานที่ชาวบานตองกายเหนือใชนั้น เปนน้ําที่ไหลมาจากอางเก็บน้ําในเชียงใหม
ไนทซาฟารีดวย   

การจัดการน้ําเสีย  อางเก็บน้ําในเชียงใหมไนทซาฟารีนั้นจะไหลมารวมกันที่บริเวณ
ทะเลสาบ “Swan Lake” โดยจะมีกังหันปนน้ํา และมีทอเติมออกซิเจน รวมถึงน้ําพุดนตรีก็เปนตัว
เพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา เพื่อไมใหน้ําเกิดความเนาเสีย สําหรับน้ําเสียที่มาจากรานอาหารจะมีระบบ
กักเก็บไขมันกอนที่จะปลอยลงไป  

การจัดการขยะมูลฝอย สําหรับขยะที่เกิดขึ้นนั้นหากเปนขยะที่นํากลับมาใชใหมไดแมบาน
ก็จะนําไปขาย เชนพวกกระดาษจากสํานักงาน กระปอง ขวดน้ํา พลาสติกตาง ๆ หากเปนสิ่งที่ขาย
ไมไดก็จะนํามาเผา ซ่ึงเชียงใหมไนทซาฟารีไดจัดทําเตาเผาขยะที่ไดมาตรฐานจากกรมควบคุม
มลพิษ จังหวัดเชียงใหม  โดยกอนเผาจะมีการแยกขยะกอน และจะเริ่มเผาจากขยะที่ทําใหเกิด
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ประกายไฟ เชน พวกกระดาษ เพื่อทําใหไมส้ินเปลืองทรัพยากรน้ํามันในการเพิ่มอุณหภูมิเตาเผา 
สําหรับเตาเผาขยะนี้จะไมทําใหเกิดควันลอยฟุงออกมาในอากาศเนื่องจากผานการกรองหลายชั้นจน
ออกมาเปนเพียงไอน้ํา 

การจัดการมูลสัตว  เปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง เพราะมูลสัตวนั้นมีเพิ่มขึ้น จึงไดมีการนํา
มูลสัตวไปรวบรวมไวในบอบําบัด และมีการกลบกลิ่นมูลสัตวดวย EM การรวบรวมมูลสัตวไวใน
บอบําบัดนี้เพื่อนํามาทําปุยคอกเปนการลดตนทุนในการซื้อปุยเคมีมาใสตนไมและอาจมีการ
จําหนายในอนาคต 
 
4.2.  องคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 ในการจัดการเชียงใหมไนทซาฟารีในสวนของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น เชียงใหม   
ไนทซาฟารีมีปรัชญาในการจัดการสภาพพื้นที่ปาใหมีความสมบูรณ และไดมุงเนนการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรสัตวปา และวิธีการนําเสนอสิ่งตาง ๆ ตามปรัชญานั้น ไดมกีารใชสวน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแก 
 ผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑในเชียงใหมไนทซาฟารีเปนผลิตภัณฑทางการบริการ ซ่ึง
เปนความนาประทับใจ และเปนสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่นักทองเที่ยวไดสัมผัส ทั้งที่เปนปาไมและ
สัตวปา เปนผลิตภัณฑที่นักทองเที่ยวไดรับรูและตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนั้น ผลิตภัณฑยังรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวไดรับ เชน รานขาย
ของที่ระลึก รานอาหาร กิจกรรมดานนันทนาการ และการเขาถึงเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีความ
สะดวกสบาย 
 ราคา (Price) เปนราคาคาบัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี โดยมีการตั้งราคาที่ไมแพงมาก
จนเกินไป แตในขณะเดียวกันราคาคาเขาชมนี้ก็ยังสามารถจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวไมใหเขามายัง
พื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารีมากจนเกินระดับความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ และไมทําให
ธรรมชาติเสียสมดุล โดยมากแลวหากเปนนักทองเที่ยวที่สนใจในเรื่องการทองเที่ยวอนุรักษอยาง
จริงจัง ราคาจะไมมีผลในการตัดสินใจมาเยี่ยมชมของนักทองเที่ยว 
 ชองทางในการจัดจําหนาย (Place) เปนวิธีการที่เชียงใหมไนทซาฟารีทําใหนักทองเที่ยวได
รูจักและซึมซับเขาไปในการรับรูวาการมาทองเที่ยวยังเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น นักทองเที่ยวจะ
ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อีกทั้งมีการติดตอทําสัญญากับ
บริษัททัวรหลายแหงในการนํานักทองเที่ยวมาเที่ยวในเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงโดยมากแลว 
นักทองเที่ยวที่มากับทัวรอยากจะชมธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามของแหลงทองเที่ยว 
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 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เชียงใหมไนทซาฟารีไดมีการจัดทําโฆษณาตามวิทยุ
และมีการประชาสัมพันธตามงานตาง ๆ ที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดขึ้น รวมถึงมีการ
โฆษณาถึงกิจกรรมตาง ๆ ในเชียงใหมไนทซาฟารีในชวงเวลาพิเศษ เชน การไดสมาชิกลูกเสือขาว
มาใหม จะมีการจัดประกวดการตั้งชื่อ และเขียนเรียงความ ทําใหมีผูคนสนใจและรูจักเชียงใหม 
ไนทซาฟารีมากขึ้น 
 บุคลากร (People) พนักงานของเชียงใหมไนทซาฟารีโดยเฉพาะในกลุมงานบริการ มีการ
อบรมการใหบริการ และการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ 
รวมถึงชุดพนักงานที่เปนลวดลายมาลายก็เปนสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจกับนักทองเที่ยวได อีกทั้งวิทยากร
ผูบรรยายขอมูลสัตวและปาไมใหนักทองเที่ยวนั้น ก็ไดรับการอบรมในเรื่องของปาไมและสัตวปา 
และวิทยากรยังหาความรูเกี่ยวกับสัตวปาเพิ่มเติมอีกดวย เพื่อใหนักทองเที่ยวผูฟงบรรยายไดรับ
ขอมูลสัตวปา และปาไมที่ถูกตองที่สุด โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่เปนกลุมเด็กนักเรียน หรือเด็กที่มา
กับผูปกครอง ทําใหเด็กเหลานี้เกิดความรักธรรมชาติ รักปาไม รักสัตวปา และทําใหเกิดความหวง
แหนธรรมชาติ  
 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของเชียงใหม   
ไนทซาฟารีที่เนนในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหกับนักทองเที่ยว และการใหบริการทางดาน
ขอมูลสัตวปา และขอมูลปาไมที่แมนยําและแนนอนเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น 
 กระบวนการ (Process) การใหบริการในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี
จะมีปญหาบางในแตละวัน แตก็มีการเตรียมการแกไขปญหาเฉพาะหนาไว โดยจะมีผูดูแล 
(supervisor) ในแตละวัน เปนผูควบคุมดูแล และเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจแกปญหา
เฉพาะหนาในวันนั้น ๆ เพื่อใหปญหาที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขอยางรวดเร็วและนักทองเที่ยวก็เกิด
ความประทับใจ 
 นอกจากการใชสวนประสมทางการตลาดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแลว เชียงใหมไนทซาฟารียังไดมีองคประกอบในการทองเที่ยวเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ ดังนี้ 
 4.2.1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 
 เชียงใหมไนทซาฟารีมีส่ิงดึงดูดใจในพื้นที่ ที่เปนสิ่งเชิญชวนใหนักทองเที่ยวมาเยือน คือ 
1.  การแสดงน้ําพุดนตรีและมานน้ํา 

น้ําพุดนตรีและมานน้ํา (Musical Fountain and Water Screen) เปนสิ่งดึงดูดใจที่ทําให
นักทองเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี เปนน้ําพุดนตรีและมานน้ําที่อลังการและ
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สวยงามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อเปนของขวัญสําหรับผูเขาชมทุกทาน เปดใหชมวันละ  
2 รอบ รอบละ 15 นาที ในเวลา 20.00 น. และ 21.10 น. 

น้ําพุดนตรีและมานน้ําแสดงอยูบนฐานขนาด 7 x 31 เมตร =  217 ตารางเมตร สามารถทํา
มานน้ําไดสูง 15 เมตร และกวาง 45 เมตร รวมทั้งน้ําพุที่สูงถึง 30 เมตร ใชกําลังไฟฟาทั้งหมด    
580 กิโลวัตต ภาพที่ฉายบนมานน้ํานั้นไดจาก Video Projector ที่มีความละเอียดสูง สามารถฉาย
ภาพที่มีคุณภาพใกลเคียงกับภาพในจอภาพยนตร สวนแสง Laser ที่ใชในการแสดงสามารถฉายภาพ
เคลื่อนที่เหมือนหลอดภาพวีดีโอไดอยางนาประทับใจ   การแสดงน้ําพุดนตรีและมานน้ํานั้น สวนที่
ขาดไมไดคือ เสียงเพลงที่ประกอบกัน และน้ําพุดนตรีก็จะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของเสียงเพลง
นั้นดวย  

จากที่กลาวมานี้ สามารถเกิดเปนน้ําพุดนตรีและมานน้ําไดอยางสวยงามและลงตัวถึง 10 ชุด 

(รเณศณัฏฐ กุลทรนีรานันต, 2551: สัมภาษณ) 
ชุดที่  1  Long Live The King (น้ําพุ การฉายวีดีโอบนมานน้ํา และเลเซอร) เปนชุดการ

แสดงที่สรางขึ้นเปนพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง    
สิริราชยสมบัติครบ 60 ป นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ชุดที่ 2 Waltz Show (น้ําพุและการฉายวีดีโอ) เปนการแสดงใหผูชมไดสัมผัสกับความพลิ้ว
ไหวของน้ําพุหลากสีสันไปตามจังหวะวอลลซ ทามกลางธรรมชาติ           

ชุดที่  3  Walking Through Full หรือชุด Multimedia Show (น้ําพุ มานน้ํา การฉายวีดีโอบน
มานน้ํา และเลเซอร) เปนชุดการแสดงที่มีการผสมผสานอยางลงตัวโดยแบงเปนชวงตอนอยาง
ตอเนื่องใหหลากหลายความรูสึก ทั้งความออนไหว สนุกสนาน ตื่นเตน และถายทอดภาพชีวิตสัตว
ตาง ๆ ผานมานน้ําขนาดใหญ ประกอบดวยชุดโชวเล็ก ๆ 5 ชุด คือ 

 3.1  Walking Intro เปนการแสดงโชวเฉพาะจังหวะของน้ําพุ 18 ชนิด 
 3.2  Walking Laser เปนการแสดงโชวจังหวะของน้ําพุ 18 ชนิด พรอมกับ

ลําแสงเลเซอร 
 3.3 Walking Laser on water screen เปนการแสดงโชวโดยใชแสงเลเซอรสีตาง ๆ 

มาทําเปนรูปสัตวตาง ๆ ที่เคลื่อนไหวไดผานมานน้ํา 
 3.4  Walking Video on Water screen เปนการแสดงการฉายภาพที่เคลื่อนไหวได

โดย Video Projector ผานมานน้ํา 
 3.5  Walking Final เปนการนําชุดการแสดงทั้งหมดมารวมกันเปนชุดปดทาย     

ทําใหดูแลวสวยงามและเพลิดเพลินเปนอยางยิ่ง 
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ชุดที่  4  Tapestry of Nation  (น้ําพุและแสงเลเซอร) เปนชุดแสดงเลเซอรที่อลังการโดยใช
เลเซอรประกอบน้ําพุและดนตรี สนุกสนาน ตื่นเตน และตื่นตาตื่นใจเปนที่สุด 

ชุดที่ 5 Mission Impossible (เลเซอร) เปนการแสดงเทคนิคและคุณลักษณะเฉพาะตัวและ
ความสามารถของเลเซอรดานกราฟฟค ภาพเหมือนที่เคลื่อนไหวได ที่ใหความรูสึกตื่นเตน เราใจ 
ตลอดเวลาการแสดง 

ชุดที่  6  Oldie Show เปนการแสดงเทคนิคการเคลื่อนไหวและความสามารถของเลเซอร 
ผานมานน้ํา 

ชุดที่  7  Gate of View เปนการแสดงของน้ําพุจังหวะตาง ๆ 18 ชนิด ผสมผสานไปกับการ
แสดงของเลเซอร 

ชุดที่  8  Pirates Show เปนการแสดงของน้ําพุจังหวะตาง ๆ 18 ชนิด ผสมผสานไปกับการ
แสดงของเลเซอร คลายกับชุดที่ 7 แตกตางกันที่จังหวะเสียงเพลงและจังหวะของเลเซอร 

ชุดที่  9  WaterScreen Template เปนการแสดงเปดตัวกอนที่จะมีการแสดงน้ําพุเปนชุดที่
นักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจและอลังการไปพรอมกับเสียงดนตรีที่ตื่นเตนและแสงเลเซอรสีเขียว
ขึ้นมาเปนสัญลักษณของเชียงใหมไนทซาฟารี รวมถึงขอความตอนรับนักทองเที่ยว 

ชุดที่ 10 Special WaterScreen เปนชุดการแสดงที่เตรียมไวสําหรับนักทองเที่ยวที่แจงความ
ประสงคเพื่อขอนําโลโกตาง ๆ หรือขอความตาง ๆ ฉายขึ้นบนมานน้ํา 

สําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี มีความเห็นวา น้ําพุดนตรีเปนสิ่งที่
สวยงามและประทับใจมาก ทําใหเกิดความเพลิดเพลินไดเห็นถึงความอลังการและความพลิ้วไหว
ของสายน้ําที่เขากับจังหวะเสียงเพลงไดอยางลงตัว  

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความดึงดูดใจในการแสดงน้ําพุดนตรีและมานน้ํา 
ที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 4.43 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และจาก
การวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความดึงดูดใจ
ในระดับมากที่สุด 

และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของน้ําพุดนตรีนั้น นักทองเที่ยวอยากใหมีการเพิ่มเวลาการแสดง
ใหมากกวานี้ และอยากใหมีการแสดงน้ําพุดนตรีในชวง 22.00 น. อีก 1 คร้ัง เนื่องจากวาหาก
นักทองเที่ยวเดินทางมาหลัง 21.30 น. จะไมไดรับชมการแสดงน้ําพุดนตรี 
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ภาพ 2 การแสดงน้ําพุดนตร ี
 
 4.2.2.  กิจกรรมในเชียงใหมไนทซาฟารี (Activities) ไดแก 
1.  การนั่งรถชมสัตวพรอมการบรรยายใหความรู เกี่ยวกับสัตวปา และระบบนิเวศ 

วัตถุประสงคหลักอยางหนึ่งของเชียงใหมไนทซาฟารีก็คือ การใหนักทองเที่ยวไดมาศึกษา
ธรรมชาติของสัตวซ่ึงสวนใหญจะออกหากินในชวงเวลากลางคืน ดังนั้น กิจกรรมการทองเทีย่วหลัก
ของเชียงใหมไนทซาฟารีก็คือ กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว พรอมทั้งมีวิทยากรบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับสัตวที่พบ นักทองเที่ยวจะไดรับตามคําขวัญของเชียงใหมไนทซาฟารีที่วา “ ตื่นเตน  เราใจ  
ไดความรู ”  สัตวที่อยูในสวนแสดงของเชียงใหมไนทซาฟารีนั้นเปนสัตวที่พบไดในประเทศไทย 
บางชนิดเปนสัตวปาสงวน เชน กวางผา  เลียงผา  ละองละมั่ง  ฯลฯ  บางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง  
เชน  กระทิง  หมีควาย  หมีหมา  ฯลฯ  และสัตวตางประเทศที่นักทองเที่ยวอาจจะยังไมเคยพบ        
ที่ไหนมากอน บางชนิดก็เปนสัตวที่ใกลสูญพันธ (Endangered) หรืออยูในบัญชี CITES  อีกดวย  
เชน เสือโครงขาว  ไฮยีนาลายแถบ  หมาปาดิงโก  กูดูใหญ  เปนตน 

การนั่งรถชมสัตวจะแบงออกเปน  2 สวน คือ สวนแรกจะเปนสวนของสัตวนักลา 
(“Predator Prowl”) หมายถึง สัตวที่พบในสวนนี้สวนมากจะเปนสัตวนักลา เชน สิงโต เสือโครง  
เสือโครงขาว  หมีหมา  หมีควาย  สุนัขจิ้งจอก เปนตน นักทองเที่ยวจะไดรับชมสัตว 26 ชนิด ซ่ึง
สัตวจะอยูในสวนแสดงของตนเอง แตจะมีสัตวบางชนิดที่ไมอันตรายแกนักทองเที่ยวจะถูกปลอย
เดินเปนอิสระ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใกลชิดสัตวมากขึ้น สวนของ “Predator Prowl”  มีพื้นที่
ประมาณ 187.5 ไร พื้นที่มีความลาดชัน สลับกับทางโคงและทางเรียบ  สภาพถนนเปนถนนแบบ
ลาดยางสลับกับคอนกรีตซึ่งเปนพื้นที่บริเวณที่มี “water splash” คือพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังเพื่อเพิ่มความ
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ตื่นเตนโดยมีน้ําสาดกระเซ็น พื้นผิวถนนเรียบมีปาเบญจพรรณตลอด 2 เสนทาง เดินทางโดยรถพวง 
2  ตอนเปดโลงดานขางจุนักทองเที่ยวได 52 ทาน ระยะทางในโซนนี้มีประมาณ 2.136 กิโลเมตร แต
ละเที่ยวใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที (ภาพ 3) 

 
 

 
 

ภาพ 3 แผนทีก่ารนั่งรถชมสัตวสวน “Predator Prowl” 
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สวนที่สองเปนสวนของสัตวกินพืช (“Savanna Safari”)  หมายถึง สัตวที่พบในสวนนี้
สวนมากจะเปนสัตวกินพืช เชน ยีราฟ  มาลาย  กวางผา  เลียงผา  กระทิง จามรี ฯลฯ สัตวจะมีทั้งอยู
ในสวนแสดงของตนเองและสัตวที่ไมดุรายก็จะถูกปลอยเดินใกลกับรถพวง  สวนของ “Savanna 
Safari”  มีพื้นที่ประมาณ 375 ไร พื้นที่มีความลาดชันนอยกวาในสวนของ “Predator Prowl” และมี
ทั้งเสนทางตรงและเสนทางคดเคี้ยว สภาพถนนเปนแบบลาดยาง พื้นผิวถนนเรียบ และพบตนเต็ง รัง 
ของปาเต็งรังไดบริเวณ 2 ขางถนน นักทองเที่ยวจะไดชมสัตว 34 ชนิด เดินทางโดยรถพวง 2 ตอน
เปดโลงดานขางจุนักทองเที่ยวได 52 ทาน ในระยะทางประมาณ 2.432 กิโลเมตรและใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที (ภาพ 4) 
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ภาพ 4 แผนทีบ่ริการนั่งรถชมสัตวสวน “Savanna Safari” 
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อยางไรก็ตามแลว สัตวทั้ง 2 สวนก็จะมีทั้งสัตวนักลาและสัตวกินพืชปะปนกันอยู เนื่องจาก
ในธรรมชาติสัตวทั้ง 2 ประเภทก็จะอาศัยอยูรวมกัน เพื่อใหธรรมชาติเกิดความสมดุล  

นักทองเที่ยวจะตองเริ่มนั่งรถจากสวนของ “Predator Prowl” กอนโดยรอบแรกนั้นจะ
ใหบริการประมาณเวลา 18.30 น. และมีรถบริการทุก ๆ 15 นาที จากนั้นเมื่อการเดินทางสิ้นสุดแลว
ก็จะเดินผานลานชมวิวเพื่อไปสู ในสวนของ “Savanna Safari”  เร่ิมรถเที่ยวแรกในเวลาประมาณ 
19.00 น. และออกทุก ๆ 15 นาที  การบรรยายทั้ง 2 สวนนั้น จะเปนการบรรยายทั้งในภาคภาษาไทย 
และภาคภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักทองเที่ยวตางชาติไดเขาใจในขอมูลสัตวดวย สําหรับการบรรยาย
รอบภาษาอังกฤษจะมีการกําหนดเวลาที่ชัดเจน โดยที่ในสวนของ “Predator Prowl” จะบรรยายใน
เวลา 19.45 น. และ 21.30 น. สวนในสวนของ “Savanna Safari” จะมีการบรรยายรอบภาษาอังกฤษ
ในเวลา 20.30 น. และ 22.10 น. นอกจากนั้นแลว ยังมีการสอดแทรกถึงการอนุรักษปาไม มีการ
บรรยายใหรูจักกับปาไมที่อยูในบริเวณ 2 ขางทางที่รถลากพวงวิ่งผาน โดยในสวนของ “Predator 
Prowl” นั้นจะเปนการบรรยายเกี่ยวกับปาเบญจพรรณ ใหนักทองเที่ยวไดรูจักวาเปนปาผลัดใบ
ลักษณะทึบ พันธุไมเดนของปาเบญจพรรณที่พบในธรรมชาตินั้น ไดแก ไมสัก ไมแดง ไมประดู  
ไมตะแบก และไมมะคาโมง สําหรับในสวนของ “Savanna Safari” จะเปนการบรรยายเกี่ยวกับปา  
เต็งรัง  ใหนักทองเที่ยวรูจักวาเปนปาผลัดใบ มีลักษณะเปนปาโปรง พันธุไมเดนของปาเต็งรัง ไดแก 
ไมเต็ง  ไมรัง  ไมเหียง  และไมพลวง  และปาเต็งรังนี้จะเกิดไฟไหมปาทุกปในชวงฤดูแลง 

จากการสอบถามนักทองเที่ยว พบวา การนั่งรถชมสัตวเปนกิจกรรมอันดับตน ๆ ที่นาสนใจ
ทําใหนักทองเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี เพราะนักทองเที่ยวอยากมาชมสัตวใน
ชวงเวลากลางคืนเนื่องจากเปนการพูดปากตอปากจากผูที่เคยมาแลว และนําไปบอกตอ ๆ กันไปวามี
ความสวยงามและเปนที่นาประทับใจ รวมถึงนักทองเที่ยวอยากพบเห็นสัตวปาจากหลายประเทศที่
ไมเคยเห็นมากอนมีความแปลกตาแปลกใจ สัตวบางชนิดเปนสัตวที่นักทองเที่ยวอาจเห็นมาบางแลว
จากในสารคดีและไดมาพบรูปรางลักษณะจริง ๆ เชน วิลดบีส  และนักทองเที่ยวอยากเห็นสัตวปาที่
ปจจุบันหายากแลว เชน กวางผา เลียงผา นอกจากนั้น นักทองเที่ยวยังไดรับทราบถึงขอมูลความ
เปนอยู แหลงกําเนิดของสัตวปา และการเปนอยูในสิ่งแวดลอมและการปรับตัวของสัตวปาหลาย
ชนิดที่อาศัยอยูปะปนกัน การบรรยายบนรถก็เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจดวย เพราะ
นักทองเที่ยวไดรับความรูและความสนุกสนานจากวิทยากรบรรยาย  

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพึงพอใจในการนั่งรถชมสัตวที่มีตอ
นักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 4.20 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และจากการ
วิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่นักทองเที่ยวตองการ คือ ตองการใหมีการเพิ่มความหลากหลายของ
สัตวมากขึ้น ตองการชมสัตวที่แปลก ๆ ใหม ๆ จากตางประเทศ และตองการเห็นการแสดง
ความสามารถของสัตว  

คาบริการสําหรับการนั่งรถชมสัตวทั้ง 2 สวน พรอมเดินชมสัตว “Jaguar Trail” และชม    
การแสดงน้ําพุดนตรี สําหรับคนไทย ผูใหญ ราคา 250 บาท  เด็ก ราคา 125 บาท เด็กที่มีความสูง     
ไมเกิน 140 ซม. ไมเสียคาเขาชม และผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปเสียคาเขาชม 125 บาท สําหรับ
ชาวตางชาติ ผูใหญ ราคา 500 บาท  เด็ก ราคา 250 บาท เด็กมีความสูงไมเกิน 140 ซม. ไมเสียคา   
เขาชม  การนั่งรถชมสัตวจะเปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 18.30 น. – 22.30 น. 
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ภาพ 5  การนั่งรถชมสัตว 
 
 

 
 

ภาพ 6  การนั่งรถชมสัตว 
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2.  การเดินชมสัตวในสวนแสดงของโซน “Jaguar Trail” 
นอกจากการนั่งรถชมสัตวพรอมวิทยากรบรรยายใหความรูแลว นักทองเที่ยวยังสามารถ

ไดรับความเพลิดเพลินจากสัตวทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กอยูบริเวณรอบทะเลสาบ Swan Lake ที่
เรียกวา สวน “Jaguar Trail” มีพื้นที่ประมาณ 62.5 ไร (ภาพ 7) เสนทางการเดินในโซน “Jaguar 
Trail” นั้น เปนเสนทางที่สรางขึ้นมาใหม และอยูในพื้นที่ปาไมผสมกลมกลืนกัน รอบ ๆ บริเวณ
ทะเลสาบที่สวยงาม   เสนทางเปนการเทคอนกรีตเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินชมสัตวไดสะดวกมากขึ้น 
แตจะไมมีการตัดตนไมและหากเปนเสนทางเดินที่ตองผานตนไมใหญ จะทําโดยการเทคอนกรีต
โดยรอบตนไมใหญนั้นแทน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติ ไดรับความพักผอนหยอน
ใจ นอกจากนั้นแลว เมื่อนักทองเที่ยวกําลังเพลิดเพลินในโซน “Jaguar Trail” อยูนั้น หากมองไป
ทางทิศตะวันออกก็จะพบทัศนียภาพที่สวยงามของอาคารลานนาอีกดวย   

ในสวนของ “Jaguar Trail” นี้นักทองเที่ยวสามารถเดินชมสัตวไดดวยตนเอง ทั้งกอนและ
หลังการนั่งรถชมสัตวในสวนของ Predator Prowl และ “Savanna Safari” ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
สะดวกของนักทองเที่ยวเอง โดยเริ่มตนบริเวณฝงซายของตัวอาคารลานนาซึ่งจะอยูใกลกับซุมขาย
เครื่องดื่ม และจะไปสิ้นสุดบริเวณใกลกับทางเขาสถานี “Predator Prowl” รวมระยะทางประมาณ                       
1.2 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที นักทองเที่ยวจะไดชมสัตวขนาดเล็กประมาณ 66 
ชนิด ในการเดินชมสัตวจะมีปายสื่อความหมายเกี่ยวกับสัตว สําหรับปายสื่อความหมายสัตวนั้น จะ
อธิบายถึง ช่ือสัตว ลักษณะทั่วไปของสัตว   ถ่ินกําเนิด การกระจายพันธุ และการอนุรักษ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

แตหากนักทองเที่ยวไมอยากเดิน หรือนักทองเที่ยวที่มีผูสูงอายุมาดวย อาจจะใชบริการนั่ง
รถกอลฟได เปนรถขนาดเล็กโดยรถกอลฟ 1 คัน สําหรับนักทองเที่ยว 4-6 คน และจะมีเจาหนาที่ 
ขับรถรวมถึงบรรยายขอมูลสัตวแกนักทองเที่ยว ซ่ึงหากวานักทองเที่ยวสนใจที่จะชมสัตวชนิดใดก็
สามารถจอดรถและลงชมสัตวชนิดนั้นได ซ่ึงระยะเวลาในการใชบริการรถกอลฟประมาณ 45 นาที
ถึง 1 ช่ัวโมง 

สัตวที่พบในโซน “Jaguar Trail” เปนสัตวที่พบในประเทศไทยโดยสวนใหญเปนสัตวปา
คุมครอง เชน  เสือปลา  เสือดํา นากใหญขนเรียบ ฯลฯ  และสัตวที่มาจากตางประเทศอีกหลายชนิด 
เชน ฮิปโปแคระ  ลีเมอรหางปลอง  ลีเมอรขาวดํา  แมวปาเซอรวอล   หนูยักษคาพิบารา  คาราเคิล 
วัลลาบี และสมเสร็จบราซิล  เปนตน โดยสวนใหญสัตวจะอยูในบริเวณสวนแสดงของตนเองและมี
การรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด แตบริเวณกึ่งกลางของสวนแสดงจะมีกรงนกใหญซ่ึงรวมนก
หลากหลายชนิดบินไปมาไดอยางอิสระ 
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นักทองเที่ยวยังไดสัมผัสถึงพันธุไมหลากหลายชนิดที่อยูในสวน “Jaguar Trail” เปนตนไม
ที่มีอยูตามธรรมชาติจากปาเบญจพรรณ เชน ตนสัก ตนประดู ตนประดูปา และตนจามจุรี และบาง
ชนิดก็จะนํามาปลูกซึ่งมาจากสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ ประมาณ 200-300 ตน เชน    
ตนหางนกยูง ตนพญาสัตบรรณ ตนหวา ตนประดูกิ่งออน ตนจามจุรี ตนไมแตละตนจะมีปายชื่อ
ตนไมติดไว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักตนไมจากลักษณะที่พบเห็น 

การเดินชมสัตวก็เปนอีกหนึ่งความกิจกรรมที่นักทองเที่ยวใหความสนใจมาเยี่ยมชม
เชียงใหมไนทซาฟารี เพราะโดยมากแลวจะใชเวลาในชวงเย็น หรือหลังเลิกงานมาพักผอนกับ
ครอบครัว นักทองเที่ยวไดเดินชมสัตวพรอมกับสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติ พบกับ
ความรมร่ืนของปาไม และอากาศที่ไมรอนมากจนเกินไป   

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพึงพอใจในการเดินชมสัตวของนักทองเที่ยว
จํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และจากการวิเคราะหตาม
มาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักทองเที่ยว คือ ในสวน “Jaguar Trail” นี้ หากมาในชวงเวลา
กลางคืน จะชมสัตวไดยาก เนื่องจากวามีแสงสวางไมเพียงพอ อยากใหเพิ่มแสงสวางมากขึ้น และใน
บริเวณ “Jaguar Trail” มีที่นั่งพักใหนักทองเที่ยวไมเพียงพอ จึงอยากใหมีเกาอี้นั่งพักเพิ่มขึ้นดวย 

คาบริการเฉพาะการเดินชมสัตว สําหรับคนไทย  ผูใหญ ราคา 50 บาท  เด็ก ราคา 25 บาท 
สําหรับชาวตางชาติ ผูใหญ ราคา 100 บาท  เด็ก ราคา 50 บาท หากตองการนั่งรถกอลฟชมสัตวจะ
คิดคาบริการเพิ่มอีกคันละ 300 บาท การเดินชมสัตวจะใหบริการทุกวันชวงวันจันทร-ศุกร ตั้งแต
เวลา  13.00 น .  – 22.30 น .   และชวงวันเสาร-อาทิตย  และวันหยุดนักขัตฤกษ  ตั้งแต เวลา              
10.00 น. – 22.30 น.  
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ภาพ 7 แผนทีก่ารเดินชมสัตวในสวนของ “Jaguar Trail”
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ภาพ 8 การเดนิชมสัตวในสวนของ “Jaguar Trail” 
 
 

 
 

 
ภาพ 9 การเดนิชมสัตวในสวนของ “Jaguar Trail” 



 76 

3.  การไดสัมผัสเสนทางธรรมชาติในการขับรถ ATV 
 การขับรถ ATV (All Terrain Vehicle)  หมายถึง รถที่ขับไปไดทุกสภาพเสนทาง เปนอีก
กิจกรรมหนึ่งที่นักทองเที่ยวสามารถพบเห็นไดในเชียงใหมไนทซาฟารี จากเดิมการใชรถ ATV เปน
การใชเขาไปชมสัตวแตทําจริงไมไดเนื่องจากวาเสียงของรถ ATV  ดังเกินไป อาจไปรบกวนสัตวได 
ดังนั้น จึงมีแนวคิดใหมโดยมีโครงการ “The jungle rider” ขึ้นมา เปนการขับรถ ATV เขาไปสัมผัส
ธรรมชาติ  โครงการนี้เร่ิมเปดดําเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 จนถึงปจจุบัน และยังถือเปน
โครงการทดลองของเชียงใหมไนทซาฟารี เนื่องจากกําลังเสนออนุมัติใหเปดจริงกับองคการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท. องคการมหาชน) ไดรับความรวมมือจาก
บริษัทเอกชนรายหนึ่งในการใหยืมรถ ATV มาทดลองใช ปจจุบันนี้มีรถ ATV ใหบริการแก
นักทองเที่ยวจํานวน 10 คัน และมีอีก 2 คันสําหรับจอดโชว   
 การขับรถ ATV นั้น เพื่อความปลอดภัยจะใหนักทองเที่ยวขับคันละ 1 คน เพราะเปนรถ
ขนาดเล็ก หากมีคนซอนทายจะทําใหการควบคุมรถลําบากมากขึ้น แตหากจําเปนก็อาจจะมีคนซอน
ทายไดโดยจะไปในเสนทางที่ไมโลดโผน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่นําทางและ
ความสามารถของผูขับขี่ดวย  นักทองเที่ยวจะไดรับทั้งความตื่นเตน เราใจ และไดสัมผัสกับ
ธรรมชาติตลอดเสนทางขับรถ ซ่ึงเต็มไปดวยปาไมทั้งปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ รวมถึงการชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงาม และนักทองเที่ยวยังจะไดรับความรูและความเพลิดเพลินในการศึกษาธรรมชาติ 
การชมพืชพันธุ  ตนไม  กลวยไมตาง ๆ และการชมนก หรืออาจพบเห็นสัตวปาขนาดเล็กดวย การ
ขับรถ ATV นั้น ส่ิงสําคัญคือตองมีเจาหนาที่ที่มีความชํานาญเปนผูนําทาง และเจาหนาที่ก็จะดูแล
นักทองเที่ยวได โดยหากเปนนักทองเที่ยวกลุมเล็ก 2-3 คน ก็จะมีเจาหนาที่นําทางเพียงคนเดียว แต
หากมีมากกวา 4 คนขึ้นไป ตองมีเจาหนาที่ 2 คน โดยเจาหนาที่จะพกอุปกรณปฐมพยาบาลเพื่อวา
หากนักทองเที่ยวประสบอุบัติเหตุเล็กนอยก็จะคอยชวยปฐมพยาบาลได (ชัยวัฒน  อาสาจารย, 2551: 
สัมภาษณ) 

เสนทางในการขับรถ ATV  นั้นจะอยูทั้งในเชียงใหมไนทซาฟารีและออกไปชมภายนอกที่
บริเวณวัดดอยคํา ซ่ึงอยูหางจากเชียงใหมไนทซาฟารีไปประมาณ 5 กิโลเมตร และเปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวจะไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม ถนนในการขับขี่แบงแยกออกเปน 2 แบบ คือ เสนทาง
แรกเปนเสนทางมีถนนลาดยาง (on road) จะอยูภายในเชียงใหมไนทซาฟารี เปนเสนทางแบบเรียบ 
ไมผาดโผนมากนัก แตก็มีทั้งทางชัน และทางคดเคี้ยว และมีหุบเขาอยูขางทาง เสนทางแบบ         

on road นี้เหมาะสําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่มาเปนแบบครอบครัวหรือนักทองเที่ยวที่ไมตองการ
ความโลดโผน ไดศึกษาสภาพปา ชมธรรมชาติ ไดพบกับนกหลากหลายชนิด โดยมีเจาหนาที่นําทาง
เปนผูใหขอมูล เสนทางแบบที่ 2 เปนเสนทางแบบลุยปา (off road) จะเปนเสนทางที่ไมมีถนน เปน
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การขับเขาไปในปา ลุยดิน ลุยโคลนเลน และในชวงฤดูฝนก็จะมีโคลนสาดกระเซ็น เหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวที่ชอบความผจญภัยและนักทองเที่ยวที่ตองการขับรถผาดโผน แตนักทองเที่ยวก็ยังไม
สัมผัสกับสภาพปาไมและชมสัตวตาง ๆ ได เสนทางแบบ off road นี้หากเปนเสนทางในเชียงใหม
ไนทซาฟารี ก็จะเปนเสนทางระดับปานกลาง ไมอันตรายมากจนเกินไป แตหากออกไปนอกพื้นที่ ก็
จะมีเสนทางระดับยาก คือ เปนเสนทางที่เจาหนาที่ปาไมตัดไว เปนภูเขา ปา พื้นที่ขรุขระ มีเนิน และ
หุบเหว สําหรับนักทองเที่ยวที่มีความสามารถในการขับขี่ไดอยางคลองแคลว 

ขั้นตอนในการใชบริการของนักทองเที่ยวเริ่มจากการเลือก package กอน แลวจึงให
นักทองเที่ยวเลือกเสนทางที่อยากไป แบบ on road หรือ off road และเจาหนาที่จะใหนักทองเที่ยว
อานใบขอตกลง และใหนักทองเที่ยวลงนามดวย จากนั้นมีการอธิบายวิธีการขับขี่ รวมถึงจะมีการ
หัดขับรถเพื่อใหเจาหนาที่ไดเห็นถึงความสามารถของนักทองเที่ยวกอนที่ออกขับขี่จริง และเมื่อครบ
กําหนดเวลาแลว เจาหนาที่ก็มีบริการแจกน้ําใหนักทองเที่ยวเพื่อดับกระหาย (กิตติศักดิ์  ทรัพยเมือง
ทอง, 2551: สัมภาษณ) 

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพึงพอใจในการขับรถ  ATV ที่มีตอ
นักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.35 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 และจากการ
วิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 

การขับรถ ATV เปนกิจกรรมที่ไมคอยดึงดูดใจแกนักทองเที่ยวมากนัก ซ่ึงนักทองเที่ยวบาง
รายอาจจะไมรูวามีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น เนื่องจากโครงการ “The jungle rider” นี้เปนโครงการทดลอง 
จึงไมสามารถทําสัญญาหรือทําการโฆษณาใด ๆ ได ไมวาจะเปน แผนพับ ใบปลิว ทําใหไมสามารถ
ส่ือสารกับตลาดภายนอกได ดังนั้นนักทองเที่ยวจึงไมรูจักกิจกรรมการขับรถ ATV มากนัก 
ผูใชบริการสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่มาชมสัตวแลวเกิดความสนใจในบริการขับรถ ATV        
เทานั้นเอง 

ราคาจําหนายของ ATV  แบงเปน package  มีดวยกัน 3 แบบ คือ แบบแรกเปนการขับรถ
ในระยะเวลา 30 นาที คาบริการ 450 บาทตอคนตอคัน หากมีคนซอนทายคิดเพิ่มอีก 450บาท แบบที่
สองใชระยะเวลาการขับรถ 1 ช่ัวโมง คาบริการ 850 บาทตอคนตอคัน หากมีคนซอนทายคิดเพิ่มอีก 
500 บาทและแบบที่สาม ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที ราคา 1,350 บาทตอคนตอคัน และคิดเพิ่ม
สําหรับคนซอนทายอีก 1,000 บาท ราคานี้ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจะใชอัตราเดียวกัน เปน
ราคาที่มีพรอมทั้งหมวกกันนอค แวนตากันฝุน และหนากากกันฝุน การบริการรถ ATV จะเปด
ใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 13.30 น. ถึง 20.00 น.  
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ภาพ 10  การขบัรถ ATV ในเสนทางวิบากแบบ off road 
 
 

 
 
 

ภาพ 11  การขบัรถ ATV  ในเสนทางวิบากแบบ on road 
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4.2.3.  สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) 
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเลือกตัดสินใจมาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว สําหรับ   

ส่ิงอํานวยความสะดวกในเชียงใหมไนทซาฟารี ไดแก 
1.  รานอาหารและเครื่องดื่ม 
 รานอาหารเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับสถานที่ทองเที่ยวทั่วไป  เชียงใหมไนทซาฟารีแรกเริ่ม
เดิมทีมีการจัดทํารานอาหาร 3 แบบ คือ แบบที่หนึ่งเปนแบบรานอาหาร (Restaurant) บริเวณ  เฮือน
วารีกุญชร ซ่ึงอยูใกลกับทางเขาสถานี “Predator Prowl” ดานในเปนหองปรับอากาศ จัดประดับ
ตกแตงตนไมและใบไมเลียนแบบธรรมชาติ และมีตนไมจริงตนเล็ก ๆ ตกแตงดวย เพื่อให
นักทองเที่ยวรูสึกถึงบรรยากาศแบบธรรมชาติ มีพื้นที่ 274.01 ตารางเมตร เฮือนวารีกุญชรมีระเบียง
ยื่นออกไปในทะเลสาบ “Swan Lake” นักทองเที่ยวสามารถใชบริการบริเวณระเบียงได และจะ
ไดรับลมเย็น ๆ จากทะเลสาบดวย อีกทั้ง นักทองเที่ยวสามารถรับประทานอาหารและชมน้ําพุดนตรี
ได สําหรับแบบที่สองเปนแบบบุฟเฟต (Buffet) อยูฝงขวามือของตัวอาคารกอนถึงทางเขาสถานี 
“Predator Prowl” เปนพื้นที่โลงกวาง สําหรับนักทองเที่ยวที่มาเปนหมูคณะ หรือนักทองเที่ยวที่
ตองการละเมียดละไมกับรสอาหารและชมความสวยงามกับบรรยากาศธรรมชาติ และแบบศูนย
อาหาร (Food Court) สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการความรวดเร็ว ซ่ึงภายในศูนยอาหารจะมีราน  
เล็ก ๆ ทั้งหมด 6 ราน เชียงใหมไนทซาฟารีไดใหบริษัทเอกชนจัดทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งหมด 
บริษัทเอกชนรายนี้เห็นวาเชียงใหมไนทซาฟารีมีนักทองเที่ยวที่มารับประทานอาหารเปนจํานวน
นอย จึงไดจัดทํารานแบบ Food Court เทานั้น และภายในเปดบริการเพียงรานเดียวซ่ึงมีอาหารไม
หลากหลาย เปนรานแบบอาหารตามสั่ง รวมถึงมีบริการขายขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มใหแก
นักทองเที่ยวอีกดวย ใน Food Court จะมีโตะและเกาอี้ไวคอยบริการนักทองเที่ยวใหนั่งรับประทาน
อาหารกันไดตามสะดวก และบริเวณระเบียงของพื้นที่ Food Court นั้นสามารถมองเห็นสัตวหลาย
ชนิดในสวนของ “Jaguar Trail” ได อาทิ นกฟลามิงโก  หงสขาว หงสดํา ลีเมอร เปนตน 
นักทองเที่ยวยังไดสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของทะเลสาบ “Swan Lake” และเมื่อถึงชวงเวลา
แสดงน้ําพุดนตรี นักทองเที่ยวก็สามารถมองเห็นน้ําพุดนตรีไดอยางชัดเจน นอกจากรานคาใน Food 
Court   จะมีบริการเครื่องดื่มแลว  ทางเชียงใหมไนทซาฟารียังไดมีบริการซุมเครื่องดื่มซึ่งเปนราน
สวัสดิการพนักงานและไดบริการแกนักทองเที่ยวดวย ตั้งอยูบริเวณทางเขาในสวน “Jaguar Trail” 
(บรรยง    วดีศิริศักดิ์, 2551: สัมภาษณ) 

 จากที่กลาวมาขางตน รานอาหารและเครื่องดื่มสําหรับบริการนักทองเที่ยวมีเพียง
รานเดียวเทานั้น ไมเพียงพอตอการบริการแกนักทองเที่ยว จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับ
ความเพียงพอและเหมาะสมของรานอาหารและเครื่องดื่มที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา 
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มีคาเฉลี่ย 2.99 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรท
ที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความเพียงพอและเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 

 
 

ภาพ 12  บริเวณ  Food court 
 

2.  รานขายของที่ระลึก 
 รานขายของที่ระลึกก็ไดรับความสนใจไมนอยจากนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวในแตละ
แหงจะมีรานขายของที่ระลึก เพื่อใหนักทองเที่ยวไดซ้ือเปนของฝากสําหรับญาติมิตร หรือซ้ือเก็บไว
เปนของที่ระลึกเองได ในเชียงใหมไนทซาฟารีมีรานขายของที่ระลึกทั้งหมด 2 ราน ตั้งอยูบริเวณ
ทางเขาอาคารลานนาตรงขามกับเคานเตอรประชาสัมพันธ รานแรกชื่อวา รานดอยแกว เปนรานขาย
ของที่ระลึกของชุมชน3 ตําบล คือ ตําบลสุเทพ ตําบลแมเหียะ และตําบลหนองควาย มีพื้นที่ 24.69 
ตารางเมตร เปนรานที่ชุมชน 3 ตําบลผลิตของที่ระลึกแบบพื้นเมืองหรือเปนสินคา OTOP แลวนํามา
จําหนาย เชน กําไลขอมือ เสื้อแบบพื้นเมือง  เครื่องปนดินเผา เปนตน รานดอยแกวนี้เปนรานที่
เชียงใหมไนทซาฟารีไมคิดอัตราคาเชาราน แตใหชุมชน 3 ตําบลมาจัดการรานกันเอง เร่ิมเปดบริการ
เวลา 15.00 น. จนถึง 22.00 น. และรานที่สองเปนรานคาของเชียงใหมไนทซาฟารี พื้นที่ประมาณ 
103.03 ตารางเมตร จะพบกับสินคาตามหมวดหมู ไดแก หมวดเสื้อผา โดยมากแลวจะทําเปนลาย  
มาลาย หรืออาจเปนเสื้อผาสกรีนรูปสัตวปาตาง ๆ  หมวดตอไปคือ เครื่องใชในบาน เชน นาฬิกา 
แกวน้ํา  หมวดของเลน สําหรับนักทองเที่ยวที่เปนเด็ก  หมวดตุกตา จะเปนตุกตารูปสัตวตาง ๆ เชน 
เสือโครงขาว ลิงชิมแปนซี ตุกแก ยีราฟ และมาลาย หมวดพวงกุญแจ เปนรูปสัตว หรือรูปสัญลักษณ
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ของเชียงใหมไนทซาฟารี และหมวดเครื่องเขียน เชน ดินสอ ปากกา สมุดโนต เปนตน รานขายของ
ที่ระลึกนี้จะเปดใหบริการนักทองเที่ยวตั้งแตเวลา 14.00 น. จนถึง 22.30 น.  

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความเพียงพอและเหมาะสมของรานขายของที่
ระลึกที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.52 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 และ
จากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความ
เพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก 
 
 

 
 

ภาพ 13  รานขายของที่ระลึก 
 

3.   หองสุขา 
 ส่ิงที่สําคัญไมนอยกวาสิ่งอื่นที่เปนตัวตัดสินใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน คือ หองสุขา  
เชียงใหมไนทซาฟารีไดจัดทําหองสุขาไวบริการแกนักทองเที่ยว 2 ฝงของตัวอาคารลานนา อยู
บริเวณหนาทางเขาสวน “Predator Prowl” และหนาทางเขาสวน “Savanna Safari” และในบริเวณ
รานอาหารดวย หองสุขาจะแบงแยกชาย-หญิง มีปายบอกไวอยางชัดเจน เมื่อนักทองเที่ยวไดสัมผัส
จะพบวาภายในตกแตงเปนแบบธรรมชาติ บริเวณอางลางมือจะเปนบริเวณที่มีสวนหยอมเล็ก ๆ เปน
ที่เปดโลงมองเห็นทองฟาภายนอกได และมีตนไมประดับตกแตงใหกลมกลืนกับธรรมชาติมาก อาง
ลางมือจะมีทั้งหมด 4 อาง บริเวณดานขางก็จะมีกระจกบานใหญ 2 บานใหนักทองเที่ยวไดสํารวจ
ความเรียบรอยกอนออกจากหองน้ํา ภายในจะมีหองน้ําเรียงติดกัน 4 หอง และดานหนาหองน้ําก็จะ
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มีกระจกอีก 4 บาน เพื่อความสะดวกในการเตรียมความเรียบรอย นอกจากนั้นยังมีบริการหองน้ํา
สําหรับคนพิการไวฝงละ 1 หอง เปนหองรวมทั้งชายและหญิง ภายในหองน้ําคนพิการจะมีขนาด
กวางกวาหองน้ําปกติเพื่อสะดวกในการนํารถเข็นเขาไป ความสูงของโถรองนั่งและอางลางมือก็จะ
เล็กกวาปกติ และมีกระจกใหญ 1 บาน ติดอยูบริเวณอางลางมือดวย 
 กล่ินและความสะอาดภายในหองน้ําก็เปนสิ่งสําคัญ หองน้ําจะมีพนักงานทําความสะอาด
อยูเสมอ จากการสอบถามแมบาน พบวา การดูแลหองน้ํานั้น เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการและ
ทําธุระสวนตัวเสร็จแลว แมบานก็จะเขามาทําความสะอาด และดูความเรียบรอยทันที เพื่อใหหองน้ํา
สะอาดตลอดเวลาและนักทองเที่ยวไดใชเวลาสวนตัวดวยความสบายใจและประทับใจมากที่สุด 
และเมื่อส้ินสุดการใหบริการในแตละวันแลว แมบานก็จะลางหองน้ํา และขัดหองน้ําทุกคืน 

 จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความเพียงพอและเหมาะสมของหองสุขา
ที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.88 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 และจาก
การวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความเพียงพอ
และเหมาะสมในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักทองเที่ยว หากมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมเชียงใหมไนท
ซาฟารีเปนจํานวนมาก อาจทําใหหองน้ํามีบริการไมเพียงพอ หากเปนไปไดควรมีหองน้ําสํารองไว
ใหบริการแกนักทองเที่ยวดวย 
4.  สถานที่จอดรถ 
 ลานจอดรถของเชียงใหมไนทซาฟารีไดจัดทําเปน 2 แหง ลานจอดรถที่ 1 จะอยูบริเวณใกล
กับทางเขาอาคารลานนา  มีพื้นที่ 8,010.62 ตารางเมตร ใชสําหรับจอดรถยนตสวนบุคคล และรถตู
รับจางไดประมาณ   200 คัน  และมีลานจอดรถจักรยานยนตอยูบริเวณดานขาง จอดไดประมาณ 
100 คัน ลานจอดรถที่ 1 นี้ จะแบงชองทางออกเปน 3 ชองทางและชองทางสําหรับรถจักรยานยนต
อีก 3 ชองทาง รถที่จอดในลานจอดนี้จะหันหนาเขาหากัน แตละชองทางจะมีเกาะกลางถนนที่มี
ตนไมและหญาปลูกกั้นไว และมีไฟกิ่งที่สวางทําใหมองเห็นไดสะดวก รวมถึงมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย มาดูแลความปลอดภัยอยางดี   ลาดจอดรถที่ 2 จะอยูหางออกไปจากบริเวณทางเขา
อาคารลานนาประมาณ 300 เมตร มีพื้นที่ 8,401 ตารางเมตร ใชสําหรับจอดรถที่มีขนาดใหญ เชน 
รถทัวร และรถประจําทางที่นักทองเที่ยวจางเหมามา ไดประมาณ  100 คัน ลานจอดรถที่ 2 มี
ลักษณะคลายกับลานจอด 1 นั่นคือ แบงออกเปน 3 ชองทางและรถจะจอดแบบหันหนาเขาหากัน 
โดยมีเกาะกลางถนนที่มีตนไมและหญาปลูกกั้นไว และมีไฟกิ่ง แตลานจอดรถที่ 2 จะไมมีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยดูแล 
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จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความเพียงพอและเหมาะสมของสถานที่จอดรถที่มี
ตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 4.35 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และจากการ
วิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความเพียงพอและ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่กลาวมานี้เปนสิ่งจําเปนพื้นฐานของแหลงทองเที่ยวในแตละแหง 
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น  ๆ ก็เปนสิ่งที่ เชียงใหมไนทซาฟารีไดคอยจัดบริการใหแก
นักทองเที่ยว ไดแก  

โทรศัพทสาธารณะมีทั้งหมด  4 เครื่อง  ตั้งอยูบริ เวณฝงซายมือใกลกับเคาน เตอร
ประชาสัมพันธ  ในสวนของโทรศัพทมือถือนั้น  สามารถรับสัญญาณไดทุกระบบ  แตหาก
นักทองเที่ยวนั่งรถเขาไปชมสัตวในสวนของ “Predator Prowl” และ “Savanna Safari” ระบบ
สัญญาณโทรศัพทของ “True Move” อาจมีสัญญาณขาดหายเล็กนอย  

สําหรับระบบไฟฟาเปนสิ่งจําเปนมากเนื่องจากเชียงใหมไนทซาฟารีจัดใหบริการใน
ชวงเวลากลางคืน จะมีกําลังไฟฟาที่ใชในเชียงใหมไนทซาฟารีทั้งหมดรวม 3,043 กิโลวัตต (KW) 
หรือประมาณ 3,580 กิโลโวลทแอมป (KVA) ซึ่งกระแสไฟฟานี้ไดรับมาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม (หรือสถานีไฟฟายอยเชียงใหม 3) แตหากกระแสไฟฟาที่ไดรับมา
จากการไฟฟาเกิดขัดของ (ไฟฟาดับ) ทางเชียงใหมไนทซาฟารีมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองไวจํานวน 
5 เครื่อง กระจายไปตามสถานียอยตาง ๆ ภายในเชียงใหมไนทซาฟารี สามารถผลิตไฟฟาเพื่อจายไป
สวนตาง ๆ ได 1,275 กิโลวัตต หรือประมาณในการสํารองน้ํามันคือ 250 ลิตรสําหรับเครื่องสํารอง
ไฟฟาทั้งหมด ซ่ึงจะใชสํารองไฟฟาไดประมาณ 8 ช่ัวโมง แตโดยทั่วไปแลวกระแสไฟฟาจากสถานี
ไฟฟานั้นจะดับไมเกินครั้งละ 2 ช่ัวโมง  เชียงใหมไนทซาฟารีมีการทําระบบการเปด-ปดไฟฟาแบบ
อัตโนมัติมีแผงควบคุมที่ใชนาฬิกาเปนตัวควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงการเปดปดนั้นเริ่มตั้งแตเวลา        
18.10 น. ของทุกวัน ในแตละจุดจะมีชวงเวลาการเปดไฟหางกันทุก 15 นาที เปนการบริหาร
ทางดานไฟฟาเพื่อลดการใชกําลังไฟฟาสูงสุด (รเณศณัฏฐ  กุลทรนีรานันต, อางแลว) 

มีหองถายภาพใหบริการการถายภาพกับลูกสัตวที่เกิดในเชียงใหมไนทซาฟารี นักทองเที่ยว
จะไดพบกับความนารักของลูกสัตวตาง ๆ อาทิ ลูกสิงโต  ลูกเสือโครง  ลูกเสือโครงขาว ลูกหมีควาย 
ลูกเสือดํา และลูกเสือพูมา  ลูกสัตวเหลานี้จะสับเปล่ียนหมุนเวียนกันมา ทั้งนี้ จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ หากวาลูกสัตวเหลานี้ตัวโตเกินไปก็จะไมนํามาถาย ภายใน
หองถายภาพจะตกแตงประดับประดาไปดวยตนไมตนเล็ก ๆ และมีการสรางโขดหินจําลอง มี     
การจัดแตงวิวทิวทัศนเปนรูปการเดินปา และรูปน้ําตก  การบริการของหองถายภาพเริ่มเมื่อเวลา 
18.30 น. ไปจนถึง 21.30 น. คาบริการในการถายภาพกับลูกสัตวราคา  ภาพละ 250 บาท ซ่ึง
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นักทองเที่ยวสามารถถายภาพเดี่ยวหรือจะถายพรอมกันเปนครอบครัวก็ได  และเมื่อถายภาพเสร็จ
แลว นักทองเที่ยวจะไดรับภาพภายในเวลา 10-15 นาที และจะไดแผนซีดีอีก 1 แผน  ที่เปนรูปถาย        
แตละช็อตของนักทองเที่ยวเอง ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถนําไปอัดเพิ่มเติมไดเองภายหลัง (นิมิตร    
งอบุตร, อางแลว) 

การรักษาความปลอดภัยในเชียงใหมไนทซาฟารี จะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจํา
แตละจุด ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ในชวงเวลากลางวันนั้นจะทํางานตั้งแต 07.00 น. ถึง   
19.00 น. มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู 12 คน และในชวงเวลากลางคืนจะทํางานตั้งแต 
19.00 น. ถึง 07.00 น. มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทั้งหมด 16 คน โดยจะประจําอยูแบบ
กระจายทั่วพื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารี เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่กลาวถึงนี้เปนการจางของ
องคการทหารผานศึก (อผศ.) ซ่ึงเปนผูที่ผานการเกณฑทหารมาแลว และมีความรับผิดชอบสูง 
(พรหมมา อินตะเสน, 2551: สัมภาษณ ) 
 4.2.4.  ท่ีพัก (Accommodation) 
1.  บานพักสไตลรีสอรท 
 บานพักสไตลรีสอรทในเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น เดิมเปนอาคารสํานักงานของสวน
พฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ และไดปรับปรุงมาเปนบานพักสไตลรีสอรทที่สวยงาม และไดมี
การตั้งชื่อบานพักแตละแหลงใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปนพื้นที่ปาดวย บานพักสไตลรีสอรทนั้นจะ
กระจายอยูในทามกลางธรรมชาติ (ภาพ 14) อาจไดยินเสียงนกรอง เสียงแมลงหลายชนิด ถึงแมวา
บานพักในแตละหลังนั้นจะอยูกระจายกันไปพื้นที่ปา แตก็มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี เพราะจะมี
เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย ประจําแตละจุด เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกปลอดภัย
ตลอดเวลาในขณะที่ใชบริการบานพัก บานพักตาง ๆ นั้น ไดแก 
 - บานพวงชมพู   บานพฤกษาสวรรค  และบานซาฟารีดอย  บานทั้ง 3 ประเภทนี้ เปนบาน
ช้ันเดียว 3 – 4  ยูนิต ที่แยกออกจากกันเปนอิสระ มีหองน้ําในตัว และสวนหยอมในรม ราคาคืนละ 
1,800 บาท สําหรับ 2 ทาน 
 -  บานพิรุณพนา  เปนกลุมบานพักชั้นเดียวและ 2 ช้ัน รวมทั้งหมด 8 ยูนิต มีมุมรับแขกหรือ
มุมนั่งพักผอน และมีหองน้ําในตัว เหมาะสําหรับครอบครัวขนาด 2 ทาน ราคาคืนละ 2,700 บาท 
 -  บานแววมยุรา  เปนบานพัก  2 ช้ันสไตลบูติค  จํานวน  3 หลัง  หองพัก  4 ยูนิต  มี
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน และหองน้ําที่จัดสวนหยอมขนาดเล็กไวบริการ ราคาคืนละ 1,800 
บาท เหมาะสําหรับ 2 ทาน  
 -  บานคุมพญา  เปนบานเดี่ยวช้ันเดียวแตสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเชียงใหม
ผานปาธรรมชาติ ภายในประกอบดวยหองนอน 3 หอง เปนหองใหญ 1 หอง พรอมหองน้ําในตัว 
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และหองเล็กอีก 2 หอง ใชหองน้ํารวมกัน มีหองครัวเล็ก ๆ และระเบียงชมวิวทิวทัศนภายนอกบาน 
เหมาะสําหรับครอบครัวที่มาพักดวยกันประมาณ 6 ทาน ราคาคืนละ 5,400 บาท 
2.  แคมปกราวด (Campground) 

นอกจากบานพักสไตลรีสอรทตามที่ไดกลาวมาแลว เชียงใหมไนทซาฟารียังมีบริการแคมป
กราวด  (Campground) สําหรับกิจกรรมการพักแรมภาคสนามของบริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
หรืออ่ืน ๆ แคมปกราวดตั้งอยูกลางปาเบญจพรรณ ประกอบดวยอาคารกิจกรรม และเต็นทที่พัก ใน
ตัวอาคารประกอบดวย หองนอนขนาด 3 ทานจํานวน 2 หอง ขนาด 4 ทานจํานวน 2 หอง และขนาด 
5 ทานจํานวน 2 หอง พรอมเครื่องปรับอากาศ มีหองน้ํารวมแยกชาย – หญิง  หองครัว  หอง
รับประทานอาหาร สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ 24 ทาน ราคาคืนละ 1,200-2,500 บาท 
แลวแตวานักทองเที่ยวตองการใชบริการกี่หอง และสําหรับเต็นทที่พักสไตลแอฟริกัน ยกพื้น 
หลังคาสูง อากาศถายเทไดดี  อีก 10 หลัง สามารถรองรับนักทองเที่ยวได 100 ทาน ราคาเต็นทหลัง
ละ 3,000 บาทตอคืน การพักแบบนี้เปนการจําลองการใชชีวิตในปาแตเต็มไปดวยความปลอดภัย 
นอกจากนั้น ในบริเวณแคมปกราวด ยังมีลานกิจกรรมกลางแจงดวย  

 โดยสวนมากนักทองเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมจะเปนนักทองเที่ยวแบบไปและกลับ
มากกวาที่จะพักคางคืนที่นี่ แตนักทองเที่ยวก็ยังสามารถที่จะใหความเห็นเกี่ยวกับที่พักได เนื่องจาก
เมื่อเขามาแลวจะพบปายประชาสัมพันธสําหรับบานพักดวย และนักทองเที่ยวสามารถรับรูถึงความ
เพียงพอและเหมาะสมของที่พักได จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความเพียงพอและ
เหมาะสมของที่พักที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.84 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.78 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา 
มีระดับความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะสําหรับเรื่องที่พัก โดยเฉพาะจากนักเรียน นักศึกษาที่มาเปนกลุมเปนคณะ จะ
พักในบริเวณแคมปกราวด นักทองเที่ยวอยากใหมีหองน้ําเพิ่มมากขึ้น เพราะปจจุบันจะใชหองน้ําใน
บริเวณตัวอาคารเทานั้น บางครั้งถึงกับตองมีบริการรถรับสงนักเรียนมาใชหองน้ําบริเวณดานหนา
ของสถานี “Predator Prowl” และสถานี “Savanna Safari” (ภาพ 17) 
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ภาพ 14  แสดงการกระจายตวัของที่พัก 
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ภาพ 15 ที่พักสไตลรีสอรท 
 
 

 
 
 

ภาพ 16 ที่พักสไตลรีสอรท
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ภาพ 17  เสนทางการนั่งรถมาหองน้ําบริเวณสถานี “Predator Prowl” และ สถานี “Savanna Safari”   
 

4.2.5.  การเขาถึง (Accessibility) 
1. การเขาถึง  
 วัตถุประสงคขอหนึ่งของเชียงใหมไนทซาฟารีคือ ตองการใหมีแหลงทองเที่ยวยามค่ําคืนที่
หลากหลายและสามารถมาไดทั้งครอบครัว การมาเยี่ยมชมสัตวในเชียงใหมไนทซาฟารีนี้ นอกจาก
ที่นักทองเที่ยวจะไดรับทั้งความรู ความเพลิดเพลินแลว ยังทําใหมีการเปลี่ยนทัศนคติในการ
ทองเที่ยวแหลงอบายมุข และเปลี่ยนมาเปนการทองเที่ยวธรรมชาติ นักทองเที่ยวสามารถใชเวลากับ
ครอบครัวไดมากยิ่งขึ้น เกิดความสัมพันธอันดีระหวางคนในครอบครัว  
 นักทองเที่ยวที่มาจากตางจังหวัดไดมีโอกาสรูจักวัฒนธรรมของคนทางภาคเหนือ เชน 
กาดหมั้ว ที่จะจัดเปนประจําในฤดูหนาว โดยกาดหมั้วนี้จะมีทั้งสินคาพื้นเมือง และอาหารพื้นเมือง
ทางภาคเหนือ เชน  น้ําพริกหนุม หมูทอด  ขาวเหนียว  แคบหมู และขนมจีนน้ําเงี้ยว อีกทั้ง
นักทองเที่ยวยังไดสัมผัสบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบขันโตกดวย  
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2. การเดินทาง 
 เชียงใหมไนทซาฟารีตั้งอยูพื้นที่ อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ–ปุย  เขตตําบลแมเหียะ      
อําเภอเมือง  และตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหม
ประมาณ 12 กิโลเมตร นักทองเที่ยวสามารถเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหมเขาสูเชียงใหมไนทซาฟารี
ได 2 เสนทาง ดังนี้ 
 เสนทางที่ 1  ถนนเสนเชียงใหม-หางดง  จากตัวเมืองเชียงใหม บริเวณสี่แยกสนามบินไป
ทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร กอนถึงสี่แยกสะเมิง จะพบสามแยกไฟจราจร ใหเล้ียวขวาไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงสี่แยกไฟจราจรมีสะพานขามคลองบริเวณหัวสะพานมีรูปชางยอหัว เมื่อ
ตรงไปจะเขาสูถนนราชพฤกษ มีปายบอกทางเปนระยะ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงบริเวณประตู
ทางเขาเชียงใหมไนทซาฟารี ทั้งนี้ เสนทางเปนถนนลาดยาง และเปนถนน 4 เลน มีเกาะกลางถนน
สามารถใชพาหนะไดทั้งรถยนต  รถจักรยานยนต  รถบัส  และรถประจําทาง รวมใชเวลาเดินทาง
จากส่ีแยกสนามบิน ประมาณ 20 นาที อยางไรก็ตาม เสนทางนี้เปนเสนทางหลักที่ผูคนใชสัญจรไป
มา อาจเกิดการจราจรติดขัดในชั่วโมงเรงดวน  
 เสนทางที่  2  ถนนเลียบคลองชลประทาน  จากตัวเมืองเชียงใหมบริเวณแยกตลาด           
ตนพยอมไปทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสี่แยกเขาสูเชียงใหมไนทซาฟารี ใหเล้ียวขวาเขาสู
ถนนราชพฤกษประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงบริเวณประตูทางเขาเชียงใหมไนทซาฟารี เสนทางนี้เปน
เสนทาง 4 เลน สรางเพื่อระบายรถจากเสนทางเชียงใหม-หางดง จะมีคลองชลประทานกั้นกลาง และ
ในบางพื้นที่ถนนอาจไมเรียบ พาหนะที่ใชไดสะดวกทั้งรถยนต  รถจักรยานยนต  รถบัส และ        
รถประจําทาง  เสนทางนี้จะเปนเสนทางที่สะดวกกวาเสนทางที่ 1 เนื่องจาก มีรถแลนนอยกวา และ
การจราจรไมติดขัด ใชเวลาเดินทางจากสี่แยกตนพยอมถึงเชียงใหมไนทซาฟารี ประมาณ 15 นาที  
แตขอควรระวังคือ เสนทางเลียบคลองชลประทานเปนเสนทางที่คดเคี้ยว ผูคนมักขับรถดวย
ความเร็ว ชวงเวลาฝนตก ถนนจะลื่นมาก และในชวงเวลากลางคืนจะมีไฟถนนนอยหากประมาท
อาจไดรับอุบัติเหตุได ผูขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังใหมาก 

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพรอมและความสะดวกของการเดินทางมาสู
เชียงใหมไนทซาฟารีที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 4.32 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา 
มีระดับความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมากที่สุด  

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพรอมและความสะดวกของปายบอกทาง
มายังเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 4.15 และคาเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.72 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา 
มีระดับความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก 

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพรอมและความสะดวกของระยะทางจากตัว
เมืองมาสูเชียงใหมไนทซาฟารีไมไกลที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.95 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวใน
บทที่ 3 พบวา มีระดับความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก 
 

 
 

ภาพ 18  แผนที่การเดินทางเขาสูเชียงใหมไนทซาฟารี 
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ภาพ 19 เสนทางเขาสูเชียงใหมไนทซาฟารี 
 

3.  ระบบขนสง 
 จากเสนทางเขาสูเชียงใหมไนทซาฟารีทั้ง 2 เสนทางที่กลาวขางตน หากนักทองเที่ยวไมมี
รถสวนตัว ก็ยังคงสามารถเดินทางมาสูเชียงใหมไนทซาฟารีได โดย 
 รถประจําทาง มี 2 สาย คือ สายที่ 11 และสายที่ 13 สําหรับรถประจําทางสายที่ 11 นั้น เร่ิม
ออกเดินทางจากสถานีขนสงอาเขต รถจะวิ่งในเสนทางของตัวเมืองเชียงใหมผานสนามบินมายัง
ถนนเชียงใหม-หางดง ถึงสามแยกไฟจราจรกอนถึงแยกสะเมิงแลวเล้ียวขวาอีก 2 กิโลเมตร ถึงสี่แยก
ไฟจราจรมีสะพานขามคลองบริเวณหัวสะพานมีรูปชางยอหัว เมื่อตรงไปจะเขาสูถนนราชพฤกษ มี
ปายบอกทางเปนระยะ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงบริเวณประตูทางเขาเชียงใหมไนทซาฟารี  
สําหรับรถประจําทางสายที่ 13 จะเริ่มออกเดินทางจากสถานีรถไฟ ผานมายังเสนตัวเมืองรอบนอก 
ผานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ถึงสี่แยกตลาดตนพยอม  เล้ียวซายมายังถนนเลียบคลอง
ชลประทานประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสี่แยกเขาเชียงใหมไนทซาฟารี เล้ียวขวาอีก 2 กิโลเมตร เขาสู
เชียงใหมไนทซาฟารี   รถประจําทางทั้ง 2 สายนี้ จะรับสงผูโดยสารบริเวณหนาทางเขาอาคาร
ลานนา จะมีรถเขามาสายละ 1 ช่ัวโมงและรถจะเขามาหางกันทั้ง 2 สาย ประมาณ 30 นาที  ราคาคา
รถประจําทางทานละ  15 บาทตลอดสาย   รถประจําทางทั้ง  2  สายนี้จะใหบริการตั้ งแต                
07.30 น.- 21.00 น. 
 รถรับจาง จะเปนรถสองแถวสีแดงขนาดเล็ก และรถแท็กซี่มิเตอรสีฟาเหลือง  มีบริการ
รับสงแตเปนการจางเหมา หากจางเหมาจากตัวเมืองเขามายังเชียงใหมไนทซาฟารี หรือจากเชยีงใหม
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ไนทซาฟารีกลับเขาตัวเมือง จะคิดราคาเดียวกันคือ เที่ยวละ 250 บาท ในแตละคืนจะมีรถสองแถว  
สีแดงคอยบริการนักทองเที่ยวที่ลานจอดรถ 1 คัน 
 รถจักรยานยนตรับจาง ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางเขาสูเชียงใหมไนทซาฟารี แต
การเดินทางมาดวยวิธีนี้จะเปนนักทองเที่ยวที่ใชบริการรถสองแถวสีเหลือง (รถประจําทางสาย
เชียงใหม-หางดง-สันปาตอง) มาลงบริเวณสามแยกกอนถึงสี่แยกสะเมิงและใชบริการของ
จักรยานยนตรับจางตอเขามาสูเชียงใหมไนทซาฟารี ราคาคาโดยสารของรถจักรยานยนตรับจาง
ตั้งแตสามแยกเขามาสูเชียงใหมไนทซาฟารี 20 บาท การใชบริการรถจักรยานยนตรับจาง อาจไมได
รับความสนใจมากนัก เพราะสวนมากนักทองเที่ยวจะเขามาใชบริการในชวงเวลาเย็น และกลางคืน  
 นอกจากระบบขนสงที่กลาวมาแลว เชียงใหมไนทซาฟารียังมีการบริการรถรับ-สง บริเวณ
ไนทบารซาร เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขามาเยี่ยมชมไดงายยิ่งขึ้นซึ่งรถรับสงนี้อาจเปนรถตูลายมาลาย
จุนักทองเที่ยวไดประมาณ 12 คน หรืออาจจะเปนรถบัสติดแอรลายมาลาย ซ่ึงจุนักทองเที่ยวได 20 
คน และจะมีพนักงานของเชียงใหมไนทซาฟารีไปใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ตั้งแตเวลา 18.30 น. รถ
จะรอรับนักทองเที่ยวจนถึงเวลา 19.30 น. หลังจากนั้นจะกลับไปสงนักทองเที่ยวบริเวณไนท      
บารซารในเวลา 22.30 น. การบริการรถรับ-สงนี้ไมมีคาบริการ 

 จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพรอมและความสะดวกของการ
บริการรถโดยสารมาสูเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 
3.64 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ได
กําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก 
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ภาพ 20 ระบบขนสง 
 

4. แหลงทองเที่ยวใกลเคียง 
 เชียงใหมไนทซาฟารีมีแหลงทองเที่ยวใกลเคียงที่สามารถเชื่อมโยงได (ระบบออนไลน, 
2551) คือ  
 -   แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรสวนผึ้ง ซ่ึงอยูทางทิศใตของเชียงใหมไนทซาฟารี เปน
ระยะหางประมาณ 1 กิโลเมตร สวนผึ้งเปนแหลงทองเที่ยวอยูในความดูแล และบริหารจัดการโดย
ศูนยอนุรักษและขยายพันธุผ้ึงที่ 1 เชียงใหม ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ภายในศูนยมีการจําหนายผลิตภัณฑที่ไดมาจากผึ้ง เชน น้ําผ้ึง สบู แชมพู เปนตน 
 -   สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ (พืชสวนโลก) จัดสรางขึ้นเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 
และจะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรจัดแสดงพันธุไมหลากหลายชนิด เพื่อการเรียนรูสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อ
การศึกษางานวิจัย และเปนแหลงพบปะกันในกลุมเกษตรกร สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่เปดใหเขาชม
ไดแก ตนปาลมขวด มะพราวทะเล หรือมะพราวแฝด  ตนสนดึกดําบรรพอายุกวา 250 ลานป หอ
คําหลวง  สวนองคกรเฉลิมพระเกียรติ  สวนนานาชาติ พื้นที่ชมภายในอาคาร ไดแก เรือนรมไม 
โดมไมเขตรอนชื้น อาคารพืชทะเลทราย อาคารพืชไรดิน อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  พื้นที่ชมงาน
ภายนอกอาคาร ไดแก ไมชุมน้ํา สวนบัว ไมประจําจังหวัด ไมมงคล และไมพุทธประวัติ ไมดัด และ
อาคารหอประวัติ    พืชสวนไทย ภายในมีรถรางบริการ ผูใหญ 20 บาท เด็ก 10 บาท ผูเขาชมตอง
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เขาชมเปนหมูคณะ และตองแจงใหทราบลวงหนา (มีวิทยากรบรรยาย) เปดใหเขาชมทุกวันเวนวัน
จันทร ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 18.00 น. โดยไมเสียคาใชจาย  
 -   วัดพระธาตุดอยคํา (เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต) ตั้งอยูที่ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม หางจากเชียงใหมไนทซาฟารีไปทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร เปนวัดที่ตั้งอยูบนเนนิ
เขาที่มีความงดงามตามธรรมชาติ สามารถมองเห็นทิวทัศนที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหมไดจากจุด
ชมวิวหนาวิหารซึ่งมีลานเดินโดยรอบ  มีตํานานกลาวถึงยักษสามตนที่อาศัยอยูบนดอยคํา คือ ยักษจิ
คํา ยักษตาเขียว และลูกยักษซ่ึงภายหลังบวชเปนฤาษีช่ือวาสุเทพฤาษี และเปนที่มาของพิธีกรรมเลี้ยง
ผี ปูแสะยาแสะทุกปที่ตําบลแมเหียะ  พระธาตุดอยคํามีพระพุทธรูปองคโตประดิษฐานอยู และเปน
สัญลักษณอีกแหงหนึ่งของการบินไทยที่ใชกําหนดพื้นที่ทางสายตา กอนที่จะลงจอดที่สนามบิน 
 -   วัดตนเกวน (วัดอินทราวาส) ตั้งอยูในพื้นที่บานตนเกวน ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง    
มีเนื้อที่ 5 ไร 3 งาน 6 ตารางวา เปนวัดเกาแกที่มีลักษณะงดงามมาก สรางขึ้นมาประมาณ พ.ศ. 2399-
2412 สมัยพระเจากาวิโรรสสุริยวงศ เจาผูครองนครเชียงใหม เคยเปนวัดที่พักขบวนแหพระบรม   
สาริกธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงถือเปนประเพณีของ     
เจาหลวงเชียงใหมและประชาชนทั่วไป โดยจะมีการสรงน้ําพระธาตุเปนประจําทุกป วัดตนเกวนได
ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติเมื่อ พ.ศ. 2518 ซ่ึงมีไมมานักในประเทศที่ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานทุกอยาง  ประกอบดวย พระวิหาร ศาลาบาตร และสิ่งที่นาสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุขซึ่ง
พบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมลานนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดวาเปนตนแบบ
ที่สมบูรณและมีคุณคามาก สมาคมสถาปนิกสยามประกาศใหเปนอาคารอนุรักษดีเดนเมื่อป       
พ.ศ. 2532 
 -   หมูบานเครื่องปนดินเผาเหมืองกุง  ผลิตภัณฑมีหลายอยางเชน หมอแกง หมอน้ํา แจกัน 
โดยเฉพาะน้ําตน (คนโทใสน้ําที่ชาวเหนือนิยมวางไวหนาบานใหผูผานไปมาไดดื่มดับกระหาย) นั้น
เปนที่นิยมทั่วไปแกคนที่พบเห็น ปจจุบันไดมีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิตและรูปแบบ
เครื่องปนดินเผาเพื่อใหผลิตภัณฑมีสีสันสดขึ้น แตมีการทําเครื่องปนดินเผาในบางครัวเรือนเทานั้น 
หมูบานเหมืองกุงสังเกตไดอยางงาย ๆ จากสี่แยกสนามบินมาทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร จะ
พบคนโทขนาดใหญสูง 15 เมตร อยูหนาหมูบาน 

-   อุทยานแหงชาติออบขาน  อยูหางจากเชียงใหมไนทซาฟารีไปทางทิศใตประมาณ         
15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 484 ตารางกิโลเมตรหรือ 302,500 ไร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ
ตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก สะเมิง หางดง แมวาง และสันปาตอง ลักษณะภูมิประเทศเปน
ภูเขาหินปูนและหินอัคนี ประกอบดวยปาประเภทตาง ๆ ไดแก ดิบเขา สนเขา ดิบแลง เบญจพรรณ 
และ เต็งรัง เปนตนกําเนิดน้ําแมวาง น้ําแมวิน และน้ําแมขาน และที่นี่เปนแหลงที่พบเอื้องมณี
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ไตรรงคแหงเดียวในประเทศไทยซึ่งจะบานในชวงเดือนมกราคม ส่ิงที่นาสนใจในอุทยานฯ  ไดแก           
ออบขาน มีลักษณะคลายออบหลวง เปนชองหนาผาชันแตมีขนาดเล็กกวาสูงประมาณ 30 เมตรซึ่งมี
แมน้ําแมขานไหลผานกลาง และมีลักษณะเวาแหวงเปนรูปทรงตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากการกัดเซาะของ
กระแสน้ํา  สถานที่นาสนใจอื่น ๆ เชน หวยโปงที่อยูหางจากที่ทําการไปประมาณ 2 กิโลเมตร
สามารถลงเลนน้ําได ผาลาย น้ําตกขุนปวย น้ําตกแมเตียน ถํ้าดอยโตน น้ําพุรอนแมโต น้ําตกมรกต 
น้ําตกแมมูด น้ําตกขุนวิน น้ําตกแมวาง และ ถํ้าตั๊กแตน และมีเสนทางศึกษาธรรมชาติที่จัดไว เหมาะ
สําหรับพาเด็กนักเรียนมาเขาคายธรรมชาติ 

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับความพรอมและความสะดวกของการมีแหลง
ทองเที่ยวอ่ืนที่ไมไกลจากเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีตอนักทองเที่ยวจํานวน 200 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 
4.22 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ได
กําหนดไวในบทที่ 3 พบวา มีระดับความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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ภาพ 21 แผนทีแ่สดงที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวที่อยูใกลเชียงใหมไนทซาฟารี 
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 4.2.6.  การจัดการดานกิจกรรมและกระบวนการ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเชียงใหมไนทซาฟารี อยูภายใตการเอื้อตอกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ  เพิ่มความรู ประสบการณ และความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว 
กิจกรรมของเชียงใหมไนทซาฟารีจัดไดวาเปนองคประกอบของแหลงทองเที่ยว ที่มีทั้งสิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) กิจกรรม (Activities) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) ที่พัก (Accommodation) และ
การเขาถึง (Accessibility) 
 ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) คือ การชมความงามของการแสดงน้ําพุดนตรี นักทองเที่ยวจะ
ไดรับความเพลิดเพลินใจจากการชมความสวยงาม อลังการของน้ําพุดนตรี รวมถึงไดรับความ
ประทับใจในการแสดงมานน้ําแบบรูปสัตวปาชนิดตาง ๆ อีกดวย 
 กิจกรรม (Activities) แบงออกไดเปน การนั่งรถชมสัตวพรอมการบรรยายใหความรู 
นักทองเที่ยวจะไดเพลิดเพลินไปกับการชมสัตวหลากหลายชนิด และจะมีวิทยากรบรรยายใหขอมูล
เกี่ยวกับสัตวที่ไดพบเห็น ทําใหเกิดความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสัตวเหลานั้นดวย  กิจกรรมที่กลาวถึง
ตอไป คือ การเดินชมสัตวในสวนแสดงของ “Jaguar Trail” เปนการที่นักทองเที่ยวสามารถเดินชม
สัตวรอบทะเลสาบไดดวยตนเอง และจะมีปายสื่อความหมายของสัตวอธิบายไวดวย สัตวที่พบจะ
เปนสัตวแปลก ๆ ที่นักทองเที่ยวอาจจะไมเคยเห็นที่ไหนมากอน กิจกรรมสุดทาย คือ การขับรถ 
ATV ศึกษาเสนทางธรรมชาติ ซ่ึงเปนการผจญภัยที่นาสนุกและนาตื่นเตน นักทองเที่ยวจะไดขับรถ
เขาไปในปา แตมีเจาหนาที่นําทางและคอยอธิบายเกี่ยวกับพืชพันธุปาไม รวมถึงนก และสัตวตาง ๆ 
ที่ไดพบเห็นในปา  
 ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจและ
อยากจะกลับมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีอีกตอไป ส่ิงอํานวยความสะดวกที่กลาวถึงนั้น ไดแก 
รานอาหารที่เห็นทิวทัศนของทะเลสาบและมองเห็นหงสเดินผานไปมา หองสุขาก็เปนสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่สําคัญมาก ซ่ึงในเชียงใหมไนทซาฟารีไดจัดทําไวอยางสวยงามและตกแตงใหเขากับ
ธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งมีการระวังเรื่องกล่ินตลอดเวลาที่มีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการ สถานที่
จอดรถเปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยางกวางขวาง จอดไดทั้งรถยนต รถจักรยานยนต และรถบัส
ที่มาเปนคณะ   นอกจากนี้ ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ในเชียงใหมไนทซาฟารีนั้นทําให
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจมาก ไดแก การถายภาพกับลูกสัตว ซ่ึงเปนลูกสัตวที่เกิดใน
เชียงใหมไนทซาฟารีนี้เอง นักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสความนารักของลูกสัตวเหลานี้ ก็สามารถ
ชมและถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึกได 
 ที่พัก (Accommodation) เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับความสงบเงียบของธรรมชาติ
อยางแทจริง เชียงใหมไนทซาฟารีไดจัดใหมีที่พักไวรองรับนักทองเที่ยวดวย มีทั้งบานพักเปนแบบ 
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รีสอรท ที่นักทองเที่ยวมาไดทั้งครอบครัว และนักทองเที่ยวที่ตองการความเปนสวนตัว และที่พัก
แบบแคมปกราวดที่มาไดเปนหมูคณะ และสามารถทํากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได  

การเขาถึง (Accessibility) การเขามาเยี่ยมชมสัตวในเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น สามารถมาได
ทั้งครอบครัว ทําใหเกิดความสัมพันธในระบบเครือญาติมากขึ้น นักทองเที่ยวสามารถมีทางเลือกใน
การเที่ยวในชวงเวลากลางคืน โดยเปลี่ยนทัศนคติจากการเที่ยวแหลงอบายมุข มาเปนการหาความรู 
และไดรับความเพลิดเพลินจากการมาชมสัตว และชมธรรมชาติ นอกจากนั้น การเดินทางที่งายและ
สะดวกก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวยังแหลงทองเที่ยว การเขาถึงใน
เชียงใหมไนทซาฟารีเปนสิ่งที่เขาถึงงาย จากตัวเมืองมีถนนทางเรียบ 2 เสนทางที่รถทุกชนิดสามารถ
วิ่งได ดังนั้นจึงไมเปนอุปสรรคในการมาเยี่ยมชม นอกจากจะนํารถสวนตัวมาแลว นักทองเที่ยวยัง
สามารถใชบริการรถสองแถวและรถประจําทางได ซ่ึงเปนสิ่งที่สะดวกในการเดินทางมาสูเชียงใหม
ไนทซาฟารี อีกทั้ง หากนักทองเที่ยวเดินทางมาแลว สามารถเดินทางตอไปยังแหลงทองเที่ยวอ่ืนที่
อยูไมไกลจากเชียงใหมไนทซาฟารีมากนัก อาทิ  แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรสวนผึ้ง  สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ราชพฤกษ (พืชสวนโลก)  วัดพระธาตุดอยคํา  วัดตนเกวน   หมูบานเครื่องปนดินเผา 
เหมืองกุง   และ อุทยานแหงชาติออบขาน 
 ในเรื่องของกิจกรรมตาง ๆ ในเชียงใหมไนทซาฟารีนี้ ไดมีการคํานึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับไดของพื้นที่ (Carrying Capacity) โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (อางแลว) กลาววา               
ขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ในการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง ปริมาณ
นักทองเที่ยวสูงสุดที่สามารถอยูไดดวยความพอใจและไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม 
ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวหนึ่ง ๆ โดยไมทําใหสภาพแวดลอมถูกทําลายหรือถูกทําลายนอยที่สุด ยังคง
รักษาสภาพการเปนแหลงทองเที่ยวที่ดีไวมากที่สุด ทั้งนี้การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจะตองไมกระทบ
ตอความจําเปนพื้นฐาน และความรูสึกนึกคิดของประชาชนในทองถ่ินดวย  โดยหากมีนักทองเที่ยว
มาเยี่ยมชมเปนเชียงใหมไนทซาฟารีเปนจํานวนมาก จะมีการจํากัดนักทองเที่ยว คือ วันละไมเกิน 
3,000 คน เพื่อใหนักทองเที่ยวไมรูสึกถึงความแออัด และความไมเพียงพอในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน หองน้ํา รานอาหาร เปนตน อีกทั้ง การจํากัดนักทองเที่ยวไมเกินวันละ 3,000 คนนี้ยังทํา
ใหส่ิงแวดลอมภายในเชียงใหมไนทซาฟารีไมเสียสมดุลอีกดวย 
 
4.3.  ประโยชนท่ีชุมชนไดรับจากการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี 
 แหลงทองเที่ยวในแตละแหงนั้นหากอยูใกลกับบริเวณชุมชนใด ก็ทําใหชุมชนในบริเวณ
นั้นไดรับประโยชนไปดวย  หมูบานตองกายเหนือเปนหมูบานที่อยูในตําบลหนองควาย และติดกับ
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เชียงใหมไนทซาฟารีมากที่สุด ดังนั้น ประชากรในชุมชนจึงไดรับประโยชนไปดวย ซ่ึงประโยชน
นั้นมีทั้งทางดานเศรษฐกิจ ทางดานสังคม และทางดานสิ่งแวดลอม 
 4.3.1.  ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ผลทางดานเศรษฐกิจนั้นแบงออกได ดังนี้ 
 การสรางงาน 
 การประกอบอาชีพของประชากรในหมูบานตองกายเหนือ พบวา ตั้งแตสมัยอดีตจนถึง
ปจจุบัน ประชากรสวนใหญทําอาชีพกลึงไมออกมาเปนเครื่องใชชนิดตาง ๆ ไดอยางสวยงาม ลูกคา
รายใหญ ไดแก บานถวาย อําเภอหางดง และบานบอสราง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
นอกจากนี้ชาวบานยังประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อีกดวย เชน ทําเครื่องเขิน งานเขียนลาย และเพนทสี  
 การสรางงานของชุมชน สามารถจําแนกออกไดเปน การสรางงานในเชียงใหมไนทซาฟารี 
และการสรางงานนอกเชียงใหมไนทซาฟารี  สําหรับการสรางงานในเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น จาก
วัตถุประสงคของเชียงใหมไนทซาฟารีที่ตองการใหคนทองถ่ินเขามารวมงานดวย ดังนั้น จึงไดเปด
โอกาสใหประชากรในหมูบานตองกายเหนือมารวมงาน จากการสัมภาษณกํานันตําบลหนองควาย  
นายตอน  วงศแกว  ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับการสรางงานของประชากรในหมูบาน ทําให
ทราบวา มีชาวบานจํานวนมากที่เคยออกไปทํางานนอกหมูบาน โดยเฉพาะเขาไปหางานในตัวเมือง
เชียงใหม ก็กลับมาทํางานที่เชียงใหมไนทซาฟารีโดยแตละคนก็จะมีหนาที่แตกตางกันออกไป
แลวแตความถนัดและความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ทั้งที่เปน เจาหนาที่สํานักบริหาร เจาหนาที่
สํานักปฏิบัติการ   เจ าหนาที่ สํานักจัดการสัตว  และเจาหนาที่ สํานักธุรกิจการตลาดและ
ประชาสัมพันธ  นอกจากนั้น เมื่อกอนกํานันตองหางานใหชาวบานที่ไมมีงานทํา  แตปจจุบันนี้ก็ไม
จําเปนแลว 
 นอกจากการสรางงานในเชียงใหมไนทซาฟารีแลว มีชาวบานหลายคนที่เคยไปทํางานนอก
หมูบาน แตก็ไดกลับเขามาทํางานในหมูบาน เชน การเปดรานคา เปดรานอาหาร จากการสัมภาษณ
ชาวบานอยางไมเปนทางการ “ปาณู” (นามสมมติ) ทําใหทราบวา “ปาณู” เคยออกไปทํางานในตัว
เมืองเชียงใหมมากอน แตเมื่อทราบขาววาจะมีการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี “ปาณู” จึงออกจาก
งานและกลับมาทํางานในหมูบาน โดยการเปดรานอาหาร   
 จากการสัมภาษณเพิ่มเติมกับผูใหขอมูลอีกหลายทาน ผูวิจัยพบวามีขอมูลที่ใกลเคียงกัน  จึง
ทําใหพอสรุปไดวา ตั้งแตที่มีการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี ประชากรในหมูบานก็ไดมีงานทํา
กันมากขึ้น  และชาวบานที่ออกไปทํางานนอกหมูบานก็จะกลับเขามาทํางานในหมูบานของตนเอง 
การประกอบอาชีพของชาวบานตั้งแตมีการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีนี้ เปนการประกอบอาชีพ
แบบประจํา หรืออาจเรียกวาเปนการประกอบอาชีพหลักได อยางไรก็ตาม ชาวบานบางคนมี
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ขอเสนอแนะวาอยากใหมีการจัดสถานที่ในเชียงใหมไนทซาฟารีเพื่อใหชาวบานไดมาเปดรานคา
และรานอาหารดวย 

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับการไดรับประโยชนของการสรางงานที่มีตอกลุม
ตัวอยางของประชากรจํานวน 136 คน พบวา มีคาเฉล่ีย 3.18 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 และ
จากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา ผลประโยชนที่
ประชากรไดรับในเรื่องการสรางงานอยูในระดับปานกลาง 
 
 การผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนตลาด 
 หลังจากมีเชียงใหมไนทซาฟารี ชาวบานไดมีการรวมกลุมขึ้นซึ่งเรียกวา กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 3 ตําบล ซ่ึงกลุมนี้จะเปนชาวบานที่อยูใน 3 ตําบลใกลเคียงกับเชียงใหมไนทซาฟารี ชาวบาน
ตองกายเหนือก็เปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน 3 ตําบลดวย และชาวบานก็ไดมกีารผลติ
และปอนผลผลิตเขาสูตลาด ส่ิงที่เปนสิ่งสําคัญในการปอนผลผลิตเขาสูระบบตลาดนั่นก็คือ อาหาร
สัตว สวนมากแลวจะเปนหญาหรือพืชตาง ๆ นอกจากนั้นแลวยังมีการผลิตสินคาในหมูบาน ไดแก 
เครื่องเขิน ขันโตก  ขันหมาก  และของที่ระลึก เปนตน  นํามาขายในเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงจะมี
รานคาชุมชนเปนของตนเอง   

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับการไดรับประโยชนของการผลิตวัตถุดิบเพื่อปอน
ตลาดที่มีตอกลุมตัวอยางของประชากรจํานวน 136 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 2.90 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.00 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา 
ผลประโยชนที่ประชากรไดรับในเรื่องการผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนตลาดอยูในระดับนอย 
 
 การพัฒนาอาชีพ 
 เมื่อประชากรในหมูบานไดมีโอกาสผลิตสินคาเขาสูเชียงใหมไนทซาฟารี โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่ทําเปนของที่ระลึก รวมถึงเครื่องเขิน ขันโตก ชาวบานก็จะพัฒนาฝมือใหดีขึ้นเพื่อให
นักทองเที่ยวที่มาชมไดเกิดความพอใจ และตองการจะซื้อกลับไป  

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับการไดรับประโยชนของการพัฒนาอาชีพที่มีตอ
กลุมตัวอยางของประชากรจํานวน 136 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.07 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 
และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา ผลประโยชนที่
ประชากรไดรับในเรื่องการพัฒนาอาชีพอยูในระดับปานกลาง 
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 รายไดของชุมชน 
 รายไดของชุมชนนั้น มีทั้งรายไดทางตรงและรายไดทางออม ซ่ึงรายไดทางตรงนั้น เปน
รายไดที่ชาวบานไดจากเชียงใหมไนทซาฟารีโดยตรง เปนรายไดประเภทเงินเดือนที่เจาหนาที่ไดรับ
ในแตละเดือน  

และจากการสัมภาษณกํานันตําบลหนองควาย ผูดํารงตําแหนงประธานสหกรณนครลานนา
เดินรถควบดวย  พบวา ชาวบานที่ประกอบอาชีพรถรับจางสองแถวสีแดง ก็จะมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
โดยที่จะมีการเขาคิวมาจอดรอรับสงนักทองเที่ยวทุกคืน ซ่ึงตอนนี้มีชาวบานที่ประกอบอาชีพรถ
รับจางและอยูในหมูบานตองกายเหนือประมาณ 40 คัน แตสําหรับรถแท็กซี่มิเตอรนั้นตอนนี้ยังมี
จํานวนนอย และยังไมพรอมที่จะมารอเขาคิวเพื่อบริการแกนักทองเที่ยว 
 สวนรายไดทางออมนั้นเปนรายไดที่ชาวบานไดจากการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลทานหนึ่ง “คุณไผ” (นามสมมติ) ซ่ึงเปนผูเปดรานขายของชํา พบวา ตั้งแตที่มี
การสรางเชียงใหมไนทซาฟารี ทําใหรายไดจากการขายสินคาเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมาก ถือวาเปน
เร่ืองดี เพราะนอกจากเจาหนาที่จะมาใชบริการแลว ยังมีนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเยี่ยมชม
เชียงใหม ไนทซาฟารีมาจอดแวะซื้อสินคาดวย  
 จากการสังเกตของผูวิจัยและการสัมภาษณผูใหขอมูลอีกทาน “ปาตอย” (นามสมมติ) เปน
เจาของรานอาหาร กลาววา ตั้งแตที่มีเชียงใหมไนทซาฟารีทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มรายได
ของ“ปาตอย” นี้สวนมากแลวจะมาจากเจาหนาที่ในเชียงใหมไนทซาฟารี ที่มารับประทานอาหารที่
รานเปนประจํา 
 นอกจากนั้น  จากการสังเกต พบวา มีประชากรอีกหลายทานในชุมชนที่เปดกิจการบานเชา
หรือหอพักเพื่อใหเจาหนาที่มาใชบริการ เปนการเพิ่มรายไดพิเศษของชุมชนไดมากขึ้นอีกทางหนึ่ง  
มีการสรางหอพักขึ้นมาใหมมากขึ้น เรียกไดวาประชากรในชุมชนสามารถเพิ่มรายไดโดยการเปน
ผูรับเหมากอสราง 

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับการไดรับประโยชนของการเพิ่มขึ้นของรายได
ชุมชนที่มีตอกลุมตัวอยางของประชากรจํานวน 136 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.38 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 พบวา 
ผลประโยชนที่ประชากรไดรับในเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายไดชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
 
 การไดรับอภินันทนาการเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี 
 ประชากรในหมูบานตองกายเหนือสามารถเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีไดฟรี ปละ 1 คร้ัง 
ตามนโยบายของเชียงใหมไนทซาฟารีที่ตองการใหชุมชน 3 ตําบล คือ ตําบลสุเทพ  ตําบลแมเหียะ  
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ตําบลหนองควาย  สามารถเขาชมได ซ่ึงการเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีนี้จะมีกําหนดระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคมของทุกป โดยทางเชียงใหมไนทซาฟารีจะประกาศให
ผูใหญบานมารับบัตรและแจกแกลูกบาน 

จากแบบสอบถามที่ใชในเรื่องของระดับการไดรับประโยชนของการไดรับอภินันทนาการ
เขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีตอกลุมตัวอยางของประชากรจํานวน 136 คน พบวา มีคาเฉลี่ย 3.80 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และจากการวิเคราะหตามมาตราวัดระดับของลิเคิรทที่ไดกําหนดไว
ในบทที่ 3 พบวา ผลประโยชนที่ประชากรไดรับในเรื่องการสรางงานอยูในระดับมาก 
 4.3.2  ประโยชนทางดานสังคม สามารถแบงออกได ดังนี้ 
 ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในหมูบานตองกายเหนือ แบงออกไดเปน 
 ดานไฟฟา  ไฟฟาในหมูบานตองกายไดรับมาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม (หรือสถานีไฟฟายอยเชียงใหม 3) จากการสัมภาษณผูใหขอมูลในหมูบาน ทําให
ทราบวาในชวงเวลาที่กอสรางเชียงใหมไนทซาฟารีจนถึงปจจุบันจะมีปญหาเรื่องไฟฟาตกเล็กนอย 
แตไมเปนปญหามาก แตการสัมภาษณกํานันตําบลหนองควาย ทําใหทราบวา ปญหาไฟฟาตกที่
ชาวบานพบนั้น เปนปญหาเนื่องจากกระแสไฟฟาที่สงมาจากสถานีไฟฟายอยเชียงใหม 3 นั้นสงไป
หลายตําบลโดยเฉพาะสงไปบริเวณตําบลบานปงซึ่งเปนสถานที่ที่มีตนไมกิ่งไมมาก และเมื่อตนไม
หรือกิ่งไมเหลานี้มาพาดกับสายไฟฟา  จึงทําใหไฟฟาตกและดับได  ซ่ึงปญหานี้ไมไดเกี่ยวกับการ
กอสรางเชียงใหมไนทซาฟารีแตอยางใด 
 ดานประปา  จากการสัมภาษณผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ เจาอธิการทองสุข  ผาสุกโม 
เจาอาวาสวัดดอยเปา และจากกํานันตําบลหนองควาย มีการบอกกลาวไปในทางเดียวกัน คือ 
หมูบานตองกายเหนือจะใชประปาหมูบาน ซ่ึงใชรวมกับหมูบานตองกาย โดยชาวบานจะชวยกัน
เจาะและขุดบอใชกันเอง โดยในเรื่องของการใชน้ําประปานั้นไมมีปญหาแตอยางใด ไมมีการถูกสูบ
แยงน้ําเขาไปใชในเชียงใหมไนทซาฟารี และกํานันยังไดเพิ่มเติมอีกวา ตั้งแตที่เชียงใหมไนทซาฟารี
ไดทําการขุดแองน้ําใชในโครงการ ทําใหมีน้ําไหลเขามาในแองน้ําของประปาหมูบานมากขึ้นทําให
ชาวบานไมมีการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค 

ดานถนน และการคมนาคม ถนนในหมูบานตองกายเหนือไดรับการพัฒนามากขึ้น จากการ
สัมภาษณกํานัน ทําใหทราบวา ถนนทางเขาหมูบานจากเดิมเปนถนนลูกรัง และมีหลุมมีบอเปน
จํานวนมาก พื้นที่ความกวางของถนนแคบ แตหลังจากมีการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น ถนน
ที่ชาวบานใชสัญจรเขา-ออกหมูบาน (ถนนราชพฤกษ) นั้นไดรับการพัฒนาเปนถนนลาดยาง      
แอสฟลทเปนเสนทางเรียบทําใหชาวบานเดินทางไดสะดวกมากขึ้น  สวนถนนที่ใชเดินทางใน
หมูบาน จากเดิมเปนถนนดินแดง และปจจุบันไดถูกพัฒนามาเปนถนนคอนกรีต เสนทางเรียบ 
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ดานโทรศัพท  จากการสัมภาษณเจาอาวาสวัดดอยเปา และผูใหขอมูลอีกหลายทาน ใหคํา
บอกกลาวเดียวกันวา ชาวบานตองกายเหนือมีโทรศัพทสาธารณะใชเมื่อประมาณ 3 ปที่ผานมา และ
ชาวบานก็เพิ่งมีโทรศัพทพื้นฐานในบานในเวลาที่พอ ๆ กับโทรศัพทสาธารณะ และสําหรับ
โทรศัพทมือถือนั้น มีสัญญาณตลอดทุกเครือขาย  

 
ดานการศึกษา 

 ดานการศึกษาของหมูบานตองกายเหนือนั้น พบวา คนรุนพอรุนแมจบปริญญาตรี ภายใน
หมูบานมีโรงเรียน 1 แหง คือ โรงเรียนบานตองกายซึ่งเปนโรงเรียนประถมที่มีทั้งเด็กในหมูบาน
และเด็กจากนอกหมูบาน เมื่อเด็กเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลว ก็จะไปเรียนตอในตัวเมือง  แต
ก็มีประชากรในหมูบานบางรายนิยมสงลูกหลานออกไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองตั้งแตช้ันประถม
เลย และตอสายสามัญ หรือสายอาชีพ แลวแตความถนัดของเด็ก จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลาย
ทานที่มีลูกหลานเรียนในขั้นอุดมศึกษา พบวา อยากใหลูกหลานไดมีโอกาสฝกงานที่เชียงใหมไนท
ซาฟารีในชวงเวลาปดเทอม และหากเรียนจบแลวก็อยากใหไดเขาทํางานที่เชียงใหมไนทซาฟารีดวย 
สําหรับสาขาที่ลูกหลานในหมูบานเลือกเรียนนั้น ก็ไมจําเปนตองเกี่ยวกับการทองเที่ยวเสมอไป 
เพราะในเชียงใหมไนทซาฟารีมีตําแหนงงานหลายตําแหนง ผูที่สามารถจะทํางานในเชียงใหม   
ไนทซาฟารีไดนั้นมีระดับการศึกษาตั้งแตประถมศึกษาปที่ 6 เปนตนไป คือ ตําแหนงงานในฝาย   
ภูมิทัศน  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถทํางานในตําแหนงพนักงานขับรถลากพวงได 
ระดับอนุปริญญาสามารถทํางานในตําแหนงชางตาง ๆ เชน ชางกอสราง ชางยนต ชางเชื่อม ชาง
ไฟฟา ชางประปา หรือเจาหนาที่ตรวจบัตร เปนตน แตหากเปนหัวหนาชางตาง ๆ นี้ จะตองจบ
ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรีสามารถทํางานในตําแหนงบัญชี จัดซื้อ พัสดุ 
ขายบัตรเขาชม วิทยากร เปนตน หากลูกหลานของหมูบานเรียนสาขาใดมา ก็สามารถมาฝกงานได 
หรือสามารถไดรับคัดเลือกใหเขาทํางานได 
 
 ดานการอพยพของประชากร 
 จากการสอบถามกํานันตําบลหนองควาย พบวา การอพยพยายเขาของประชากรที่อยูตาง
ถ่ินนั้นมีจํานวนมาก โดยมากแลวเปนแรงงานที่มาทํางานในบริเวณใกลๆ กับหมูบาน และมี
เจาหนาที่เชียงใหมไนทซาฟารีบางรายดวย ซ่ึงการอพยพยายเขาของประชากรจากถิ่นอื่นนั้น ไมมี
ผลกระทบตอขนาดของประชากรในพื้นที่ และไมไดทําใหประชากรในหมูบานเดือดรอน 
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ดานสาธารณสุข 
 จากการสัมภาษณกํานันตําบลหนองควาย ตอน  วงศแกว ทําใหทราบวา ดานสาธารณสุข
ของหมูบานตองกายไมไดรับการชวยเหลือจากเชียงใหมไนทซาฟารีมากนัก แตเปนการดําเนินงาน
จากองคการบริหารสวนตําบลหนองควาย ซ่ึงดานสาธารณสุขเปนสิ่งที่ไดรับการรณรงคมากขึ้น  
เชน มีการรณรงคจํากัดลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร และในแตละเดือนก็จะมีการฉีดพนยากันยุง มีการฉีด
วัคซีนโปลิโอ ใหกับเด็กในหมูบาน รวมถึงการตรวจเบาหวานและตรวจมะเร็งตาง ๆ  อีกดวย 

4.3.3  ประโยชนทางดานสิ่งแวดลอม 
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท่ีปาไม 
พื้นที่ปาไมแตเดิมเปนของสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือและเปนพื้นที่ที่ชาวบาน

สามารถเขามาหาของปา และทําการเกษตรได และเมื่อจะมีการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี ทําให
ชาวบานไมสามารถเขาไปหาของปาหรือทําการเกษตรไดอีก ซ่ึงผูใหขอมูลหลายทานไดให
ความเห็นวาเสียดายพื้นที่ในการหาของปาและทําการเกษตรของชาวบาน แตก็มีบางสวนที่กลาววาผู
ที่เขาไปใชประโยชนในพื้นที่ปานั้นเปนเพียงรุนผูใหญอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป และรุนเด็ก จะไม
คอยมีใครหาของปากันแลว ดังนั้น ชาวบานสวนนี้ ก็จะไมถือวาการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี
นั้นเสียประโยชน 

 
ดานการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นท่ี 
สภาพพื้นที่ของหมูบานตองกายไดรับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสะอาด 

และมีการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน เนื่องจาก นักทองเที่ยวชอบที่จะเดินทาง
ไปเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวที่สะอาด อีกทั้งการที่ชุมชนในหมูบานตองกายเหนือมีการปรับปรุงพื้นที่
ในการขายสินคาใหแกนักทองเที่ยวใหดูสะอาดตามากขึ้น ก็เปนสิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวแวะซื้อ
สินคาเพิ่มมากขึ้นดวย 

 
ดานการสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมแกผูคนในทองถิ่น 
ชาวบานในหมูบานตองกายเหนือ มีการตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยเฉพาะใน

เร่ืองของปาไม เนื่องจากการปดกั้นแนวอาณาเขตทําใหตนไมไดรับการฟนฟูจึงทําใหชาวบานมี
อากาศที่ดีขึ้นดวย ชาวบานเห็นถึงความสําคัญของตนไมมากขึ้น 
 
 
 



 105 

4.3.4  การมีสวนรวมของชุมชน 
เชียงใหมไนทซาฟารีเปนแหลงทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน  ตั้งแตเร่ิมแรก

ไดมีการจัดทําประชาพิจารณกอนการกอสราง มีการรวมมือกันระหวางองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนในทองถ่ินซึ่งมีสวนรวมตลอดกระบวนการ นอกจากนั้น 
ประชาชนในทองถ่ินยังมีสวนรวมในดานตาง ๆ ไดแก 
 การจางงาน จากวัตถุประสงคขอหนึ่งของเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น ตองการใหประชาชน
ในทองถ่ินไดมีงานทํามากขึ้น ดังนั้น การพิจารณาการจางงานจะเริ่มจากคนในชุมชน 3 ตําบลกอน 
ซ่ึงไดแก ตําบลสุเทพ  ตําบลแมเหียะ และตําบลหนองควาย โดยจะพิจารณาจากความสามารถใน
ตําแหนงงานนั้น ๆ แตหากคนในชุมชนไมมีความสามารถเพียงพอก็จะพิจารณาจากคนภายนอก 
โดยมากแลวประชาชนที่อยูในชุมชนใกลเคียงนั้นก็จะไดรับการจางงานแลวแตความสามารถของ
ตนเอง เชน เจาหนาที่การคาภายใน พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถลากพวง เจาหนาที่เล้ียงสัตว 
พนักงานตรวจบัตร เจาหนาที่ภูมิทัศน เปนตน 
 การผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนตลาดการทองเที่ยว ในที่นี้มีวัตถุดิบเพื่อปอนตลาดใน 2 รูปแบบ 
คือ การเปดรานขายของที่ระลึกของชุมชน เปนการใหชุมชนเขามาบริหารจัดการเองโดยที่เชียงใหม
ไนทซาฟารีเพียงแตจัดหาสถานที่ใหฟรี ซ่ึงสินคาที่นํามาขายเปนสินคาที่ผลิตอยูภายในชุมชน เชน 
เครื่องเขิน กําไลไม และของที่ระลึกตาง ๆ รูปแบบที่สองคือ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 3 ตําบล เปน
การรวมมือกันทางสังคมของชุมชน 3 ตําบล นําอาหารสัตวมาจําหนายใหแกเชียงใหมไนทซาฟารี 
การผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนตลาดทั้งสองรูปแบบนี้ ทําใหประชาชนในหมูบานมีรายไดและอาชีพเสริม
เพิ่มมากขึ้น 
 วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ เปนสิ่งที่เชียงใหมไนทซาฟารีไดใหความสําคัญและรวมมือกับ
ชาวบานอยางสม่ําเสมอ มีการเชิญชวนชาวบานใหมาทํากิจกรรมเนื่องในวันตาง ๆ ที่เชียงใหม   
ไนทซาฟารีไดจัดขึ้น เชน การแขงขับทําลาบของ 3 ตําบล การใหนักเรียนโรงเรียนวัดตองกายมา
แสดงกลองสะบัดชัย ซ่ึงเปนการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ ใหแกผู อ่ืนไดชม มีการรวม
เดินขบวนสรงน้ําพระในวันสงกรานต เปนตน เชียงใหมไนทซาฟารีจะไมมีการชักจูงหรือชักนํา
ชาวบานในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม แตจะคอยชวยสนับสนุนชาวบานดวย 
 นอกจากการมีสวนรวมกับประชาชนตามที่ไดกลาวมาแลว ชาวบานยังไดรับประโยชนทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ อ่ืน ๆ อีกดวย เชน มีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการพัฒนา
การศึกษา การเพิ่มขึ้นของรายไดโดยเฉพาะรานคาและรานอาหารในหมูบาน การอพยพยายเขาของ
ประชากรทําใหชาวบานเกิดอาชีพเสริมขึ้นอีก คือ การเปดหอพัก หรือบานเชา อีกทั้งมีการสราง
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หอพักขึ้นมาใหมทําใหผูรับเหมามีรายไดเพิ่มขึ้น ชาวบานก็จะทําพื้นที่บานเรือนของตนเองให
สะอาด ทําใหชาวบานมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 




