
 
บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี มีวัตถุประสงคใน
การศึกษา 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาบริบททางดานปาไมในการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี  
เพื่อวิเคราะหองคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีกับการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ  และเพื่อศึกษาประโยชนที่ชุมชนรอบขางจะไดรับจากการจัดการทองเที่ยวของเชียงใหม
ไนทซาฟารี 
 ขอมูลที่จําเปนสําหรับการศึกษาผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีประกอบกัน 
ตั้งแตการศึกษาขอมูลจากเอกสารคือ ทบทวนแนวคิดจากเอกสาร ตํารา และการศึกษาขอมูลจาก
บุคคล โดยรวบรวมไดจากกลุมผูใหขอมูลหลัก 4  กลุม คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ของเชียงใหม
ไนทซาฟารี เจาหนาที่ปาไมของสวนพฤกษศาสตร นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี
จํานวน 200 ทาน และประชากรในหมูบานตองกายเหนือจํานวน 136 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ทาน  
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมี
สวนรวม และการแจกแบบสอบถาม ขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดถูกนํามาวิเคราะหดวยวิธีการเชิง
พรรณนา และผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
5.1. สรุปผลการศึกษา 
 ผูวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 5.1.1.  บริบททางดานปาไมในการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี 
 เชียงใหมไนทซาฟารีเปนแหลงทองเที่ยวชมสัตวยามกลางคืนแหงแรกของประเทศไทย 
ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย  อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตประมาณ 12 
กิโลเมตร และอยูทางตอนเหนือของอําเภอหางดง ประมาณ 9 กิโลเมตร เดิมเปนพื้นที่ของสวน
พฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ  มีพื้นที่ประมาณ 819 ไร 2 งาน 60 ตารางวา พื้นที่ของเชียงใหม
ไนทซาฟารีมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีภูมิอากาศแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูรอน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว  เชียงใหมไนทซาฟารีครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล คือ ตําบลแมเหียะ  ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หมูบานที่อยูใกลกับเชียงใหม 
ไนทซาฟารีมากที่สุดคือหมูบานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย  
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 หมูบานตองกายเหนือเปนหมูบานที่แยกออกมาจากหมูบานตองกายเมื่อ พ.ศ. 2544 และ
หมูบานตองกายไดมีผูคนอพยพเขามาอยูเมื่อ 300 ปกอน และชาวบานไดชวยกันสรางวัดขึ้นมาชื่อ
วาวัดทุงลอม และตอมาไดเปลี่ยนชื่อมาเปนวัดตองกาย  
 สภาพพื้นที่ปาไมกอนการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีเรียกไดวาเกือบจะเปนปาเสื่อมโทรม 
มีทั้งปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ เปนปาที่ถูกชาวบานบุกรุกทําการเกษตรกรรมและหาของปา และ
พื้นที่เกิดไฟไหมปาบอยครั้ง สัตวปาที่พบโดยมากจะเปนสัตวขนาดเล็ก ๆ มีทั้งสัตวเล้ือยคลาน  
สัตวปก  สัตวเล้ียงลูกดวยนม  สัตวบก  เปนตน  
 สภาพพื้นที่ปาไมหลังการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี พื้นที่ปาถูกทําแนวกั้นอาณาเขต และ
ชาวบานไมสามารถเขาไปทํากินในปาไดอีก มีการสรางสิ่งปลูกสรางขึ้นมาใหมแตใหอยูในพื้นฐาน
ของธรรมชาติ เปนการใชประโยชนของพื้นที่ปาไมในบางสวนโดยที่ไมทําใหปาไมเสียสมดุล 
เพราะการสรางอาคารนั้นจะไมใชการตัดตนไม แตจะขุดตนไมเพื่อนําไปปลูกที่ใหม และพบวามี
ตนไมขึ้นมาใหมมากขึ้น เชน ตนสัก อีกทั้งยังพบเห็ดตาง ๆ และพืชสมุนไพร รวมถึงพืชกินไดอีก
หลายชนิด ทรัพยากรสัตวปามีพบมากขึ้น เชน กระรอก บาง กระตายปา งูชนิดตาง ๆ และนกอีก
หลายชนิด 
 5.1.2.  วิเคราะหองคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีกับ     
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 แหลงทองเที่ยวแตละแหงจําเปนตองมีองคประกอบของแหลงทองเที่ยว เพื่อใหเปนที่สนใจ
แกนักทองเที่ยวในการมาเยี่ยมชม เชียงใหมไนทซาฟารีก็เปนแหลงทองเที่ยวที่มีองคประกอบทั้ง    
5   องคประกอบ ไดแก  

ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction)  ไดแก การชมความสวยงามของน้ําพุดนตรี  
กิจกรรม (Activities) ประกอบดวย การนั่งรถชมสัตวพรอมการบรรยายใหความรู การเดิน

ชมสัตวในสวนแสดงของ “Jaguar Trail” และการไดสัมผัสธรรมชาติในการขับรถในเสนทางวิบาก 
(ATV) 

ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) ประกอบไปดวย รานอาหารและเครื่องดื่ม  รานขาย
ของที่ระลึก หองสุขา และสถานที่จอดรถ   

ที่พัก (Accommodation) ไดแก บานพักสไตลรีสอรท และแคมปกราวด 
การเขาถึง (Accessibility) ประกอบไปดวย การเขาถึง  การเดินทาง  ระบบขนสง  และ

แหลงทองเที่ยวใกลเคียง 
 ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นในเรื่องขององคประกอบของแหลง
ทองเที่ยวในระดับมาก และในขณะเดียวกัน นักทองเที่ยวยังไดเสนอความคิดเห็นแตกตางกัน
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ออกไปหลายประการ  ไดแก  ควรมีการเพิ่มชนิดของสัตวใหมากกวานี้ ควรเพิ่มแสงสวางในเวลา
กลางคืนและเพิ่มเกาอี้นั่งพักผอนในสวนแสดงของ “Jaguar Trail”  ควรเพิ่มรานอาหารและ
เครื่องดื่มใหมีความหลากหลาย ควรมีการเพิ่มการแสดงของสัตว  และส่ิงสําคัญควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธเชียงใหมไนทซาฟารีใหมากกวานี้เพื่อใหคนทั่วโลกไดรูจัก  
 5.1.3.  ประโยชนท่ีชุมชนรอบขางไดรับจากการจัดการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี 
 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจําเปนตองมีชุมชนรอบขางมาเกี่ยวของดวย หมูบานตองกายเหนือ
เปนชุมชนที่อยูใกลเชียงใหมไนทซาฟารีมากที่สุด และไดรับประโยชนมากที่สุด ซ่ึงประโยชนที่
ไดรับนั้นมีทั้งทางดานเศรษฐกิจ ทางดานสังคมและทางดานสิ่งแวดลอม 

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ  ไดแก การสรางงาน ซ่ึงมีทั้งการสรางงานในเชียงใหมไนท
ซาฟารีและการสรางงานนอกเชียงใหมไนทซาฟารี การผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนตลาดทั้งที่เปนอาหาร
สัตวและสินคาของที่ระลึก  การพัฒนาอาชีพ รายไดของชุมชน และการไดรับอภินันทนาการเขาชม
เชียงใหมไนทซาฟารี   

ประโยชนทางดานสังคม ไดแก สาธารณูปโภคพื้นฐานไดรับการพัฒนา  การพัฒนาดาน
การศึกษา  การอพยพยายเขาของประชากร  และการพัฒนาดานสาธารณสุข 

ประโยชนทางดานสิ่งแวดลอม ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาไม ดานการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ ดานการสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมแกผูคนในทองถ่ิน 
 ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของชาวบานตอการไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวของ
เชียงใหมไนทซาฟารีอยูในระดับปานกลาง และชาวบานมีขอเสนอแนะตาง ๆ ไดแก ควรเพิ่มการ
จางงานของชาวบานใหมากขึ้น  ควรมีการจัดสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่มใหแกชาวบาน 
และใหชาวบานไดมีโอกาสนําสินคา OTOP เขาไปจําหนาย 
 
5.2.  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 5.2.1.  วิเคราะหบริบทของพื้นท่ีของเชียงใหมไนทซาฟารี 
1. การสรางพื้นที่สีเขียว 
 พื้นที่ปาในเชียงใหมไนทซาฟารีแตเดิมเปนพื้นที่ปาเกือบจะเสื่อมโทรม (แสน กันทะราช, 
อางแลว) มีชนิดของปา 2 ประเภท คือ ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ในบริเวณที่เปนปาเบญจพรรณ
นั้น พบตนไมประเภท สัก แดง ประดู ตะแบก มะคา และไผ และในบริเวณปาเต็งรัง พบตนไม
ประเภท ตนเต็ง รัง เหียง พลวง ตนไมที่พบในพื้นที่ปาทั้ง 2 ประเภทนี้มีลําตนขนาดเล็กและไมคอย
สมบูรณ โดยเฉพาะปาเต็งรัง จะเปนปาโปรงและทิ้งใบในฤดูแลง ตามพื้นลางของปาจะมีพืชเล็ก ๆ 
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และหญาขึ้นอยูทั่วไป จึงทําใหเกิดไฟไหมปาในชวงฤดูแลงเสมอ นอกจากนั้นยังมีชาวบานมาบุกรุก
พื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร และเก็บของปามาบริโภคและนําออกมาขายอยูเปนประจําอีกดวย 
 การทําแนวกั้นอาณาเขตของพื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารีนั้น เปนมาตรการในการอนุรักษปา
ในทางหนึ่ง อันที่จริงแลว พื้นที่แนวกั้นอาณาเขตเปนพื้นที่ของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เปน
แหลงที่ไมสมควรที่จะอนุญาตใหคนเขาไปใชประโยชนที่เปนที่อยูอาศัยหรือใชประกอบอาชีพ ควร
จัดใหคนอยูนอกเขตปา ไมวาคนเหลานั้นจะอยูมากอนหรือหลังมีกฎหมายบังคับก็ตาม (นิวัติ เรือง
พานิช, 2548) เปนการขจัดการบุกรุกทาํลายปาและเพื่อใหปาไมไดฟนคืนสภาพอีกดวย 
 ภายหลังจากมีการทําแนวกั้นอาณาเขตของพื้นที่แลว ไดมีการใชประโยชนจากปาไมใน
บริเวณนั้นในดานการนันทนาการเพื่อการพักผอนหยอนใจ และไดมีการกอสรางอาคารสถานที่
เพิ่มเติม ซ่ึงเปนการใชพื้นที่สวนนอยของพื้นที่ปา ภายในพื้นที่ส่ิงกอสรางเหลานี้ยังคงเปนสภาพปา 
แตเปนสภาพปาที่ไมเสื่อมโทรมเหมือนในอดีต กลับกลายเปนปาที่มีความสมบูรณมากขึ้น ปาเบญจ
พรรณและปาเต็งรังมีความชุมชื้นมากขึ้น และยังพบตนไมตนเล็ก ๆ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอีกดวย 
อีกทั้งมีการนําตนไมตาง ๆ มาปลูกเพิ่มเติม เชน ตนหวา ตนตะขบ ที่เปนแหลงอาหารของนกและ
สัตวปาหลายชนิด ทําใหมีสัตวปาอพยพเขามาอยูในบริเวณพื้นที่มากขึ้น 
 เมื่อปาไมในพื้นที่มีการปดกั้นอาณาเขต โดยที่ชาวบานไมสามารถเขามาบุกรุกไดแลวนั้น 
ทําใหระบบนิเวศของปาไมดีขึ้นดวย ซ่ึงระบบนิเวศนี้กลาวรวมถึง พืช ดิน สัตว น้ํา อากาศ  
 ในสวนของพื้นที่ปา พบวามีตนไมทั้งในปาเบญจพรรณและปาเต็งรังเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เชน ตนสัก และตนเต็ง ไมมีการเกิดไฟไหมปา และมีแหลงอาหารของสัตวปาทําให
จํานวนสัตวปามีเพิ่มมากขึ้น ถึงแมวาจะเปนสัตวปาขนาดเล็กก็ตาม เชน แย กระรอกปา บาง 
กระตายปา และนกอีกหลายชนิด เปนตน  เมื่อมีตนไมเพิ่มมากขึ้น ทําใหดินมีความชุมชื้นและอุดม
สมบูรณมากขึ้น สามารถอุมน้ําไดดีขึ้น ซ่ึงในชวงฤดูฝนก็ไมทําใหน้ําทวมเพราะตนไมชวยชะลอ
การไหลของน้ําและในชวงฤดูแลงก็มีน้ําเก็บไวใชตลอดเวลา เนื่องจากเชียงใหมไนทซาฟารีมีอาง
เก็บน้ําไวใช และน้ําในอางเก็บน้ํานี้จะไหลเขาไปสูประปาหมูบาน ทําใหชาวบานมีน้ําเก็บไวใช
ตลอดป (ตอน วงศแกว, อางแลว) สําหรับในเรื่องของอากาศ เปนที่ทราบกันดีวาตนไมจะเปนตัว
เพิ่มออกซิเจนใหอากาศและดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดเก็บไว เมื่อปาไมถูกบุกรุก ตนไมมี
จํานวนมากขึ้นและไดรับการฟนฟู ทําใหอากาศในบริเวณนี้ดีขึ้นดวย 
 
2.  การจัดการเพื่อใชประโยชนของพื้นที่ปา 
 ตามที่กลาวถึงขางตนวา พื้นที่ของเชียงใหมไนทซาฟารีนั้นเปนพื้นที่ปาเกือบจะเสื่อมโทรม 
โดยถูกชาวบานบุกรุกเพื่อหาของปา และทําเกษตรกรรม แตหลังจากมีการปดกั้นอาณาเขต ทําให
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ชาวบานไมสามารถเขามาบุกรุกพื้นที่ไดอีกตอไป และเมื่อพื้นที่ไดรับการดูแลจากองคการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท. องคการมหาชน) จึงไดจัดทําพื้นที่นี้เปน
แหลงทองเที่ยว เปนการใชประโยชนจากพื้นที่ปาสวนนอยเพื่อใหเปนแหลงนันทนาการใหคนหมู
มากไดใชประโยชนมากที่สุด อีกทั้งยังเปนการอนุรักษพื้นที่ปาสวนมากอีกดวย เนื่องจากการปดกั้น
แนวอาณาเขตทําใหชาวบานไมสามารถบุกรุกพื้นที่ปาไดอีกตอไป จึงทําใหปาไมไดรับการฟนฟู มี
การปลูกตนไมเพิ่มเติม เพื่อใหระบบนิเวศกลับมาดังเดิม อีกทั้ง นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมใน
เชียงใหมไนทซาฟารีตองมีการชําระคาผานประตู ซ่ึงเปนรายไดที่นํามาพัฒนาพื้นที่ ตามความหมาย
ของ Elizabeth Boo (1991, อางถึงในสุภาวดี มีสิทธิ์, อางแลว) ที่กลาววา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอการอนุรักษ อันเนื่องมาจากการมีรายไดสําหรับ
การดูแลรักษาพื้นที่ การสรางงานใหชุมชนในทองถ่ิน และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
 พื้นที่ที่เปนสวนกิจกรรมทั้งหมดของเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น เปนเพียงพื้นที่ปาสวนนอย 
หากเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด โดยกอนการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีการวางแผนการจัดการพื้นที่
ใหดีที่สุด เพื่อวาสภาพปาที่อยูภายในแนวกั้นอาณาเขตจะไดฟนฟูเปนปาที่สมบูรณและเปนพื้นที่ปา
ที่ยั่งยืนใหประชาชนรุนหลังไดใชประโยชนได 

5.2.2.  วิเคราะหกิจกรรมการทองเที่ยวในเชียงใหมไนทซาฟารี 
1.  กิจกรรมไดสัมผัสกับธรรมชาติและสัตวปา 
 นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีนั้น จะไดพบกับกิจกรรมหลายชนิดและ
นักทองเที่ยวสามารถเขารวมกิจกรรมไดทุกชนิด กิจกรรมตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวไดสัมผัสลวน
แลวแตเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสัตวปาที่พบเห็นยากและสัตวปาที่มาจาก
ตางประเทศ 
 ในสวนของการนั่งรถชมสัตวและเดินชมสัตวนั้น เปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวจะไดรับชม
สัตวปานานาชนิด  ไดรูจักและเห็นสัตวปาแปลก  ๆ   และในการนั่งรถชมสัตวนี้  นอกจาก
นักทองเที่ยวไดรับความเพลิดเพลินแลว ยังไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของสัตวปาและ
ธรรมชาติของสัตวปาที่มีทั้งผูลาและผูถูกลา เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ เปนการควบคุม
ประชากรสัตวทางชีววิทยา (Biological Approach) (มนัส สุวรรณ: 2539) ในสวนของการลาเหยื่อ 
(Predation) ที่สัตวพรานหรือผูลาจะคุมเหยื่อหรือผูถูกลา ในการควบคุมประชากรสัตวเชนนี้เปน
การควบคุมตามธรรมชาติจะไมทําใหสัตวปาสูญพันธุไป แตการลาสัตวนี้มีมนุษยเขามาเกี่ยวของ
ดวย มนุษยเร่ิมลาสัตวมากขึ้นเพื่อเปนการคา เปนกีฬา และเพื่อความสนุกสนาน สะใจ ดังนั้น จึงทํา
ใหสัตวปาลดจํานวนลงไปเปนจํานวนมาก และไมอยูในภาวะที่สมดุลของธรรมชาติ  (Balance of 
Nature) สัตวปาบางชนิดอยูในภาวะถูกคุกคาม บางชนิดจัดวาเปนสัตวปาสงวนของประเทศไทย 
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และบางชนิดอยูในบัญชี CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) หรือ 
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธ 
 การที่นักทองเที่ยวมีโอกาสไดเขามาชมสัตวพรอมกับไดรับฟงการบรรยายขอมูลเกี่ยวกับ
สัตวจากวิทยากรแลว ทําใหนักทองเที่ยวมีความตระหนักถึงการอนุรักษสัตวปา นักทองเที่ยวมี
จิตสํานึกในการรักสัตวมากขึ้น และนอกจากสัตวปาที่นักทองเที่ยวไดสัมผัสแลว วิทยากรยังไดมี
การบรรยายสอดแทรกในเรื่องของปาไมดวย  โดยบรรยายทั้งปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง 
นักทองเที่ยวจะไดรูจักปามากขึ้นและมีความตระหนักในการอนุรักษปาไมไปพรอม ๆ กับการ
อนุรักษสัตวปาดวย 
 สําหรับในสวนของการขับรถ ATV เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวไดรับความทาทายและความ
สนุกสนานจากการขับรถตามเสนทางที่นักทองเที่ยวไดเลือกไว แตก็แฝงไวดวยการที่นักทองเที่ยว
จะรูจักพืชพันธุของปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ โดยมีเจาหนาที่ ATV แนะนําชนิดของปาและหาก
วาในชวงเวลาที่ขับรถ ATV อยูนั้น ไดพบสัตวปาหรือนกตามธรรมชาติ เจาหนาที่ ATV ก็จะแจง
ใหนักทองเที่ยวไดจอดชมและอธิบายวาสัตวชนิดนั้นคืออะไร ซ่ึงเปนการเรียนรูจากธรรมชาติที่นา
ประทับใจ 
 
2.  ความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยว 
 จุดมุงหมายหนึ่งของการนําพื้นที่ปามาใชประโยชน คือ การใหความรูและการศึกษา 
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีนั้นจะไดรับความรูและไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพปาไม
และรูจักสัตวปามากขึ้น ในสวนของสภาพปาไม นักเรียน นักศึกษาที่มาเปนหมูคณะและไดเขามา
พักในบริเวณแคมปกราวด อาจมีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับพื้นที่ปา เชน การจับกลุมเพื่อดูชนิดของ
ตนไม หรือไลเคน ฟงจาย ตาง ๆ และสังเกตสัตวที่พบในบริเวณปาไม เปนตน นอกจากนั้น 
นักทองเที่ยวที่มาพักในบริเวณบานพัก จะมาเปนกลุมครอบครัว ทําใหมีกิจกรรมยามกลางคืน
สําหรับครอบครัวมากขึ้น เปนการสรางความผูกพันสําหรับคนในครอบครัว และนักทองเที่ยวที่มา
พักในบริเวณบานพักนี้จะไดมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจริง อาจไดยินเสียงสัตวปารองใน
ชวงเวลากลางคืนและอาจมีเสียงนกรองแทนเสียงนาฬิกาปลุกในชวงเวลาเชาดวย 
 นักทองเที่ยวที่ไมไดมาพักในเชียงใหมไนทซาฟารีก็ยังไดเรียนรูและรูจักชีวิตสัตวปาและ
ปาไม ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความตระหนัก คือ ความรูชัด ประจักษชัด และกอใหเกิดปญญา ในการ
อนุรักษปาไมและสัตวปา อีกทั้ง ยังทําใหนักทองเที่ยวเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
และปาไมดวย เปนการใหความสําคัญในการมองเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม เกิดความรูสึกกังวล
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และหวงแหนเมื่อส่ิงแวดลอมไดรับผลกระทบ เปนการสรางสติหรือความรูสึกรับผิดชอบในตัว
นักทองเที่ยว 
 การเพิ่มความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรักษปาไมและสัตวปา ยังมีเพิ่มเติมในตัว
อาคารลานนา เนื่องจากมีการตกแตงใหเขากับสภาพธรรมชาติมากที่สุด โดยที่เสาของอาคาร และถัง
ขยะ เปนรูปรางที่ทําเลียนแบบตนไม อีกทั้ง หองน้ําก็อิงแอบกับธรรมชาติ ทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยูตลอดเวลา 
 
3.  เปลี่ยนทัศนคติของนักทองเที่ยวในการเที่ยวชวงเวลากลางคืน 
 โดยปกติแลวจังหวัดเชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวในชวงเวลากลางคืนเพียงไมกี่แหง เชน 
ตลาดไนทบารซาร และแหลงทองเที่ยวอบายมุข ซ่ึงแหลงทองเที่ยวเหลานี้จะเนนเฉพาะกลุมบุคคล
เทานั้น สําหรับเชียงใหมไนทซาฟารีเปนแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหมใหแกนักทองเที่ยวและ
สามารถที่จะมาไดทั้งครอบครัว ไมเจาะจงวาเปนกลุมใด นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด
เชียงใหมก็จะมีกิจกรรมในชวงเวลากลางคืนเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนทัศนคติจากการเที่ยวแหลงอบายมุข
มาเปนการเที่ยวชมธรรมชาติและสัตวปา รวมถึงชมความสวยงามของน้ําพุดนตรี นักทองเที่ยวจะได
สัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจริง หลีกหนีความวุนวายในตัวเมืองแลวมาพบกับความสวยงามและ
ความสงบของธรรมชาติ 
 
4.  สวนประสมทางการตลาดเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 เครื่องมือหรือกลยุทธที่สําคัญที่ทําใหการตลาดทางการทองเที่ยวประสบความสําเร็จควรมี
สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการ (7Ps) (อดุลย จาตุรงคกุล, อางแลว) ไดแก ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร 
(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดานกระบวนการ (Process) 
 สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการ (7Ps) เปนเครื่องมือที่เชียงใหมไนทซาฟารีใชเพื่อ
ทําใหเชียงใหมไนทซาฟารีเขาไปสูในการรับรูของประชาชนทั่วโลก โดยเนนในจุดที่เปนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ นําไปสูจุดมุงหมายในการจัดตั้งเชียงใหมไนทซาฟารี คือ เพื่อการอนุรักษ ไม
วาจะเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไม หรือทรัพยากรสัตวปา สวนประสมทางการตลาดนี้จะมุงเนน
กระจายการรับรูไปสูนักทองเที่ยวที่ชอบการเที่ยวทางธรรมชาติและการเที่ยวในเชิงอนุรักษ และมี
ความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรักษ เพื่อวา นักทองเที่ยวเหลานี้สามารถที่จะบอกตอ ๆ กัน
ไป และจะทําใหนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีรูสึกถึงการอนุรักษปาไมและ
สัตวปาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการไดรับบริการที่นาประทับใจจากเจาหนาที่อีกดวย  
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ในสวนของทรัพยากรปาไมนั้น ถึงแมวาจะมีการประชาสัมพันธใหเขามาเยี่ยมชมเชียงใหม
ไนทซาฟารี แตก็จํากัดจํานวนนักทองเที่ยววันละไมเกิน 3,000 คน อีกทั้ง การกําหนดราคาบัตรเขา
ชมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งในการกําหนดจํานวนของนักทองเที่ยวได เพื่อไมใหเขามารุกลํ้าปาไมมาก
เกินไป เปนการใชทรัพยากรปาไมดวยความฉลาด ใหเปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุดและใชได
ยาวนานที่สุด (นิวัติ เรืองพานิช, อางแลว) ทรัพยากรปาไมถือไดวาเปนผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสถึงความสวยงามและความประทับใจ 

สําหรับสวนของทรัพยากรสัตวปา มีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของสัตว ทั้งที่
เปนสัตวในประเทศไทย และสัตวที่มาจากตางประเทศที่มีระบบนิเวศคลายคลึงกัน จากวิทยากรผูมี
ความรูเร่ืองสัตวปาเปนอยางดี มีการฝกอบรมและหาความรูเพิ่มเติมตลอด และแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

นอกจากนั้น เชียงใหมไนทซาฟารีไดมีการสงเสริมปา มีการรวมปลูกปาบริเวณพื้นที่
โดยรอบกับองคกรตาง ๆ เปนประจําทุกป เนื่องจากตองการใหพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปน
ปาสงวนที่มีสภาพเสื่อมโทรมกลายมาเปนปาที่ไดรับการฟนฟูและมีความสมบูรณมากขึ้น 
 5.2.3.  วิเคราะหประโยชนท่ีชุมชนไดรับจากการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเชียงใหม
ไนทซาฟารี 
1.  ชาวบานตองกายเหนือ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
 ชาวบานในหมูบานตองกายเหนือเปนชาวบานที่อยูใกลกับพื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารีมาก
ที่สุด และเปนมีผูสวนไดสวนเสียในการทําแนวกั้นอาณาเขตของพื้นที่ปา จากแตเดิมที่ชาวบานได
ใชประโยชนจากพื้นที่ปาซึ่งเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ มีการครอบครองพื้นที่เพื่อทําการเกษตรและ
หาของปา เมื่อมีการทําแนวกั้นอาณาเขตทําใหชาวบานหมดโอกาสที่จําเขาไปใชพื้นที่ปาอีกตอไป 
ทําใหชาวบานเสียประโยชนกับพื้นที่ปาในบริเวณนี้ 
 แตนอกจากความสูญเสียการใชพื้นที่ปาแลว ชาวบานยังไดประโยชนจากการปดกั้นแนว
อาณาเขตโดยไมรูตัว นั้นคือ สุขภาพของชาวบานดีขึ้น เนื่องจากตนไมในพื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารี
ชวยดูดกาซคารบอนไดออกไซด และปลอยออกซิเจนออกมา สภาพอากาศในหมูบานก็ดีขึ้นตามมา
ดวย ทําใหชาวบานไดรับอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น อีกทั้ง ปาไมชวยเก็บรักษาความชุมชื้นเอาไวทําให
อุณหภูมิของพื้นที่หมูบานในชวงเวลากลางวันต่ํากวาเดิม นอกจากนั้น พื้นที่ในหมูบานตองกาย
เหนือเปนพื้นที่แออัด การไดเขาไปสัมผัสกับบรรยากาศของตนไมสีเขียว ไดพบเห็นสีสันของปา
และพบเห็นสัตวปานานาชนิดในพื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารีก็จะทําใหสดชื่นขึ้น ซ่ึงเชียงใหม     
ไนทซาฟารีไดมีการอภินันทนาการใหชาวบานตองกายเหนือไดมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมเปนประจํา
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ทุกป การปดกั้นแนวอาณาเขตพื้นที่ปายังทําใหไมเกิดน้ําทวมอีกดวย เนื่องจากปาชวยในการอุมน้ํา
ไว ปริมาณน้ําที่ไหลลงมาจะถูกตนไมชวยชะลอความเร็วของน้ํา ลดการเกิดน้ําทวมได 
 
2.  การไดรับประโยชนดานเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม 
 แหลงทองเที่ยวใด ๆ ก็ตาม หากมีชุมชนที่อยูรองขางแลว ชุมชนนั้นยอมไดรับประโยชน
จากแหลงทองเที่ยวนั้นดวย ประโยชนที่ชาวบานตองกายเหนือไดรับจากเชียงใหมไนทซาฟารี 
ไดแก 
 ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ส่ิงที่เปนตัวหลักที่ชาวบานไดรับประโยชนคือ การสรางงาน 
โดยเฉพาะในเรื่อการรับเขาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงนโยบายขอหนึ่งของเชียงใหมไนท
ซาฟารีคือการใหคนในทองถ่ินมีงานทํา โดยจะเลือกคนในพื้นที่ 3 ตําบลที่อยูใกลกับเชียงใหมไนท
ซาฟารีกอน แตหากคนในพื้นที่มีความสามารถไมเพียงพอก็จะเลือกคนจากนอกพื้นที่ แตการจาง
งานนี้ชาวบานไมเขาใจมากนัก เขาคิดวาเชียงใหมไนทซาฟารีจางเพียงไมกี่คนเทานั้น ซ่ึงอันที่จริง
แลวหากชาวบานมีความสามารถในตําแหนงงานนั้น ๆ พวกเขาก็สามารถเขามาทํางานได โดยผูที่
เขามาทํางานนี้สามารถทํางานไดทุกฝาย เชน เจาหนาที่ฝายบริหาร เจาหนาที่ตรวจบัตร พนักงาน  
ขับรถ เจาหนาที่เล้ียงสัตว และเจาหนาที่ฝายภูมิทัศน เปนตน  
 ประโยชนทางดานสังคมที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
โดยเฉพาะถนนทางเขาหมูบาน ไดรับการพัฒนาเปนถนนที่สวยงาม และมีทัศนียภาพที่สวยงามและ
สะอาดตาทั้งสองขางทาง อีกทั้ง ระบบประปาหมูบานก็มีน้ําใชตลอดทั้งปเพราะมีน้ําไหลมาจากอาง
เก็บน้ําในเชียงใหมไนทซาฟารี การพัฒนาดานการศึกษาของคนในหมูบานก็มีมากขึ้น เนื่องจากวา
เยาวชนในหมูบานเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเขามาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี   
 ประโยชนทางดานสิ่งแวดลอม ชาวบานตองกายเหนือเกิดความตระหนักในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบานตนเอง นอกจากนั้น หมูบานตอง
กายเหนือยังไดรับการพัฒนาใหมีความสะอาดมากขึ้น ทําใหสุขภาพของชาวบานดีขึ้นดวย 
 
5.3.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากการศึกษาเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี ผูวิจัยได
พบวามีประเด็นที่นาสนใจบางประเด็นที่ควรพัฒนาในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยจึงขอแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปนขอเสนอแนะไวดังนี้ 
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5.3.1.  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1.  เชียงใหมไนทซาฟารีไดดําเนินกิจกรรมทางการทองเที่ยวและเนนในดานการอนุรักษปา

ไมโดยมีการทําแนวกั้นอาณาเขตไมใหชาวบานบุกรุกไดอีกตอไป ทําใหระบบนิเวศกลับมาดีขึ้น 
นอกจากนั้นความพยายามในการแสวงหาสัตวปาหายาก รวมทั้งสัตวปาที่มาจากตางประเทศมาไว
ในเขตพื้นที่ของเชียงใหมไนทซาฟารีทําใหเกิดการขยายพันธุ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษา
ธรรมชาติของสัตวปาเหลานั้น สมควรที่จะมีการดําเนินการตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนในการ
อนุรักษปาไมและพันธุสัตวหายากตอไป 
 2.  เชียงใหมไนทซาฟารีมีการมุงเนนที่จะเสริมสรางปาและระบบนิเวศและทําใหปาใน
พื้นที่มีความสมบูรณมากขึ้น จึงควรที่จะมีการขยายพื้นที่ใกลเคียงที่เปนปาเสื่อมโทรมหรือปาที่ถูก
ชาวบานบุกรุกใหกลายมาเปนปาที่สมบูรณดวย  โดยอาศัยความรวมมือกับเจาหนาที่ปาไมหรือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.  ควรมีการรวมมือกันระหวางเชียงใหมไนทซาฟารีกับกรมปาไมในการใหความรูกับ
ชุมชน ใหเกิดการกระตุนจิตสํานึกของชาวบานในการชวยอนุรักษปาไมและสัตวปา และอาจมีการ
จัดกิจกรรมปลูกปาเพื่อใหชาวบานไดมารวมกันปลูกและชาวบานจะรูสึกรักตนไมที่ตนเองปลูก 
เหมือนกับวาเขาเปนเจาของตนไมตนนั้น ตองดูแลรักษาใหดี 

4.  หากตองมีการขยายกิจกรรมของเชียงใหมไนทซาฟารี โดยอาจตองมีการขอใชพื้นที่ปา
เพิ่มเติม ควรใหมีการชี้แจงกับชุมชนถึงหลักการอนุรักษ โดยเปนการใชพื้นที่ปาสวนนอย เพื่อทําให
พื้นที่ปาสวนมากไดรับการอนุรักษ และควรใหชุมชนมีการรับรู แสดงความคิดเห็น และเขามาเปน
สวนหนึ่งในการตัดสินใจ เพื่อวาจะไมเกิดขอพิพาทในอนาคต  
 5.  ในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในสวนของการจางงาน ควรมีการทําความเขาใจ
กับประชากรในหมูบานมากขึ้น และควรจัดสถานที่ภายในเชียงใหมไนทซาฟารีในการจําหนาย
สินคาของชาวบาน 3 ตําบล โดยมีการกําหนดวาเปนสินคาของที่ระลึกหรือสินคา OTOP เพื่อเพิ่ม
ประโยชนและการกระจายรายไดใหแกชาวบาน และใหชาวบานรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของ
เชียงใหมไนทซาฟารี 
  5.3.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1.  ศึกษาถึงความคาดหวังของนักทองเที่ยวในการมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อเปน
การวางแผนการตลาด และเปนแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมของเชียงใหมไนทซาฟารีใหตรงกับ
ความตองการของนักทองเที่ยว 
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 2.  ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน 3 ตําบลที่อยูรอบขาง
เชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อใหทราบถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่ชาวบานไดรับจาก
เชียงใหมไนทซาฟารี 
 3.  ศึกษากลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธของเชียงใหมไนทซาฟารีเพื่อเปน
แนวทางวางแผนการตลาด ใหนักทองเที่ยวรูจักและมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีมากขึ้น 
          


