
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

นับต้ังแตประเทศไทยเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การพัฒนาประเทศเปนตนมายุทธศาสตรหลักในการพัฒนาประเทศสวนใหญมุงเนนไปท่ีการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ โดยอาศัยหลักความไดเปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู
อยางมากมายมาใชเปนพื้นฐานในการผลิตเพื่อสรางงานและหาเงินตราเขาประเทศจากการสงออก
ซ่ึงทํารายไดประชาชาติเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก ซ่ึงก็นับวาเหมาะสมกับสถานการณและศักยภาพของ
ประเทศในขณะน้ัน นับเปนการพยายามของรัฐท่ีจะเพิ่มศักยภาพโดยสวนรวมของประเทศใหสูงข้ึน
ทุก ๆ ดานเชนเดียวกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาทั้งหลาย การดําเนินงานดังกลาวไดนําเอาวิทยาการ
และระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบกบั
ในหวงเวลาดังกลาวประชากรในประเทศเพ่ิมข้ึนในอัตราคอนขางสูงทรัพยากรธรรมชาติจึงถูก
นํามาใชในรูปแบบตางๆ อยางกวางขวาง และขาดแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและขจัด
มลพิษทางส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมควบคูไปกับการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ, 2524)  ดังนั้น ทรัพยากรตาง ๆ ในประเทศไทยจึงลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากขาดการ
วางแผนในการจัดการท่ีดี ตอมาเม่ือทางรัฐบาลเร่ิมวางแผนใหมใหไปในลักษณะพัฒนาเศรษฐกิจไป
พรอม ๆ กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการเนนการดําเนินงานในดานการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษโดยมีวัตถุประสงค คือ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอนุรักษธรรมชาติ รวมถึงการสราง
ความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติไปในตัว 

จังหวัดเชียงใหมเปนอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจํานวนมาก ท้ังทรัพยากรปาไม แหลงตนน้ําและแมน้ําลําธารสายสําคัญ แหลง
ศิลปกรรมท่ีเกาแก นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางการเมืองการปกครอง การศึกษา และการทองเท่ียว
ของภาคเหนือตอนบนมานาน และพบวาโดยเฉพาะแหลงธรรมชาติตาง ๆ ท่ีมีอยูนํามาใชประโยชน
เพื่อการทองเท่ียวคอนขางสูง เพื่อใหเปนการสอดคลองกับรัฐบาลเก่ียวกับการดําเนินงานดานการ
บริการและการทองเท่ียววา การทองเท่ียว คือ หนทางสําคัญของการทํารายไดเขาสูประเทศ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการให 
บริการและการทองเท่ียวและเพิ่มระดับความสามารถในการแขงขันของภาคบริการและการทองเท่ียว 
ดังนั้น ทางสํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดมีการวางแผนและการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดต้ังสวนสัตว
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กลางคืน เชียงใหมไนทซาฟารี และกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ซ่ึงประกอบไป
ดวยผูทรงคุณวุฒิท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และ
ดําเนินงานการจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนเชียงใหมไนทซาฟารี ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษช้ัน
นําของโลก (World Class Destination) ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2546) 

เชียงใหมไนทซาฟารี (Chiang Mai Night Safari) เดิมใชช่ือวาสวนสัตวกลางคืนเชียงใหม
ซาฟารีไนท และเปล่ียนมาเปนเชียงใหมไนทซาฟารีจัดทําเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีใหมีการ
ทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสริมสรางรายไดของประเทศโดยเพิ่มความหลากหลายของ
รูปแบบและเพิ่มระดับความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ ซ่ึงอดีต ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี     
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดมีนโยบายและมีความคิดเห็นวาสวนสัตวเชียงใหมท่ีมีอยูปจจุบันมี
ขนาดเล็ก พื้นท่ีไมสามารถขยายไดอีกในขณะท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง 
เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวจึงดําริท่ีจะจัดสรางเชียงใหมไนทซาฟารีข้ึนในจังหวัดเชียงใหม เปนเพื่อ
เปนศูนยกลางการทองเท่ียวภาคเหนือ (Hup) โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมท่ีจะเปนศูนยกลางการบิน
ในภูมิภาคนี ้สวนสัตวกลางคืนจึงจะเปนแรงดึงดูดใหชาวตางประเทศมาเท่ียวเชียงใหมมากข้ึนทําให
นักทองเท่ียวพักอยูในจังหวัดนานข้ึนและกระจายการทองเท่ียวออกไปสูจังหวัดใกลเคียง สวนสัตว
กลางคืนจะชวยเสริมสรางความตระหนักและความเขาใจของประชาชนตอการอนุรักษสัตวปาและ
ส่ิงแวดลอมไดดียิ่งข้ึน จึงใหจัดทําโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ใหเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานโลกในดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ดวยปจจุบันการทองเท่ียวมีการแขงขัน
กันมากข้ึนแตประเทศไทยยังมีโอกาสสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยเนนการ
พัฒนาสินคาและบริการทองเท่ียวท่ีหลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน โครงการเชียงใหมไนท
ซาฟารี  ไดจัดทําเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตรสานฝนประเทศไทย ใหประเทศไทย
เปนผูผลิตมาตรฐานระดับโลก ซ่ึงกําหนดใหจังหวัดเชียงใหมในฐานะเมืองหลักในภาคเหนือ ท่ีมี
ศักยภาพเปนศูนยกลางในภูมิภาคอินโดจีน และประเทศจีนตอนลาง และมีความหลากหลายของ
แหลงทองเท่ียวสูง เปนพื้นท่ีเปาหมายในการพัฒนาสินคาและบริการ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม
มีแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเที่ยวเฉพาะกลางวัน สําหรับในชวงเวลากลางคืนยังไมมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย การจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนนี้จะสามารถพัฒนาเพื่อใหเปนแหลงทองเท่ียวช้ัน
นําของโลก (World Class Destination) และคงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย (รายงานความกาวหนา
การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน, 2549) 

สํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดมีคําส่ังท่ี  90/2545 ลงวันท่ี  25 มีนาคม  พ.ศ.2545 แตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนจังหวัด
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เชียงใหมและกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว (สสค.)  โดยมีอธิบดีกรมปาไมในขณะ 
นั้น (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี) เปนประธาน ตอมาหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการทําใหมีการ
เปล่ียนตําแหนงและสังกัดของสมาชิกแตเพื่อใหการจัดต้ังเชียงใหมไนทซาฟารีดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยสํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดมีคําส่ังท่ี 390/2545 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545 แตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังสวนสัตวกลางคืนจังหวัด
เชียงใหมและกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว (สสค.) ยกเลิกคําส่ังท่ี 90/2545 ลงวันท่ี 
25 มีนาคม พ.ศ.2545 และไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 224/2547 ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2547 
เร่ืองจัดต้ังสํานักงานบริหารโครงการเชียงใหมไนทซาฟารีโดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี 
ประธานกรรมการ สสค. ทําหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการเชียงใหมไนทซาฟารีอีก
หนาท่ีหนึ่ง (รายงานความกาวหนาการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน, 
2548) 

เชียงใหมไนทซาฟารี จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจัดต้ังสวนสัตวกลางคืน 
เพื่อเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก พัฒนาแหลงทองเท่ียว
รูปแบบใหม เพิ่มทางเลือกใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ยกระดับสินคาและ
บริการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน กอใหเกิดการสรางรายได การจาง
งานในจังหวัดเชียงใหมและภูมิภาค รวมท้ังการสงเสริมการเรียนรูและเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย แผนหลักท่ีสําคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลในการสราง
รายไดเขาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ยุทธศาสตร
การทองเท่ียวไทย (พ.ศ.2547-2549) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ (พ.ศ.2540-2559) และกรอบแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม (พ.ศ.2545-2549) ยุทธศาสตร 
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 และยุทธศาสตรของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (พ.ศ.2546-2549) รวมท้ังความเช่ือมโยงกับแผนงาน/โครงการ
พัฒนาท่ีสําคัญ คือ สนับสนุนโครงการจัดต้ังศูนยประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหมท่ีมีกลุม MICE 
(Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) เปนเปาหมายทางการตลาดสนองตอบกับแผนงาน
การพัฒนาใหเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค (Aviation Hub) และสนับสนุนยุทธศาสตร
สานฝนประเทศไทยใหประเทศไทยเปนผูผลิตมาตรฐานระดับโลกโดยเปนเมืองหลวงของการ
ทองเท่ียวเอเชีย  (รายงานความกาวหนาการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน, 
อางแลว) 

หลังจากท่ีไดมีการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางเชียงใหมไนทซาฟารี
มีการจัดการในดานตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนการใหบริการนักทองเท่ียว การจัดการส่ิงแวดลอม
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ท้ังภายในและการจัดการส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร การจัดการดานความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อไมให
เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอมและชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับเชียงใหมไนทซาฟารี  

นอกจากนี้เชียงใหมไนทซาฟารีไดเปดโอกาสใหชุมชนท่ีอยูรอบพ้ืนท่ีจํานวน 3 ตําบล คือ 
ตําบลสุเทพ และตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
ไดมีสวนรวมในการดําเนินการเชียงใหมไนทซาฟารีต้ังแตเร่ิมกอสรางและหลังกอสรางเชียงใหม
ไนทซาฟารี โดยกิจกรรมท่ีทางเชียงใหมไนทซาฟารีกับชุมชนทํารวมกัน ไดแก รานดอยแกว เปน
รานคาขายของที่ระลึกของชุมชน 3 ตําบล รอบพื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงเปนรานท่ีจัดจําหนาย
สินคาท่ีผลิตจาก 3 ตําบล ในพื้นท่ียังมีงานเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตวไดมีการจัดต้ังกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผูผลิตอาหารสัตว 3 ตําบล เปนกลุมท่ีผลิตอาหารสัตว และจัดสงใหแกเชียงใหมไนทซาฟารี 
นอกจากท่ียังมีกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนในการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนอีกหลายอยาง เชน การจัดต้ัง
กลุมบริการรถรับ - สงนักทองเท่ียวเชียงใหมไนทซาฟารี 3 ตําบลซ่ึงเปนกลุมผูประกอบอาชีพรถ
รับจาง (ส่ีลอแดง) ซ่ึงสมาชิกในกลุมมีสิทธ์ิจอดรถ ณ จุดบริการรถรับสงท่ีไนทซาฟารีจัดใหเพื่อรอ
รับนักทองเท่ียวในเชียงใหมไนทซาฟารี การจางงานในพ้ืนท่ี 3 ตําบลก็เปนกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง
เปนการสรางงานใหกับชุมชนโดยทางเชียงใหมไนทซาฟารีจะใหโอกาสประชาชนท่ีอาศัยอยูภายใน
พื้นท่ี 3 ตําบลในการพิจารณาเขาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารีกอนพื้นท่ีอ่ืน ทาง 3 ตําบลใกลเคียง
ยังไดรับสิทธ์ิในการเขาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีฟรีปละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะอยูในชวงประมาณกลางป
นอกจากนี้ทางเชียงใหมไนทซาฟารียังมีการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนเม่ือมีกิจกรรมตาง ๆ เกิดข้ึน
ในชุมชน เชน งานทําบุญ งานศพ เปนตน เพื่อเปนเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน (รายงาน
ความกาวหนาการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน, อางแลว) 
 จากธรรมชาติของมนุษย ท่ีจะตองอยูรวมกันเปนสังคม มีการติดตอส่ือสารการพูดคุยพบปะ
กันทําใหเกิดปฏิสัมพันธตาง ๆ จากการศึกษาพบวาปฏิสัมพันธในลักษณะตาง ๆ กันนั้น เปนเสมือน
การพัฒนากระบวนการทางสังคมท่ีสงผลตอชุมชนท้ังทางบวกและลบ 
 องคประกอบรวมท่ีสัมพันธกันไมวาจะปฏิสัมพันธกันในลักษณะใด ๆ ก็ตาม บุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่เปดประเด็นปญหาและเชื่อมโยงไปยังบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น ซ่ึงจะเปนใครก็ไดไม
จําเปนท่ีจะตองมีสถานภาพทางสังคม สําหรับสถานท่ีจะไมเปนตัวกําหนดในการเกิดปฏิสัมพันธ 
เนื่องจากปฏิสัมพันธสามารถเกิดไดทุกท่ีทุกเวลา สถานท่ีเปนเพียงจุดท่ีแสดงใหเห็นถึงขณะท่ีมีการ
ปฏิสัมพันธเทานั้น และบางกรณีสถานท่ีเปนเพียงเวลาท่ีกําหนดกิจกรรมของปฏิสัมพันธของ
ปฏิสัมพันธในลักษณะตาง ๆ ระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีเทานั้น สําหรับสถานการณ 
เร่ืองราวถือวาเปนตัวแปรพื้นฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดประเด็นหรือปญหาที่จะสงผลใหเกิดรูปแบบ
ลักษณะของปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีและสถานการณท่ีเปนประเด็น
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ปญหาจะเปนตัวเรงกระบวนการทางสังคมที่เช่ือมโยงตอกันกับเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ, 2535) 
 การปฏิสัมพันธในลักษณะตาง ๆ จะมีระยะเวลาแฝงในตัวของมันเอง แตระยะเวลาไมใช
ตัวกําหนด ระยะเวลาข้ึนอยูกับบุคคล สถานท่ีและสถานการณท่ีเปนประเด็น ปญหา เนื้อหาสาระ
ของลักษณะการปฏิสัมพันธและข้ึนกับบรรยากาศของการปฏิสัมพันธ 
 องคประกอบดังกลาวเปนตัวกําหนดใหเกิดปฏิสัมพันธ โดยมีประเด็นปญหาเปนตัวช้ีนําของ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ซ่ึงอาจจะเปนในรูปแบบของความขัดแยง การโตเถียง และ         
การประนีประนอม รวมถึงการใหความรวมมือซ่ึงปรากฏการณเหลานี้จะเปนตัวบอกถึงรูปแบบลักษณะ
ปฏิสัมพันธท่ีเกิดในสังคมมนุษย 
 ดังไดกลาวมาแลวปฏิสัมพันธเปนกระบวนการทางสังคมท่ีปรากฏในลักษณะตาง ๆ ซ่ึง
การศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีจะเปนประโยชนในการทราบถึง
ประเด็นปญหาที่เปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิสัมพันธอันจะทําใหเครือขายชุมชนเกิดความเขมแข็ง
และมีศักยภาพ 

ดังนั้นทางผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวาง
ชุมชนท่ีต้ังอยูใกลเชียงใหมไนทซาฟารีกับเชียงใหมไนทซาฟารีวาเปนมีรูปแบบลักษณะเปนอยางไร 
นอกจากนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาท่ีเปนปจจัยในการสงผลตอรูปแบบลักษณะ       
การปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1)   เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 2)  เพื่อศึกษาถึงประเด็นปญหาที่สงผลตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนท
ซาฟารี 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ผูวิจัยไดจํากัดขอบเขต
ของการศึกษาไว ดังนี้ 

1) ขอบเขตดานพื้นท่ี 
พื้นท่ีท่ีผูวิจัยไดเลือกศึกษา คือ บานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกพื้นท่ีในการทําวิจัย เนื่องจากบานตองกายเหนือเปนหมูบานท่ี
มีทําเลที่ต้ังติดกับเชียงใหมไนทซาฟารีมากท่ีสุด ทางผูวิจัยเช่ือวาหมูบานนี้จะมีประเด็นปญหา หรือ
ปรากฎการณท่ีสงผลตอรูปแบบลักษณะการฏิสัมพันธกับเชียงใหมไนทซาฟารีมากกวาหมูบานอ่ืน 
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ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังบานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

 
2) ขอบเขตดานเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาไดกําหนดประเด็นกวาง  ๆ เปนแนวทางในการศึกษาภาคสนาม

ดังตอไปนี้ 
2.1 ศึกษาบริบทเชียงใหมไนทซาฟารีโดยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับทําเลที่ต้ัง ลักษณะทาง

กายภาพ เสนทางคมนาคมขนสง เสนทางสายหลัก เสนทางสายรอง ของเชียงใหมไนทซาฟารีกับ
ชุมชนบานตองกายเหนือ รวมไปถึงโครงขายท่ีมีการติดตอเช่ือมโยงกับทางเชียงใหมไนทซาฟารี
และชุมชนบานตองกายเหนือ โดยจะมีการศึกษาการดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีสวนในการ
สรางปฏิสัมพันธกับชุมชนบานตองกายเหนือ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอชุมชน
บานตองหายเหนือ เชน การจัดการดานเสียง กล่ิน น้ําเสีย ฯลฯ 

บานตองกายเหนือ 

พืชสวนโลก 

เชียงใหมไนทซาฟารี 

N
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2.2 ศึกษาบริบทชุมชนบานตองกายเหนืออยางกวาง ๆ โดยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับทําเล
ท่ีต้ัง ลักษณะทางกายภาพ จํานวนประชากร การประกอบอาชีพ รายได เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม นอกจากยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทํากับเชียงใหมไนท
ซาฟารีดวย 

2.3 ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี โดยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบ ลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี  ภายใตกรอบแนวคิด
ปฏิสัมพันธซ่ึงประกอบไปดวย 

2.3.1 ความขัดแยงเร่ืองของความคิดเห็น แนวคิด วิธีการ ผลประโยชน 
2.3.2 การประนีประนอมในเร่ืองของการผสานแนวความคิด การยุติปญหา การพยายาม 

ประสานกันเพื่อแกปญหา 
2.3.3 การปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน 
2.3.4 ความรวมมือในเร่ืองของกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธ การพึ่งพาอาศัย การให

การสนับสนุนการรวมกลุม 
2.4 ศึกษาประเด็นปญหาท่ีเปนเง่ือนไข ปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบลักษณะของปฏิสัมพันธ

ระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี โดยพิจารณาจากเง่ือนไขปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
2.4.1 ดานความปลอดภัย ไดแก การจัดการปญหาเกี่ยวกับสัตวหลุด 
2.4.2 ดานเศรษฐกิจ ไดแก การจางงานในชุมชน 
2.4.3 ดานการจัดการส่ิงแวดลอม ไดแก เร่ืองการจัดการน้ําเสีย การจัดการกล่ินมูลสัตว 

การจัดการดานเสียง 
2.4.4 ดานความมีสวนรวมระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ไดแก รวมมือกันใน

กิจกรรมตาง ๆ  
3) ขอบเขตดานประชากร 
ประชากร ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการศึกษานี้ประกอบไปดวยบุคคล 2 กลุม 

ดังนี้ 
3.1 หัวหนาครอบครัวท่ีอาศัยอยูท่ีบานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม รวมจํานวน 138 คน 
3.2 กลุมผูนําชุมชนบานตองกายเหนือ ไดแก กํานัน (ผูใหญบาน) คณะกรรมการหมูบาน 

รวมจํานวน 16 คน 
 
 



 8 

4) ขอบเขตดานเวลา 
    การศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดระยะเวลาศึกษาต้ังแตชวงเดือน พฤศจิกายน 2550 - เดือนมิถุนายน 
2551 รวมระยะเวลาทั้งหมด 8 เดือน 
 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
การปฏิสัมพันธ หมายถึง การติดตอสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีในเชิง

แลกเปลี่ยนและมีการกระทําตอกันภายใตรูปแบบของการขัดแยง การประนีประนอม การปรับตัว 
การแขงขัน และความรวมมือ 

รูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธ หมายถึง ลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนท
ซาฟารี ซ่ึงสามารถแบงได 3 ลักษณะคือ ลักษณะแบบธรรมชาติ ลักษณะแบบกึ่งทางการ และ
ลักษณะแบบทางการ   

ชุมชน หมายถึง ชุมชนหมูบานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม  

ประเด็นและปญหา หมายถึง สถานการณท่ีเปนกลไกหรือองคประกอบท่ีเปนแรงผลักดัน
ใหเกิดปฏิสัมพันธกันระหวางชุมชนและเชียงใหมไนทซาฟารี ไมวาจะเปนดานบวกหรือดานลบ 

เครือขาย หมายถึง การติดตอส่ือสารและความรวมมือของกลุมคนในชุมชนบานตองกาย
เหนือ เพื่อจัดการกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของทางเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงเกิด
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ  
 

 

 
 

 
 
 

 
 


