
 
บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการศึกษารูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
และศึกษาถึงประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี โดยมี
กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรที่อาศัยในชุมชนบานตองกายเหนือ หมูท่ี 12 ตําบล
หนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ เพื่อสัมภาษณกลุม
ตัวอยางและเพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาในการอภิปรายผลการศึกษาจึงจําแนกออกเปน 3 สวน 
ดังนี้ 
  1.  บริบทชุมชนบานตองกายเหนือ 
  2.  รูปแบบและลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
  3.  ประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 

4.1 บริบทชุมชนบานตองกายเหนือ 
การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม คร้ังนี้ ผูวิจัย

ไดรวบรวมขอมูลทางดานบริบทชุมชนบานตองกายเหนือ จากการสัมภาษณผูนําหมูบาน คือนาย
ตอน  วงศแกว  กํานันตําบลหนองควาย และบางสวนไดรวบรวมหลักฐานขอมูลจากองคการบริหาร
สวนตําบลหนองควายโดยสรุป ดังนี้ 
 4.1.1 ประวัติความเปนมา 

บานตองกายเหนือ ต้ังอยูในตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยในตําบล
หนองควายแตเดิมมีท้ังส้ิน จํานวน 11 หมูบาน ดังนี้ 
  หมูท่ี 1 บานตองกาย 
  หมูท่ี 2 บานฟอน 
  หมูท่ี 3 บานกองขิง 
  หมูที่ 4 บานตนเกวน 
  หมูท่ี 5 บานหนองควาย 
  หมูท่ี 6 บานรอยจันทร 
  หมูท่ี 7 บานเหมืองกุง 
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  หมูท่ี 8 บานขุนเส 
  หมูท่ี 9 บานสันทราย 
  หมูท่ี 10 บานนาบุก 
  หมูท่ี 11 บานสันปาสัก 

โดยในจํานวนหมูบาน 1-11 มีหมูท่ี 1 บานตองกายท่ีมีจํานวนประชากรมากถึง 800 กวา
หลังคาเรือน ทําใหมีการปกครองไมท่ัวถึง ประกอบกับการไดรับงบประมาณท่ีจัดสรรจะไดในอัตรา
ท่ีเทากันแตดวยประชากรที่มากกวาทําใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดศักยภาพในการ
บริหารจัดกา และสามารถพัฒนาหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพ กํานันตําบลหนองควาย ในฐานะ
ผูใหญบานบานตองกายจึงไดจัดใหมีการประชุมประชาคมชาวบานเพ่ือหารือแนวทางในการบริหาร
จัดการโดยสรุปท่ีประชุมประชาคม ไดมีมติใหทําเร่ืองเสนออําเภอหางดง เพื่อพิจารณาแยกหมูบาน 
และอําเภอหางดงไดอนุญาตใหมีการแยกหมูบานเม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2544 โดยใชช่ือวาหมูบาน
ตองกายเหนือ หมูท่ี 12 ตําบลหนองควาย และมีนายตอน วงศแกว กํานันตําบลหนองควาย ทําหนาท่ี
ผูใหญบานอีกหนาท่ีหนึ่ง  

4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
บานตองกายเหนือ หมูท่ี 12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูหาง

จากตัวอําเภอหางดงประมาณ 10 กิโลเมตร มีจํานวนประชากร 706 คน มีจํานวนครัวเรือน 210 ครัวเรือน 
โดยมีเขตติดตอ คือ 

ทิศเหนือ ติดตอกับบานปาจี้ หมูท่ี 13  ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ทิศใต ติดตอกับหมูบานตองกาย หมูท่ี 1 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานเหมืองกุง หมูท่ี 7 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด  

   เชียงใหม 
ทิศตะวันตก ติดตอเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
การคมนาคม หมูบานตองกายเหนือ สมารถติดตอกับภายนอกไดอยางสะดวก อยูใกลทาง

หลวงหมายเลข 108 ถนนเชียงใหม-ฮอด และมีถนนเลียบคลองชนประทานแมแตง ผานหนาหมูบาน 
ทําใหมีความสะดวก คลองตัวในการเดินทาง 
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4.1.3 ดานสังคม 
หมูบานตองกายเหนืออยูภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองควาย ซ่ึงมี

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลท่ีรวมดูแลจํานวน 2 คน มีกํานัน (ทําหนาท่ีผูใหญบานอีกหนาท่ี 
หนึ่ง) จํานวน 1 คน มีผูชวยผูใหญบานจํานวน 1 คน สารวัตรกํานัน จํานวน 1 คน และไดแบงการ
บริหารจัดการในเร่ืองการดูแลประชากรในหมูบาน ออกเปน 15 เขต ซ่ึงการแตงต้ังสมาชิกมีใน
หมูบานเปนหัวหนาเขตทําหนาท่ี รับผิดชอบดูแล และเปนตัวแทนในการประสานงาน การกระจาย
ขาวสาร มีการกําหนดใหมีการประชุมหารือเดือนละ  1 คร้ัง ซ่ึงจะทําการประชุมหลังจากท่ีผูนํา
หมูบานไดเขารวมประชุมกับทางอําเภอ โดยจะใชศาลาอเนกประสงคกลางหมูบานเปนจุดนัด
ประชุม เพื่อแจงขาวสารทางราชการและประชาสัมพันธในเร่ืองตาง ๆ ใหสมาชิกหมูบานทราบ  
ประชาชนบานตองกายเหนือมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายคือ อาชีพรับจาง  อาชีพคาขาย  
อาชีพแกะสลัก กลึงไม รับราชการ และทํานา 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีบานตองกายเหนือ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

บานตองกายเหนือ 

พืชสวนโลก 

เชียงใหมไนทซาฟาร ี

N 
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กิจกรรมท่ีประชาชนในหมูบานรวมกันดําเนินการ 
1. กลุม อสม. ประจําหมูบานตองกายเหนือ 
2. กลุม กองทุนเงินลานหมูบานตองกายเหนือ 
3. กลุมสตรีแมบานบานตองกายเหนือ 
4. กลุมหนุมสาว บานตองกายเหนือ 
5. กลุมชมรมผูสูงอายุหมูบานตองกายเหนือ 

การมีสวนรวมของชุมชนบานตองกายเหนือ กับเชียงใหมไนทซาฟารี 
1. รวมประชุมประชาคมในการจัดต้ังโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี 
2. รวมประชุมกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเชียงใหมไนทซาฟารี 

2.1 จัดใหมีกลุมใหบริการรถรับ-สง นักทองเท่ียวเชียงใหมไนทซาฟารี 
(รถส่ีลอแดง) และเปนสมาชิกในการใหบริการ 

2.2 จัดใหมีกลุมจําหนายสินคา OTOP ในพื้นท่ีบริการเชียงใหมไนท
ซาฟารี (รานดอยแกว) รวมเปนสมาชิกผูคา 

2.3 เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตอาหารสัตว 3 ตําบล เพื่อจัดสง
อาหารสัตวใหเชียงใหมไนทซาฟารี 

2.4 ประชาชนในบานตองกายเหนือไดเปนเจาหนาท่ีทํางานรวมใน
เชียงใหมซาฟารี  

3. ไดรับสิทธิในการเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีฟรี ปละ 1 คร้ัง 
4. รวมกิจกรรม อ่ืน ๆ ท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีจัดตามเทศกาล ตาง ๆ 

 

4.2 รูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 จากการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีของชุมชนบานตองกาย
เหนือพบวาจริง ๆ แลวลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีเกิดข้ึนในหลาย ๆ 
รูปแบบ และทุกรูปแบบของลักษณะปฏิสัมพันธไมวาจะเปนแบบบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุม 
หรือกลุมตอกลุม แสดงออกทางปฏิกิริยา พฤติกรรมจะปรากฏใหเห็นถึงความขัดแยง การโตเถียง 
การประนีประนอม และการใหความรวมมือกันนั้นจะสัมพันธกันกับสถานการณ ประเด็นปญหา 
ปรากฏการณเนื้อหาสาระ ระยะเวลา โอกาส รวมท้ังบุคลิกภาพและสถานภาพทางสังคม ซ่ึงจะ
เช่ือมโยงตอ ๆ ไปคลายลูกโซและกลุมบุคคล 
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 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ ชาวบานตองกายเหนือ จากกลุมตัวอยาง 138 คน และกลุม
ผูนําชุมชนจํานวน 16 คน ทางผูวิจัยไดนําประเด็นของความปลอดภัย การจัดการส่ิงแวดลอมและการ
มีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนหัวขอในการสัมภาษณ ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
 4.2.1 การไดรับขอมูลขาวสารของชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารของชุมชนท่ีเกี่ยวกับเชียงใหมไนทซาฟารี
สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองความปลอดภัย 

การไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองความปลอดภยั จํานวน รอยละ 
1.ไดรับมาก 
2.ไดรับบางสวน 
3.ไมไดรับเลย 
4.ไมทราบ/ไมตอบ 

16 
65 
34 
23 

11.59 
47.10 
24.64 
16.67 

รวม 138 100 
 

 จากตาราง 4.1 การไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองความปลอดภัยชาวบานตองกายเหนือจํานวน 65 
คน จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยบางสวนคิดเปนรอยละ 47.10 รองลงมาชาวบาน
จํานวน 34 คน ไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเลยคิดเปนรอยละ 24.64 และไดรับขอมูลความ
ปลอดภัยท่ีมากเพียง 16 คน คิดเปนรอยละ 11.59  
 จากการสัมภาษณเร่ืองการไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองความปลอดภัย ยังทําใหทราบอีกวา
ชาวบานมีลักษณะเปนกังวลในเร่ืองกรณีสัตวหลุดออกนอกพ้ืนท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี กลัววาสัตวท่ี
หลุดออกมาจะมาทําอันตรายกับบุคคลในครอบครัวของตนเองและขอมูลเกี่ยวกับสัตวหลุดชาวบาน
ไดรับขอมูลจากทางเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีนอยมาก 
 

ตารางท่ี 4.2 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารเร่ืองความปลอดภัย 

แหลงท่ีมาขอมูลขาวสารเร่ืองความปลอดภัย จํานวน รอยละ 
1. จากเจาหนาท่ีท่ีพักอาศัยท่ีบานตองกายเหนือและ 
เพื่อนบาน 
2. จากส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
3. อ่ืน ๆ  

43 
 

63 
32 

31.16 
 

45.65 
23.19 

รวม 138 100 
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 จากตารางท่ี 4.2 แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารเร่ืองความปลอดภัย มีชาวบานจํานวน 63 คน
ไดรับขอมูลจากส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 45.65 รองลงมามี
จํานวน 43 คน ไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีท่ีอาศัยท่ีบานตองกายเหนือคิดเปนรอยละ 31.16 
ทราบจากท่ีอ่ืน ๆ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 23.19 สวนในการทราบโดยตรงจากทางเชียงใหม
ไนทซาฟารีชาวบานไมเคยไดรับเลย เนื่องจากทางเชียงใหมไนทซาฟารีไมมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยกับชุมชน 
 จากการสัมภาษณยังทําใหทราบอีกวาเม่ือชาวบานไดรับขาววามีสัตวหลุดออกนอกพื้นท่ี
เชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงไดรับทราบจากส่ือตาง  ๆ สวนมากไดรับฟงจากวิทยุและหนังสือพิมพ 
ชาวบานจะมีการไปถามขอมูลท่ีถูกตองอีกคร้ังจากเจาหนาเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีอาศัยอยูท่ีบานตอง
กายเหนือซ่ึงสวนมากจะเปนการพบเจอโดยบังเอิญวามีสัตวชนิดนั้นหลุดมาจริงหรือไมซ่ึงสวนมาก
คําตอบท่ีไดจะมีลักษณะใกลเคียงกับส่ือท่ีชาวบานไดรับมาและในสวนท่ีชาวบานไดรับทราบจากท่ี
อ่ืน ๆ สวนมากจะเปนการบอกกันระหวางชาวบานกับชาวบานและบางคร้ังจะไดรับขาวจาก
ชาวบานท่ีอยูคนละหมูบาน สวนการรับขาวโดยตรงกับเชียงใหมไนทซาฟารีชาวบานบอกวาไมเคย
ไดรับขอมูลโดยตรงในเร่ืองสัตวหลุดจากทางเชียงใหมไนทซาฟารีเลย โดยชาวบานมีความคิดใน
เร่ืองของการไมไดรับขอมูลโดยตรงในเร่ืองสัตวหลุด เนื่องจากทางเชียงใหมไนทซาฟารีตองการปด
ขาวในเร่ืองนี้เพราะกลัวเสียช่ือเสียง 
 ชาวบานและคณะกรรมการหมูบานยังไดเลาใหฟงอีกวา ในกรณีท่ีชาวบานไดพบสัตวหลุด
ชาวบานถามีการพบเจอกับเจาหนาท่ีจะมีการแจงขาวแตถาไมเจอชาวบานจะมีการแจงเขาไปท่ี
เชียงใหมไนทซาฟารีและทางเชียงใหมไนทซาฟารีจะสงเจาหนาท่ีเขามาจัดการในเร่ืองนี้โดยมีการ
ขอความรวมมือจากชาวบานชวยในการจับสัตวท่ีหลุดออกมา 
 

ตารางท่ี 4.3 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน รอยละ 
1.ไดรับบางสวน 
2.ไมไดรับเลย 
3.ไมทราบ/ไมตอบ 

37 
54 
47 

26.81 
39.13 
34.06 

รวม 138 100 
 

 จากตารางท่ี 4.3 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีชาวบานถึง 54 คน
ท่ีไมไดรับขอมูลเลยคิดเปนรอยละ 39.13 รองลงมาชาวบานจํานวน 47 คนไมทราบและไมตอบคิด
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เปนรอยละ 34.06 มีชาวบานจํานวน 37 คน ไดรับขอมูลบางสวนคิดเปนรอยละ 26.81 และไมมีชาวบาน
คนไหนไดรับขอมูลท่ีมากเลย 
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณยังไดขอมูลอีกวาชาวบานสวนมากจะไมไดสนใจในเร่ืองของ
การจัดการส่ิงแวดลอมของทางเชียงใหมไนทซาฟารี เนื่องจากชาวบานไมไดรับผลกระทบเกี่ยวกับ
การจัดการส่ิงแวดลอมของทางเชียงใหมไนทซาฟารีเลย ในสวนท่ีชาวบานบางคนไดรับขอมูล
บางสวนเนื่องจากสนใจในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอม 
 ในสวนของชาวบานท่ีไดรับขอมูลบางสวนเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมจะไดรับขอมูล
จากเจาหนาเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีเขามาพักอาศัยในหมูบานและเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีท่ี
เขามาซ้ือสินคาในหมูบานซ่ึงเปนการพบเจอโดยบังเอิญ โดยสวนมากจะสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองการ
จัดการดานขยะและการจัดการทางดานน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงก็ไดรับคําตอบท่ีไมชัดเจน
เทาท่ีควรเนื่องจากเจาหนาท่ีมีการสนทนากันไมไดเปนผูท่ีจัดการในเร่ืองนี้โดยตรง  
 

ตารางท่ี 4.4  ความถ่ีและรอยละจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับเชียงใหม
ไนทซาฟารี 

การไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับ
เชียงใหมไนทซาฟารี 

จํานวน รอยละ 

1. ไดรับมาก 
2. ไดรับบางสวน 
3. ไมไดรับเลย 
4. ไมทราบ/ไมตอบ 

77 
38 
6 
17 

55.80 
27.54 
4.35 
12.32 

รวม 138 100 
 

 จากตารางท่ี 4.4 การไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี มี
จํานวนชาวบานถึง 77 คน คิดเปนรอยละ 55.80 ไดรับขอมูลท่ีมาก รองลงมามีชาวบานจํานวน 38 คน 
คิดเปนรอยละ 27.54  ไดรับขอมูลบางสวน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.32 ไมทราบ/ไมตอบ 
และมีชาวบานท่ีไมไดรับขาวสารเลยจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.35 
 จากการสัมภาษณทําใหทราบวาชาวบานตองการเขาไปมีสวนรวมทํากิจกรรมของทาง
เชียงใหมไนทซาฟารีเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงสนใจในเร่ืองการรับขอมูลขาวสารน้ันจึงเปน
สาเหตุท่ีทําใหชาวบานไดรับขอมูลขาวสารท่ีมาก สวนชาวบานท่ีไมไดรับขาวสารเลยเปนบุคคลท่ี
ทํางานอยูตางจังหวัดและในสวนท่ีไมทราบหรือไมตอบเปนชาวบานท่ีรูสึกถึงความไมเปนธรรม
ของทางเชียงใหมไนทซาฟารีในเร่ืองของการจัดสรรบุคคลกรเขาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี 
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ตารางท่ี 4.5  ความถ่ีและรอยละจําแนกตามแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับ
เชียงใหมไนทซาฟารี 

แหลงท่ีมาขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี จํานวน รอยละ 
1. จากเจาหนาท่ีท่ีพักอาศัยท่ีบานตองกายเหนือ 
2. ทราบโดยตรงจากทางเชียงใหมไนทซาฟารี 
3. จากส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
4. อ่ืน ๆ  

45 
71 
10 
2 

32.61 
51.45 
7.25 
1.45 

รวม 138 100 
 

 จากตาราง 4.5 แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
ชาวบานไดรับขาวสารโดยตรงจากทางเชียงใหมไนทซาฟารีถึง 71 คน คิดเปนรอยละ 51.45 รองลงมามี
ชาวบานจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 32.61 รูขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีพกั
อาศัยอยูในหมูบานรูจากส่ือตาง ๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.25 และจากแหลงอ่ืน ๆ ซ่ึงสวนมาก
จะรูจากเพื่อนฝูงจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.45 
 ขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี จากการสัมภาษณทําใหทราบวา 
ชาวบานสวนมากจะไดรับขาวสารโดยตรงจากทางเชียงใหมไนทซาฟารี โดยมีการสงหนังสือมาท่ี
ผูใหญบานและผูใหญบานจะเปนผูประกาศขาวใหชาวบานรูซ่ึงสวนมากจะเปนขาวเกี่ยวกับการรับ
สมัครงาน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามเทศกาลของทางเชียงใหมไนทซาฟารี เชน งานสงกรานต งาน
ข้ึนปใหม   
 จากการสัมภาษณยังทําใหทราบอีกวา ทางเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูนําชุมชน 3 ตําบล ไดแก ตําบลหนองควาย ตําบลแมเหียะ ตําบลสุเทพ เนื้อหาสาระในการ
ประชุมจะพูดถึงการใหสิทธ์ิกับชาวบาน 3 ตําบล เกี่ยวกับการรับเขาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี
ตามความเหมาะสมและการสรางกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับชุมชนเพื่อเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนใกลเคียง 
 เม่ือทางเชียงใหมไนทซาฟารีเปดรับสมัครงานในตําแหนงตาง ๆ ก็มีชาวบานตองกายเหนือ
จํานวนมากไปสมัครงานแตเม่ือมีการประกาศผลการคัดเลือกมีชาวบานจํานวนมากท่ีไมไดรับการ
คัดเลือกซ่ึงผิดกับขอตกลงท่ีทางเชียงใหมไนทซาฟารีเคยใหกับชุมชน ดังนั้น เหตุการณจึงทําใหเกิด
กรณีท่ีชาวบานรวมกลุมกันโดยมีแกนนําเปนกลุมผูนําของชุมชนเขาไปสอบถามความจริงจาก
เชียงใหมไนทซาฟารี จากการสัมภาษณทําใหทราบวาชาวบานมีลักษณะท่ีไมพอใจในการจัดสรร
บุคลากรเปนอยางมาก 
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 ในกรณีนี้ทําใหทราบวา เม่ือเกิดปรากฎการณในลักษณะท่ีชาวบานไมไดรับความเปนธรรม 
กลุมชาวบานจะมีการรวมกลุมกับบุคคลที่เผชิญปญหาหรือไดรับความกดดันเหมือนกันทําใหเกิด
เปนเครือขายท่ีมีพลังท่ีจะแกไขกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  
 หลังจากเหตุการณคร้ังนั้นผานไปชาวบานและกลุมผูนําไดเลาใหฟงวามีบุคคลในหมูบาน
ไดเขาไปทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารีมากข้ึน 
 จากการเก็บขอมูลในบานตองกายเหนือทําใหทราบวาในปจจุบันมีจํานวนประชากรถึง 84 
คน ท่ีเขาไปทําในเชียงใหมไนทซาฟารีจากจํานวนประชากรบานตองกายเหนือ 706 คน คิดเปนรอย
ละ 11.88 ซ่ึงโดยเขาไปทํางานในตําแหนงลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 82 คน คิดเปนรอยละ 97.62 และ
มีจํานวน 2 คน ท่ีเขาไปทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีคิดเปนรอยละ 2.38 และชาวบานท่ีเขาไปทํางาน
ในเชียงใหมไนทซาฟารีพอใจในคาจางท่ีไดรับ เนื่องจากการจางงานของเชียงใหมไนทซาฟารีไดรับ
รายไดท่ีสูงกวาการทํางานท่ีอ่ืน และชาวบานรูสึกพึงพอใจท่ีไดทํางานใกลกับบานของตัวเอง 

4.2.2 การมีสวนรวมของชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 จากการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี จากการสัมภาษณ
ผูวิจัยสามารถนําผลการศึกษามาสรุปได ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.6 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามการเขาไปมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี 

การเขาไปมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี จํานวน รอยละ 
1. มีการเขาไปมีสวนรวม 
2. ไมมีการเขาไปมีสวนรวม 
3. ไมทราบ/ไมตอบ 

73 
51 
14 

52.90 
36.96 
10.14 

รวม 138 100 
 

 จากตาราง 4.6 การเขาไปมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี มีชาวบานจํานวน 73 คน คิด
เปนรอยละ 52.90 มีการเขาไปมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี สวนชาวบานท่ีไมมีสวนรวมกับ
เชียงใหมไนทซาฟารีมีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 36.96 และมีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.14             
ไมทราบ/ไมตอบและไมมีความคิดเห็นในเร่ืองนี้ 
 ในการเขาไปมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารีชาวบานจะมีการเขารวมเม่ือการเชียงใหม
ไนทซาฟารีจัดกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ เชน วันสงกรานต วันข้ึนปใหม วันพอ วันแม ซ่ึงเปนการ
เขารวมกิจกรรมแตบางคร้ังชาวบานมีการเขาไปมีสวนรวมเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของงาน เชน วัน
สงกรานตมีการแสดงฟอนรําจากชาวบาน วันคริสตมาสชาวบานมีการเขาไปรวมในการแสดงชุด
ตาง ๆ  
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ตารางท่ี 4.7 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามลักษณะการเขาไปมีสวนรวมของชุมชน 

ลักษณะการเขาไปมีสวนรวมของชุมชน จํานวน รอยละ 
1. รวมกิจกรรม 
2. รวมสนับสนุนงาน 
3. รวมกิจกรรมและรวมสนับสนุนงาน 

45 
4 
28 

32.61 
2.90 
20.29 

รวม 73 100 
 

 จากตารางท่ี 4.7 ลักษณะการเขาไปมีสวนรวมของชุมชน สวนมากจะเขาไปรวมกิจกรรมท่ี
ทางเชียงใหมไนทซาฟารีจัดตามเทศกาลตาง ๆ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 32.61 สวนชาวบานท่ี
มีลักษณะท่ีเชารวมกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ และมีการเขาไปสนับสนุนงาน เชน การเขาไปรวม
แสดงในงานเทศกาลตาง ๆ มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 20.29 สําหรับชาวบานท่ีรวมสนับสนุน
งานเฉย ๆ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.90  
 จากผลการศึกษาทําใหทราบวาการรับขอมูลขาวสารในเรื่องของความปลอดภัยชาวบาน
ไดรับเพียงแคบางสวนและสวนมากแหลงขอมูลท่ีไดมาไมไดรับจากเชียงใหมไนทซาฟารีโดยตรง
แตเปนการไดรับจากส่ือตาง ๆ ซ่ึงชาวบานก็ไมแนใจในส่ือนั้นๆ จึงมีการสอบถามขอมูลจาก
เจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีพักอาศัยอยูท่ีหมูบานเพื่อใหไดรับขอมูลท่ีแทจริง 
 ในเร่ืองเกี่ยวกับการรับขอมูลขาวสารเร่ืองจากจัดการส่ิงแวดลอมของทางเชียงใหมไนท
ซาฟารีชาวบานสวนมากไมไดรับขอมูลในสวนนี้เลย จากการสัมภาษณท่ีชาวบานไมไดรับขอมูล
เนื่องจากชาวบานไมมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมสวนมากชาวบานสนใจในเร่ือง
ของการสรางรายไดใหกับครอบครัวมากกวา แตสําหรับชาวบานท่ีสนใจจะไดรับขอมูลจากการ
พูดคุยซักถามกับเจาหนาท่ีท่ีพักอาศัยในชุมชน และกับเจาหนาท่ีท่ีเขามาใชบริการตาง ๆ ในชุมชน 
 การไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารีชาวบานมีความสนใจ
เปนพิเศษจึงมีการรับรูขาวสารที่มาก ขอมูลขาวสารเร่ืองการมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี จาก
การสัมภาษณทําใหทราบวา ชาวบานสวนมากจะไดรับขาวสารโดยตรงจากทางเชียงใหมไนท
ซาฟารี โดยมีการสงหนังสือมาท่ีผูใหญบาน และผูใหญบานจะเปนผูประกาศขาวใหชาวบานรูซ่ึง
สวนมากจะเปนขาวเกี่ยวกับการรับสมัครงาน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามเทศกาลของทาง
เชียงใหมไนทซาฟารี  ในการเขาไปมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารีชาวบานจะมีการเขารวมเม่ือ
การเชียงใหมไนทซาฟารีจัดกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ ซ่ึงเปนการเขารวมกิจกรรม แตบางคร้ัง
ชาวบานมีการเขาไปมีสวนรวมเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของงาน  
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4.3 ประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 
 จากการศึกษาชาวบานตองกายเหนือ จากกลุมตัวอยาง 138 คน และกลุมผูนําชุมชน จํานวน 
16 คน ทางผูวิจัยไดใชการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณสามารถแยกออกเปนประเด็นตาง ๆ ซ่ึงไดแก 
การยายถ่ิน ความปลอดภัย การจัดการส่ิงแวดลอม การจางงานในชุมชน และการสรางกิจกรรมเสริม
รายไดใหกับชุมชน 
 4.3.1 การยายถ่ิน 
 จากการสัมภาษณชาวบานและผูนําท่ีอาศัยอยูในบานตองกายเหนือทําใหทราบวา ต้ังแตใน
ระยะแรกท่ีมีการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีจนถึงปจจุบันจะมีเจาหนาท่ีทํางานในเชียงใหมไนท
ซาฟารีเขามาพักอาศัยอยูในบานตองกายเหนือเปนจํานวนมาก ซ่ึงสวนมากจะเปนเจาหนาท่ีระดับตน
ท่ีอาศัยอยูตางจังหวัดแลวเขามาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี ดังนั้นชาวบานจะไดรับทราบ
ขาวสาร หรือความเคล่ือนไหวตาง ๆ ของเชียงใหมไนทซาฟารีจากการพบปะเจาหนาท่ีเชียงใหม
ไนทซาฟารี โดยการสนทนา พูดคุย ซ่ึงเปนการพบเจอกันโดยบังเอิญ ซ่ึงการพบปะพูดคุยกัน ถือวา
เปนจุดเร่ิมตนของการเกิดรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธ  
 จากการศึกษายังทําใหทราบอีกวา ชาวบานตาง ๆ จะไดพบเจอกับเจาหนาท่ีเชียงใหมไนท
ซาฟารีเปนประจําตามรานอาหารตาง ๆ ในพื้นท่ีตองกายเหนือและจะมีการพบปะพูดคุยกัน ไมวาจะ
เปนเร่ืองท่ัวไปหรือเกี่ยวกับผลกระทบท่ีชาวบานจะไดรับกับทางเชียงใหมไนทซาฟารี โดยชาวบาน
ตองกายเหนือคอนขางยินดีท่ีมีเจาหนาท่ีไนทซาฟารีเขามาอาศัยในหมูบานเนื่องจากทําใหรายไดของ
ชาวบานเพ่ิมข้ึน รวมท้ังรูขาวสารความเปนไปของทางเชียงใหมไนทซาฟารีตลอดเวลา ดังนั้นการท่ี
มีเจาหนาท่ีของทางเชียงใหมไนทซาฟารีเขามาอาศัยอยูในบานตองกายเหนือ ถือวาเปนประเด็นหนึ่ง
ท่ีสงผลทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางชุมกับเชียงใหมไนทซาฟารี  
 4.3.2 ความปลอดภัย 
 ในเร่ืองของความปลอดภัยก็เปนประเด็นปญหาหนึ่งท่ีทางผูวิจัยไดทราบจากการศึกษาซ่ึง
สามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.8 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามความแข็งแรงของร้ัวท่ีปดก้ันพื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี 

ความแขง็แรงของร้ัว จํานวน รอยละ 
1. ร้ัวแข็งแรงม่ันคง 
2. ร้ัวไมแข็งแรง 
3. ไมแนใจ 

11 
86 
41 

7.79 
62.32 
29.71 

รวม 138 100 
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 จากตารางท่ี 4.8 ความแข็งแรงของร่ัวท่ีปดกั้นพื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี ชาวบานมีจํานวน
ถึง 86 คน คิดเปนรอยละ 62.32 มีความเช่ือวาร้ัวไมแข็งแรง รองลงมาชาวบานไมแนใจจํานวน 41 
คน คิดเปนรอยละ 29.71 และมีชาวบานจํานวน 11 คน มีความเช่ือวาร้ัวมีความแข็งแรงม่ันคงคิดเปน
รอยละ 7.79 
 จากการสัมภาษณเพิ่มเติมสาเหตุท่ีทําใหชาวบานเช่ือวาร้ัวไมแข็งแรงเนื่องจากมีขาวเกี่ยวกับ
การพบเจอสัตวหลุดออกนอกพ้ืนท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีบอยคร้ังซ่ึงในกรณีนี้ชาวบานเช่ือวาเกิดจาก
ความไมแข็งแรงของร้ัวหรือร้ัวมีการชํารุดเสียหาย สวนกลุมท่ีเช่ือวาร้ัวแข็งแรงม่ันคงเปนกลุมผูนํา
โดยมีการใหเหตุผลวาเคยมีการไปตรวจเช็คบริเวณร้ัวท่ีลอมรอบเชียงใหมไนทซาฟารี พบวาสภาพ
ยังสมบูรณดี และวัสดุท่ีใชในการทําร้ัวคอนขางแข็งแรง 
 

ตารางท่ี 4.9  ความถ่ีและรอยละจําแนกตามการไดยินเสียงรองของสัตว และเคยเห็นสัตวเชียงใหมใน
ไนทซาฟารีอยูนอกบริเวณ 

การไดยนิเสียงสัตวและเคยเห็นสัตวในเชยีงใหมไนทซาฟารี 
อยูนอกบริเวณ 

จํานวน รอยละ 

1. ไดยิน/เห็น 
2. ไมไดยิน/เห็น 
3. ไดยิน/ไมเห็น 
4. ไมไดยิน/ไมเห็น 
5. ไมทราบ/ไมตอบ 

21 
26 
42 
36 
13 

15.22 
18.84 
30.43 
26.06 
9.42 

รวม 138 100 
 

 จากตารางท่ี 4.9 การไดยินเสียงรองของสัตว และเคยเห็นสัตวในเชียงใหมไนทซาฟารีอยู
นอกบริเวณ ชาวบานจํานวน 42 คน จะไดยินแตเสียงแตไมเคยเห็นสัตวอยูในบริเวณคิดเปนรอยละ 
30.43 รองลงมีชาวบานจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 26.06 ท่ีไมไดยินเสียงและไมเคยเห็น สวน
ชาวบานจํานวน 26 คน ไมเคยไดยินเสียงแตเคยเห็นสัตวหลุดออกนอกพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 18.84  

จากการสัมภาษณชาวบานและผูนําชุมชนทําใหทราบวา ในกรณีท่ีชาวบานพบสัตวหลุด
จะแจงเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีใหมาจัดการโดยมีชาวบานคอยชวยเหลือ นอกจากนี้ชาวบาน
ยังกลาวกับผูวิจัยวา ทางเชียงใหมไนทซาฟารีไมเคยสงขาวใหกับชาวบานใหรับรูกอนเลยวามีสัตว
หลุด และไมเคยบอกถึงแนวทางในการปองกันเม่ือเจอสัตวท่ีหลุดออกมา จึงทําใหชาวบานเกิดความ
วิตกหวาดกลัวเปนอยางมาก และไมรูวาจะจัดการอยางไรในกรณีท่ีเจอสัตวท่ีหลุดออกมาในหมูบาน 
และในการรับรูขาวเกี่ยวกับสัตวหลุดนอกพื้นท่ีจากส่ืออ่ืนชาวบานไมรูวาขาวไหนจริงขาวไหนเท็จ 
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ถาชาวบานตองการท่ีจะรูความจริงชาวบานจะตองไปพูดคุยซักถามจากเจาหนาท่ีเชียงใหมไนท
ซาฟารีท่ีมาพักท่ีบานตองกายเหนือ หรือกับเจาหนาท่ีท่ีมาใชบริการตาง ๆ ในชุมชน 
  ดังนั้นประเด็นปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยจึงเปนประเด็นหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดการมี
ปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ในลักษณะตาง ๆ ไมวาจะเปนลักษณะแบบ
ธรรมชาติ หรือลักษณะแบบกึ่งทางการ ในการเกิดรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธข้ึนอยูกับความรุนแรง
ของประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนสําคัญ  
 4.3.3 การจัดการส่ิงแวดลอม 
 ในประเด็นนี้ผูวิจัยจะมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีคาดวานาจะมี
สวนใหเกิดประเด็นปญหาท่ีสงผลตอรูปแบบลักษณะของปฏิสัมพันธ 
  

ตารางท่ี 4.10  ความถ่ีและรอยละจําแนกตามความเดือดรอนจากกล่ินมูลสัตวหรือกล่ินอ่ืน  ๆ   จากเชียงใหม 
      ไนทซาฟารี 

กล่ินมูลสัตวหรือกล่ินอ่ืน ๆ จากเชียงใหมไนทซาฟารี จํานวน รอยละ 
1. ไดรับกล่ิน 
2. ไมไดรับกล่ิน 
3. ไมทราบ/ไมตอบ 

9 
87 
42 

6.52 
63.04 
30.43 

รวม 138 100 

 
 จากตารางท่ี 4.10 ความเดือดรอนจากกล่ินมูลสัตวหรือกล่ินอ่ืนๆ จากเชียงใหมไนทซาฟารี
จากการศึกษาพบวามีชาวบานจํานวน 87 คน ไมไดรับกล่ินคิดเปนรอยละ 63.04 รองลงมีชาวบาน
จํานวน 42 คน ไมทราบและไมตอบคิดเปนรอยละ 30.43 และชาวบานท่ีไดรับกล่ินมี 9 คน คิดเปน
รอยละ 6.52  
 

ตารางท่ี 4.11 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามระบบระบายน้ําเสียไหลผานหมูบาน 

ระบบระบายนํ้าเสียไหลผานหมูบาน จํานวน รอยละ 
1.ไมมีระบบระบายน้ําเสียไหลผาน 
2. ไมทราบ/ไมตอบ 

104 
34 

75.36 
24.64 

รวม 138 100 
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 จากตารางท่ี 4.11 ระบบระบายน้ําเสียไหลผานหมูบาน พบวาชาวบานจํานวน 104 คน ให
ขอมูลวาไมมีระบบระบายน้ําเสียไหลผานคิดเปนรอยละ 75.36 และมีจํานวน 34 คน ไมทราบวามีน้ํา
เสียไหลผานชุมชนหรือไมคิดเปนรอยละ 24.64 
 จากการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมทําใหรูวาชาวบาน
ไมคอยสนใจในเร่ืองนี้เทาท่ีควร นอกจากนี้ยังทําใหทราบวาการจัดการส่ิงแวดลอมของทาง
เชียงใหมไนทซาฟารีไมสรางผลกระทบใหกับชุมชน  
 4.3.4 การจางงานในชุมชน 
 จากการสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน ทําใหทราบวา เชียงใหมไนทซาฟารีเคยมีการพูดคุยใน
ระหวางการสรางเชียงใหมไนทซาฟารีไดมีการจัดการประชุมกับกลุมผูนําชุมชนใน 3 ตําบลโดย
ประเด็นท่ีนาสนใจในการประชุม คือ ทางเชียงใหมไนทซาฟารีจะใหสิทธ์ิกับชาวบาน 3 ตําบลใน
การเขาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารีตามความสามารถ เม่ือมีการเปดรับสมัครเขาทํางานใน
เชียงใหมไนทซาฟารีจึงชาวบานตองกายเหนือจํานวนมากเขาไปสมัครเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ 
แตเม่ือประกาศผลออกชาวบาน 3 ตําบล ซ่ึงรวมไปถึงบานตองกายเหนือมีจํานวนนอยมากที่ไดรับ
คัดเลือกเขาไปทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี 
 เม่ือมีการสอบถามความจริงจากเชียงใหมไนทซาฟารี ก็ไมไดรับขอมูลท่ีชัดเจนเทาท่ีควร 
จึงทําใหชาวบานเกิดความไมพอใจเปนอยางมาก ชาวบานจึงเร่ิมรวมตัวกันเพื่อท่ีจะเขาไปชุมนุมใน
พื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีเพื่อไปสอบถามขอมูลความจริงวาเปนอยางไร ในการชุมนุมพูดคุยกัน
ระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีเปนไปในลักษณะท่ีไมรุนแรงและสามารถยุติปญหาโดยทาง
เชียงใหมไนทซาฟารีรับปากวาจะมีการประชุมกับกลุมผูนําชุมชนเพื่อแกไขในเร่ืองนี้ตอไป  
 จากการประชุมระหวางผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารีและผูนําชุมชน 3 ตําบล ในเร่ืองของ
การจางงานสามารถสรุปไดวา การจางงานแตละคร้ังทางเชียงใหมไนทซาฟารีจะมีการสรรหาคนใน
พื้นท่ี 3 ตําบลกอนตามความสามารถแลวจึงมีการใหสิทธ์ิกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงก็เปนท่ีพอใจ
กับผูนําชุมชนและชาวบานเปนอยางมากจึงทําใหในปจจุบันนี้เจาหนาท่ีในเชียงใหมไนทซาฟารี
สวนมากจึงเปนคนในพื้นท่ี 3 ตําบล เปนสวนใหญถาไมใชคนในพ้ืนท่ีก็จะเปนคนท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูท่ี
จังหวัดเชียงใหม   
 ดังนั้นจะเห็นไดวาในเร่ืองของการจางงานก็เปนประเด็นปญหาหนึ่งท่ีทําใหชาวบานไดมี
ปฏิสัมพันธกับเชียงใหมไนท ถึงแมวาลักษณะการมีปฏิสัมพันธแบบนี้ในชวงแรก ๆ จะเปนใน
ลักษณะขัดแยงแตตอมาลักษณะการมีปฏิสัมพันธไดมีการเปล่ียนแปลงไปในลักษณะของความ
รวมมือกัน 
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 4.3.5 การสรางเสริมกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับชุมชน 
 จากการสัมภาษณกลุมผูนํา พบวา ต้ังแตระยะเร่ิมแรกในการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี
จนถึงปจจุบันจะมีการประชุมกันในเร่ืองเกี่ยวกับการจางงานและการสรางรายไดอยูหลายๆ คร้ัง ซ่ึง
ทางเชียงใหมไนทซาฟารีตองการใหชาวบานใกลเคียงเขาไปมีสวนรวมกับเชียงใหมไนทซาฟารีใน
การสรางรายไดรวมกัน โดยสาระในการประชุมเกี่ยวกับการจางงานเชียงใหมไนทซาฟารีจะพยายาม
จางคนในพื้นท่ีใหไดมากท่ีสุด สวนในเร่ืองเกี่ยวกับการสรางรายไดใหกับชุมชนนอกจากจะมีการ
จางงาน เชียงใหมไนทซาฟารียังตองการใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานของกิจกรรม
หลาย ๆ อยางในเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงในสวนนี้จะตองเปนกิจกรรมที่ชาวบานใกลเคียงมีความ
ถนัดและสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการนําเร่ืองนี้มาเขาในท่ีประชุมหลายตอหลาย
คร้ังจนในท่ีสุดจึงไดขอสรุปในการสรางกิจกรรมเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับชุมชนและเปนการสรางความ
มีสวนรวมของชุมชนรอบๆ พื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี ดังนี้ 
 1) การจัดต้ังรานดอยแกว เปนรานคาของชุมชน 3 ตําบล คือ ตําบลหนองควาย ตําบลแม
เหียะ และตําบลสุเทพ รอบพื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงเปนรานท่ีจัดจําหนายสินคา OTOP ท่ีผลิต
จาก 3 ตําบลภายในพื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี 
 2) การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตอาหารสัตว 3 ตําบล ซ่ึงเปนกลุมท่ีประชาชน 3 ตําบล
ผลิตอาหารสัตว และจัดสงใหแกเชียงใหมไนทซาฟารี 
 3) การจัดต้ังกลุมบริการรับ - สง นักทองเท่ียวเชียงใหมไนทซาฟารี 3 ตําบล เปนกลุมผูประกอบ 
การขับรถรับจาง (ส่ีลอแดง) ซ่ึงสมาชิกในกลุมนี้มีสิทธ์ิจอดรถ ณ จุดรับสงท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีจัดให 
เพื่อรอรับนักทองเท่ียวในเชียงใหมไนทซาฟารี 
 การดําเนินกิจกรรมเชนนี้ของชาวบาน และเชียงใหมไนทซาฟารีถือวาเปนการรวมมือกัน 
และตางก็มีผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย จึงถือวาเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีทําสงผลทําใหเกิดการมี
ปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 

สรุปลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนบานตองกายเหนือกับเชียงใหมไนทซาฟารี ทาง
ผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นปญหาท่ีคาดวานาจะมีสวนในการสงผลกับปฏิสัมพันธไดแก การยาย
ถ่ิน ความปลอดภัย การจัดการส่ิงแวดลอม การจางงานในชุมชน และการสรางกิจกรรมสงเสริม
รายไดใหกับชุมชน 
 การที่มีเจาหนาท่ีของเชียงใหมไนทซาฟารีเขามาอาศัยอยูท่ีบานตองกายเหนือถือวาเปนอีก
ประเด็นหนึ่งท่ีทําใหเกิดลักษณะของปฏิสัมพันธข้ึน ชาวบานจะมีการพบปะพูดคุยกับเจาหนาท่ีมาก
ข้ึน ในเรื่องของความปลอดภัย ในประเด็นนี้ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีทําใหเกิดลักษณะปฏิสัมพันธ 
เนื่องเม่ือมีเหตุการณสัตวหลุดออกนอกพ้ืนท่ีเชียงใหมไนทซาฟารีไปในชุมชนการปฏิสัมพันธ
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ระหวางชาวบานกับเชียงใหมไนทซาฟารีก็จะเร่ิมข้ึนทันทีโดยท้ัง 2 ฝายจะจัดการกับปญหานี้รวมกัน 
สวนเร่ืองเกี่ยวกับการจางงานในชุมชนและการมีผลประโยชนรวมกัน เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีทําให
เกิดการมีปฏิสัมพันธ เนื่องจากวัตถุประสงคของเชียงใหมไนทซาฟารีมีอยูขอหนึ่งที่เกี่ยวกับการ
สรางงานและสรางกิจกรรมการรายไดใหกับชุมชน ดังนั้นทางเชียงใหมไนทซาฟารีจึงมีการเชิญผูนํา
ชุมชน 3 ตําบล เขารวมประชุมกับผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารีในการจัดการเกี่ยวกับการสรางงาน
และการกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 
 ในสวนของประเด็นปญหาท่ีสงผลใหเกิดลักษณะปฏิสัมพันธจากการสัมภาษณทําใหทราบ
วาประเด็นเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมไมสงผลใหเกิดรูปแบบลักษณะของปฏิสัมพันธเลย
สวนมากประเด็นปญหาท่ีสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธ คือ การจางงานคนในชุมชน การสรางกิจกรรม
สงเสริมรายไดใหกับชุมชน ความปลอดภัย และการยายถ่ิน เนื่องจากในประเด็นตาง ๆ เหลานี้จะเปน
ประเด็นท่ีสงผลถึงรายได และการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 


