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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา               
 ชวงทศวรรษที่ 2500 สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเพราะนโยบายของรัฐตองการเนนการพัฒนา
เพื่อใหผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น มีการกระจายรายไดสูทองถ่ินรวมถึงการดึงเงินตรา
ตางประเทศเขาสูประเทศใหมากที่สุด จากการกําหนดนโยบายดังกลาวมีผลใหเกิดการพัฒนาดาน
ตาง ๆ มากมาย เชน การสงเสริมการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การสรางแหลงพลังงานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยไดเปลี่ยนจากลักษณะของประเทศเกษตรกรรมที่เคยมีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ  มีสภาพแวดลอมที่ดี  เปนประเทศอุตสาหกรรมที่ เปดโอกาสใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยและไมมีประสิทธิภาพ มีการแรงการกอสรางทุกรูปแบบโดย
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมาอยางมากมายและที่สําคัญที่สุดคือ คุณภาพและสิ่งแวดลอมที่ถูก
รบกวน ถูกทําลาย หรือเปล่ียนแปลงความสมดุล  จึงทําใหสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและทุน
ทางสังคมบางประเภทไมสามารถฟนฟูใหเหมือนเดิมได (เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2548) 
 โครงการพัฒนาประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน ขนาดเล็กหรือใหญยอม
ตองมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบไมมากก็นอย การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่ งแวดลอม  ไดกําหนดใหมีการศึกษาวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอมไวใน
พระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 สวนที่ 4 การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรา 46 ถึง มาตรา 51 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ทวีวงศ  
ศรีบุรี, 2541) ซ่ึงเปนมาตรการเพื่อคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไมเฉพาะในบริเวณพื้นที่
โครงการเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงบริเวณรอบ ๆ พื้นที่โครงการดวย เพราะโดยทั่วไปแลวเมื่อเกิด
มีโครงการขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณโดยรอบโครงการไมวาดาน
กายภาพ นิเวศวิทยา  สภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการศึกษารายละเอียดของสภาพแวดลอมใน
ปจจุบันกอนมีการจัดตั้งโครงการจึง เปนเสมือนขอมูลพื ้นฐานที ่จะนําไปสู การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดมีโครงการหรือกิจการเขามาตั้งหรือดําเนินการในบริเวณนั้น ๆ เปน
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การเตรียมการเพื่อควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือวามีความสําคัญตอการ
พัฒนาเปนอยางยิ่ง การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแลว
ตางนํามาใชในงานการจัดการสิ่งแวดลอม เนื่องจากการพัฒนายอมไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได  เปนการพัฒนาที่ฉลาด และรอบคอบ โดยผนวก
การพิจารณาดานสิ่งแวดลอมเขาไปดวย ตั้งแตในระยะเริ่มตนโครงการหรือระยะวางแผนนั้นยอมจะ
ชวยลดผลกระทบพรอมกับสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศมีจํากัดอยาง
ระมัดระวังและมีประโยชนสูงสุด  
 เมื่อป 2550 บริษัทปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด (2550) มีแนวคิดที่จะดําเนินการ
โครงการกอสรางสถานีการขนสงดวยระบบสายพาน (Rope Way) ระหวางจังหวัดเชียงใหม–
แมฮองสอน โดยมีวัตถุประสงคในการที่จะดําเนินการทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการขนสงบุคคลและ
ส่ิงของดวยระบบสายพาน โดยมีจุดเริ่มตนที่อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไปยังอําเภอปาย     
อําเภอปางมะผา และอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มีระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ซ่ึงจะใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลในพื้นที่และ
นักทองเที่ยวในการเดินทางตลอดจนการเคลื่อนยายขนสงสิ่งของ อีกทั้งยังสามารถเอื้อประโยชนตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนการลดระยะเวลา คาใชจาย และการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางอีก
ดวย (บริษัทปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด ,2550) โดยพื้นที่โครงการบางสวนพาดผานลุมน้ําชั้น  
1A และ 1B บางสวนผานพื้นที่หมูบาน ปาไม กรมอุทยานและเขตพื้นที่ตนน้ําซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมได ซ่ึงบานดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ทําการกอสรางสถานี
รับสงผูโดยสารตนทาง ประมาณหลักกิโลเมตร 34 ของถนนสายเชียงใหม – ฝาง โดยสถานีใช
พื้นที่ในการกอสรางประมาณ 5 ไร ซ่ึงโครงการอาจสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ
ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของบานดงปาลัน จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของราษฎร
อพยพหลังการสรางเขื่อนสิริกิติ์ ของสายลดา  ลดาวัลย ณ อยุธยา (2542) พบวาคุณภาพดานวัตถุวสัิย 
ไดแก มาตรฐานความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ดานจิตวิสัย ไดแก     
ความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูและโอกาสในดานตาง ๆ ความพอใจใจชีวิตของตนเอง        
(อัตมโนทัศน) นอกจากนี้ การศึกษาไดพบวา คุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพทั้ง 4 ตําบล ผานเกณฑ
มาตรฐาน จปฐ. ตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มีเพียงบางขอที่ไมผานเปนปจจัยช้ีวัด
ดานสุขอนามัยและสาธารณสุข ดานการศึกษาและปญหาสังคมถึงแมวาราษฎรอพยพ ไมมีคุณภาพ
ชีวิตตามเกณฑมาตรฐาน จปฐ. แตพวกเขามีความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูและชีวิตของตนเอง
และปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตไดแก เพศ และรายได และศักดิ์ชัย  
ทวีศักดิ์ (2531) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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พบวา องคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตมีจํานวนทั้งสิ้น 17 ปจจัย เรียงตามลําดับ ไดแก รายได 
ชีวิตครอบครัว ที่อยูอาศัย การมีงานทํา สุขภาพพลานามัย อุปกรณเครื่องใชภายในบาน อุปกรณใน
การประกอบอาชีพ การสาธารณูปโภค อาหาร การศึกษา การมีคุณธรรม ความสัมพันธกับเพื่อนและ
สังคม ที่ดิน การประกอบอาชีพ การประหยัด การไมมีหนี้สิน ความปลอดในชีวิตและทรัพยสิน 
และการพักผอนหยอนใจ     
  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาผลกระทบดานคุณภาพชีวิตจากโครงการ
ดังกลาว โดยจะทําการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอมและกระทบตอภาวะทาง
อารมณและจิตใจของประชาชนโดยมุงเนนไปที่ความกังวลที่มีตอการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กอสรางสถานีตนทางการ
ขนสงดวยระบบสายพาน บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม   
 
1.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนจากกรณีที่มีการ
กอสรางสถานีตนทางการขนสงดวยระบบสายพานในเขต บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม  
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาซึ่งประกอบดวยขอบเขตดานพื้นที่ ขอบเขตดาน
ประชากร ขอบเขตดานเนื้อหาและขอบเขตดานระยะเวลา  ดังนี้ 
  1.4.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี  
  พื้นที่ศึกษาไดแก บานดงปาลัน หมู 3 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีเหตุผลที่เลือกพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ในการศึกษาคือ 
  1.4.1.1 เนื่องจากบานดงปาลันเปนหมูบานที่เปนสถานีตนทางของโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ที่จุด MP02  
 1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรในการศึกษาไดแก กลุมประชาชนในพื้นที่บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 125 ราย โดยทําการสุมตัวอยางแบบอยางงาย 
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 1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา  
 เนื้อหาที่ทําการศึกษาครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1.4.3.1  บริบทของชุมชน ไดแก 
   1)  ประวัติความเปนมาของชุมชน 
   2)  อาณาเขตติดตอ 
   3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
   4)  สถานที่สาธารณะประโยชนในชุมชน 
   5)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   6)  องคกรชุมชน 
   7)  สภาพทางเศรษฐกิจ 
   8)  สภาพทางสังคม 
   9)  ความเชื่อ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในหมูบาน 
  1.4.3.2 บริบทของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – 
แมฮองสอน 
  1.4.3.3 ผลกระทบดานคุณภาพชีวิตจากการสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน 
เชียงใหม–แมฮองสอน ไดแก 
  ตอนที่  1    ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูตอบ 
  ตอนที่  2    สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   
  ตอนที่  3    ระดับความคิดเห็นดานผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความกังวล 
 
  1.4.4 ขอบเขตของเวลา  
  การศึกษาครั้งนี้ไดใชระยะเวลาศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 – เดือนกันยายน 
2551 รวมระยะเวลาที่ใช 8 เดือน 
 
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
   ผลกระทบ หมายถึง ส่ิงที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการขนสงดวยสายพาน
ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบตอบานดงปาลันในดานคุณภาพชีวิต 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หมายถึง การทํานายหรือคาดการณผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบของการดําเนินการกอสรางโครงการ 
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 คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะความเปนอยูของบุคคลที่สามารถตอบสนองความตองการ
เพื่อการมีชีวิตเปนสุขซึ่งในกรณีนี้ศึกษาความวิตกกังวลในชวงระหวางการกอสรางโครงการที่สงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตที่เปนสุข  
 สถานีตนทาง หมายถึง จุดรับสงผูโดยสารและสัมภาระของโครงการขนสงดวยระบบ
สายพาน ในกรณีนี้หมายถึง พื้นที่สวนหนึ่งในบริเวณบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 

 
 
 
 
 


