
 
บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

  การศึกษาผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน 
เชียงใหม–แมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้ เหล็ก อําเภอแมแตง      
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดจากการคนความาเปน
แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 1. แนวคิดการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2. แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 4. แนวความคิดความกังวล 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 6. แนวคดิความขัดแยง 
 7. แนวคดิดานชุมชน 
 8. แนวคดิมีสวนรวมของประชาชน 
 9. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 10.กรอบแนวคิดในการศกึษา 
    
2.1 แนวคิดการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 UNESCO ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมไววา ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงที่อยูรอบตัว
มนุษยทั้งที่เปนธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ซ่ึงรวมถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมของมนุษยดวย 
(วินัย  วีระวัฒนนานนท, 2530) สวนดานความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไดใหความหมายใน
เร่ืองของการตระหนักวา เปนสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตอ
ส่ิงหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ดวยการพูด การเขียน โดยอาศัยระยะเวลาหรือประสบการณ 
หรือสภาพแวดลอมในสังคมหรือส่ิงเราภายนอกเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความตระหนักขึ้น จะเห็นได
วาการที่จะทําใหเกิดความตระหนักของประชาชนนั้น เปนการยากที่ตองใชความพยายามในการ
พัฒนาทั้งดานความคิด ประสบการณ สภาพแวดลอมและการใหความเห็นสําคัญความรูสึกเห็น
คุณคาตอส่ิงนั้น ๆ การไมมองขามในคุณคาสิ่งนั้นและการนําเอาคุณคานั้นมาสรางเปนนิสัยประจําตัว 
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และไดฝงลึกลงในจิตใจของประชาชน และนําเอาความตระหนักที่เกิดขึ้นตอปญหาสิ่งแวดลอม
แสดงออกมาในรูปแบบการมีสวนรวม การมีความคิดเห็นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการสิ่งแวดลอม   
  เปนที่ตระหนักกันเปนอยางดีวาโครงการพัฒนาขนาดใหญ ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมขึ้นไดหลายประการ การจัดการสิ่งแวดลอมที่เรียกวา การวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) จึงนํามาใชเพื่อเปนการคาดการณส่ิงที่
อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไวเปนการลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมในทางลบ หากมีการเกิดขึ้นที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดก็จะใหเกิดขึ้นนอย
ที่สุดเทาที่จะทําได ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดนําไปสูการพัฒนาอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด อันจะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางยั่งยืน 
  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2518 ซ่ึงไดใหอํานาจในการออกประกาศกําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการที่ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงตอมาประเทศไทยไดเร่ิม
มีการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) ตั้งแตป พ.ศ. 2524 โดยไดมีการกําหนดใหโครงการพัฒนาจํานวน 10 ประเภท ตองจัดทํา
รายงานฯ ตอมามีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติขึ้นใหม  
ในป พ.ศ. 2535 ซ่ึงไดมีการปรับปรุงเกี่ยวกับขั้นตอนและกลไกการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหม ในปจจุบันการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปน
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกนํามาใชกวางขวางอยางมากขึ้น และไดมีประกาศกระทรวงฯ 
กําหนดใหโครงการพัฒนา 22 ประเภท ตองจัดทํารายงานฯ กอนการกอสรางดําเนินการ ในแตละป
จะมีโครงการที่เสนอรายงานฯ เขาสูการพิจารณาประมาณ ปละ 300 โครงการ หรือประมาณ 900 
ฉบับ (วินัย  วีระวัฒนนานนท, 2530; ) 
  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) หมายถึง 
การใชหลักวิชาการในการทํานายหรือคาดการณผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของการ
ดําเนินโครงการพัฒนาที่จะมีตอส่ิงแวดลอมในทุก ๆ ดาน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ และทาง
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อจะไดหาทางปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมในทางลบที่อาจเกิดขึ้นใหเกิดขึ้นนอย
ที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใชทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสวนใหญไมสามารถฟน
คืนกลับมาไดอยางมีประโยชนมีประสิทธิภาพ สูงสุดและคุมคาที่สุด นอกจากนี้รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมยังใชเปนแนวทางในการตัดสินใจของนักบริหาร วาสมควรดําเนินโครงการ
หรือไม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะเปนประโยชนอยางมากหากไดรับการนํามาใชใน
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การวางแผนปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จะชวย
ลดคาใชจายในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดําเนินโครงการไปแลวไดมาก และเปน
วิสัยทัศนของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัฒน ที่มุงเนนการปองกันปญหามากกวาการแกไข 
(สนธิ วรรณแสง และคณะ, 2541) 
  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีประโยชนดังตอไปนี้ (สถาบันวิจัยสังคมสถาบัน 
วิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544)  
  1) ชวยในการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากร เพื่อพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือ 
จากการมองผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจอยางเดียว 
  2) ชวยพิจารณาวาโครงการที่จะเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับใด และ
ผูประกอบการจะไดมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบอยางเหมาะสม 
 3) เพื่อคาดการณประเด็นปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นอยางถูกหลักวิชาการ ซ่ึงจะไดเตรียม
ปองกันและแกไขไวตั้งแตขั้นเตรียมโครงการ 
 4) ชวยในการเลือกมาตรการที่มีประสิทธิผล มีคาใชจายนอย และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

5) เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน
และการเงินในการจัดการสิ่งแวดลอม 

6) เปนแนวทางในการกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบตาง ๆ ทั้งนี้เกิดขึ้น
หลังจากไดมีการกอสรางและดําเนินการ 
  องคประกอบของการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม: EIA 
  การจัดทํา EIA ของไทยในปจจุบันประกอบดวยการศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดลอม 4   
ดาน คือ 
  1) ทรัพยากรกายภาพ เปนการศึกษาถึงผลกระทบ เชน ดิน น้ํา อากาศ เสียง วาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 
  2) ทรัพยากรชีวภาพ หมายถึง การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่มีตอระบบ
นิเวศ เชน ปาไม สัตวปา สัตวน้ํา ปะการัง เปนตน 
  3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย เปนการศึกษาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรทั้ง
กายภาพและชีวภาพของมนุษย เชน การใชประโยชนที่ดิน การเกษตรกรรม ระบบสาธารณูปโภค 
วาไดรับผลกระทบอยางไร 
  4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต เปนการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดตอมนุษย ชุมชน ระบบ
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ คานิยม รวมถึงทัศนียภาพ คุณคาความ
สวยงาม 



 9 

  สําหรับการศึกษาในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิตถือ
วาเปนเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)  
 
2.2 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA.) 

สถาบันนโยบายศึกษา (2539) ไดกลาวถึงการประเมินผลกระทบทางสังคมวา                
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) เปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชน คนที่
อาศัยอยูในชุมชนและสังคม SIA จะคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม           
และคุณภาพชีวิตที่ เกิดขึ้น  พรอมกับนํา เสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคม                   
เพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกโครงการและปรับเปลี่ยนโครงการใหสอดกคลองกับสภาพ
ชุมชนและสังคมในพื้นที่และใหเกิดประโยชนรวมถึงผลกระทบทางลบแกชุมชนและสังคมใหมาก
ที่สุด เพื่อใหผูตัดสินใจโครงการ พิจารณาวาผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนที่ยอมรับได และคุมคากับ
ประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือไม 

การประเมินผลกระทบทางสังคมสามารถแยกออกไดเปน 2 รูปแบบหลัก ๆ (สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2539: อางแลว) 
  1) การประเมินในเชิงคุณภาพ ไดแก ความสวยงาม ความสูญเสียทางสังคม วัฒนธรรม
ชุมชน คุณคาดานวิถีชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่แปรเปลี่ยนไป โดยกําหนดเปนระดับของผลกระทบ 
พรอมกับทิศทางของผลกระทบ 
 2) การประเมินในเชิงปริมาณ การประเมินในเชิงปริมาณนี้ใชไดกับผลกระทบเฉพาะดาน 
เชน ผลกระทบระดับเสียงตอชุมชน (ในกรณีจะใชคามาตรฐานเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ) การ
วัดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่ตองพิจารณาความเสียหาย หรือความกระทบกระเทือนจากโครงการ 
ในกรณีนี้จะใชในการคํานวณเพื่อหาคาชดเชยความเสียหายแกผูไดรับผลกระทบจากโครงการ ใน
ดานของการสูญเสียที่อยูอาศัย การสูญเสียอาชีพ 
 การศึกษาผลกระทบทางดานสังคมหรือ SIA ปจจุบัน การจัดทํารายงานยังไมมีการ
แบงแยกออกมาอยางชัดเจน การศึกษาผลกระทบทางสังคมจะแทรกอยูบางสวนของการศึกษาดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณภาพชีวิต โดยสามารถแบงแยกไดดังนี้ 
  1) การศึกษาดานคุณคาการใชประโยชน 
  1.1) ส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน จะเปนการศึกษาผลกระทบของโครงการที่มี
ตอ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชน ไฟฟา การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล เปนตน                 
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ที่มีตอชุมชนและบริเวณใกลเคียง โดยดูจากปริมาณการใชบริการ และความสามารถในการ
ใหบริการกอนและหลังมีโครงการ 
  1.2) การคมนาคมขนสง เปนการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรม หรือ 
โครงการในดานการคมนาคม ไดแก ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การรองรับกิจกรรมดานการขนสงในระหวาง หรือหลังมีโครงการ ที่มีตอวิถีชีวิตปกติของชุมชน 
เชนผลกระทบทางดานจราจร ผลกระทบดานเสียง ฝุนควัน ฯลฯ อันเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรม 
            2) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
  2.1) สังคมและเศรษฐกิจเปนการศึกษาผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงอาชีพของ
ประชากร โอกาสการจางงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนในบริเวณ
ใกลเคียง หรือภายในพื้นที่โครงการ โดยในการศกึษาจะตองเสนอทางเลือกหรือแนวทางลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นดวย 
  2.2) สุนทรียภาพ เปนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการที่มีตอธรรมชาติ ทัศนียภาพ 
  2.3) โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการที่อาจมีตอ
โบราณสถานและ โบราณวัตถุ ในบริเวณรอบโครงการหรือพื้นที่โครงการ ซ่ึงอาจเปนการบุกรุก
ทําลายจากกิจกรรมตาง ๆ โครงการ 
  2.4) คุณคาทางดานประเพณี และวัฒนธรรม เปนการศึกษาถึงผลกระทบอาจเกิดขึ้น
ตอวัฒนธรรม ประเพณี ที่เปนสวนหนึ่งของวิถีของชุมชน การศึกษาในดานดังกลาวมีความสําคัญ
ในกรณีที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบเปนชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง 
      2.5) การตั้งถ่ินฐานใหม จะเปนการศึกษาถึงผลกระทบอาจเกิดขึ้นตอการตั้งถ่ินฐาน
อันเปนผลมาจากความเสียหายของโครงการที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากโครงการ การศึกษาจะตอง
พิจารณาแผนชดเชยความเสียหาย หรือคาชดเชย 
   2.6) สาธารณสุขและความปลอดภัย เปนการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
สาธารณสุขและความปลอดภัยตอชุมชน ตลอดจนมาตรการแกไขที่จะชดเชยความเสียหาย หรือลด
ผลกระทบ 
    2.7) การพักผอนหยอนใจ เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการที่มีตอกิจกรรม
พักผอนหยอนใจของชุมชน อันเนื่องมาจากโครงการหรือกิจกรรมของโครงการ เชน เสียงรบกวน 
ความสั่นสะเทือน การทําลายสุนทรียภาพ การศึกษาจะเปนการดูระดับความเสียหายที่มีตอกิจกรรม
พักผอนหยอนใจที่เปนอยูวาไดรับผลกระทบจากโครงการเปนอยางไร 
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   2.8) การใชสถานที่สาธารณะ เปนการศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการทีมีตอ
การใชที่ดินสาธารณะที่อยูภายในชุมชน โดยจะดูการรบกวน หรือการสูญเสียกิจกรรมที่ทางชุมชน
ใชประโยชนจากสาธารณะ เชน อุทยานแหงชาติ สวนสาธารณะ 
                2.9) การศึกษา จะเปนการศึกษาถึงรายละเอียดของ สถานที่ศึกษาที่อยูภายในชุมชน
อันที่เปนที่ตั้งของโครงการ ตลอดจนความสามารถของสถานศึกษาในการรองรับการใหบริการ           
แกชุมชนในปจจุบันและอนาคตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่ชุมชนตองมีการขยายตัวภายหลัง
ส้ินสุดการกอสราง ในกรณีนี้จะตองศึกษาถึงแผนการขยายการพัฒนาการศึกษาควบคูไปกับ
แนวโนมการเติบโตและการขยายตัวของประชาชนประกอบกัน  
   2.10) ความปลอดภัยสาธารณะ เปนการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของความปลอดภัย          
ในทองถ่ิน โดยการศึกษาจะพิจารณาจากรายงานสถิติดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ชุมชน ที่ตั้งของโครงการ ตลอดจนการปองกันอัคคีภัย แผนการปองกันอาชญากรรม รวมทั้งการ
คาดการณดานผลกระทบทางความปลอดภัยอันเนื่องมาจากโครงการ 
         2.11) การยายที่อยูอาศัย การศึกษาผลกระทบทางสังคมในดานนี้จะเปนสวนสําคัญ
การศึกษาผลกระทบทางสังคม เพราะผลกระทบจะมีลักษณะที่เปนรูปธรรม และมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทิศทางการเติบโตของชุมชนอยางชัดเจน 

ในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูศึกษาจะปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวและจะมีการดําเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ประการ คือ  
      1)   การนําเอาระยะเวลามาพิจารณาคาดการณถึงผลกระทบในอนาคตดวย โดยทั่วไปจะ
แบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือ สภาพทั่วไปกอนมีโครงการ ในระหวางดําเนินโครงการ และหลังจาก
ดําเนินโครงการ 
  2)   มีการระบุถึงระดับความรุนแรง หรือทิศทางของผลกระทบของโครงการ  โดย
สัมพันธกับเงื่อนไขดานเวลา 
  สวนการประเมินผลกระทบสังคมที่เกิดจากการกระทําของมนุษยซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิธีการในการดํารงชีวิต กิจกรรมและพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยประเด็นการศึกษา
ผลกระทบทางดานสังหรือ SIA ซ่ึงมีองคประกอบของผลกระทบหลายดาน เชน  
       1)  ผลกระทบดานประชากร (Demographic Impacts) เปนการเปลี่ยนแปลงในปจจัยที่
กําหนดคุณลักษณะของประชากร  
 2)  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ - สังคม (Socio-Economic Impacts) เปนความเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวของกับรายได อัตรา/รูปแบบการจางงาน ราคาสินคา/บริการ  
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 3)  ผลกระทบทางสถาบัน (Institutional Impacts) เปนความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับ
ความตองการการบริการของรัฐหรือองคกรเอกชนในเชิงสาธารณะ  
 4)  ผลกระทบทางดานวัฒนธรรม (Cultural Impacts) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตและการทํามาหากินที่เปนพื้นฐานดั้งเดิม  
 5)  ผลกระทบดานความสัมพันธระหวางหญิงชาย (Gender Impacts) เปนการ
เปลี่ยนแปลงและใหความสําคัญกับบทบาทและความสัมพันธระหวางเพศที่มีบทบาทตอกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ – สังคม 
  
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตเปนจุดหมายปลายทางในการดํารงชีวิตของบุคคลที่ตางมุงหวังที่จะใหชีวิต
ของตนมีคุณภาพสูงที่สุดตามที่ตนปรารถนา (เย็นใจ เลาหวณิช, 2520: 47) มนุษยในทุกสังคม
ตองการมีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพชีวิต จึงเปนแนวคิดที่ยากจะนิยามใหเปนที่ยอมรับ
อยางเปนสากล ทั้งนี้เพราะคุณภาพชีวิตเปนกระบวนการทางดานจิตใจที่สามารถอธิบายบรรยาย  
ตีความ โดยผานพื้นฐานทางความคิดและภาษาที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนอยาง
มาก อันเนื่องมาจากจากประสบการณพื้นฐานความรู ประเด็นการนําเสนอและขอเท็จจริงตาง ๆ           
อีกทั้ง แนวคิดดานคุณภาพขึ้นอยูกับคุณคาที่แฝงอยูอยางมาก รวมทั้งความคิดที่กอใหเกิดความ
เขาใจในความเจริญงอกงามและพัฒนาการของมนุษย การมีอายุยาว กระบวนการทางดานจิตใจลวน
อยูภายใตอิทธิพลขององคประกอบตาง ๆ รวมทั้งคานิยมดวย ซึ่งหากนิยามเปนแบบเดียวกันก็
หมายความถึงคนทุกคนโดยไมมีการคํานึงถึงความแตกตางทางดานอายุ ชวงชั้นทางสังคม การศึกษา 
ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากสิ่งตาง ๆ คลายคลึงกันซึ่งคงยากที่จะยอมรับจุดนี้ได (สุภางค จันทวา
นิช, 2539: 25) 

คุณภาพชีวิต จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานที่และการรับรูของแตละบุคคลซึ่งมี
ประสบการณ อาชีพ ความสนใจ การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมแตกตางกันจึงเปนการยากที่จะให
ความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตซึ่งเปนนามธรรมไดอยางชัดเจนแนนอน อยางไรก็ตามไดมีผู
พยายาม อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตซึ่งมีความแตกตางตามทัศนะของแตละบุคคล ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) ระบุไววาคุณภาพชีวิต 
ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ คุณภาพ หมายถึงลักษณะประจําของบุคคลหรือ ส่ิงของ และชีวิตหมายถึง 
ความเปนอยู ดังนั้นคุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะความเปนอยูที่ดีของบุคคล 
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ประภาพร จินันทุยา (2536) กลาวถึงคุณภาพชีวิตวาหมายถึง ระดับการดํารงชีวิตใน
ปจจุบันตามการรับรูองคประกอบตาง ๆ ที่เปนตัวบงชี้ ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ 
สภาพแวดลอม การพึ่งพาตัวเอง และการทํากิจกรรมประจําวันซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

พวงรัตน บุญญานุรักษ (2520) สรุปวาคุณภาพชีวิตเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในแตละคนมี
ลักษณะเปนความรูสึกพอใจในสภาพที่ตนเองมีอยู เปนอยู ไดรับอยูและปฏิบัติอยูเปนประจําวันใน
แตละคนจะมีความพอใจแตกตางกันในการดํารงชีวิต ทั้งที่เปนนามธรรมและที่มนุษยสรางขึ้นมา
คุณภาพชีวิตของประชากรในสวนรวม อาจจะไมสอดคลองกับคุณภาพชีวิตของกลุมยอยในสังคมก็
ได 

จรูญ คุณมี (2539) กลาววา คุณภาพชีวิตคงมีหลายทัศนะดวยกัน ทั้งนี้ควรจะขึ้นอยูกับแต
ละบุคคลแตละกลุมที่มีทัศนะตางกันไป เพราะวาถาหากบุคคลใดก็ตามพอใจในความเปนอยูของตน
ซ่ึงความเปนอยูนั้นสังคมยอมรับแลวก็นาจะนับถือวาเปนบุคคลที่มีชีวิตมีคุณภาพ 

ดิเรก ฤกษหราย (2527) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววาเปนความรูสึกคิดรวบ
ยอดที่ เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพชีวิตของความตองการพื้นฐานทั้งทางรางกายและสังคม
วัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยา และสภาพแวดลอม 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2525) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตไววามีหลายความหมาย ขึ้นอยู
กับกลุมคน ในบางกลุม คําวาคุณภาพชีวิต หมายถึง การมีส่ิงที่จําเปนตอการดํารงชีวิตแตบางกลุม
อาจหมายถึง การมีเวลาพักผอนหยอนใจแตในบางกลุมอาจหมายถึงการใหโอกาสแกบุคคลที่จะพัฒนา 
ตนเองหรือคนบางกลุมอาจหมายถึงการมีส่ิงแวดลอม (ทางกายภาพ) ที่นาอยู นาอาศัย 
  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต 
  คุณภาพชีวิตสามารถบงบอกถึงระดับการดํารงชีวิตซึ่งระดับคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล
อาจมากนอยแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยหรือองคประกอบคุณภาพชีวิตหลายประการ ประกอบดวย 
  1)   ปจจัยทางประชากร มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตไดแก 
  เพศ เพศเปนตัวกําหนดความแตกตางของบุคคลในสังคมในสังคมไทยเพศชายถูก
กําหนดใหเปนผูนําในครอบครัว  สวนเพศหญิงสังคมกําหนดใหเปนแมบาน ในขณะที่เพศหญิงที่
ใหความเคารพในความเปนผูนําครอบครัวของเพศชาย และจากการที่เพศชายไดรับความเคารพนับ
ถือและยกยองจากสังคมจึงทําใหเพศชายมองตนเองมีคุณคามากกวาเพศหญิง  นอกจากนี้เพศหญิง
ยังมีความรูสึกวามีความสามารถทางดานรางกายต่ํากวาเพศชาย มีการปรับตัวไดยากกวา รวมทั้งเพศ
หญิงจะมีระดับการพึ่งพาผูอ่ืนและมีขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวันมากกวาเพศชาย (Hanlon & 
Pickett: 1984 อางใน สุบรรณ ทันดร, 2545) จากการศึกษาของ ฉันทนา   กาญจนพนัง (2530 อางใน 
สุบรรณ ทันดร, 2545) ที่พบวา อัตมโนทัศนของผูสูงอายุในเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญโดยผูสูงอายุเพศชายมีอัตมโนทัศนทางบวกสูงกวาเพศหญิง ดังนั้นความแตกตาง
ระหวางเพศชายกับเพศหญิงจึงเปนตัวแปรที่นาจะมีอิทธิพลตอความสุขหรือคุณภาพชีวิต    
  อายุ อายุเปนสวนของการพัฒนาการของบุคลิกภาพดานรางกาย สามารถใชประเมิน
ความสมบูรณของจิตใจและอารมณ ดังไดมีนักวิชาการกลาววา ผูที่มีอายุมากขึ้นจะมีประสบการณ
ในการเผชิญปญหาและมีความสามารถการแกปญหาไดดีกวาผูมีอายุนอยกวา และพบอีกวาอายุ
ที ่แตกตางกันไมทําใหผู ป วยมีความกังวลกอนการผาตัดแตกตางกัน  (อางใน  สุดถนอม  
รอดอวม, 2537)  
          2)   ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต ไดแก  
                 รายได  รายไดในที่นี้หมายถึง ปริมาณเงินที่ไดรับในแตละเดือน ซ่ึงอาจเปนรายได
จากการทํางานของตัวเองหรือจากการที่บุตรหลานสงมาใหในแตละเดือน รายไดนับวาเปนปจจัย 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญตอการดํารงชีพของครอบครัวในปจจุบัน เพราะเปนสิ่งที่ทําใหครอบครวั 
มีโอกาสที่จะไดการตอบสนองความตองการไดในดานตาง ๆ เชน มีที่อยูอาศัยที่ดี อาหารที่มีคุณคา  
การศึกษาที่สูง การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งการซื้อหาอุปกรณอํานวยความสะดวกและ
ความสุขของครอบครัว  นอกจากนั้นรายไดยังเปนปจจัยสําคัญในการเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย  
ครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะประเมินความสุขและความพึงพอใจในชีวิตต่ําลงดวย เพราะโอกาสที่จะ
ไดรับการตอบสนองความตองการในดานตางๆ ยอมลดลงไปดวย  ไมมีความสุข กังวลในเรื่องการ
ดํารงชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้นครอบครัวที่มีรายไดสูงจึงมีแนวโนมที่จะมีคุณภาพชีวิต
ที่สูงดวย 
  3)  ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต ไดแก 
  3.1) ระดับการศึกษา การศึกษาเปนการวัดประสบการณใหแกชีวิต ชวยเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตใหกับบุคคลสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม
และมีคุณภาพ  (สมจิตต สุพรรณทัศน และนิภา  มนูญปจุ, 2525) ระดับการศึกษายังมีความเกี่ยวของ
กับชนิดของอาชีพ ระดับรายได คานิยม อัตมโนทัศน รวมท้ังการปรับตัวของบุคคล กลาวคือ ผูที่มี
ระดับการศึกษาสูงจะมีตําแหนงหนาที่การงานดีกวาผูมีระดับการศึกษาต่ํา และผูที่มีอาชีพมั่นคง
มีรายไดแนนอนสามารถเก็บออมไวในยามชรา มีอํานาจในการซื้อสูง สงผลใหมีคุณภาพชีวิตสูง
ตามไปดวย 
  3.2) อาชีพ หรือการทํางานที่มีรายไดเปนของตนเอง นับวาเปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
รายได ทั้งนี้อาจเปนงานที่ทําประจํา งานพิเศษ งานชั่วคราว หรือการดําเนินธุรกิจสวนตัว การทํางาน
เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต นักสังคมวิทยาเชื่อวา บทบาทของคนทํางาน 
(Worker Role) เปนตัวกอใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต เพราะบทบาทของคนทํางานเปนบทบาทที่
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ทําใหบทบาทอื่นๆ ยังคงอยูและประสานกัน การมีอาชีพทําใหไดรับการยอมรับเปนคนที่มีคุณคา 
สามารถสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับตนเองและครอบครัว 
  3.3) ลักษณะการอยูอาศัย ในสังคมไทยถือวา ครอบครัวเปนสถาบันที่ทําหนาที่ดูแล
สมาชิกทุกคนในครอบครัว ครอบครัวจึงมีผลตอความพึงพอใจในชีวิตเพราะคูสมรสหรือบุตรหลาน
ในครอบครัวสามารถเปนที่พึ่งทางเศรษฐกิจและกําลังใจใหแกกันและกัน สมาชิกในครอบครัวตองการ 
ความรัก ความเอาใจใส ดูและทุกขสุข คอยชวยเหลือ ใหความเคารพนับถือ ยกยอง ใหความสําคัญ 
การที่สมาชิกของครอบครัวอยูในบานเดียวกันหรือปลูกบานพักอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน จะทําให
สถานภาพความสัมพันธระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางแนนแฟน อบอุนมีความสุข 
นับไดวาลักษณะการอยูอาศัยเปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต 
     3.4) การเปนสมาชิกชมรมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ จากทฤษฎีกิจกรรมถือวา ผูที่
สามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคมไดมาก ยอมมีโอกาสพบปะกับกลุมคนในสังคมและมองโลก
กวางขึ้น  รูจักการทํางานเปนกลุม การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการเปนที่ยอมรับของสังคม 
ในขณะเดียวกันยังสะทอนถึงการมีภาวะการเปนผูนําอีกดวย ถาหากไดรับการคัดเลือกกลุมหรือ
ชมรมใหทําหนาที่หัวหนากลุม นอกจากนั้นแลวการเปนสมาชิกชมรมหรือเขารวมกิจกรรมที่สวนรวม 
จัดขึ้น จะทําใหเกิดความรูสึกเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความรูสึกเสียสละและการปรับตัวใหเขากับสังคมอยาง
มีความสุข สงผลใหคุณภาพชีวิตสูงตามไปดวย 
   
2.4 แนวความคิดความกังวล 
  ความกังวลเปนภาวะทางอารมณที่บุคคลคุนเคยและประสบอยูเสมอในการดํารงชีวิต
ประจําวัน จัดเปนอารมณพื้นฐานของมนุษยที่เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแตแรกเกิดและตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต 
เปนประสบการณของความรูสึกที่ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับความผิดปกติทางดานจิตใจ แตเปรียบ 
เสมือนสัญญาณเตือนใหทราบวา มีความไมสมดุลเกิดขึ้นในจิตใจและอารมณ จึงจําเปนที่แตละ
บุคคลจะตองกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อปรับตัวรักษาสมดุลทางอารมณไว บุคคลแตละคนอาจมี
ความกังวลมากนอยแตกตางกัน ความกังวลในจิตใจระดับต่ําจะเปนตัวกอใหเกิดพลังงานและ
แรงจูงใจที่ทําใหบุคคลประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จ แตความกังวลในระดับสูงมากเกินไปก็
อาจจะเปนอันตราย ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมผิดปกติเกิดความเจ็บปวยทางรางกายถึงความผิดปกติ
ทางจิตใจชนิดรุนแรงได 
  1)  ความหมายของความกังวล 
  ความกังวล ในภาษาอังกฤษใชคําวา “anxiety” เปนคําที่มาจากภาษาลาติน คือคําวา 
“anxious” ซ่ึงไดพบวาเริ่มใชในภาษาลาติน ตั้งแต ค.ศ.1525 เมื่อศึกษาจากการแยกคํา คําวา “anx” 
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ในภาษาลาตินที่จากคําวา “angere” ในภาษาลาตินเชนเดียวกัน แปลวา หายใจไมออก อึดอัดหรือถูก
บีบรัด  ดังนั้นคําวา “anxious” จึงหมายถึงความรูสึกอึดอัด เปนสภาวะที่ไมสบายใจ เปนทุกขและ
รูสึกวาอยูในอันตรายซึ่งเปนภาวะที่มนุษยเคยมีประสบการณทุกคน (สายลดา ลดาวัลย ณ อยุธยา, 
2542)     
  ความกังวล หมายถึง ภาวะทางจิตใจและอารมณที่คอยสนองตอส่ิงคุกคามที่เผชิญอยู
ในขณะนั้นหรือคาดการณถึงเหตุการณลวงหนาวาจะเปนอันตรายหรือเกิดผลในทางเลวราย ทําให
บุคคลมีความไมสบายใจ หงุดหงิด วุนวายใจ อึดอัด หวาดกลัว ความคิดสับสนและกังวลใจ          
ซํ้าบางครั้งไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลและสาเหตุที่แทจริงได (Lewis, 1970 อางใน ดาราวรรณ   
ตะปนตา, 2527)  
  2) สาเหตุของความกังวล 
  ในสวนของการเกิดความกังวล ไดมีผูทําการศึกษาและกลาวถึงสาเหตุของการเกิด
ความกังวล เชน Melvin (1978, อางใน กนกพร สุคําวัง, 2527) กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความกังวล
ไว 3 ประการ ไดแก 
  2.1) สัญลักษณ (Symbols) คือ ความคิดเห็น (Idea) มโนทัศน (Concept) คานิยม 
(Values) และระบบของความคิด (System of Thought) ซ่ึงบุคคลจะใหความหมายของสัญลักษณ
เหลานี้ ทั้งตอส่ิงภายนอกและภายในตนเองเมื่อเกิดการคุกคามหรือสูญเสียสัญลักษณเหลานี้ จะทํา
ใหเกิดความกังวลขึ้นได 
  2.2) การคาดการณลวงหนา (Anticipation) ถึงสิ่งที่จะมาคุกคามทําใหเกิดความ
ขัดแยงเกิดไดทั้งในจิตสํานึกและจิตใตสํานึก 
  2.3) ความไมแนนอน (Uncertainty) หมายถึง ความคลุมเครือไมชัดเจนของเหตุการณ 
ในอนาคตเปนสิ่งที่ไมอาจรูได ไมแนนอน ซ่ึงบุคคลรูสึกวาเปนการคุกคามที่มีผลทําใหเกิดความ
กังวลได   
  3) ขั้นตอนของการเกิดความกังวล 
  สุวณีย  เกี่ยวกิ่งแกว (2527) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเกิดความกังวลวามีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิตใจ และอารมณ บุคคลมีความเชื่อ ความหวัง คานิยม ซ่ึงไดรวมตัวกัน
กอเปนภาพพจนที่เขามีตอตนเอง แตถาความเชื่อ ความหวัง คานิยม หรือภาพพจนที่มีตอตนเองถูก
คุกคมก็จะทําใหเกิดความไมสมดุลในอารมณ ทําใหบุคคลนั้นเกิดภาวะหวาดหวั่นไมมั่นใจ เกิด
ความรูสึกไมแนใจในการพิจารณาแกไขเหตุการณเฉพาะหนา (Sende of Helplessness and Power 
lessness) เกิดความรูสึกอึดอัด กระวนกระวายใจเกิดความเครียดมีพลังงานเกิดขึ้น ภาวะนี้เรียกวา 
ความกังวล แลวบุคคลก็จะทําการขจัดพลังงานสวนเกินอยางอัตโนมัติ โดยเปลี่ยนพลังงานออกเปน
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พฤติกรรมอัตโนมัติ เชน โกรธ เสียงดังขึ้น มีการเคลื่อนไหวของรางกายมากขึ้น หลังจากนั้นก็จะ
เกิดความรูสึกผอนคลาย เกิดความรูสึกทางจิตใจและอารมณขึ้นใหม ซ่ึงสามารถแสดงขั้นตอนของ
การเกิดความกังวลได  
  4) ลักษณะของความกังวล 
  ความกังวลมีหลายรูปแบบซึ่ง Spielberger, 1972 (อางใน สุบรรณ   ทันดร, 2545) ได
แบงลักษณะของความกังวลออกเปน 2 ประเภท คือ Triat-Anxiety (A-Trait) และ State-Anxiety  
(A-state) 
  โดยความกังวลแบบ A-Trait คือความกังวลที่เปนลักษณะประจําตัวของแตละบุคคล 
เปนลักษณะที่คอนขางจะคงที่และไมปรากฎออกมาในลักษณะของพฤติกรรมโดยตรง แตจะเปนตัว
เสริมหรือตัวประกอบของความกังวลแบบ A-State เชน เมื่อมีส่ิงเราที่ไมพึงพอใจหรือจะเปน
อันตรายมากระตุน บุคคลที่มีความกังวลแบบ A-Trait คอนขางสูงจะรับรูส่ิงที่ทําใหเกิดความไมพึง
พอใจหรือเกิดอันตรายไดเร็วกวาผูที่มี A-Trait ต่ํากวา 
  สวนความกังวลแบบ A-State คือความกังวลซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเฉพาะเมื่อมี
สถานการณเฉพาะหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจหรือเกิดอันตรายมากระตุนและ
แสดงพฤติกรรมโตตอบที่สามารถสังเกตเห็นได ในชวงระยะเวลาที่ถูกกระตุนนั้นเปนภาวะที่บุคคล
รูสึกวาตึงเครียด หวาดหวั่น กระวนกระวาย ระบบการทํางานของประสาทอัตโนมัติตื่นตัวสูงซึ่ง
ความรุนแรงและเวลาที่จะเกิดแตกตางกันไปในแตละบุคคล สวนหนึ่งมักจะขึ้นอยูกับลักษณะ        
A-Trait และประสบการณในอดีตของแตละบุคคล 
  5) ระดับของความกังวล 
  ความกังวลที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลมีระดับความรุนแรงไมเทากัน แมวาจะเกิดจากสิ่ง
เราที่เหมือนกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหมายของสิ่งเราที่มีตอบุคคลนั้นและความแตกตางของ
การรับรูของแตละบุคคลอีกดวย 
     จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตาง ๆทําใหทราบวามีนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ
มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องการแบงระดับของความกังวล เชน Stuart & Sundeen, 1987; Peplau, 
1952 (อางใน สุวณีย   เกี่ยวกิ่งแกว, 2527) ไดแบงระดับของความกังวลออกเปน 4 ระดับ คือ 
  5.1) ความกังวลในระดับต่ํา (Mold Anxiety) ทําใหบุคคลมีความตื่นตัวมากกวาปกติ
ในการเผชิญอันตราย บุคคลจะถูกกระฉับกระเฉง วองไว สามารถสังเกตและรับรูส่ิงตาง ๆ ตลอดจน
พฤติกรรมของตนไดอยางละเอียด มีการแกปญหาไดดี ใชกลไกในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม  
  5.2) ความกังวลในระดับปานกลาง (Miderate Anxiety) ทําใหสภาวะการรับรูของ
บุคคลแคบลง จดจออยูเฉพาะสิ่งที่สนใจไมสามารถรับรูส่ิงที่อยูนอกจุดสนใจได การตื่นตัวมีมากขึน้ 
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กระฉับกระเฉงมากขึ้น จนดูเหมือนลุกล้ีลุกลน ความสามารถในการแกปญหายังคงมีอยู แต
ความรูสึกอดทนนอยลง จะโกรธงายและรองไหงาย 
  5.3) ความกังวลในระดับสูง (Panic Anxiety) เปนความกังวลที่มีอยูในภาวะที่ส่ันกลัว
สุดขีด สนามการรับรูหรือสติสัมปชัญญะจะนอยมากหรืออาจไมมีเลย บุคคลจะรูสึกสับสน ไม
สามารถเผชิญปญหาใด ๆ ไดและอาจทําในสิ่งที่ภาวะปกติไมทํา เชน กาวราว รุนแรง หรือในทาง
ตรงกันขามคือมีอาการซึมเฉยไมรับรูตอส่ิงแวดลอม 
2.5 แนวคิดดานอารมณ 
  อารมณ หมายถึง การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ไดรับการกระทบหรือกระตุนใหเกิดมี
การแสดงออกตอส่ิงที่มากระตุน (เทพ  สงวนเชิดพันธ, 2548) อารมณสามารถจําแนกออกได 2 
ประเภทใหญ คือ  
  1) อารมณสุข คือ อารมณที่เกิดขึ้นจากความสบายใจ หรือ ไดรับความสมหวัง 
  2) อารมณทุกข คือ อารมณที่เกิดขึ้นจากความไมสบายใจ หรือ ไดรับความไมสมหวังผล
แหงอารมณ ไมวาอารมณสุข หรือ อารมณทุกข จะทําใหรางกายเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและจะมี
การแสดงออกของพฤติกรรมและความรูสึกตามอารมณที่เกิดขึ้น 
   องคประกอบของอารมณ (เทพ  สงวนเชิดพันธ, 2548: อางแลว) อารมณจะประกอบไป
ดวย 3 ประการ คือ  
  1)  องคประกอบดานสรีระ (Physiological dimension) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ทางรางกายที่จะตองเกิดขึ้นควบคูกับปฏิกิริยาทางอารมณ เชน หัวใจเตนเร็ว เหงื่อออกตามรางกาย 
หรือใบหนารอนผาว เปนตน อารมณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระไดมากที่สุดคือ อารมณ
กลัว และ อารมณโกรธ อารมณกลัวจะกอใหเกิดการหลั่งของฮอรโมน แอดรีนาลีนจากตอมแอด
รีนัล (Adrenal gland) สวนอารมณโกรธ จะกอใหเกิดการหลั่งของฮอรโมน นอรแอดรีนาลีน 
(Noradrenalin)   
  2)  องคประกอบทางดานการนึกคิด (Cognitive dimension) หมายถึง การมีปฏิกิริยาดาน
จิตใจที่เกิดขึ้นตอสถานการณที่กําลังเปนอยูและเกิดเปนอารมณขึ้นมา เชน ชอบ ไมชอบ หรือถูกใจ 
ไมถูกใจ เปนตน 
  3)  องคประกอบทางดานการมีประสบการณ (Experiential dimension) หมายถึง การ
เรียนรูที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแตละบุคคลซึ่งจะมีความแตกตางกันไป อารมณเปนสิ่งที่เราไมสามารถ 
สัมผัสและสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน  แตเราสามารถรูสึกถึงสภาวะทางอารมณของบุคคลที่แวดลอม
เราอยูได เชน อาจสังเกตไดจากพฤติกรรมที่มิไดแสดงออกเปนภาษาหรือคําพูด (Nonverbal language)  
เชน การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง แตอาจเกิดความสับสนในการตีความหมายได เพราะสังคมแต
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ละแหงอาจมีการแสดงออกทางอารมณที่ไมเหมือนกัน เชน การแลบลิ้นให บางกลุมชนจะถือวาเปน
การทักทาย แตในสังคมจีน ถือวาเปนการแสดงอารมณแปลกใจ หรือประหลาดใจ เปนตน 
  อารมณของมนุษยจะเร่ิมมีขึ้นนับตั้งแตเกิด ซ่ึงนักจิตวิทยาพบวาอารมณแรกของมนุษย
นั้นคือ อารมณตื่นเตน ทารกอายุ 3 เดือน จะมีเพียง อารมณเศรา และอารมณดีใจ สวนอารมณที่มี
ความสลับซับซอนจะปรากฏมากขึ้นตามวุฒิภาวะ อารมณกาวราวและรุนแรงเปนผลมาจากการที่
บุคคลเกิดความคับของใจหรือความรูสึกวาตนถูกกดขี่อยูตลอดเวลา ดังนั้นมนุษยทุกคนจึงตองเรียนรู 
วิธีการควบคุมอารมณของตนใหถูกตองตามกฎเกณฑที่สังคมแตละแหงไดกําหนดไว ก็จะทําใหดํารง 
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขยิ่งขึ้น 
 
2.6 แนวคิดดานชุมชน  
  ชุมชน หมายถึง ถ่ินฐานที่อยู ของกลุมคน ถ่ินฐานนี้มีพื้นที่อางอิงได และกลุมคน นี้มีการ
อยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอส่ือสาร รวมมือและพึ่งพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาประจําถ่ิน มีจิตวิญญาณและ ความผูกพันอยูกับ พื้นที่แหงนั้น อยูภายใตการปกครอง
เดียวกัน 
  ในปจจุบันคําวา “ชุมชน” ไดถูกนําไปใชในความหมายที่กวางออกไปจากเดิม เพราะ
ชุมชนไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน ซ่ึงปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และ 
มีผลกระทบตอโครงสรางชุมชนเดิม ดังที่ ชนินทร เจริญกุล ไดใหทัศนะวา “ลักษณะของชุมชน
ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของชุมชนตามลักษณะหนาที่ (Functional Community) มากกวาที่จะ
เปนชุมชนลักษณะทางภูมิศาสตร (Geographical Community) กลาวคือความสัมพันธของคนใน
ขอบเขตพื้นที่ (Area) จะเปลี่ยนไปเปนลักษณะของเครือขายของกลุมที่มีกิจกรรมทางสังคมตางๆ 
คลายคลึงกัน มีความสนใจรวมกัน มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน เชน ชุมชนมุสลิม หรือชุมชน จส.
100 ในกรุงเทพฯ เราไมสามารถบอกไดวาชุมชนนี้อยูตรงไหน แตทุกคนมีความรูสึกถึงความเปน
พวกเดียวกันชุมชนก็เกิดขึ้นได” ตามทัศนะของศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี (2549) ชุมชน 
หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายาม        
ทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา ซ่ึงรวมถึงการติดตอส่ือสารกัน (Communicate) 
ความเปนชุมชนอยูที่ความรวมกัน ความเปนชุมชนอาจเกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณตาง ๆ กัน 
เชน 
  1.  มีความเปนชุมชนในครอบครัว 
 2.  มีความเปนชุมชนในที่ทํางาน 
  3.  มีความเปนชุมชนวิชาการ (Academic community) 
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 4.  มีความเปนชุมชนสงฆ 
  5.  มีความเปนชุมชนทางอากาศ เนื่องจากรวมตัวกันโดยใชวิทยุติดตอส่ือสารกัน 
 6.  มีความเปนชุมชนทางอินเตอรเนต (Internet) เปนตน 
 ความเปนกลุมกอนหรือความเปนชุมชนทําใหกลุมมีศักยภาพสูงมาก เพราะเปนกลุมกอน
ที่มีวัตถุประสงครวมมีความรักมีการกระทํารวมกันและมีการเรียนรูรวมกันจากทัศนะของ
นักวิชาการขางตน ความหมายของคําวาชุมชนมีความแตกตางกันบางคลายคลึงกันบาง แตเนื่องจาก
สภาพทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ในแตละชวงเวลา ความหมายของคําวา “ชุมชน” จึงควรจะมี
ความหมายวา “ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เดียวกันหรือตางพื้นที่ก็ได แตกลุมบุคคล
เหลานั้น จะตองมีความสนใจรวมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธกัน (Relationship) มีการ
กระทําระหวางกัน (Interaction) มีความรูสึก (Sense) และมีพื้นฐานชีวิตอยางเดียวกัน” คําวา                 
“มีพื้นฐานชีวิตอยางเดียวกัน” นั้นหมายความวา มีสถาบันสังคมหรือมีระบบวัฒนธรรมที่ตอบสนอง
ความจําเปนเพื่อการดํารงอยูของมนุษย ไดแก สถาบันครอบครัว เครือญาติ การเมืองการปกครอง  
ศาสนา ศิลปะ เปนตน 
  เมื่อพิจารณาจากความหมายนี้ก็พอจะมองเห็นไดวาความเปน “ชุมชน” นั้นไมไดอยูที่
ลักษณะกายภาพ (ตองอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน) หรือข้ึนอยูกับตัวคนเทานั้น แตปจจัยช้ีขาดความ
เปนชุมชนก็คือ “ความสัมพันธระหวางคนตอคนในชุมชนนั้น” 
  ฉะนั้นหากกลาวโดยสรุป “ความเปนชุมชน” จะพิจารณาไดจากการที่คนในชุมชนมี
ความสัมพันธแบบประสานสอดคลองกลมกลืนกัน (Harmonious) คือความเปนหนึ่งเดียวกัน (Unity) 
ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติจนกระทั่งถึงระดับหมูบานและระดับเกินหมูบานหรือที่
เรียกวา Supra – village 
      ชุมชนที่มีพลังเขมแข็งนั้นมีความหมายมากยิ่งไปกวาเพียงแคการมีหมูคนมาก  ๆ           
มารวมตัวกัน แตส่ิงที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นคือ จะทําอยางไรใหกลุมคนที่หลากหลายของสังคมไมวา
จะอยูในเมืองหรืออยูในชนบท ไดมารวมคิด รวมสรางรวมกันพัฒนาทองถ่ินของตนเอง การสราง
ชุมชนใหเกิดมีพลังที่เขมแข็งจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน หากมองยอนกลับใหลึกลงไปก็จะพบวา 
ชุมชนที่มีพลังเขมแข็งนั้น เกิดจากความสมานฉันทของปจเจกบุคคลในชุมชน ระดับปจเจกบุคคล
จึงเปรียบเสมือนฟนเฟองหนึ่งในระบบจักรกลทั้งหมด ที่ทํางานกันอยางประสานสอดคลองและ
หนุนเนื่องกับฟนเฟองอื่น ๆ เพื่อใหระบบจักรกลทั้งระบบทํางานได นั่นก็หมายความวา ฟนเฟองแต
ละตัวตองรูบทบาท หนาที่ของตัวเอง และขณะเดียวกันก็ตองรูวาฟนเฟองตัวอ่ืน ๆ มีบทบาท หนาที่
อยางไร ระดับปจเจกบุคคลจึงมีความสําคัญ มีคุณคาตอมวลสมาชิกในชุมชน 
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  ส่ิงแวดลอมชุมชน หมายถึง สรรพสิ่งและสภาพตาง ๆ  ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต จับตอง
ไดและจับตองไมได ที่มีอิทธิพลตอการอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชนและ สามารถแยกพิจารณา
ไดเปน 4 มิติดังนี้ 
  1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกายภาพ เชน แหลงน้ําธรรมชาติ ปา ดิน 
อากาศ แหลงพลังงาน มลพิษ ภาวะน้ําทวม เปนตน  
  2) ดานเศรษฐกิจ หมายรวมถึง การจัดสรรทรัพยากร การทํามาหากิน การประกอบ 
อาชีพของประชาชน การมีงานทํา การมีรายได การกระจายรายได ภาวะหนี้สินและ รายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
  3) ดานสังคมและวัฒนธรรม หมายรวมถึง ที่อยูอาศัย บริการสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขชุมชน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การติดตอส่ือสารคมนาคมทั้งภายในและ ภายนอกชุมชน วัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนมรดกแกลูกหลาน และความรูสึกเปนชุมชนรวมกัน เปนตน  
  4) ดานการบริหารจัดการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการ
มีความโปรงใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีความรับผิดรับชอบ (Accountability) 
คํานึงถึงอนาคต และการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน  
2.7 แนวคิดการยายถิ่น 
  การยายถ่ิน ไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1. การยายถ่ินภายในประเทศ (internal migration) เปนการยายถ่ินภายในอาณาเขตประเทศ 
และเปนการยายถ่ินระหวางอาณาเขตระดับยอย ซ่ึงอาณาเขตระดับยอย อาจจะเปน ตําบล อําเภอ 
จังหวัด จนถึงระดับภาค 
  2. การยายถ่ินระหวางประเทศ (international migration) เปนการยายถ่ินระหวางประเทศ 
จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่น เปนการยายขามเขตประเทศ ซ่ึงอาจจะเปนการยายไปอยูอยาง
ถาวร หรือแบบชั่วคราว 

เศรษฐกิจ ของคนในชนบทมีโครงสรางรายไดจากเกษตรกรรม และภาคนอกเกษตร คือ 
จากแรงงาน ธุรกิจ ความชวยเหลือและอื่นๆ ซ่ึงพบวาสัดสวนของรายไดจากภาคเกษตรมีแนวโนม
ลดลงเหลือรอยละ 29 ในป 2537 การกระจายรายไดระหวางกลุมที่มีรายไดสูงสุดและต่ําสุดพบวา
กลุมที่มีสัดสวนรายไดนอกภาคเกษตรสูงจะมีรายไดรวมสูงกวากลุมที่มีรายไดจากภาคเกษตรเปน
หลัก ขอเท็จจริงดังกลาวเปนขอบงชี้ไดดีวาทําไมครัวเรือนเกษตรจึงมีแนวโนมที่จะแสวงหารายได
จากภาคนอกเกษตรอยูตลอดเวลา (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541)  
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การยายถ่ินมักเกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจเสมอ กลาวคือเมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโตจะมี
ความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเกษตรยังมีรายไดต่ํา จึงยังคงมีการยายจากสวนเกินของ
แรงงานภาคเกษตรสูภาคเศรษฐกิจอื่นที่ดีกวา ไมวาจะเปนการยายแบบตามฤดูกาล (Seasonal) ยาย
คร้ังเดียว (Single mover) หรือยายหลายครั้ง (repeat migrant) (ฟลิป เกสต, 2539) 

สาเหตุการยายถ่ินโดยทั่วไปสาเหตุการยายถ่ิน เกิดจากสภาพดอยพัฒนาในชนบทยากจน 
ไมมีงานทํา ผลผลิตต่ํา อาหารไมพอ ครอบครัวใหญ ความกันดาร ไมพึงพอใจในมาตรฐานความ
เปนอยู ความคาดหวังในการแกปญหาครอบครัว และผูอํานวยความสะดวก  (เนาวรัตน พลายนอย, 
2530) ผลการวิจัยในประเทศไทยพบวา การยายถ่ินมีปจจัยและเงื่อนไขคือ สภาพวางงาน 
ความสําคัญของผูอํานวยความสะดวก ความคาดหวังของครัวเรือน ปริมาณการยายไดรับอิทธิพล
จากสภาพการยาย เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และจิตวิทยาในปกอนหนา รูปแบบการยายถ่ิน
แนวโนมจะไปเชากลับเย็นมากขึ้น (เนาวรัตน พลายนอย, 2530 อางแลว)   

สิรินุช เพียรเจริญศักดิ์ (2538) รายงานการศึกษาการยายถ่ินสูอาชีพคาบริการ การเริ่มตน
เขามาในอาชีพพบวา ผูคาประเวณีประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ป จบประถมศึกษาปที่ 6 
กอนเขา สูอาชีพเคยทําเกษตรรายไดไมเกิน 1,500 บาท/เดือน ครอบครัวมีปญหาหนี้สินภายหลังมี
รายไดประมาณ 10,000 บาท/เดือน จํานวน2ใน3ของผูประกอบอาชีพ มาจากภาคเหนือโดยเฉพาะ 
จังหวัดพะเยา และเชียงราย เขาสูอาชีพผานเอเยนต  การตัดสินใจออกจากอาชีพมาจากการสมรส 
และถูกไถตัว การผลักดันใหกลับมาทําใหมเนื่องจากความลมเหลวในชีวิตสมรส ถูกผูชายทอดทิ้ง 
และมีเอเยนตคอยหางานใหเมื่อตองการทํา 

ผลการยายถ่ิน เกิดการปรับตัวในสังคม วัฒนธรรม จิตใจ แรงกดดันประชากร พื้นที่ตน
ทางการสูญเสียทรัพยากร พื้นที่ปลายทางองคประกอบประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการผลิต
เปลี่ยนไป (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2540) การยายเปนตัวเชื่อมโยงในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูยายจะ
แพรกระจายความรูและเทคโนโลยี ส่ือความคิด ทักษะ สูตนทาง การยายเปนตัวเชื่อมโยงใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูยายจะแพรกระจายความรูและเทคโนโลยี ส่ือความคิด ทักษะ สูตนทาง 
(ภัสสร   ลิมานนท, 2538) เงินจากการยายถ่ินชวยเหลือครอบครัวได ผลประโยชนจากการยายถ่ินไม
สามารถชวยใหครอบครัวมีเศรษฐกิจที่ดีกวาผูไมยายสมาชิก (วาทินี   บุญชะลักชี, 2540) 
 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
  ในเรื่องของความคิดเห็น (Opinions) นั้น เปนความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงออกดวย การพูด การเขียน การปฏิบัติ ถือไดวาเปนการแสดงออกทาง
ทัศนคติโดยมีอารมณเปนสวนประกอบและพรอมที ่จะมีปฏิกิริยาตอสถานการณภายนอก     
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(สุชา  จันทรเอม และสุรางค  จันทรเอม, 2520) ซ่ึงความคิดเห็นของบุคคลจะเกี่ยวกับพื้นฐาน
ประจําตัวบางอยาง เชน พื้นความรู ประสบการณในการทํางาน การติดตอระหวางบุคคลนั้นเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลและกลุมมีความคิดเห็นไปทางทิศหนึ่งทางใด จะเปนรากฐานในการ
กอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงนั้น ๆ ในการลงความคิดเห็นที่เกิดจากขอเท็จจริงซึ่งแตละอยางนั้นอาจ
มองไปถึงความเชื่อ การตัดสินใจ ความรูสึกประทับใจที่ไมไดมาจากการพิสูจนหรือช่ังน้ําหนักวา
เปนการถูกตองหรือไม และเป ็นการยากที่จะแยกเจตคติและความคิดเห็นออกจากกันโดยเด็ดขาด 
เพราะทั้งเจตค ิตและความคิดเห็นมีลักษณะคลายคลึงกัน แตลักษณะของความคิดเห็นจะไมลึกซึ้ง
เหมือนเจตคติ หากมองทางดานทัศนคตินั้นความคิดเห็นตองไปดวยกันเสมอ ถาบุคคลมีทัศนคติ
อยางไรก็จะแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปนั้น ถาเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นก็จะเปลี่ยนไปดวย 
ซ่ึงทั้งสองอยางอยูภายในจิตสํานึกของคนและสอดคลองกับพฤติกรรมของคน ในการกระทําและ
การแสดงออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ความคิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีตอเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งโดย เฉพาะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนไปตามขอเท็จจริง (Fact) และทัศนคติ 
(Attitude) ของบุคคลในขณะที่ทัศนคติแสดงถึงความรูสึกทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็น
จะเปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อใหงายตอการเขาใจ  
2.9 แนวคิดความขัดแยง 
  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (หนา 137) เปนคํากิริยา 
หมายถึง ไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว แยงกัน ไมลงรอยกัน (หนา 675) เปนคํากิริยา หมายถึง ไมตรงหรือ
ลงรอยเดียวกัน ตานไว ทานไว 
  อรุณ  รักธรรม (2527) ไดใหความหมายของความขัดแยงในแงของการบริหารองคการไว
วา “ความขัดแยงขององคการ คือ ความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชิกหรือกลุมในองคการ 
เกิดขึ้นจากขอเท็จจริงที่วา ทุกฝายมีสวนรวมในทรัพยากรที่จํากัดหรือมีความแตกตางกันในดานสถาน 
สภาพเปาหมาย คานิยม หรือการรับรูทัศนคติความเชื่อ ซ่ึงแตกตางกันและไมเห็นพองตองกัน ตางก็
จะแสดงทัศนะของตนเองใหเดนกวาคนอื่นหรือกลุมอื่น หรือเกิดจากความตองการไมไดรับการ
ตอบสนอง” จากความหมายของความขัดแยงในหลายทัศนะอาจสรุปไดวา “ความขัดแยง คือความ
ไมลงรอยกันระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุม หรือกลุมตอกลุม ความไมลงรอยกันนี้อาจเปน
ดานความรูสึก ความคิดเห็น ความตองการเปาหมาย หรืออุดมการณก็ได เมื่อเกิดปญหาความไมลง
รอยกันขึ้น แตละฝายจะพยายามตอสูดิ้นรนหาวิธีการเพื่อจะใหไดมาซึ่งชัยชนะหรือโนมนาวดึงดูด
ใหอีกฝายหนึ่งมาเปนพวกของตนหรือเห็นพองกับตน”   
  แนวคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับความขัดแยง สรุปไดวาแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง แบงได
ชัดเจน 2 แนวคิด คือ 
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  1) แนวคิดเดิม ถือวาความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมจําเปน และเปนผลรายทั้งในสวนบุคคลและ
องคการ เปนสัญญาณของความผิดพลาดบางอยางขององคการ หรือเปนความลมเหลวของการ
บริหาร คนสวนมากจึงหลีกเลี่ยงและกลัวการมีความขัดแยง ความขัดแยงจึงเปนสิ่งที่ตองเก็บกด 
หลีกเลี่ยง หรือกําจัดใหหมดไป ใครกอปญหาความขัดแยงคือตัวปญหาขององคการ 
  2) แนวคิดใหม ถือวาความขัดแยงเปนเรื่องปกติที่มีในสังคม และเปนสิ่งที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได มีทั้งคุณและโทษ ความขัดแยงจึงมิใชส่ิงแปลกประหลาดหรือส่ิงที่นารังเกียจแตเปนสิง่
ที่ควรศึกษาใหเขาใจจนสามารถใชประโยชนจากความขัดแยงได โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย 
ตอง อาศัยความขัดแยงเปนเครื่องหลอเล้ียง เพราะจากการขัดแยงนั้นจะเกิดมติอันถูกตอง เปน
ประโยชนตอประชาชนและบานเมืองอยางแทจริง” ซ่ึงตรงกับแนวคิดที่วา ความขัดแยงบางอยาง
จําเปนตองมีเพื่อเปนการกระตุนใหองคการไมเฉื่อยชา และมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแตความ
ขัดแยงนั้นจะตองอยูในระดับที่พอเหมาะไมสูงหรือต่ําเกินไป 
 
2.10 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
                      สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมรวมกับสถาบันนโยบายศึกษา (2539)             
ไดกลาวถึงการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือในการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการ  ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมตอสังคมและประชาชนทั่วไป การ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย เร่ิมตนเมื่อมีการตรารพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 และโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว ในป 
พ.ศ. 2524 ไดมีการประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 10 ประเภท ตอมาป 
พ.ศ. 2535 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
และมีการออกประกาศกําหนดใหโครงการพัฒนารวม 22 ประเภท ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผลใหมีการใชการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมกวางขวางยิ่งขึ้น โดยกระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง 
                      ประชาชนรวมทั้งองคการพัฒนาเอกชนไดมีบทบาทในการใหความเห็นตอการ
ดําเนินการของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญมากขึ้นหลายโรงการ พบวามีประเด็น
ขอขัดแยงซึ่งหาขอยุติไดยาก แนวคิดที่สําคัญในการแกปญหาความขัดแยงคือการใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาโครงการตั้งแตขั้นตนของการพัฒนาโครงการ รวมทั้งไดรับทราบให
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ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
                        แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทาง
สังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในปจจุบันเปนการศึกษาที่ไดใหความสําคัญตอความคิดเห็นของประชาชน ความ
หวงใยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอตน ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น (สํานักงาน
นโยบายฯ, 2539) 
 
2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     การศึกษาผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน จังหวัด
เชียงใหม – จังหวัดแมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม จากการคนควาพบวาไดมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ เชน    
   สายลดา  ลดาวัลย ณ อยุธยา (2542) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสราง
เขื่อนสิริกิติ์ พบวาคุณภาพดานวัตถุวิสัย ไดแก มาตรฐานความจําเปนพื้นฐานท ี่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ดานจิตวิสัย ไดแก ความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูและโอกาสในดาน
ตาง ๆ ความพอใจใจชีวิตของตนเอง (อัตมโนทัศน) นอกจากนี้ การศึกษาไดพบวา คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรอพยพทั้ง 4 ตําบล ผานเกณฑมาตรฐาน จปฐ. ตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เพียง
บางขอ ขอซ่ึงไมผานเปนปจจัยช้ีวัดดานสุขอนามัยและสาธารณสุข ดานการศึกษาและปญหาสังคม
ถึงแมวาราษฎรอพยพ ไมมีคุณภาพชีวิตตามเกณฑมาตรฐาน จปฐ. แตพวกเขามีความพึงพอใจใน
สภาพความเปนอยูและชีวิตของตนเองและปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
ไดแก เพศ และรายได  และ ศักดิ์ชัย  ทวีศักดิ์ (2531) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา องคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตมีจํานวนทั้งสิ้น 17 
ปจจัย เรียงตามลําดับ ไดแก รายได ชีวิตครอบครัว ที่อยูอาศัย การมีงานทํา สุขภาพพลานามัย  
อุปกรณเครื่องใชภายในบาน อุปกรณในการประกอบอาชีพ การสาธารณูปโภค อาหาร การศึกษา  
การมีคุณธรรม ความสัมพันธกับเพื่อนและสังคม ที่ดิน การประกอบอาชีพ การประหยัด การไมมี
หนี้สิน ความปลอดในชีวิตและทรัพยสิน และการพักผอนหยอนใจ     
                    เกียรติศักดิ์  เตียวกุล (2542) ไดศึกษาการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟา
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มีความเห็นโดยรวมในดานบวก โดยเห็นดวยในระดับมากกวา โรงไฟฟามีประโยชนตอชุมชนและ
มีผลดีในการสรางงานและสรางรายไดใหกับประชาชนมีความคิดเห็นในดานลบ เห็นดวยในระดับ
มากที่สุดวาผลกระทบดานลบกรณีไมสามารถนําน้ําฝนมาใชในการอุปโภคบริโภค และมีผลตอ
สุขภาพโดยสงผลใหเกิดความเจ็บปวย อาทิ แสบจมูก เจ็บคอ และเปนหวัดบอย ๆ ความคิดเห็นตอ
การบริการทางการแพทย พบวา ประชาชนสวนใหญเคยใชบริการทางการแพทยและมีระดับ
ความเห็นวา การบริการทางการแพทยที่ กฟผ.จัดใหมีความเหมาะสมมากที่โดยเฉพาะดานการ
บริการ 
  ความตองการระยะสั้นของประชาชนมากที่สุดคือตองการน้ําสะอาด เพื่อใชอุปโภคบริโภค 
ใหมีการตรวจสุขภาพฟรี ชดเชยเงินกรณีเกิดความเสียหายโดยเร็วที่สุด ดานเศรษฐกิจคือการหา
แหลงสินคาราคาถูกใหชาวบาน ดานการสนับสนุนการศึกษาคือ การพัฒนาเทคโนโลยีในโรงเรียน 
ดานสังคมใหดูแลปญหาอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ความตองการระยะยาวมากที่สุดคือใหดําเนินการ
ดานเทคนิคโดยการใหติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรออกไซดในทุกโรงไฟฟา เพื่อลดปญหาดาน
สุขภาพและทรัพยสิน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหเหมาะสม และมีการให
ความรูความเขาใจในการปองกันอันตรายจากมลภาวะดวย ในภาพรวมแลวประชาชนสวนใหญมี
ความเห็นทั้งบวกและลบ แตไดมีการสรางงานสรางรายได แระกอบกับการดูแลเอาใจใสในดาน
สุขภาพและดานอื่น ๆ ของ กฟผ. แตใหดําเนินการดานเทคนิคติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรออกไซด 
ทุกโรงไฟฟาดวย 
   ศุภรัตน จันทรตะธง (2544) ไดศึกษาผลกระทบของโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
และบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา การกอสรางไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอโครงการกอสรางในระดับดี ในดานความพึงพอใจโดยภาพรวม 
มีความพึงพอใจตอการดําเนินการของเทศบาลเมืองลําพูน อยูในระดับพอใจคอนขางมาก ดานความ
เขาใจที่มีตอโครงการพบวา ยังไมมีความเขาใจเทาที่ควร สวนปญหาอุปสรรคพบวา มีปญหา
อุปสรรคในดานการจราจรและการกอสรางและตองการใหชวยเหลือดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวนี้ดวย สรุปแลวประชากรกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานบวก 
 วันชัย  มธุรวาทิน (2546) การจัดการปญหาที่เกิดผลกระทบของการกอสรางเขื่อน
ขนาดใหญ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุมแมน้ําปาสัก อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบวา การ
จัดการปญหาที่เกิดผลกระทบของการกอสรางเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ประสบผลสําเร็จไดเพราะไดรับ
ความรวมมือจากราษฎรและเจาหนาที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกฝายมีความพึงพอใจผลที่ไดรับ
จากการแกไขปญหาผลกระทบในดานตาง ๆ และราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปา
สักชลสิทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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  สุบรรณ  ทันดร (2545) ไดทําการศึกษาความกังวลเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของ
ครูสหวิทยาเขตสามัคคี จังหวัดเชียงราย พบวา โดยภาพรวมของขาราชการครูสังกัดโรงเรียนสห
วิทยาเขตสามัคคี จังหวัดเชียงราย มีความกังวลตอการปฏิรูปการศึกษาในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความกังวลจําแนกตามสภาพสวนบุคคลพบวา ขาราชการที่มี ตําแหนงหนาที่และ
โรงเรียนที่สังกัดมีระดับความกังวลไมแตกตางกัน ขณะที่ขาราชการครูที่มีอายุราชการแตกตาง
กันมีระดับความกังวลแตกตางกัน สําหรับระดับความกังวลจําแนกตามปจจัยที ่เกี่ยวของกับ
ความวกังวลทั้ง 4 ดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง 
  ศึกษาวิจัยระดับคุณภาพชีวิตของประชากรที่อพยพ เนื่องจากการกอสรางเขื่อนรัชชประภา   
(เลอลักษ รัตนรักษ, 2529 อางใน สุวภาคย เบญจธนวัฒน, 2542) โดยศึกษาคุณภาพชีวิตดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการขั้นพื้นฐาน ดานความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูตลอดจนระดับ
คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชากร พบวา ประชากรที่อพยพเนื่องจากการกอสรางเขื่อนรัชชประภา
มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี (ระดับปานกลางและสูง) ไมพบกลุมที่มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา 
  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ไดรวบรวมมา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา 
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน จังหวัดเชียงใหม – แมฮองสอน: 
กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 
2.12 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  การศึกษาผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการกอสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพานจังหวัด 
เชียงใหม – แมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง    
จังหวัดเชียงใหม ไดสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 
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ภาพ 2.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชุมชน 

โครงการกอสรางสถานขีนสงระบบ
สายพาน 

แนวคิดและทฤษฎ ี
1. แนวคดิการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 
2. แนวคดิการประเมินผลกระทบทาง
สังคม 
3. แนวคดิเกีย่วกับคณุภาพชวีิต 
4. แนวความคดิความกังวล 
5. แนวคดิเกีย่วกับความคิดเห็น 
6. แนวคดิความขัดแยง 
7. แนวคดิดานชุมชน 
8. แนวคดิมีสวนรวมของประชาชน 
 


