
 
บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาผลกระทบจากการสรางสถานีระบบขนสงดวยสายพาน จังหวัดเชียงใหม–
แมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม     
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงระดับผลกระทบดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กอสรางสถานี
ตนทางการขนสงดวยระบบสายพาน บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม   
 วิธีการศึกษา มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนการศึกษาจากเอกสารของโครงการ
กอสรางสถานีระบบขนสงดวยสายพานจังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน ขั้นตอนที่สองเปนการเขา
รวมศึกษาสนทนากลุมในเบื้องตนกับประชาชนหมูบานดงปาลัน ขั้นตอนที่สามเปนการสํารวจพืน้ที่
บานดงปาลันที่จะเปนสถานที่กอสรางสถานีฯ ขั้นตอนที่ส่ีเปนการนําแบบสอบถามใหกับประชาชน
ในพื้นที่บานดงปาลันตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนที่หา นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณถูกตองแลววิเคราะหประมวลผลโดย หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม การสังเกต ไดนํามาเขียนบรรยาย
เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ขั้นตอนที่หก ตรวจสอบขอมูลให
ตรงตามวัตถุประสงคโดยการนําเสนอในลักษณะการบรรยายวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัย 
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  5.1.1 การดําเนินการกอสรางสถานีระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน      
สถานีตนทางที่ไดกําหนดขึ้นที่บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จึงไดมี
การศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment: EIA.) ในพื้นที่วา
ประชาชนในพื้นที่จะมีความกังวลตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะมากนอยหรือไมอยางไร ผลการศกึษา
โดยใชตอบแบบสอบถามซึ่งมี 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนการสอบถามถึงขอมูลของบุคคลทั่วไป จํานวน  
15 ขอ ตอนที่ 2 เปนการสอบถามถึงสภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บานดงปาลัน จํานวน 
10 ขอ ตอนท่ี 3 เปนการใหแสดงความคิดเห็นดานความกังวลของประชาชนที่มีตอผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางสถานี จํานวน 25 ขอ และความกังวลของประชาชนที่มีตอผลกระทบ
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ที่อาจเกิดขึ้นหลังการกอสรางโครงการเสร็จหรือระหวางการดําเนินธุรกิจประกอบการขนสงดวย
สายพาน จํานวน 25 ขอ แบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบ 
  5.1.2 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี ้

ตอนท่ี 1 จากขอมูลสวนบุคคล ที่ไดจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศชายมากกวา สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป ดานการศึกษาสวนใหญจบระดับประถมศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท สวนใหญแตงงานแลว สวนอาชีพ สวนใหญมีอาชีพหลัก 
คือ เกษตรกรรม/เล้ียงสัตว อาชีพรอง คือ รับจาง/การทอผา การถือครองที่ดิน สวนใหญถือครอง
ที่ดินที่อยูอาศัยนอยกวา 1 ไร/1-2 ไร สภาพการใชที่ดินทําการเกษตร สวนใหญเชาที่ดินของผูอ่ืนทํา 
สวนการถือครองที่ดินทําการเกษตรนั้น สวนใหญถือครองมากกวา 2 ไร รายได สวนใหญ มีรายได
ตอปนอยกวา 30,000 บาท สวนใหญครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม มีฐานะพอมีพอกิน ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในหมูบาน สวนใหญมีฐานะพอมีพอกิน                      
  ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตพบวา สวนมากจะทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการกอสรางสถานีกระเชาลอยฟา โดยสวนใหญทราบขาวจากผูนําชุมชน ความเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เห็นดวยกับการสรางสถานีกระเชาลอยฟา มีความเห็นวาเกิดผล
ดีตอประชาชนในหมูบานมาก นอกจากนั้นยังเห็นวาสภาพเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูของ
หมูบานจะดีขึ้น และสวนใหญ เห็นวาการสรางสถานีกระเชาลอยฟาจะทําใหเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน  นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และความเปนอยู
ของประชาชน ในสวนของการเปลี่ยนแปลงสวนใหญเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสวน
ใหญมีความภูมิใจที่มีกระเชาลอยฟาทําใหจังหวัดเชียงใหม มีช่ือเสียงขึ้นอีกระดับหนึ่ง   
 ตอนที่ 3 ความกังวลของผูตอบแบบสอบถามในการกอสรางสถานีกระเชาลอยฟา         
ในระหวางการกอสราง พบวา ความคิดเห็นในดานความกังวลของผูตอบแบบสอบถามในการ
กอสรางสถานีกระเชาลอยฟา ในระหวางการกอสราง สวนใหญอยูในระดับนอย และอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 1 ขอ ใน จํานวนทั้งหมด 25 ขอ คือ ปญหายาเสพติดที่อาจจะระบาดในชุมชน    
ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาในระหวางการกอสรางสถานีกระเชาลอยฟาขึ้น จํานวนของ
ประชากรยอมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแรงงานที่เขามารับจางในการกอสรางโครงการจีง อาจนําไปสูการ
นํายาเสพติดเขามาระบาดในชุมชน 
  สวนความกังวลของผูตอบแบบสอบถามในระหวางดําเนินการประกอบธุรกิจภายหลังมี
สถานีกระเชาลอยฟาแลว พบวา โดยภาพรวม ความกังวลของผูตอบแบบสอบถามในระหวาง 
ดําเนินการประกอบธุรกิจ สวนใหญอยูในระดับนอย แตที่พบความคิดเห็นตอความกังวลที่อยูใน
ระดับปานกลาง มีจํานวน 1 ขอ จากจํานวนทั้งหมด 25 ขอ คือ ปญหาการจางแรงงานตางดาวของ



 64 

ผูประกอบการ เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามกลัววาจะถูกแยงงานเนื่องจากการจางแรงงานตางดาว
จะมีคาแรงถูกกวาแรงงานในพื้นที่  
 อาจสรุปไดวา การศึกษาวิจัยผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการสรางสถานีขนสงดวย
ระบบสายพาน จังหวัดเชียงใหม–แมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ประชากรกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ไดกําหนดไว จํานวน 125 ตัวอยาง 
แตไดรับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 93 ชุด ไดนํามาดําเนินการตามกรรมวิธีเพื่อหาคาความถี่       
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 
  1.   ประชากรกลุมตัวอยางที่ไดแสดงความคิดเห็นดานความกังวลในระหวางการ
กอสรางสถานีตนทาง มีความกังวลในระดับนอย จะเห็นไดวาการที่ประชาชาชนในพื้นที่มีความ
กังวลอยูในระดับนอยนั้น เนื่องจากการรับรูขอมูลขาวสารในรายละเอียดรถกระเชาลอยฟาและของ
โครงการกอสรางพอสมควร เมื่อส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ซ่ึงจะนําความเจริญมาสูชุมชน จะเปน
ในดานเศรษฐกิจซึ่งเปนปญหาหลักของสภาพความเปนอยูของประชาชนทั่วไปจะมีการสรางงาน 
สรางอาชีพ มีรายได อาจทําใหสภาพความเปนอยูดีขึ้น สวนปญหาที่อยูในระดับปานกลางเปน
ปญหาพื้นฐานที่มีอยูเดิมและเปนปญหาที่ไมรุนแรงสามารถรวมมือกันแกไขได 
  2.   ประชากรกลุมตัวอยางที่ไดแสดงความคิดดานความกังวลหลังจากการกอสรางสถานี
ขนสงดวยระบบสายพานตนทางเสร็จแลวหรือระหวางเปดดําเนินธุรกิจ มีความกังวลในระดับนอย 
คือปญหา ปญหาการจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการซึ่งปญหานี้ผูประกอบการตองใหความ
รวมมือ วางแผนและปองกันกับทางเจาหนาที่ของรัฐ องคกรสวนทองถ่ินรวมทั้งผูนําในชุมชน อยาง
ตอเนื่องพรอมทั้งจัดใหมีกิจกรรม รณรงค ในดานตาง ๆ รวมกับประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้ง
พิจารณาใหสิทธิพิเศษประชาชนในพื้นที่ในการที่จะสมัครเขาเปนพนักงานของโครงการ  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาผลกระทบจากการสรางสถานีระบบขนสงดวยสายพาน จังหวัดเชียงใหม–
แมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ศึกษาถึงผลกระทบดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กอสรางสถานีตนทาง บานดงปาลัน 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ การสนทนาและการสังเกตพฤติกรรมประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดมีการตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นตอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นที่กอใหเกิดเปนความกังวลของ
ตนเองและครอบครัวนั้น โดยภาพรวม ความกังวลของผูตอบแบบสอบถามในการกอสรางสถานี
กระเชาลอยฟา สวนใหญอยูในระดับนอย 
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 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานความกังวล จากการตอบแบสอบถามของประชาชน
ในพื้นที่กอสรางโครงการสถานีขนสงดวยระบบสายพาน บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับนอย ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความเห็นดวยกับโครงการ
กอสรางสถานีกระเชาลอยฟา  ระหวางจังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน  ซ่ึงเหตุผลที่ ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวย จากปจจัยหลาย ๆ ประการ คือ   
  1. ผลดีที่จะเกิดกับคุณภาพชีวิต ดานเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ มองวาหากมีการ
กอสรางโครงการเกิดขึ้น                                             
    1.1 มีการจางงานเกิดขึ้น ประชาชนหวังวาจะไดมีอาชีพที่แนนอน โดยไมตอง
คํานึงถึงปญหาตาง ๆ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชนน้ําทวม ฝนแลง ราคาผลิตผลไมดี   
   1.2 เกิดการพัฒนาอาชีพ หากโครงการกอสรางเสร็จ จะมีการจางงานเกี่ยวกับดาน
บริการตาง ๆ เชนการบริการนักทองเที่ยว การบริการดานรักษาความปลอดภัย     
   1.3 เกิดรายไดจากแหลงรายไดใหม ที่เกิดจากการกอสรางโครงการทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน การนําวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในชุมชนมาเปนสินคาจําหนายแกบุคคลทั่วไปตลอดจน
นักทองเที่ยว องคกรสวนทองถ่ินมีรายไดจากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 
  2.   ผลดีที่เกิดกับคุณภาพชีวิตดานสังคมของชุมชนในพื้นที่หากมีโครงการเกิดขึ้นจะมี
การเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
   2.1  การเปลี่ยนแปลงของสาธารณูปโภค ของชุมชนในพื้นที่กอสรางโครงการ เชน  
ถนน, ไฟฟา, ประปา อาจไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
   2.2  เกิดการพัฒนาดานสาธารณสุข เชน การดูแลเรื่องความสะอาดของชุมชน ความ
เปนระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัยจากโรคภัย สืบเนื่องจากการบริโภค และบริการทางดานสังคม
อ่ืน ๆ เชนความปลอดภัยและการมีระเบียบของสังคมจะไดรับการเอาใจใสมากขึ้น 
   2.3  ทําใหชุมชนบานดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนที่รูจักของบุคคล
ทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ การติดตอส่ือสารคมนาคมทั้งภายในและภายนอกชุมชนดีขึ้น
ซ่ึงจากการที่ประชาชนในหมูบานดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นดวยกับ
การกอสรางโครงการสถานีขนสงดวยระบบสายทาน ดวยหลักการและเหตุผลทางวิชาการ           
จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยาถาน 
2530) ระบุไววาคุณภาพชีวิตประกอบดวยคํา 2 คํา คือ คุณภาพ หมายถึง ลักษณะประจําของบุคคล
หรือส่ิงของและ ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู ดังนั้นคุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะความเปนอยูที่ดี
ของบุคคล ประภาพร  จินันทุยา (2536) กลาวถึงคุณภาพชีวิต ระดับการดํารงชีวิตในปจจุบันตามการ
รับรูองคประกอบตาง ๆ ที่เปนดังบงชี้ ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ,สุขภาพ,สภาพแวดลอมการ
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พึ่งพาตนเองและการทํากิจกรรมประจําวันซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกันแนวคิดเกี่ยวกับความ
คิดเห็น เปนความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในเรืองใดเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงออกดวยการพูด, การ
เขียน, การปฏิบัติ, ถือไดวาเปนการแสดงออกทางทัศนคติโดยมีอารมณเปนสื่อประกอบ และพรอม
ที่จะมีปฏิกิริยาตอสถานการณภายนอก (สุชา  จันทรเอม และสุรางค  จันทรเอม, 2520)  
            ศุภรัตน  จันทรตะธง (2544) ไดศึกษาผลกระทบของโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
และบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา การกอสรางไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอโครงการกอสรางในระดับดี ในดานความพึงพอใจโดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจตอการดําเนินการของเทศบาลเมืองลําพูน อยูในระดับพอใจคอนขางมาก  
ดานความเขาใจที่มีตอโครงการพบวา ยังไมมีความเขาใจเทาที่ควร สวนปญหาอุปสรรคพบวา         
มีปญหาอุปสรรคในดานการจราจรและการกอสรางและตองการใหชวยเหลือดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวนี้ดวย สรุปแลวประชากรกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานบวก 
            ดานการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความกังวลที่เปน
ปญหาระหวางการดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน ผูตอบ
แบบสอบถามมีความกังวลอยูในระดับนอย เกี่ยวกับปญหา ดังตอไปนี้คือ ปญหายาเสพติดที่อาจ
ระบาดในชุมชน  ปญหาการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะในชุมชน และปญหาการจราจรและเกิด
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ ถือวาเปนปญหาพื้นฐาน ซ่ึงเมื่อมีโครงการเกิดขึ้น ปริมาณยานพาหนะยอม
เพิ่มขึ้น  การจราจรเริ่มหนาแนนกวาเดิม การเกิดอุบัติ เหตุมีจํานวนเพิ่มขึ้น  ทั้ง  2 ปญหานี้ 
ผูประกอบการตองมีการวางแผนการกอสรางใหดีโดยเฉพาะทางเขา-ทางออกของโครงการ         
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ สวนทางเจาหนาที่ รัฐตองมีการประชาสัมพันธรณรงค การใช
ยานพาหนะไดถูกตอง ใหความรูและความเขาใจ เพื่อใหการขับขี่ยานพาหนะอยางปลอดภัย         
การปรับปรุงระบบการจราจรรวมถึงปายบอกทางอยางชัดเจน รวมถึงการรวมมือกับผูนําชุมชน     
ไดชวยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบการใชรถใชถนนอยางเครงครัด โดยปญหาดังกลาวสอดคลองกับ
แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีการคมนาคมขนสง เปนการศึกษาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการในดานการคมนาคม ไดแก ทางบก, ทางน้ํา, ทางอากาศ    
โดยพิจารณาจากความสามารถในการรองรับกิจกรรมดานการขนสงในระหวางกอสราง หรือ หลังมี

โครงการ  ที่มีตอวิถีชีวิตปกติของชุมชน เชน ผลกระทบทางดางการจราจร ผลกระทบดานเสียงและ 
ฝุนละออง อันเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ 

            ปญหาการยายถิ่นเขามาทํามาหากินในชุมชนและ ปญหาการจางแรงงานตางดาว
ของผูประกอบการ 



 67 

            จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในพื้นที่ การกอสรางสถานีขนสงระบบ
สายทานมีความกังวลกับการยายถิ่นเขามาในชุมชน เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นแลวปญหาที่กังวล
คือ เมื่อมีประชาชนยายเขามาทํามาหากิน พ้ืนที่อยูอาศัยจะถูกจับจองเชา ซื้อ มีการอุปโภค 
และ บริโภคเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่อยูเดิมเกิดความกังวลวาจะโดนแยงที่ทํามาหากิน  ปญหา
นี้ทางเจาหนาที่ของรัฐและองคการบริหารสวนทองถิ่นตองเขามาจัดระเบียบทั้งดานที่อยูอาศัย  
การอุปโภค บริโภค ใหเพียงพอตอผูอาศัยใหม และประชาชนที่อยูในพื้นที่มากอน รวมทั้งมี
การตรวจเอกสารทางของราชการของผูท่ียายถิ่นเขามาไดถูกตองเพื่อสะดวกแกการจัดระเบียบ
ของชุมชน สวนปญหาการจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการ ซึ่งเปนปญหาที่ผูตอบ
แบบสอบถามมีความวิตกกังกล เพราะปจจุบันแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน  พวกแรงงาน
ตางดาวเหลานี้จะมีพวกที่ชอบกอคดีชิงทรัพย, ลักขโมย ประปนอยูดวย ในเรื่องนี้เจาหนาที่
ของรัฐและผูนําชุมชน องคกรทองถิ่น จะตองชวยกันควบคุมตรวจสอบและปองกันโดยหากมี
การกอสรางโครงการ จะตองมีการตกลงกับเจาของโครงการเกี่ยวกับเรื่องแรงงานตางดาวที่
ผูประกอบการจางมาใหเรียบรอย สามารถใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบไดทุกเวลา หากควบคุม
และจัดระเบียบใหดีปญหาความกังวลของผูตอบแบบสอบถาม ท้ังการยายถิ่นและแรงงานตาง
ดาว คงไมมีเกิดขึ้นปญหาการยายถิ่นเขามาทํามาหากินในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดการยาย
ถิ่นดังนี้ 
            การยายถิ่นมักเกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจเสมอ กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโต
จะมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเกษตรยังมีรายไดตํ่า จึงยังคงมีการยายจาก
สวนเกินของแรงงานภาคเกษตร สูภาคเศรษฐกิจอื่นที่ดีกวาไมวาจะเปนการยายแบบตาม
ฤดูกาล Seasonal ยายครั้งเดียว single mover หรือยายหลายครั้ง repeat migrant (ฟลิป เกสต, 
2539) 
             สาเหตุการยายถ่ินโดยทั่วไปเกิดจากสภาพดอยพัฒนาในชนบทยากจน ไมมีงานทํา
ผลผลิตต่ํา อาหารไมพอ ครอบครัวใหญ ความกันดาร ไมพึงพอใจในมาตรฐานความเปนอยู ความ
คาดหวังในการแกปญหาครอบครัว  และผูอํานวยความสะดวก (เนาวรัตน  พลายนอย, 2530) 
             ปญหาทางดานการตลาด  การคาขายสินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ผูตอบแบบสอบถามมี
ความกังวล จะเกิดการแขงขัน ในการจําหนายสินคาในชุมชน จากบุคคลภายนอกชุมขน เพิ่มมากขึ้น  
ในทางปองกันแกไข เจาหนาที่องคกรสวนทองถ่ินตองเขามาจัดระเบียบใหมีตลาดกลางเพิ่มขึ้นไว
รองรับ ประชาชนและนักทองเที่ยวทั่วไปหากโครงการกอสรางเสร็จแลว เปนผลดีกับองคกร
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ทองถ่ินจะไดมีรายไดจากการมีตลาดกลางไวจําหนายสินคา สวนประชาชนในพื้นที่ก็จะไดมีที่
จําหนายสินคาเพิ่มขึ้นเปนกรสรางรายไดใหกับชุมชน 
             ปญหาการใชพลังงานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง ความกังวลของผูตอบแบบสอบถาม เกรงวา
เมื่อมีการกอสรางโครงการเกิดขึ้นจะทําใหกระแสไฟฟาในชุมชนจะไมพอใชรวมทั้งการบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงบริเวณใกลเคียงอาจไมเพียงพอ เจาหนาที่โครงการกอสรางจะตองขอติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา แยกเฉพาะของโครงการโดยตรง จากการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อปองกันการขาด
กระแสไฟฟาของชุมชน สวนปญหาน้ํามันเชื้อเพลิง หากโครงการเริ่มกอสรางก็จะมีบริษัทมาสราง
ปมน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางแนนอน เพราะบริเวณขางเคียงพื้นที่กอสรางโครงการมีปมน้ํามันเปดบริการ
แลวอยู 4 ปม ปญหาเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงคงไมเกิดขึ้น 
             ปญหายาเสพติดที่อาจจะระบาดในชุมชน และปญหาเด็กเรรอนที่จะมีขึ้นในพื้นที่ทั้ง 2
ปญหานี้  เปนปญหาทางสังคม ผูตอบแบบสอบถามมีความกังวลวาหากมีการกอสรางโครงการ
เกิดขึ้น จะตองมีการแพรระบาดของยาเสพติดมากขึ้น และปญหาเด็กเรรอนที่อาจจะมาจากแรงงาน
ตางถิ่นหรือครอบครัวของแรงงานตางดาว การปองกันและแกไขคงตองอาศัยจากทุกฝายรวมกันไม
วาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ, องคกรสวนทองถ่ินรวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน  
โดยเฉพาะยาเสพติดทุกฝายจะตองชวยกันสอดสองดูแล ไมใหมีการลักลอบจําหนายยาเสพติดใน
พื้นที่และบริเวณใกลเคียง  หากพบตองแจงใหเจาหนาที่ตํารวจเพื่อจัดการอยางเด็ดขาด ผูใหญใน
หมูบานตองดูแลบุตรหลานของตนใหดีไมไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติด ผูนําหมูบานตองมีการจัดกิจกรรม
รณรงค ลดละกับสิ่งเสพติด เปนประจําในหมูบาน สวนปญหาเด็กเรรอนหากพบเห็นก็แจงให
เจาหนาที่ประชาสงเคราะหของอําเภอแมแตงเพื่อจะนําเขาสถานที่ ซ่ึง อําเภอแมแตงมีมูลนิธิบาน
เมตตาไวรองรับอยูแลว ดวยหลักการและเหตุผลทางราชการ จากแนวคิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมรวมกับ
สถาบันนโยบายศึกษา (2539) ไดกลาวถึงการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือในการ
ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ  ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมตอ
สังคมและประชาชนทั่วไป  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเริ่มตนเมื่อมีการ
ตรารพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 และโดยอาศัย
อํ า น า จ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ดั ง ก ล า ว  ใ น ป  พ . ศ .  2 5 2 4  ไ ด มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน กําหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 10 ประเภท ตอมาป พ.ศ. 2535 ไดมีการตรา
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมีการออกประกาศ
กําหนดใหโครงการพัฒนารวม 22 ประเภท ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
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ซ่ึงมีผลใหมีการใชวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการ
ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมกวางขวางยิ่งขึ้น โดยกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมได
มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง 
            ประชาชนรวมทั้งองคการพัฒนาเอกชนไดมีบทบาทในการใหความเห็นตอการ
ดําเนินการของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญมากขึ้นหลายโครงการ พบวามี
ประเด็นขอขัดแยงซึ่งหาขอยุติไดยาก แนวคิดที่สําคัญในการแกปญหาความขัดแยงคือการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโครงการตั้งแตขั้นตนของการพัฒนาโครงการ รวมทั้งได
รับทราบใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
            แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในปจจุบันเปนการศึกษาที่ไดใหความสําคัญตอความคิดเห็นของประชาชน ความ
หวงใยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอตน ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น (สํานักงาน
นโยบายฯ, 2539  
           ผลการตอบแบบสอบถามของประชาชนบานดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
หลังจากโครงการกอสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพานเสร็จแลว และเริ่มประกอบการธุรกิจ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความกังวลอยูในระดับนอย   
  จากการศึกษาไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคล คุณภาพชีวิตและระดับของความกังวลที่
อาจจะมีตอผลกระทบที่เกิดขึ้นในการสรางสถานีกระเชาลอยฟา ประชาชนหรือหนวยงานสวน
ทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของจะตองเขาไปมีสวนรวมในการจัดการเพื่อดูแล
ผลประโยชนของชุมชนและรักษาสภาพแวดลอมตามที่  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
รวมกับสถาบันนโยบายศึกษา (2539) ไดกลาวไว และจากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุม
ตัวอยางสวนมากจะมีความเห็นดวยและมีความกังวลอยูในระดับนอย เชน ปญหาที่เกิดจากฝุน
ละอองแตตองมีการจัดการมิใหเกิดมลภาวะในพื้นที่หรอเกิดผลกระทบตอประชาชนผูอาศัยอยูใน
พื้นที่ โดยมีการนําเอามาตรการ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของมาประกอบการจัดการรวมกับการ
สรางจิตสํานึกรับผิดชอบในการดําเนินการของผูประกอบการกอสราง ตลอดจนปญหาเรื่องน้ําซึ่ง
เปนทรัพยากรที่สําคัญที่จะตองมีการบริหารจัดการที่ดีขององคกรสวนทองถ่ินและหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนการกอสรางหรือการเพิ่มของจํานวนประชากรในพื้นที่จะตองมีการใชน้ํา
เพิ่มขึ้นและปญหาน้ําเสียจากการอุปโภคบริโภคดวย  ปญหาเหลานี้ที่เปนปญหาที่มีความกังวลอยูใน
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ระดับนอยแตก็เปนปญหาที่จะตองดําเนินการจัดการอยูในอีกระดับหนึ่งเพื่อไมใหเกิดผลกระทบใน
อนาคต 
                   จากปญหาที่มีความคิดเห็นของความกังวลอยูในระดับนอยซ่ึงจะตองมีการแกไขปญหา
เหลานี้ทุกปญหาเชนกัน เพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบในระยะยาวขึ้น และขจัดความขัดแยงของ
คนที่อยูในชุมชน หรือประชาชนกับผูประกอบการ ตลอดจนประชาชนกับหนวยงานทองถ่ินหรือ
หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ จากปญหาที่ไดมีในแบบสอบถาม เกรงวาจะนําไปสูความขัดแยงที่
รุนแรงได จะสรางผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่และการดําเนินกิจการ
ของผูประกอบการกระเชาลอยฟาเชนเดียวกับแนวคิดของ อรุณ  รักธรรม (2527) ไดใหความหมาย
ของความขัดแยงในแงของการ บริหารองคการไววา “ความขัดแยงขององคการ คือ  ความไมเห็น
พองตองกันระหวางสมาชิกหรือกลุมในองคการเกิดขึ้นจากขอเท็จจริงที่วา  ทุกฝายมีสวนรวมใน
ทรัพยากรที่จํากัดหรือมีความแตกตางกันและไมเห็นพองตองกัน ตางก็จะแสดงทัศนะของตนเองให
เดนกวาคนอื่นหรือกลุมอื่น หรือเกิดจากความตองการไมไดรับการตอบสนอง” จากความหมายของ
ความขัดแยงในหลายทัศนะอาจสรุปไดวา “ความขัดแยง คือความไมลงรอยกันระหวางบุคคลตอ
บุคคล บุคคลตอกลุม หรือกลุมตอกลุม ความไมลงรอยกันนี้อาจเปนดานความรูสึก ความคิดเห็น 
ความตองการเปาหมาย หรืออุดมการณก็ได เมื่อเกิดปญหาความไมลงรอยกันขึ้น แตละฝายจะ
พยายามตอสูดิ้นรนหาวิธีการเพื่อจะใหไดมาซึ่งชัยชนะหรือโนมนาวดึงดูดใหอีกฝายหนึ่งมาเปน
พวกของตนหรือเห็นพองกับตน” ดังนั้นผูประกอบการกับหนวยงานทองถ่ินหรือหนวยงานภาครัฐ 
ตองใหความสําคัญกับปญหาตาง ๆ หากมีโครงการเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต 
                  การศึกษาผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน       
จากการศึกษาพบวาไดการสอดคลองกับงานของ สายลดา  ลดาวัลย ณ อยุธยา (2542) ไดศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของราษฎรอพยพหลังการสรางเขื่อนสิริกิติ์  
พบวาคุณภาพดานวัตถุวิสัย ไดแก มาตรฐานความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่
7 ดานจิตวิสัย ไดแก ความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูและโอกาสในดานตาง ๆ ความพอใจใจ
ชีวิตของตนเอง (อัตมโนทัศน) พึงพอใจในสภาพความเปนอยูและชีวิตของตนเองและปจจัยสวน
บุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตไดแก เพศ และรายได  ของประชาชนในหมูบานดง
ปาลัน ไดมีความเห็นจากการออกแบบสอบถาม  สวนใหญเห็นดวยกับการกอสรางสถานีฯ          
เพื่อตองการใหเกิดสภาพเศรษฐกิจที่ดีมีงานทํา มีรายได เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนไปตาม
การศึกษาของศักดิ์ชัย  ทวีศักดิ์ (2531) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และเปนไปตามการศึกษาวิจัยระดับคุณภาพชีวิตของประชากรที่อพยพ
เนื่องจากการกอสรางเขื่อนรัชประภา ของเลอลักษ  รัตนรักษ (2529) และมีความใกลเคียงกับ
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การศึกษาของ สุบรรณ  ทันดร (2545) ไดศึกษาความกังวลเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของครู     
สหวิทยาเขตสามัคคี จังหวัดเชียงราย   
  สวนความคิดเห็นและความตองการของประชาชนในพื้นที่เชนเดียวกับงานศึกษาของ 
เกียรติศักดิ์  เตียวกุล (2542) ซ่ึงไดศึกษาการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง  สวนผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนอยูในระดับนอยเปนไปตามที่ ศุภรัตน  
จันทรตะธง (2544) ไดศึกษาผลกระทบของโครงการกอสรางระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และของ วันชัย  มธุรวาทิน (2546) เร่ือง การจัดการปญหาที่
เกิดผลกระทบของการกอสรางเขื่อนขนาดใหญ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุมแมน้ําปาสัก อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซ่ึงพบวา การจัดการปญหาที่เกิดผลกระทบของการกอสรางเขื่อนปาสัก
ชลสิทธิ์ประสบผลสําเร็จไดเพราะไดรับความรวมมือจากราษฎรและเจาหนาที่ทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทุกฝายมีความพึงพอใจผลที่ไดรับจากการแกไขปญหาผลกระทบในดานตาง ๆ และ
ราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปาสักชลสิทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  สรุปการอภิปรายผลกระทบจากการสรางสถานีระบบขนลงดวยสายพาน จังหวัด
เชียงใหม-แมฮองสอน กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม สวนมากเห็นวาเปนผลดีหากมีโครงการเกิดขึ้นในดานคุณภาพชีวิตทางดานเศรษฐกิจซึ่ง
ทําใหเกิดการจางงานมีการพัฒนาอาชีพ ทําใหมีแหลงหารายไดใหม ทางดานสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณสุขไปในทางที่ดีขึ้น สวนปญหาที่ผูตอบ
แบบสอบถามมีความกังวลอยูบางคือการจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการและปญหายาเสพตดิ
ที่อาจจะเพิ่มขึ้น  ปญหาเหลานี้เปนปญหาทางสังคมซึ่งผูประกอบการ เจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชน จะได
รวมกันวางแผนปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกอนที่จะดําเนินการกอสรางโครงการ   
5.3 ขอเสนอแนะในการนําผลจากการศึกษาไปใช 
                   หลังจากที่ไดมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นดานคุณภาพชีวิตและผลกระทบที่กอใหเกิด
ความกังวลตอการกอสรางสถานีตนทางการขนสงดวยสายพานและพบวามีขอกังวลบางประการ
ของประชาชนในพื้นที่ ถึงแมจะไมอยูในระดับที่สูงก็ตามผูรับผิดชอบควรตองมีการทําประชา
พิจารณกับประชาชนทั่วไปรวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อีกทั้งใหมีการเจรจากับ
ผูรับผิดชอบของโครงการ หากมีโครงการเกิดขึ้นจริงทั้งนี้เปนการวางแผน ปองกันผลกระทบใน
ดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหไดขอสรุปที่ครอบคลุมการกอสรางและผลกระทบในทุก ๆ ดาน
ดวย 
 



 72 

5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
  1.  ใหมีการศึกษาของนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมทั่วไปเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม
สามารถนําไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุมัติการกอสราง และเกิดประโยชนตอประชาชน 
ชุมชน และประเทศชาติ 
 2.  หากมีการกอสรางขึ้นจริง ตองมีการศึกษาถึงผลไดผลเสียและผลกระทบตอตัวแปรอืน่ ๆ    
ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเปดบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยว เพื่อเปนการศึกษาเตรียมความ
พรอมตอปญหาที่จะเกิดผลกระทบในอนาคต 
 


