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การศึ ก ษาเรื่ อง ผลกระทบทางสั ง คมจากโครงการก อ สร า งระบบขนส ง ด ว ยสายพาน
เชี ย งใหม -แม ฮอ งสอน กรณี ศึก ษา บ า นแมเ ลา ตํ า บลปา แป อํ า เภอแม แ ตง จั งหวั ด เชี ย งใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบและหาแนวทางหรือมาตรการ
ในเชิ ง ป อ งกั น ผลกระทบทางลบจากโครงการก อ สร า งระบบขนส ง ด ว ยสายพาน เชี ย งใหม –
แมฮองสอนในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดใชเทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณผสมผสานกัน โดยใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก การใช
แบบสอบถาม และการสนทนากลุมยอยกับผูใหขอมูลหลักจํานวน 40 คน จากนั้นไดนําขอมูลตางๆ
มาจัดเปนหมวดหมู วิเคราะห เชื่อมโยง และประมวลผลเขากับวัตถุประสงคการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผลกระทบทางสังคม
1.1) ผลกระทบทางบวก
ถ า มี ก ารก อ สร า งระบบขนส ง ด ว ยสายพานผ า นพื้ น ที่ บ า นแม เ ลา
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนอาจจะไดรับคาชดเชยที่ดินอยางเปนธรรมจากการสูญเสียพื้นที่ทํากินหรือ
การไดพื้นที่ทํากินใหม การกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อใชในพื้นที่เกษตรกรรม หรือปลอยทิ้งไวให
กลายเปนแหลงเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ จะมีการซอมแซม ปรับปรุงถนนในหมูบาน มีการ
จัดการระบบไฟฟา การสํารองปริมาณไฟฟาเพียงพอตอความตองการของชุมชนบานแมเลาและใชใน
โครงการกระเชาไฟฟา ชาวบานจะไดรับการเอาใจใสดูแลดานสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข
และจะมีการรวมกลุมผลประโยชน ในรูปแบบของธุรกิจการทองเที่ยว
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1.2 ) ผลกระทบทางลบ
ถามีการกอสรางโครงการกระเชาไฟฟา โดยปราศจากความระมัดระวังแลว
อาจจะส งผลตอการทําลายทรัพยากรปาไม ชาวบานอาจจะไม สามารถใชประโยชน จากพื้ นที่ ปา
เกิดการสูญเสียที่ดินบริเวณจุดกอสราง ในชวงฤดูฝนอาจมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดดินถลม สงผล
กระทบตอระบบน้ําใตดิน ลําหวยแมเลาปนเปอนขยะหรือเศษวัสดุกอสราง เนื่องจากเสาโครงเหล็ก
ตั้งอยูใกลลําหวยแมเลาในระยะทางที่ใกล อีกทั้งการกอสรางอาจทําใหปดกั้นทางไหลของน้ํา
ทํา ให น้ํ า เปลี่ ย นทิ ศ ทางและเกิ ด น้ํ า ท ว มบ า นเรือ นและพื้ น ที่ ทํ า กิ น ของชาวบ า น ถ า ไม กํ า หนด
แนวทางปองกันที่เหมาะสม
ดานการคมนาคมจําเปนตองใชเฮลิคอปเตอรในการขนสงวัสดุกอสราง
อาจสงเสียงรบกวน ถารถบรรทุกมีน้ําหนักเกินอัตรา อาจทําใหถนนเกิดการชํารุดและเกิดอุบัติเหตุ
ดานการใชพลังงานไฟฟาจะมีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น หากมีผูใชบริการนอยจะเปนการสูญเสีย
พลังงานไฟฟาโดยเปลาประโยชน สงผลใหสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาและ
เกิดปญหาภาวะโลกรอน
2. แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตนั้น สามารถ
วางแผนเพื่อตั้งรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นได เชน หลีกเลี่ยงพื้นที่ปาและพื้นที่ตนน้ํา ปลูกปา
ทดแทน กอนกอสรางตองมีการสํารวจพื้นที่กอสรางระหวางเจาของโครงการและผูนําชุมชน
โดยจะตองเชาพื้นที่หรือชําระภาษีใหทางหมูบาน ควรศึกษาโครงสรางของดินและระดับความลึก
ในการตอกเสาเข็ ม เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ผลกระทบกั บ น้ํ า ใต ดิ น และน้ํ า ประปาในหมู บ า น จะต อง
กําหนดเวลาและจํากัดการบรรทุกวัสดุกอสราง พรอมกับแจงใหคนในหมูบานไดทราบลวงหนา
ด า นการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ควรวางแผนและสํ า รองการใช ไ ฟฟ า ของโครงการและการใช
กระแสไฟฟาในชุมชนใหเพียงพอตอความตองการ สงเสริมดานอาชีพใหแกชาวบาน ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ดานสาธารณสุขจัดใหมีการจัดทําทะเบียนประวัติและใบรับรอง
แพทยของแรงงานตางถิ่น ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ การจัดการขยะในชุมชน
ที่ถูกตอง
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ABSTRACT

A study of “Social Impacts of the Chiang Mai – Mae Hong Son Rope Way Project
A Case Study of Mae Lao Village, Papae Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province.”
aimed to investigate the positive and negative impacts of the Rope Way project, and to propose
recommendations to mitigate any negative impacts. The investigator applied the qualitative and
quantitative methods to obtain data by using observations, in-depth interviews, questionnaires,
and focus group discussions, including content analyses.
The study revealed that the social positive impacts could be community such as
gains on the land compensation, water reservoir constructions for agriculture and fish raising,
and local road repairs. Electrical system could be available for the households, and supplied for
the ropeway project. The villagers would have more health services, and opportunities to from
groups for tourism services.
The negative impacts of the ropeway project could have the natural environment,
area utilization, landslide the rainy season, and affect the under ground water system. Mae Lao
stream might be contaminated with the construction waste, and obstructed. If there was no any
preventive or mitigating strategies, the project might cause flooding within the villages or the
agriculture areas.
During the construction period, noise pollution might occur from the use of
helicopter. Heavy trucks might destroy the local roads, while the construction might increase the
electricity demand and cause global warming eventually.
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In order to mitigate the negative impacts, plans should be set up such as
reforestation, soil structure study, and community electricity demand. In addition, supplement,
any occupations should be prepaid in accordance with the concept of sufficient economy.
In terms of health care, some necessary programs should be established
to prevent the communicable diseases, educate people about waste management and register
the outside labors force.

