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 การศึกษาเร่ือง  ผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม-แมฮองสอน กรณีศึกษา บานแมเลา  ตําบลปาแป   อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม             
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบและหาแนวทางหรือมาตรการ
ในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – 
แมฮองสอนในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดใชเทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณผสมผสานกัน โดยใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก การใช
แบบสอบถาม และการสนทนากลุมยอยกับผูใหขอมูลหลักจํานวน 40  คน จากนั้นไดนําขอมูลตางๆ 
มาจัดเปนหมวดหมู วิเคราะห เช่ือมโยง และประมวลผลเขากับวัตถุประสงคการวิจัย 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 1.  ผลกระทบทางสังคม 
  1.1)  ผลกระทบทางบวก  

 ถามีการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานผานพื้นท่ีบานแม เลา  
ผลการวิจัยพบวา  ชุมชนอาจจะไดรับคาชดเชยท่ีดินอยางเปนธรรมจากการสูญเสียพื้นท่ีทํากินหรือ
การไดพื้นท่ีทํากินใหม การกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อใชในพื้นท่ีเกษตรกรรม  หรือปลอยท้ิงไวให
กลายเปนแหลงเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ   จะมีการซอมแซม  ปรับปรุงถนนในหมูบาน มีการ
จัดการระบบไฟฟา  การสํารองปริมาณไฟฟาเพียงพอตอความตองการของชุมชนบานแมเลาและใชใน
โครงการกระเชาไฟฟา  ชาวบานจะไดรับการเอาใจใสดูแลดานสุขภาพจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข  
และจะมีการรวมกลุมผลประโยชน ในรูปแบบของธุรกิจการทองเท่ียว 
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1.2 )  ผลกระทบทางลบ 
ถามีการกอสรางโครงการกระเชาไฟฟา  โดยปราศจากความระมัดระวังแลว  

อาจจะสงผลตอการทําลายทรัพยากรปาไม ชาวบานอาจจะไมสามารถใชประโยชนจากพื้นท่ีปา        
เกิดการสูญเสียท่ีดินบริเวณจุดกอสราง ในชวงฤดูฝนอาจมีอัตราเส่ียงตอการเกิดดินถลม  สงผล
กระทบตอระบบน้ําใตดิน  ลําหวยแมเลาปนเปอนขยะหรือเศษวัสดุกอสราง เนื่องจากเสาโครงเหล็ก
ต้ังอยูใกลลําหวยแมเลาในระยะทางท่ีใกล   อีกท้ังการกอสรางอาจทําใหปดกั้นทางไหลของน้ํา      
ทําใหน้ําเปล่ียนทิศทางและเกิดน้ําทวมบานเรือนและพ้ืนท่ีทํากินของชาวบาน  ถาไมกําหนด
แนวทางปองกันท่ีเหมาะสม 

ดานการคมนาคมจําเปนตองใชเฮลิคอปเตอรในการขนสงวัสดุกอสราง  
อาจสงเสียงรบกวน  ถารถบรรทุกมีน้ําหนักเกินอัตรา  อาจทําใหถนนเกิดการชํารุดและเกิดอุบัติเหตุ   
ดานการใชพลังงานไฟฟาจะมีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึน  หากมีผูใชบริการนอยจะเปนการสูญเสีย
พลังงานไฟฟาโดยเปลาประโยชน  สงผลใหสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาและ
เกิดปญหาภาวะโลกรอน   

2.  แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ   
     ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตนั้น  สามารถ

วางแผนเพื่อต้ังรับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนได  เชน  หลีกเล่ียงพื้นท่ีปาและพื้นท่ีตนน้ํา  ปลูกปา
ทดแทน  กอนกอสรางตองมีการสํารวจพื้นท่ีกอสรางระหวางเจาของโครงการและผูนําชุมชน      
โดยจะตองเชาพื้นท่ีหรือชําระภาษีใหทางหมูบาน   ควรศึกษาโครงสรางของดินและระดับความลึก
ในการตอกเสาเข็มเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับน้ําใตดินและน้ําประปาในหมูบาน  จะตอง
กําหนดเวลาและจํากัดการบรรทุกวัสดุกอสราง  พรอมกับแจงใหคนในหมูบานไดทราบลวงหนา  
ดานการใชพลังงานไฟฟา  ควรวางแผนและสํารองการใชไฟฟาของโครงการและการใช
กระแสไฟฟาในชุมชนใหเพียงพอตอความตองการ  สงเสริมดานอาชีพใหแกชาวบาน   ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง   ดานสาธารณสุขจัดใหมีการจัดทําทะเบียนประวัติและใบรับรอง
แพทยของแรงงานตางถ่ิน  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ  การจัดการขยะในชุมชน
ท่ีถูกตอง   
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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.  
 


