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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 จังหวัดเชียงใหมไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาในหลากหลายดาน 
อาทิ  เศรษฐกิจ  สังคม อุตสาหกรรม  การทองเที่ยว  กอใหเกิดการขยายตัวของประชากร            
การประกอบการดานธุรกิจ   เทคโนโลยี  ประกอบกับจังหวัดเชียงใหมมีสภาพภูมิประเทศท่ีเปน
ภู เขาสลับซับซอน   มีทิวทัศน ท่ีสวยงามเปนท่ีดึงดูดใจของนักทองเ ท่ียวท้ังชาวไทยและ                 
ชาวตางประเทศ  สงผลใหจังหวัดเชียงใหมมีรายไดจากการทองเท่ียว  และยังเปนการกระจายรายได
ใหแกทองถ่ินท่ีมีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน   ผนวกกับการรักษาวัฒนธรรม  
ประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของภาคเหนือ  จึงทําใหหนวยงานราชการและเอกชนมุงท่ีจะกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมท่ีเนนการพัฒนาเชิงรุก  เพื่อสรางฐานเศรษฐกิจใหมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานความรู และการพัฒนาใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)  และเอเชียใต (BIMSTEC) รวมถึงการเพ่ิม
มูลคาฐานเศรษฐกิจเดิม ท้ังดานสินคาหัตถกรรมและการทองเท่ียว พรอมท้ังดําเนินการแกไข
จุ ดอ อน ท้ังด านการฟ นฟู วัฒนธรรมล านนา  การ พัฒนาท รัพยากรมนุษย  การ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ การแกปญหาความยากจน และการสรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  

(http://www.dwr.go.th/cabinet/cab070249.doc) 
  นับเปนความไดเปรียบของจังหวัดเชียงใหมท่ีมีโอกาสไดรับผลจากการพัฒนาในดานตางๆ 
ท่ียอมนํามาสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอกลุมเปาหมายหลายๆโครงการนํามาซ่ึงรายไดท่ีกระจายสู
ทองถ่ิน  แตบางคร้ังกลับสงผลกระทบทางออมกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
อันเนื่องมาจากผลพวงของการพัฒนาที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  และเกิด
ปญหาการรุกรานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน    ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ท่ีไดกลาวถึงสิทธิของประชาชนเก่ียวกับการรับรูขอมูล
ขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ไว อาทิ  มาตรา 67 สิทธิของ
บุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ี จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความ
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เหมาะสมการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ   ตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง     
ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทํามิได  เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให                
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน   รวมท้ังไดใหองคการ
อิสระ   ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว  สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ             
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน  หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพื่อให
ปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง(http://www5.nesac.go.th) 
 สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2549)  ไดศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมจากโครงการกอสรางสายสงระบบ  115  กิโลวัลต  ชวงสถานีไฟฟาแรงสูง  อ.แมแตง  
จ.เชียงใหม  อ.ปาย  อ.ปางมะผาและ อ.เมือง จ.แมฮองสอน  พบวา  โครงการดังกลาวกอใหเกิด
ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณคาตอ
คุณภาพชีวิต  เชน  การขนสงเสาไฟฟาท่ีมีขนาดยาวจะยื่นออกจากตัวรถ  ทําใหการขนสงและผูขับ
รถคนอ่ืนๆ  จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ  และรถบรรทุกสามารถทําลายผิวถนนและเกิด
ปญหาฝุนละออง  ปญหาดานสาธารณสุขท่ีอาจเกิดข้ึนเชน  การเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร  โรคท่ี
มียุงเปนพาหะ  จํานวนผูติดเช้ือสูงข้ึน  ท้ังนี้การกอสรางสายสงไฟฟาระบบ  115  กิโลโวลตจะ
สงผลใหจังหวัดแมฮองสอนมีสภาพแวดลอมโดยรวมดีข้ึน  และมีไฟฟาใชท่ัวถึงมากข้ึนกวาใน
ปจจุบัน  โดยเฉพาะจะชวยเสถียรภาพใหภาคธุรกิจทองเท่ียวหลายประเภทท่ีตองใชไฟฟาสูง  เชน  
โรงแรม  สถานบันเทิง  เปนตน   
 ท้ังนี้  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.2535  สวนท่ี  4 
มาตรา  46  กลาววา เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท่ีมี
ผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และเพื่อใหเปนไปที่
กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.2535  
กําหนดจึงมีหลายโครงการที่ไดรับการศึกษา  เพื่อประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและผลกระทบ
ทางสังคม  ดังเชน  โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนโดย บริษัท
ปายเคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด ซ่ึงมีแนวคิดในการขนสงผูโดยสารและสินคาดวยระบบกระเชา  
ระหวางจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน โดยคาดวาจะมีสถานีรับสงผูโดยสารขึ้นและลง
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ระหวางทางจํานวน 5 สถานี โดยโครงสรางหลักเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับอุปกรณตน
กําลังของการขับเคล่ือนและระบบควบคุมสงตอไปยังสถานียอยตางๆ ตามเสนทางผานจากแมมาลัย
ของอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไปยังอําเภอปาย อําเภอปางมะผา และพื้นท่ีปางหมูของอําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยมี 4 ระบบเคเบิล (Cable) เปนโลหะหลายเสนควั่นรวมกันเปนเชือก
พาดผานสถานีมอเตอร สถานีพัลเลย และเสารับน้ําหนักเหนือพื้นดิน 127 เสา ในระยะทางประมาณ 
127 กิโลเมตร ท่ีจะชวยยนระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนตจาก 8-10 ช่ัวโมง เปน 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและเคล่ือนยายส่ิงของและสินคาท่ีจะเอ้ือประโยชนตอ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมการบริการดานอ่ืนๆ การขนสงทางการแพทย การขนสง
ยุทธปจจัยเพื่อสนับสนุนชายแดน และลดระยะเวลาคาใชจาย ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและอุบัติเหตุ
จากการเดินทางท้ังทางบกและทางอากาศ (สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2550) 

เนื่องจากมีพื้นท่ีโครงการฯ บางสวนพาดผานลุมน้ําช้ัน 1B และ 1A  บางสวนผานเขาพื้นที่
ชุมชนหลักประมาณ 30  ชุมชน   ของอําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม  อําเภอปาย  อําเภอปางมะผา 
และอําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน  ท่ียอมสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม ทางดาน
ส่ิงแวดลอม  ทางสังคมและวัฒนธรรม  ซ่ึงหมูบานท่ีมีพื้นท่ีพาดผานของโครงการตางๆมีความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  เชน  หมูบานแมเลา  
เปนอีกหนึ่งหมูบานในอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหมท่ีมีอาณาเขตติดตอกับกับอําเภอปายจังหวัด
แมฮองสอน  ซ่ึงทางโครงการฯ  มีการวางแผนท่ีจะสรางเสาสถานี Pulley  และเสาโครงเหล็ก
จํานวน  4  จุด  เพื่อพาดผานสายพานไปยังจังหวัดแมฮองสอน  ซ่ึงท่ีผานมาชาวบานแมเลาสวนใหญ
ดํารงชีพดวยการเกษตร  ทําสวนเม่ียง  ประกอบดวยคนพื้นเมืองและคนกะเหร่ียง  ท้ังนี้ภายใน
หมูบานยังมีศาสนาสถาน  แหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งในอําเภอแมแตง     
และปรากฏการณดังกลาวเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน  เพื่อใหทราบถึงบริบทชุมชนทางดาน
สังคม  และนําไปสูการคาดการณทางสังคมที่จะเกิดข้ึน  เพื่อเปนการปองกันผลกระทบทางสังคมท่ี
อาจเกิดข้ึนและรักษาความเปนชุมชนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการดานการพัฒนาจากภายนอกใหเขากับ
วิถีชีวิตชุมชนของบานแมเลาไดอยางยั่งยืน   
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คําถามของการศึกษา 
1. ถามีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน จะสงผลกระทบ 

ทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบกับชุมชนบานแมเลา อยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
1.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
1.2 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

2. ถาเกิดโครงการข้ึนจริงและมีผลกระทบทางลบตอชุมชนบานแมเลา  จะมีแนวทางหรือ
มาตรการอยางไรบางท่ีจะลดหรือปองกันผลกระทบทางลบในประเด็นตอไปนี้ 

 2.1 มาตรการลดผลกระทบทางลบดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและ  ดานคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต 

2.2  มาตรการในสวนของเจาของโครงการ ภาครัฐและทองถ่ินควรเปนอยางไรบาง 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอนในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตการศึกษาซ่ึงประกอบดวยขอบเขตดานพื้นท่ี  ขอบเขตดาน
ประชาชน  และขอบเขตดานเนื้อหาและขอบเขตดานระยะเวลา   ดังนี้ 
 ขอบเขตดานพื้นท่ี 

พื้นท่ีศึกษาไดแก  หมูบานแมเลา  หมูท่ี  5  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง จังหวัด 
เชียงใหม  ซ่ึงหมูบานแมเลามีพื้นท่ีท้ังหมด  1,500  ตารางกิโลเมตร  โดยมีเหตุผลท่ีเลือกพื้นท่ี
ดังกลาวเปนพื้นท่ีในการศึกษาคือ 

1. เนื่องจากหมูบานแมเลาเปนหมูบานท่ีต้ังอยูในขอบเขตของโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพาน (Rope Way) เชียงใหม-แมฮองสอน ซ่ึงในพ้ืนท่ีของหมูบานแมเลาจะมี
การดําเนินการสรางเสาโครงเหล็กและสถานี Pulley จํานวน 5 จุด    
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2. เนื่องจากหมูบานแมเลามีหลากหลายของประชากรซ่ึงประกอบไปดวย        
คนพื้นเมืองและชนเผาปกาเกอะญอหรือกะเหร่ียง  อีกท้ังหมูบานแมเลามีการตั้งถ่ินฐานเปนหยอม
บานเล็กๆจํานวน  7  หยอมบาน 

ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรในการศึกษาประกอบดวย 

1. ผูนําท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในชุมชน  ประกอบดวย  ผูใหญบาน  
คณะกรรมการหมูบาน  ประธานแมบาน  กลุมผูอาวุโส  ประธานประชาคม  
จํานวน  30  คน 

2. ตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ  ประกอบดวย  กลุมเยาวชน  กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร  ผูประกอบการที่พัก  รานอาหาร  จํานวน  10  คน 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีทําการศึกษา ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. บริบทชุมชนในสภาพปจจุบัน  ไดแก 
1.1 ประวัติความเปนมาของชุมชน 
1.2 อาณาเขตติดตอ 
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
1.4 เศรษฐกิจในชุมชน 
1.5 ความเช่ือ  ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมในชุมชน 
1.6 ระบบความสัมพันธทางสังคมของชุมชน 
1.7 ทรัพยากรการทองเท่ียว  

2. บริบทของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 
3. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม   แบงเปนการศึกษาเปน 2  

ประเด็น  คือ 
3.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- ดานการใชประโยชนจากท่ีดิน   
- ดานน้ําและการใชน้ํา    
- ดานการคมนาคม   
- ดานพลังงาน 
- ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
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3.2 ดานเศรษฐกิจและสังคม 
- ดานสาธารณสุข 

  - ดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 
4.  แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสราง

ระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอนในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ประกอบดวย 

 1. แนวทางหรือมาตรการในสวนของเจาของโครงการ 
 2. แนวทางหรือมาตรการในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

หนวยงานของรัฐ 
 3. แนวทางหรือมาตรการในการเตรียมความพรอมชุมชน 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
การศึกษานี้ใชระยะเวลาการศึกษาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

รวมระยะเวลาการศึกษาท้ังส้ิน 9 เดือน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลอันเกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม-แมฮองสอน  
 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย หมายถึง  สภาพผลกระทบที่คาดวาจะเกิดในขึ้นใน
อนาคตหากมีโครงการฯ  เกิดขึ้นประกอบดวยเรื่อง  การใชประโยชนจากที่ดิน  น้ําและการใช
น้ํา  การคมนาคมและพลังงานไฟฟา    
 การใชประโยชนจากท่ีดิน หมายถึง  พื้นท่ีท่ีชาวบานแมเลาใชในการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว  
ตั้งบานเรือน  รวมไปถึงปาอนุรักษของหมูบานที่มีพื้นที่ทับซอนในเขตรักษาพันธุสัตวปาแม
เลา-แมแสะ  
 น้ําและการใชน้ํา  หมายถึง  แหลงน้ําธรรมชาติในหมูบานแมเลา และการใชประโยชนเพื่อ
การบริโภค  อุปโภคของคนในหมูบาน  
 การคมนาคม  หมายถึง  การสัญจรไปมาของยานพาหนะในหมูบานและระหวางหมูบาน
กับตัวเมืองจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน 
 พลังงานไฟฟา  หมายถึง  ความตองการของการใชไฟฟาในการดํารงชีวิตประจําวันของ
ชาวบานแมเลา 
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คุณคาตอคุณภาพชีวิต  หมายถึง  สภาพผลกระทบที่คาดวาจะเกิดในขึ้นในอนาคตหากมี
โครงการฯ  เกิดขึ้นประกอบดวยเรื่องเศรษฐกิจและสังคม  สาธารณสุข  และการทองเที่ยวและ
สุนทรียภาพ   

เศรษฐกิจและสังคม  หมายถึง   การประกอบอาชีพ  รายได  ระบบความสัมพันธ  วิถีชีวิต
และการปกครองของชาวบานแมเลา 

สาธารณสุข  หมายถึง  สุขภาพของชาวบานแมเลาในดานการไดรับบริการจากสาธารณสุข  
การเจ็บปวย  การปองกันโรคติดตอ และการจัดการขยะในชุมชน  

การทองเที่ยวและสุนทรียภาพ  หมายถึง  แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติในหมูบานและ
ทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีกอใหเกิดความช่ืนชม  มีความสุขเม่ือไดเห็นและไดสัมผัส 

โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน หมายถึง โครงการ
กระเชาลอยฟาเร่ิมตนจากอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไปยังอําเภอปาย อําเภอปางมะผา และ
ส้ินสุดท่ีอําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน   
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทราบผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 

2. ทราบแนวทางปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม – แมฮองสอน 

3. ผลการศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนนโยบายเพ่ือปองการเกิดผลกระทบทางสังคมในพื้นท่ีระดับตําบลและระดับอําเภอ แมแตง  
จังหวัดเชียงใหม 
 


