
 
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ืองผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษา: บานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจยั
ไดนําเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้  

1.  แนวคิดการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและผลกระทบทางสังคม (EIA/SIA) 
2. แนวคิดการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA) 
3. แนวคิดการมีสวนรวม 
4. แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
7. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคม (EIA/SIA) 

แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม  ซ่ึงกนกพร  

สวางแจง (2540) ไดใหความหมาย  ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact) หมายถึง                 
การเปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของสิ่งแวดลอมสรางเปนสภาพแวดลอมใหมขึ้นมา 
โดยสภาพแวดลอมใหมที่สรางขึ้นอาจจะตอผลทางดานบวกหรือดานลบตอสภาพแวดลอมเดิม 
ที่เปนอยูก็ไดขึ้นอยูกับสภาวะของสิ่งแวดลอมและกิจกรรมที่สนใจ   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเกิดโดยมนุษยสรางขึ้น ในขณะเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมถึงแมจะไดรับในสภาวะเดียวกัน แตระดับผลกระทบอาจแตกตางกัน  เชน  ระดับเสียง  
85  เดซิเบล  จะกอใหเกิดผลกระทบในระดับสูงหากเกิดบริเวณท่ีพักอาศัย แตจะเปนระดับผลกระทบปาน
กลางหรือตํ่าหากเกิดในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลกระทบส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ
ผลกระทบปฐมภูมิ (Primary Impact)    และผลกระทบทุติยภูมิ ผลกระทบปฐมภูมิ (Primary Impact) 
เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรม   เชน การกอสรางไดแก การกอสรางระบบบําบัด 
อาคารสถานที่ตางๆ เปนตน ผลกระทบปฐมภูมิจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจาก
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กิจกรรมตางๆท่ีเกิดภายในพื้นท่ีกอสราง เชนการเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ีดิน และระบบนิเวศ
ภายในอาณาเขตพื้นท่ีของโครงการ  เปนตน 

สวนผลกระทบทุติยภูมิ (Secondary Impact) เปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยทางออม
ของกิจกรรมอันเนื่องมาจากผลกระทบปฐมภูมิ เชนการกอสรางดังท่ีกลาวขางตนผลกระทบทุติยภูมิ
ท่ีตามมาไดแก การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน (land  use)  การเปล่ียนแปลงประชากร 
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมตลอดจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม จากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  อันไดแก  การศึกษาการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  คือการศึกษาเพื่อคาดการณการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอมอัน
เนื่องจากโครงการ ดังนั้นส่ิงท่ีตองพิจารณาสําหรับการศึกษา คือชนิดโครงการสภาพแวดลอม การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงนอกจากตองใชความรูทางวิชาการเปน
พื้นฐานแลวยังมีองคประกอบอ่ืนๆ ในระบบการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมในอันท่ีจะนําพาให
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมบรรลุสําเร็จ 

   การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม จําเปนท่ีจะตองรวบรวมระบบส่ิงแวดลอมเขา
ไวใหเปนหมวดหมูเพื่อความเขาใจและสะดวกในการศึกษา เรียกวาระบบทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
แบงเปน 4 ระบบ    (4-tiers  system) คือ 

ระบบท่ี 1 ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resource) แบงเปน 
1.1  ทรัพยากรดิน 
1.2  ลักษณะภมิูประเทศ 
 1.3  ทรัพยากรทางธรณีวิทยา  
1.4  สภาพภูมิอากาศ 
1.5  ทรัพยากรน้ํา 

ระบบท่ี 2 ทรัพยากรทางชีวภาพ( Biological Resource) แบงเปน 
2.1 ทรัพยากรพืช  ปาไม 
2.2  ทรัพยากรสัตว  

ระบบท่ี  3  คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  ( Human Use value) แบงเปน 
3.1  การใชประโยชนท่ีดิน 
3.2  อุตสาหกรรมและเหมืองแร 
3.3  เกษตรกรรม และเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การชลประทานการปลูกปา 
3.4  การคมนาคมขนสง 
3.5  น้ําอุปโภค/บริโภค 
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3.6  ไฟฟา 
3.7  ระบบระบายน้ําและการควบคุมน้ําทวม    
3.8  มูลฝอย 
3.9  มลพิษอ่ืนๆ    

ระบบท่ี 4   คุณคาคุณภาพชีวิต  (Quality  of  Life )  
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ  
4.2  ประชากร  
4.3  สุนทรียภาพ 
4.4  บริการชุมชน 

ความสําคัญของการประเมินผลกระทบทางสังคม  
ทวีวงศ  ศรีบุรี(2541)  หลังจากท่ีประเทศไดรับการสงเสริมการพัฒนาในรูปแบบท่ี

เนนทางดานเศรษฐกิจและการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและมากมาย  ปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมก็เกิดตามมา  จนป พ.ศ.  2518  รัฐบาลดเร่ิมใหความสําคัญอยางจริงจังในการคุมครอง
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  โดยมีการออกกฎหมายและจัดต้ังหนวยงานดานส่ิงแวดลอม  คือ
สํานักคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติข้ึน  เพื่อรองรับการควบคุมและแกไขปญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  จนถึงปจจุบันถึงแมจะมีการนําวิธีการและมาตรการตางๆ  ท่ีประเทศพัฒนาท้ังหลายใชอยู  
เชน  การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพตางๆ  มา
ประยุกตใชเพื่อการนี้  ก็ยังมีจุดบกพรองและมีปญหาท่ียังไมสามารถคุมครองและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงและแกไขตามสถานการณและ
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีตอไป   

เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ(2546) การประเมินผลกระทบทางสังคม  (Social Impact 
Assessment:SIA) นับเปนการศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาสังคม  เพื่อเปนประโยชนตอการ
พัฒนาสังคมในทุกดานและสามารถปรับใชในทุกวงการ  และถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม  (Environment Impact Assessment: EIA)  ดังนั้นการประเมินผลกระทบทาง
สังคมมีคุณคามาก โดยเฉพาะความเขาใจมิติทางสังคม  วัฒนธรรมและความขัดแยง  ท่ีเกิดจาก
ผลกระทบทางสังคม      อีกท้ังจากปญหาทางสังคมในดานตางๆ  และปญหาที่มนุษยมิไดกอ  อาทิ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และส่ิงท่ีมนุษยรวมกระทําโดยอาศัยประโยชนจากธรรมชาติ  อาทิ  
การเกษตร  ก็สามารถเปนระบบตนเหตุท่ีมนุษยและสังคมไดรับผลกระทบตามมา ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี  1  แสดงผลกระทบทางสังคม 
ท่ีมา :  เดช  วฒันชัยยิง่เจริญ (2546) 

 
ดังนั้น  การประเมินผลกระทบทางสังคม  (SIA)  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งใน

สังคมไทยท้ังในปจจุบันและในอนาคต  ซ่ึงแรงผลักดันทางเศรษฐกิจทําใหมีโครงการลงทุนและ
โครงการพัฒนาตางๆ  เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในทุกพื้นท่ีของประเทศ  ทําใหโครงการพัฒนาเหลานี้
สงผลกระทบทางสังคมเทาผลกระทบดานอ่ืนๆ  จนทําใหเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนในโครงการ
ตางๆ  แมในโครงการท่ีไมมีการตอตานหรือความขัดแยง  ก็อาจพบวาเกิดมีผลกระทบทางลบ
ตามมา  จึงทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาไมคุมคาเทาท่ีควร  การประเมินผล
กระทบทางสังคมจึงเปนการคาดการณส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนหลังเกิดการเปล่ียนแปลงจากการ
กําหนดนโยบายและโครงการพัฒนาข้ึนในชุมชนน้ัน ดังนั้นความสําคัญของการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม สรุปได ดังนี้ 
  1. การประเมินสังคมเชิงระบบ (The Systematic Approach) ใหเขาถึงปญหาสังคมเชน  
 1.1  สามารถประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดท้ังระบบ 
 1.2  สามารถกําหนดมาตรการ และการติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลง 
รวมถึงการแปลความหมายและการวิเคราะหได  
 1.3  สามารถเขาใจผลกระทบ ท้ังผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบได 

มนุษย 
กิจกรรมหรือการ
กระทํา(Action)  
ทําใหเกิดผล

กระทบ(Impact) 

สังคม 
ปญหาท่ีสังคม
สรางขึ้นทําให
เกิดผลกระทบ สังคม   ประกอบดวย 

- บุคคลและชุมชน 
- ความสัมพันธและวัฒนธรรม 
- แหลงที่อยูอาศัย 

สิ่งแวดลอม 
(Environmental) 

และปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ(Natural 

Phenomenon) 
ทําใหเกิดผลกระทบ 

(Input) 

ปฏิกิริยาตอบสนอง 
หรือตอบโตผลกระทบ 

เกิดผลหรือกิจกรรม 
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 1.4  สามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สําคัญๆ ได และสามารถ
ส่ือสารได 
 1.5 สามารถจัดลําดับข้ัน กําหนดกรอบมาตรการ ทําใหระยะหางของผลกระทบ
ทางดานบวกกับผลกระทบทางดานลบมีระยะหางนอยท่ีสุด หมายถึง ลดผลกรทบทางลบใหหมดไป 
และสงเสริมผลกระทบเชิงบวก 
  2. เสนอทางออกจากปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 
ดวยความเขาใจและความตระหนักถึงฉันทามติของชุมชนและบุคคล ดังนี้ 
 2.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และเปนการมีสวนรวมดวยจิตใจท่ีเปดกวาง 
 2.2 เตรียมการ กลวิธี เพื่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของชุมชน 
 2.3 การนําไปสูวิถีชีวิตชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมยอมรับได 
  3. ความเขาใจถึงความตองการและรูปแบบของผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ 
หรือผลกระทบนั้น ซ่ึงนักประเมินจะทราบวา ใครท่ีจะไดประโยชนจากนโยบายหรือโครงการ
พัฒนา ใครไดรับผลกระทบเชิงลบจากโครงการ สามารถทําใหรูถึงกลุมประชาชนและความ
ตองการที่ไดรับผลกระทบของทุกฝาย 
  ดังนั้น การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม (SIA) มีจุดมุงหมายเพื่อชวยลดโอกาส
เกิดความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชนและชุมชนจากการพัฒนาโครงการตางๆ   

4. ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ท่ีตองทําการประเมินผลกระทบท้ัง EIA และ  
SIA  คูมือแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม(2539)    
กลาววาในปจจุบัน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 2535 ไดกําหนดโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีตองมีการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมไว 22 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้คือ  
 4.1 เข่ือนเก็บน้ําหรืออางเก็บน้ํา ท่ีมีปริมาณเก็บกักน้ําต้ังแต 100 ลาน ลบ.ม.
ข้ึนไปหรือมีพื้นท่ีเก็บกักน้ําต้ังแต 15 ตารางกิโลเมตรข้ึนไป 

4.2 การชลประทาน ท่ีมีพื้นท่ีการชลประทานต้ังแต 80,000 ไรข้ึนไป 
4.3  สนามบินพาณชิยทุกขนาด 
4.4  ระบบทางพิเศษตามกฎหมายวาดวยการทางพิเศษหรือโครงการท่ีมี

ลักษณะเชนเดียวกับการทางพิเศษ หรือระบบขนสงมวลชลท่ีใชรางทุกขนาด 
4.5 การทําเหมืองตามกฎหมายวาดวยแรทุกขนาด 
4.6 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมี

ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาด 
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4.7  ทาเรือพาณิชยท่ีสามารถรับเรือขนาดต้ังแต 500 ตันข้ึนไป 
4.8 โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีกาํลังผลิตกระแสไฟฟาต้ังแต 10 เมตกะวัตตข้ึนไป 
4.9  การอุตสาหกรรม 

 4.9.1 อุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีใชวัตถุดิบ ซ่ึงไดจากการกล่ันน้ํามัน
ปโตรเลียมและ หรือการแยกกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิตต้ังแต 100 ตันตอวันข้ึนไป 

 4.9.2 อุตสาหกรรมกล่ันน้ํามันปโตรเลียมทุกขนาด 
 4.9.3 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติทุกขนาด 
 4.9.4  อุตสาหกรรมคลอแอลคาไรด โซเดียมไฮดรอกไซด กรดไฮโดร

คลอริค คลอรีน โซเดียมไฮโพคลอไรดและปูนคลอรีย ท่ีมีกําลังผลิตสารดังกลาวแตละชนิดหรือ
รวมกันต้ังแต 100 ตันตอวันข้ึนไป 

 4.9.5  อุตสาหกรรมเหล็กและหรือเหล็กกลาท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต 100 
ตันตอวันข้ึนไป 

 4.9.6 อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตทุกขนาด 
 4.9.7 อุตสาหกรรมถลุงแรหรือหลอมโลหะ ซ่ึงมิใชอุตสาหกรรม

เหล็กหรือเหล็กกลาท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต 50 ตันตอวันข้ึนไป 
 4.9.8   อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต 50 ตันตอวัน

ข้ึนไป 
4.10 โครงการทุกประเภทท่ีอยูในพื้นท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกําหนด 

ใหเปนพื้นท่ีลุมน้ําช้ัน 1 B ทุกขนาด 
4.11 อาคารที่ต้ังอยูริมแมน้ํา ฝงทะเลสาบ หรือชายหาด หรือท่ีอยูใกล หรือใน

อุทยานแหงชาติหรืออุทยานประวัติศาสตร ซ่ึงเปนบริเวณท่ีอาจจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอม อาคารท่ีมีขนาดความสูงต้ัง 23 เมตรข้ึนไป หรือท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ัน
ใดในหลังเดียวกันต้ังแต 10,000 ตร.ม.ข้ึนไป 

4.12 การถมท่ีดินในทะเลทุกขนาด 
4.13  การจัดสรรท่ีดินเพื่อเปนท่ีอยูอาศัย หรือเพื่อประกอบการพาณิชย จํานวน

ท่ีดินแปลงยอยต้ังแต 500 แปลงข้ึนไป หรือเนื้อท่ีเกินกวา 100 ไร 
4.14 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืน (ต้ังแต 

30 เตียง ข้ึนไป กรณีต้ังอยูริมแมน้ํา ฝงทะเลสาบ หรือชายหาด หรือท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยต้ังแต 60 
เตียงข้ึนไป กรณีโครงการที่อยูนอกเหนือพื้นท่ีดังกลาว) 
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4.15  ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายวาดวยทางหลวง (ทุก
ขนาดที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานตํ่าสุดของทางหลวงชนบทข้ึนไปโดยรวมความถึงการ
กอสรางทางใหมเพิ่มเติมจากคันท่ีมีอยู) ท่ีตัดผานพื้นท่ีดังตอไปนี้ 1) พื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาและ
เขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอบสัตวปา 2) พื้นท่ีอุทยานแหงชาติตาม
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 3) พื้นท่ีลุมน้ําช้ัน 2 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว 4) พื้นท่ี
เขตปาชายเลนท่ีเปนปาสงวนแหงชาติ 5) พื้นท่ีชายฝงทะเลในระยะ 520 เมตร หางจากระดบัน้าํทะเล
ข้ึนสูงสุด 

4.16  อุตสาหกรรมท่ีผลิตสารออกฤทธ์ิ หรือสารท่ีใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด 

4.17  อุตสาหกรรมท่ีผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด 
4.18  โรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศ ท่ีมีจํานวนหองพักต้ังแต 80 หอง ข้ึนไป 
4.19  อาคารท่ีอยูอาศัย ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีมีจํานวนหองชุด

ต้ังแต 80 หองชุดข้ึนไป  
4.20  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานทุกขนาด 
4.21  การพัฒนาปโตรเลียมทุกขนาด (1) การสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียม 

(2) ระบบการขนสงปโตเลียมและนํ้ามันเช้ือเพลิงทางทอ 
4.22  อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล (1) การทําน้ําตาลทรายดิบ 

น้ําตา ทรายขาวนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิทุกขนาด (2) การทํากลูโคส ซีโทรส หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ี
คลายคลึงกันท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต 20 ตันตอวันข้ึนไป  

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม  
สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม(2549)  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม เปนการศึกษาและคาดการณ
ผลกระทบทางสังคมของโครงการท่ีเกิดข้ึนกับคน ชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนซ่ึงรวมถึง
วัฒนธรรม  ประเพณี ความเชื่อของคนในชุมชนนั้นๆ พรอมท้ังนําเสนอมาตรการลดผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน การทําการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบมีวัตถุประสงคหลักใน  4  ดานดวยกันคือ 

1)  เพื่อปองกันและลดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการตอชุมชนและวิถี
ชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะกับชุมชนดั้งเดิม ชนเผา  หรือกลุมผูดอยโอกาส เชนคนยากจน  ผูหญิง 
เด็ก ผูสูงอายุและคนพิการ ผลกระทบท่ีโครงการจะตองศึกษาใหครอบคลุมคือผลกระทบท่ีอาจมีข้ึน
ในดานสาธารณสุข วัฒนธรรม ความเชื่อและคานิยมและดานการจราจรของชุมชนโดยเฉพาะใน
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กรณีของชุมชนในเมือง  ประเด็นการศึกษาท่ีโครงการจะตองใหความสําคัญคอนขางมากคือ               
ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการโยกยายถ่ินฐาน การเวนคืนท่ีดิน การจายคาชดเชย  การหาทาง
ปองกันหรือการลดผลกระทบในทางลบน้ีจะสามารถชวยลดชองวางและความเส่ียงตอการเกิดความ
ขัดแยงหรือการเผชิญหนาระหวางกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2)  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาทางเลือกของโครงการและการปรับเปล่ียน
โครงการใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 

3)  เพื่อใหผูตัดสินใจโครงการพิจารณาวาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนที่ยอมรับไดและ
คุมคากับประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการหรือไม 

4) ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม สามารถใชเปนแนวทางในการ 
พัฒนาขีดความสามารถเพ่ือใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในโครงการไดมากข้ึน 

แนวทางการกาํหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม 
ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมนั้น  องคประกอบหลักอยางหนึ่งของ

การประเมินคือขอเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในดานตางๆโดยท่ัวไปแลว
แนวทางของโครงการในการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมหลักๆประกอบดวย 

1) ความพยายามหลีกเล่ียง หรือลดโอกาสท่ีจะตองโยกยายถ่ินฐานของชุมชน 
หากเปนไปไดโครงการควรจะพิจารณาทางเลือกท่ีเปนไปไดอ่ืนๆและหาก

หลีกเล่ียงไมไดตองใหความชวยเหลือผูถูกอพยพใหสามารถคงระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู 
ความสามารถในการเพ่ิมรายไดและระดับผลผลิตของพวกเขาใหอยูในระดับเดิมหรือในระดับท่ีดี
ข้ึน พยายามสนับสนุนใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวาแผนและดําเนินการโยกยาย การให
ความชวยเหลือนี้จะครอบคลุมถึงผูท่ีไดรับผลกระทบที่มีปญหาท่ีดินทางกฎหมายดวย มาตรการจะ
รวมถึง การโยกยายทางกายภาพ การสูญเสียท่ีดินและการสูญเสียโอกาสในการเขาถึงแหลง
ทรัพยากร การถูกจํากัดในการเขาถึงพื้นท่ีสงวนหรือเขตคุมครองของรัฐ  

2) การเตรียมแผนและงบประมาณอยางเพียงพอในการปองกนัและลดผลกระทบ 
แผนการลดผลกระทบน้ีจะตองมีการดําเนินการหารือกับประชาชนและชุมชนท่ี

ไดรับผลกระทบอยางใกลชิดงบประมาณในการทําแผนและการหารือกับชุมชน จะตองรวมอยูใน
งบประมาณของโครงการและการจายคาชดเชยควรจะมีการทํากอนท่ีจะเร่ิมกอสรางหรือดําเนิน
โครงการ สําหรับแผนการปองกันและลดผลกระทบในดานอ่ืนๆ นั้นก็ควรท่ีจะมีการจัดทําอยาง
ใกลชิดกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบและผูเกี่ยวของและตองมีการจัดงบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับ
เร่ืองนี้เชนกัน แผนการลดผลกระทบจากการโยกยายและการเวนคืนท่ีดินนั้นจะตองปฏิบัติตาม
แนวนโยบายดานส่ิงแวดลอมกรณีมีการโยกยายถ่ินฐานและมีการจายคาชดเชย 
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3)  การดําเนนิการและการติดตามแผนการปองกันและลดผลกระทบอยางมีสวนรวม 
การดําเนนิการและการติดตามผลการปองกันและลดผลกระทบเปนปจจยัสําคัญท่ี

จะสรางความมั่นใจวาไดมีการดําเนินการอยางเพยีงพอในการปองกันและลดผลกระทบทางลบท่ีได
คาดการณไว โครงการควรจะสนับสนุนใหชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตดิตามและประเมินผลดังนี ้

4)  การใหขอมูลขาวสารและการหารือกับชุมชนอยางตอเนือ่ง 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมจะตองใชเทคนิคการมีสวนรวมใน

หลายรูปแบบท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการและสภาวการณและแนวความคิดของชุมชนการ
หารือเพื่อใหไดผลลัพธท่ีมีความหมายอยางแทจริงนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีจะชวยใหแนใจวามาตรการ
แกไขผลกระทบนั้นเพียงพอสามารถทําไดจริง และเปนท่ียอมรับของชุมชน การเปดเผยขอมูล
ขาวสารและการใหขอมูลในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับโครงการอยางตอเนื่องก็เพื่อจะชวยใหผูมี
สวนไดเสียสามารถใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะชวยในการประเมินความเส่ียงและกําหนดตัวช้ีวัดการ
ดําเนินการที่เปนจริง และไดรับการยอมรับ กระบวนการใหขอมูลขาวสารน้ันจะทําใหผูมีสวนได
สวนเสียหลักของโครงการไดรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงคและองคประกอบหลักของโครงการ
ต้ังแตในระยะเร่ิมแรกของโครงการ 

หลักการการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมมีวัตถุประสงคท่ีจะใหผู เสนอ

โครงการสามารถเขาใจสถานการณของชุมชน วิถีชีวิต ความเปนอยูและความคิดเห็นของชุมชนตอ
โครงการท่ีเสนอ  ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการลดผลกระทบท่ีสอดคลองกับสภาวการณ
และความคิดเห็นของชุมชนน้ันๆ ฉะนั้น การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการ การใหขอคิดเห็น ขอหวงใยของผูมีสวนไดเสียรวมท้ังขอเสนอแนะใน
การลดผลกระทบนับเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญของกระบวนการการประเมินผลกระทบท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะชวยทําใหกระบวนการศึกษาเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับ
ความสําคัญในเร่ืองตางๆ ทางสังคม ในการจัดเก็บขอมูลการวิเคราะห การประมวลขอมูลทางสังคม 
ตลอดจนความชัดเจนในการประเมินความเส่ียงของโครงการในระยะตน 

ในชวงของการทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตน จะมีการกําหนดกลุมตางๆใน
ชุมชนท่ีอาจไดรับผลกระทบท้ังในทางตรงและทางออม ประเด็นทางสังคมในภาพรวม และ
ประเด็นเฉพาะท่ีอาจเกิดขึ้นกับกลุมในชุมชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนได
เสียตลอดการทํางานของโครงการ  การมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะในชวงของการหารือกับ
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ผูมีสวนไดเสียนี้ อาจมีการหยิบยกประเด็นใหมๆหรือประเด็นทางเลือกอ่ืนๆท่ีสามารถนํามาใชใน
การปรับโครงการหรือกระบวนการตัดสินใจของโครงการได 

แนวทางการจัดทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวม 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวมควรจะมีแนวทางและ

ข้ันตอนการทํางานในลักษณะเดียวกันกับการทําการประเมินผลส่ิงแวดลอมทางสังคมตามท่ี
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม รวมกับสถาบันนโยบายศึกษาไดกลาวไวในคูมือแนว
ทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม 2539 ซ่ึงสามารถแบงเปน 6 ข้ันตอนหลักได
ดังนี้คือ 

1. การสรุปลักษณะโครงการ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการ
ขอมูลการดําเนินการโครงการ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. การสํารวจทางสังคมเบ้ืองตน ประกอบดวยการประมวลขอมูลเอกสารจาก
แหลงขอมูลตางๆ และการประเมินสภาพสังคมอยางเรงดวนเพื่อตรวจสอบความทันสมัยของขอมูล
และเพื่อหาขอมูลลักษณะเดนของชุมชน 

3. การต้ังขอสังเกตผลกระทบทางสังคม โดยศึกษาความสัมพันธและความ
สอดคลองระหวางขอมูลลักษณะโครงการกับขอมูลประชากร เศรษฐกิจและกายภาพของชุมชนและ
ขอมูลลักษณะเดนของชุมชน นอกจากนี้ผูศึกษายังตองศึกษาความสัมพันธระหวางโครงการและ
คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสุนทรียภาพ 

4. การคาดการณผลกระทบเบื้องตน โดยการจัดทําตารางคาดการณผลกระทบ
อันประกอบดวยกิจกรรมและระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการควบคูกับการ
คาดการณถึงผลกระทบ ผูรับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบ  และมาตรการลดผลกระทบและนํา
ตารางนี้ไปหารือกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

5. การสรางขอมูลพื้นฐานของโครงการ โดยการเก็บขอมูลท่ีจะแสดงถึงสภาวะใน
อดีตและปจจุบันของชุมชนและโอกาสของชุมชนในกรณีท่ีไมมีโครงการ 

6. การประเมินผลกระทบ ผูศึกษาจะประเมินวาผลกระทบตางๆ ท่ีไดคาดการณไว
มีโอกาสจะเกิดในขอบเขตและมีลักษณะความรุนแรงท่ีไดคาดการณไวหรือไม ท้ังนี้โดยพิจารณา
จาก  baseline  data ท่ีไดประมวลไว และการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติม และการประเมินผลกระทบทาง
สังคมในดานตางๆ เชน การเปรียบเทียบชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการในกรณีท่ีมีและไมมี
โครงการ 
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 อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2541) การประเมินผลกระทบทางดานสังคมเปนการ
ตรวจสอบความเหมาะสมหรือความรุนแรงของเหตุการณท่ีอาจจะเกิดไวลวงหนาทางสังคมใน                
3 ลักษณะ 

1. กระบวนการประเมิน/คาดการณลวงหนา  ถึงผลลัพธทางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีนาจะเกิดจากนโยบาย  การปฏิบัติการพัฒนาโครงการเฉพาะในบริษัทของระดับชาติ  รัฐ  จังหวัด  
หรือทองถ่ิน 

2. ผลลัพธท่ีเปล่ียนแปลงวิถีประชา  ชีวิต  การทํางาน  การละเลนท่ีสัมพันธตอกัน
และกันท่ีสอดคลองกับความตองการของสมาชิกชุมชนนั้นๆ 

3. ผลกระทบทางวัฒนธรรม  กระทบตอการเปล่ียนแปลงวิถีประชา  คานิยมระบบ
ความเช่ือของคนท่ีใชเปนแนวทางดําเนินชีวิตในสังคม 

การประเมินผลกระทบทางสังคมใหทิศทางดานตางๆ  ดังนี้ 
 1. ความเขาใจจัดการ  และควบคุมการเปล่ียนแปลง 
 2. พยากรณผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากยุทธวิธีการเปล่ียนแปลง 
 3. การจําแนก  ปรับปรุง  และปฏิบัติแผนยุทธศาสตรท่ีลมเหลว  เพื่อลด

ผลกระทบทางสังคม 
 4. พัฒนา/ดําเนิน  แผนการท่ีชวยจําแนกผลกระทบทางสังคม  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในฐานะเปนผลของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 5. พัฒนากลไกการประเมินผล 
 6. ประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโครงการพัฒนาการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีและนโยบายของรัฐ เปนตน 
สรุปประเด็นหลักๆ  ของแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม  Lang และ  

Armou (1981 อางใน  สถาบันนโยบายการศึกษา, 2539)  ไดดังนี้ 
กรอบวิธีการวจิัยสําหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) 
คาดการณ ใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนการเปล่ียนแปลง 

ท่ีคาดวาจะมีตอประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโครงการ และทางเลือกตางๆของโครงการ 
ประเมิน ความสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดตอและกลุม โดยคํานึงถึง

สภาพการณทางสังคมที่กลุมเหลานั้นมีประสบการณอยูในปจจุบันท่ีเปนไปในอนาคต  และ
สภาพการณทางสังคมท่ีพวกเขาปรารถนา  ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงมาตรการในการลดผลกระทบนั้น 
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การประเมินผล  เพื่อดูวาโครงการท่ีเสนอนั้นจะไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป หรือมี
ผลกระทบรุนแรง ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือกแตละทาง 

จากการศึกษาแนวคิดผลกระทบทางสังคมสามารถสรุปไดวา  การศึกษาผลกระทบ
ทางสังคมใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน  รวมถึงการคาดการณส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  ท้ังการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของอันเกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการบางอยาง  ซ่ึงหากกการเปล่ียนแปลงนั้นชุมชนสามารถต้ังรับ  และหาทาง
ออกไดอยางเหมาะสม  ผนวกกับการใหความรวมมือของคนภายในชุมชนในการตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน   ชุมชนก็สามารถปรับตัวใหเขากับการพัฒนาท่ี
เกิดข้ึนและอยูรวมกันอยางสันติ 
 
แนวคิดการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ หรือ SEA ซ่ึงยอมาจาก Strategic 
Environmental Assessment นั้นเปนระบบ/กระบวนการท่ีใชสําหรับการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมของนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรม รวมท้ังขอเสนอทางเลือก โดยจัดทําเปนรายงาน
เสนอผูบริหาร  เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยเปดโอกาสใหสาธารณชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ             
(Theriveletal.,1994) โดยท่ัวไปแลว SEA จะเปนเคร่ืองมือท่ีดําเนินไปคูขนานกับกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธในระดับของนโยบายแผนงาน  หรือโปรแกรมการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
เชิงกลยุทธมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1. เปนกระบวนการท่ีใชในการคาดการณผลกระทบส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการดําเนิน
นโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรมนั้นๆ ซ่ึงความสําคัญนี้ถือไดวาเปนขอสําคัญท่ีทําให SEA มีความ
แตกตางจาก EIA ซ่ึงเปนการวิเคราะหในระดับโครงการ 

2. เป นกระบวนการท่ีมีการดําเนินการกอนท่ีจะมีการตัดสินใจในนโยบาย 
แผนงานหรือโปรแกรมนั้น ๆ จึงทําใหการพิจารณา SEA มีความยืดหยุนสูง 

3. เปนกระบวนการท่ีมีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก  รวมท้ังคาดการณ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมในแตละทางเลือกนั้น ๆ เพื่อหาแนวทางท่ี ดี ท่ีสุดท่ีจะทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดและมีผลกระทบส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

4. สาธารณชนสามารถมีสวนรวม โดยลักษณะการมีสวนรวมอาจดาํเนนิการหลายวธีิ 
เชน การไดรับทราบขอมูลขาวสาร การปรึกษาสาธารณะ การรวมให ความเห็นในข้ันตอนการ
กําหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกซ่ึงรวมทางเลือกการไมพัฒนานโยบาย
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แผนงาน และโปรแกรม หากมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูงและไมมี มาตรการปองกันแกไขท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนตน (http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf) 

การประเมินส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA) 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร การจัดการส่ิงแวดลอม (Strategic Environmental Plans) 

มี  7 ข้ันตอนตอไปนี ้
1. การสรุปขอมูลลักษณะโครงการ เปนเง่ือนไขข้ันตนท่ีผูศึกษาจะตองจัดทํา

ขอมูลลักษณะโครงการท่ีจะตองสรุป ดังนี้ 
1) ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการ 

1.1) ความเปนมาของโครงการ 
1.2) วัตถุประสงคของโครงการ 
1.3) ประเภทและขนาดของโครงการ 
1.4) งบประมาณโครงการ 
1.5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6) ทางเลือกโครงการ (ถามี) 

2) ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
2.1) แผนท่ีท่ีต้ังของโครงการ 
2.2) ผังโครงการ  การใชท่ีดิน 
2.3) การใชสาธารณูปโภค  ทรัพยากรและแรงงานในพื้นท่ีและจาก

ภายนอก 
2.4) กิจกรรม / กําหนดการกอสราง / การดําเนินงาน 

3) ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
3.1) หนวยงานเจาของโครงการ 
3.2) หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
3.3) ขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก บทความ  ขาว ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ

มติ คณะรัฐมนตรีกฎระเบียบสําคัญท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
การสํารวจทางสังคมเบื้องตน  การจัดทํารายงานสํารวจทางสังคมเบ้ืองตน ประกอบดวย 

1. การประมวลขอมูลเอกสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน  ประชากร  สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม และกายภาพของชุมชนบริเวณท่ีต้ังโครงการ 

2. การประเมินสภาพทางสังคมอยางเรงดวน (Rapid Social Assessment) เพื่อ
ยืนยันตรวจสอบความทันสมัยของขอมูลเอกสาร และเพื่อหาขอมูลลักษณะเดนของชุมชน 
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3. ความเกาแกตอเนื่องของชุมชน 
4. ความผูกพันของคนในชุมชน 
5. สภาวะผูนําในชุมชน 
6. การแบงกลุมยอยของคนในชุมชน 
7. สภาวะชนกลุมนอยหรือผูดอยโอกาสในชุมชน 
8. ความคาดหวังของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา 
9. ความจําเปนพื้นฐานของคนในชุมชน 
10. ปญหาสําคัญในชุมชน 
11. คุณคาสําคัญของชุมชน 
12. ความสัมพันธของชุมชนกับองคการอ่ืน ๆ  
13. ประสบการณเกี่ยวกับโครงการพัฒนา 
14. การเปล่ียนแปลงในชุมชนท่ีผานมา 

 การตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคม พิจารณาความสัมพันธความสอดคลอง  ระหวาง  
ขอมูลลักษณะโครงการกับขอมูลประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพของชุมชนและขอมูลลักษณะ
เดนของชุมชน เพื่อต้ังขอสังเกตวาโครงการมีความสอดคลองและสัมพันธกับลักษณะของชุมชน
อยางไร                    

การสรางฐานขอมูล Baseline data  
การสรางฐานขอมูล Baseline data  ใชวิธีการเก็บขอมูล จากการสํารวจเอกสาร

เพิ่มเติมจากที่ไดทําในข้ันตอนการประมวลขอมูลพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในระดับชุมชน 
การสํารวจกลุมตัวอยางและการสัมภาษณเจาะลึกขอมูล baseline data จะมีลักษณะตอไปนี้ 

1. สภาวะในอดีตและปจจุบันของชุมชน  ไดนําเสนอภาพรวมดวยขอมูลเชิงคุณภาพ
และขอมูลเชิงปริมาณเทาท่ีจะรวบรวมได ท้ังขอมูลทุติยภูมิ  ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานราชการ และ
แหลงอ่ืน ๆ ขอมูลจากการทําการประเมินสภาวะสังคมอยางเรงดวน  ขอมูลจากการสํารวจกลุม
ตัวอยาง ขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก 

2. โอกาสของชุมชนในกรณีไมมีโครงการ  อาจศึกษาอางอิงไดจากแผนพัฒนา  
แผนการลงทุน  แผนงานสาธารณูปโภค และการวิเคราะหศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของชุมชน         

การประเมินผลกระทบ   
1. ประเมินผลกระทบทางสังคมตาง ๆ ดําเนินการตามแนวทางตอไปนี้ 

1.1) เปรียบเทียบชุมชนท่ีรับผลกระทบจากโครงการในกรณีท่ีมีและไมมี
โครงการเพ่ือฉายภาพกวางถึงจุดแข็งจุดออนโอกาสศักยภาพและปญหาของชุมชนในแตละกรณี 
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1.2)  แสดงและวิเคราะหผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบท่ีเกิด
แกคนกลุมตาง ๆ ในชุมชน และพิจารณามาตรการลดผลกระทบและปฏิกิริยาของชุมชน 

1.3) สําหรับกรณีท่ีจะตองมีการอพยพโยกยายถ่ินฐานใหเปรียบเทียบ
สภาพและโอกาสในชุมชนเดิมกับพื้นท่ีรองรับใหม  และมาตรการชดเชย หรือ ลดผลกระทบ ท้ังท่ี
เกิดแก ผูท่ีอพยพโยกยายและผูท่ีอาศัยในพื้นท่ีรองรับ 

1.4) นําเสนอภาพรวมผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบของ
โครงการ2)  การปรับปรุงรายงานผลกระทบทางสังคม 

จากการศึกษาแนวคิดการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธสรุปไดวา  เปนกระบวนการ
ท่ีมีข้ันตอน  โดยคํานึงถึงปจจัยท้ังภายในและภายนอกของชุมชน รวมถึงการคาดการณในอนาคตท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในสังคมหรือชุมชนท่ีจะไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาตางๆ  เพื่อใหชุมชนได
ต้ังรับกับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  หรือลดผลกระทบใหไดรับนอยท่ีสุด   
 
แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(2550) จาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) นับเปนจุดเปล่ียนสําคัญของการวางแผน ของประเทศมา
เปนแผนปฏิร ูปความคิดและคุณคา ใหมของสังคมไทย  และประสบความสํา เร ็จ เช ิง
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  โดยเนน “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”และใชเศรษฐกิจ
เปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พรอมท้ังปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนา
แบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมในทุก
ข้ันตอน  

อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2541)  กลาวสรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา  โดยปกติแลวการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง  
เพราะสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนนั้น  ตัวประชาชนจะเปนผูทราบดีวาเกิดปญหาอะไรตนเอง
ตองการอะไร  และผลกระทบจากการพัฒนานั้นจะเกิดอะไรกับประชาชนในพื้นท่ี  การให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนานั้น  จึงกอใหเกิดผลดีตอสถานการณท่ีเปนปญหาน้ันๆ             
ในลักษณะท่ีสามารถวิเคราะหปญหาไดตรงตามความเปนจริงเทากับเปนการใชทรัพยากรท่ีจะทุมเท
ลงไปในการพัฒนาอยางคุมคา  เพราะถาหากประชาชนไดเกิดความรูสึกวาตัวเปนเจาของส่ิงใดแลว  
ก็จะมีสํานึกในการดูแลและรักษาส่ิงนั้นตอไปดวย 
 ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ (2534 ; 2541) กลาวา  แนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมเกิดมาจากความเช่ือ
ท่ีวามนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีปญญา  ตระหนักรูและควบคุมส่ิงแวดลอมได  ดังนั้นมนุษยไมวาจะอยู
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หางไกลเพียงใด  จึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง  นอกจากนั้นแลว
การมีสวนรวมยังชวยลดปญหาความแปลกแยก  เนื่องจากการนําเขาส่ิงตางๆ  จากภายนอกเขาไปใน
ชุมชนนั้นดวย  การมีสวนรวมไมไดหมายความแคบๆ  แคการมีสวนชวยเหลือสนับสนุนโครงการ
เทานั้น   แตยังรวมไปถึงข้ันตอนสําคัญอยางเชน  การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ  ดวย 
 จากการศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมสามารถสรุปไดวา  การมีสวนรวมเปนกระบวนการ
เรียนรูทางสังคมของชุมชนแตละชุมชน  โดยท่ีคนชุมชนเห็นความสําคัญของปญหาหรือส่ิงท่ีสําคัญ
ของชุมชนท่ีควรไดรับการแกไขหรือดํารงใหคงอยู  อาจเร่ิมจากการรวมกันคิด  รวมกันปฏิบัติ     
ลองผิดลองถูกและนําไปสูการปรับแกใหเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนจริงหรือสงเสริมใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในทุกระดับของชุมชน  การศึกษาคร้ังนี้ใชแนวคิดดังกลาวใน
การศึกษาเพื่อนําไปใชเปนแนวทางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในชุมชนอยางเหมาะสม   ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินโครงการตางๆ ท่ีจะสงผลการดํารงวิถีชีวิต  
ทรัพยากรทองถ่ินและความสัมพันธระหวางคนในชุมชน  เกิดความรวมมือในการปองกันปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  ไดอยางรอบคอบ  เพื่อใหผลกระทบทางลบดังกลาวใหมีความรุนแรงนอยท่ีสุด   
 
แนวคิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2549) กลาววาการพัฒนาท่ียั่งยืน มีลักษณะเปนการพัฒนาท่ี
เปนบูรณาการ (integrated)  คือทําใหเกิดเปนองครวม  (holistic)  หมายความวาองคประกอบ
ท้ังหลายท่ีเกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยางหน่ึงคือมีดุลยภาพ
(balanced)    ธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจจะตองถูกบูรณาการเขาดวยกัน  อันนี้คือการบูรณาการ
ธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจ  แลวจะทําใหเกิดสภาพท่ีเรียกวา  เปนภาวะยั่งยืนท้ังในทาง
เศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอม การคุมครองธรรมชาติแวดลอม  ควบคูกันไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ  ก็คือการผูกส่ิงแวดลอม  (environment)  กับการพัฒนา (development)  เขาดวยกัน  การ
ทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ อันนี้เปนความหมายท่ีซอนลึกลงไป  
ซ่ึงเปนตัวรากฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (อางในอนุรักษ  ปญญานุวัฒน, 2541) มีดังนี้ 
 1) เนนการเสริมอํานาจใหแกชุมชนทองถ่ินโดยรับผิดชอบตามสิทธิการดูแลรักษา
ชุมชนเอง  การเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากรทองถ่ินและการสรางวินัยทองถ่ิน  และสิทธิ
ชุมชนจะตองไดรับการยอมรับซ่ึงฐานะของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 2) กิจกรรมตางๆ ควรเปนไปบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและขอปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน  สนองตอบตอความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
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 3) การมีสวนรวมจากระดับลาง  ในการคิดริเร่ิม  วางแผน  ตัดสินใจ  ไดรับ
ผลประโยชน ประชาชนในทองถ่ินไดรับการแจงขาวสารขอมูลปรึกษาหารือเกี่ยวของในข้ันตอน
การวางแผน  นําแผนแปลงมาสูภาคปฏิบัติและจัดการโครงการ 
 4)   ความเสมอภาคทางเพศ 
 5)  สิทธิของคนพ้ืนเมืองและชนกลุมนอย 
 6) ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะใน
การเขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ 
 7) ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอกรวมท้ังเทคโนโลยี  การชวยเหลือและการตลาดอัน
นําไปสูการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ 
 แนวทางการดาํเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาแบบยั่งยืน  สามารถดําเนินการไดดังนี ้
 1) ดําเนินการในรูปแบบท่ียึดถือการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  การเรียนรูท่ี
ปฏิสัมพันธกันและความเสมอภาคระหวางผูปฏิบัติงานรวมกันฉันทเพื่อรวมงาน 
 2) เนนการเรียนรูอยางเปนอิสระ  ท่ีสัมพันธตอกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของโดยไมมีใคร
เปน “ผูเช่ียวชาญ” เพราะทุกคนเปรียบเสมือนเปน “ผูเช่ียวชาญ” อยูแลว โดยมีเปาหมายการทํางาน
รวมกันกระบวนการยอมสําคัญกวาเทคโนโลยีและวิธีการ 
 3)  รูปแบบการประนีประนอมระหวางชาติท่ีพัฒนาแลวกับชาติดอยพัฒนา 
 4) รูปแบบการสรางเครือขายและสัมพันธมิตร  เพราะปญหาระดับทองถ่ิน 
 5) รูปแบบการดําเนินงานหลายระดับ  เปนเร่ืองราวท่ีอาศัยมวลชนเปนศูนยกลาง
สําคัญในการพัฒนาและในการเสริมสรางอํานาจใหแกบุคคล  และชุมชนทองถ่ินหลายระดับ  เชน  
ชุมชน  สถาบันระดับชาติ  และภูมิภาคของโลก  ดังนั้นจําเปนตองตระหนักใหทราบวาบุคคล
ตางกัน  และตางกลุมยอมมีทักษะและบทบาทแตกตางกันดวย 
 6) รูปทางเลือกดานเศรษฐกิจ  เปนการสรางตัวบงช้ีในการพัฒนา  เชน  ความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ  และการสรางกลไกทางเลือกใหมท่ีกอใหเกิดคาใชจายทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมในระบบการเงินหรืองบประมาณของชาติ 
 ปรีชา เปยมพงศสานต (2543) กลาววา การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การทําใหชีวิตผูคนในอนาคต
มีชีวิตท่ีดีข้ึน มีการสรางกระบวนการนโยบายท่ีสนับสนุนการเสริมสรางความสมบูรณทางสังคมใน
เชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเพิ่มข้ึนใหแกอนาคต และเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่นําเอาทรัพยากร
ท้ังหมดไมวาธรรมชาติ มนุษย การเงินและกายภาพมาจัดการเพ่ือกอใหเกิดความม่ังค่ังการอยูดีกินดี
และความสุขสมบูรณท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดคือ 
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 มิติท่ี 1 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการพัฒนา
ท่ีมีดุลยภาพระหวาง Growth และGreen (สมคิด จาตุศรีพิทักษ, 2546) กลาวคือ มนุษยจะตองไมจอง
ทําลายหรือพยายามเอาชนะอยูเหนือธรรมชาติ แตควรจะมีการดัดแปลงแกไขธรรมชาติบางสวน
เทาท่ีจําเปนเพื่อความเหมาะสมแกการดํารงชีพเทานั้นโดยการรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ระมัดระวัง มีการฟนฟู สงวนรักษาระบบนิเวศที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัดท่ีสุดและ
เบียดเบียนธรรมชาติใหนอยท่ีสุด เพื่อสามารถรักษามรดกทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของเราสําหรับชนรุนหลังตอไป 

 มิติท่ี 2 ดานสังคม ส่ิงสําคัญคือ การสรางบรรยากาศแหงการไมเบียดเบียน การ
ชวยเหลือเกื้อกูล ไมเอาเปรียบกันและเอ้ือโอกาสท่ีแตละบุคคลจะพัฒนาย่ิงข้ึนไปทั้งในฐานะมนุษย
และในฐานะทรัพยากรมนุษย  หากการพัฒนาสามารถทําใหเศรษฐกิจเติบโตแตทําใหมีชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจน จะนําไปสูความทุกขทางสังคมกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาซ่ึงเปนการ
พัฒนาท่ีไมยั่งยืน (ประพัฒน ปญญาชาติรักษ ,2546) 

 มิติท่ี 3 ดานทรัพยากรมนุษย มนุษยเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาที่ยั่งยืน
บรรลุผล ดังนั้นควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานรางกายและดานจิตใจ 
ดานรางกายคือ การมีรางกายแข็งแรง ไดรับปจจัยข้ันพื้นฐานเพียงพอกับการดํารงชีพ (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541) 

มิติท่ี 4 ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาอยางยั่งยืนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจนั้นสามารถสรางผลประโยชนและความรูบนรากฐานของการพ่ึงพาตนเองซ่ึงยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทําใหคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยและสามารถ
พึ่งตนเองได (นิรันดร จงวุฒิเวศย ,2545) และเปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน กลาวคือ มุงบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ การสรางระบบเศรษฐกิจฐาน
รากใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดมีภูมิคุมกัน มีกระบวนการผลิตและการบริโภคที่เหมาะสม ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม มีการกระจายความมั่นคงและโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอคน
สวนใหญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546) 

จากแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถสรุปไดวา   การพัฒนาท่ียั่งยืน  ถือเปนแนวทางในการ
พัฒนามนุษยบนพื้นฐานของตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผนวกกับความเปน
เอกลักษณของวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหเกิดการบูรณาการระหวางสภาพปจจุบัน
ท่ีไดรับการพัฒนาจากปจจัยภายนอกและความมีคุณคา  คุณลักษณะของปจจัยภายในทองถ่ิน        
มาประยุ กต ให เ กิ ดความ เหมาะสม ท้ังด าน เศรษฐกิจ   สั งคม   การ เ มือง   การจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี  ใหเกิดความเกื้อกูลกันระหวางมนุษยในปจจุบัน อนาคตและ
ธรรมชาติอยางสมดุล  และกอใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 
แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/ โครงการ  เปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคต 
โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และ
ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 
 ท้ังนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการ
ใหเกิดข้ึนในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมุงไปสูสภาพการณอันพึง
ประสงคไดอยางเทาทันกับการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนา ท่ีตอง
กําหนดถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรสามารถนําไปสูการแกไข
ปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
 การวางแผนนัน้มีอยูดวยกัน 2 สวน คือ สวนแรก เปนการกําหนดเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงมักจะเรียกกนัวาการวางแผนนโยบาย (Policy Planning) หรือการวางแผนยุทธศาสตร 
(Strategic Planning) สวนอีกสวนหน่ึงคือ การนําเปาหมายออกไปปฏิบัติ ซ่ึงมักเรียกกันวา แผนงาน 
การวางแผนโครงการหรือการวางแผนการบริหาร (Administrative Planning)  

จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยท่ัวไปไมวาจะเปน
แนวคิดของ Paine& Naumes, Massie & Douglas, Hellriegel & Slocum, Donnelly และGibson & 
Ivancevich (วิโรจน  สารรัตนะ. 2542) สามารถสรุปสาระสําคัญของแนวคิดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรไดดังนี้ 

Paine & Naumes (1975) ไดกลาวถึงการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรองคการ
วา ในองคการหนึ่ง ๆ นั้น จะมีลําดับช้ันของกฎการปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ ภารกิจ วัตถุประสงค 
นโยบาย และยุทธศาสตร โดยกฎดังกลาวจะมีความสัมพันธกันในลักษณะวิถีทางกับจุดมุงหมาย 
(Means-End) ซ่ึงองคประกอบในลําดับลางจะสงผลตอองคประกอบในลําดับท่ีสูงข้ึนถัดไป ท้ังนี้ 
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1. พันธกิจ (Missions) หมายถึง ขอบขายการปฏิบัติงานขององคการ ซ่ึงอาจ
กําหนดรูปของการผลิตและการตลาด หรือในรูปของการบริการหรือลูกคา  

2. วัตถุประสงคขององคการ (Organization Objectives) หมายถึง ผล (Results) 
จุดหมาย หรือเปาหมาย ท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึน โดยมีพื้นฐานจากภารกิจขององคการ 

3. นโยบาย (Policies) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานอยางกวาง ๆ (Broad 
Guides) สําหรับผูบริหาร ผูนิเทศก หรือผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
โดยวัตถุประสงคหนึ่งอาจมีไดมากกวา 1 นโยบาย ข้ึนอยูกับทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู  

4. ยุทธศาสตร (Strategies) หมายถึง แนวปฏิบัติหลักท่ีกําหนดอยางเจาะจง
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยยุทธศาสตรนี้อาจมีการวางแผนกําหนดไวลวงหนา หรือ
อาจตัดสินใจกําหนดข้ึนไดตลอดระยะเวลา ซ่ึงเม่ือรวมกันท้ังหมดแลวจะเปนชุดของยุทธศาสตร
โดยรวมท้ังหมด 

Massie & Douglas (1981) ไดกลาวถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร วาเปน
กระบวนการกําหนดจุดหมายระยะยาวขององคกร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means 
คือ ยุทธศาสตรและนโยบาย) เพื่อใหบรรลุจุดหมายน้ัน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร    และการ
พัฒนาแผนระยะยาวเพ่ือบรรลุจุดหมายขององคการ โดยไดอธิบายวา 

1. จุดหมายขององคการ (Goals of Organization) เปนจุดมุงหมายสุดทายท่ี
องคการมุงบรรลุใหถึง เปนพื้นฐานของการวางแผนยุทธศาสตร 

2. พันธกิจ (Missions) หมายถึง ขอบขายของกิจกรรมท่ีองคการดําเนินอยู 
3. ยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแบบแผนการดําเนินงานในระยะยาวของ

องคการ ซ่ึงกําหนดข้ึนโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก แตอาจเปล่ียนแปลง
ไดหากสภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลง  

นอกจากนี้ Massie & Douglas ยังไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
ยุทธศาสตรกับนโยบายไว กลาวคือ นโยบายเปนแนวทางท่ีกําหนดเพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถ
ประสานความพยายามในการทําหนาท่ีของสมาชิกภายในองคการไดงายข้ึน เนื่องจากมีแนวทาง
หรือขอบขายท่ีชัดเจน ไมจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ หรือทางเลือกอ่ืน ๆ มากนัก ในขณะท่ี   
ยุทธศาสตรเปนแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก  

Hellriegel & Slocum (1982) ไดกลาวถึง แผนยุทธศาสตรวา เปนกระบวนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม ระบุธรรมชาติขององคการ กําหนดจุดมุงหมาย และจําแนก ประเมิน และ
เลือกแนวการปฏิบัติสําหรับองคการ โดยกระบวนการของแผนยุทธศาสตรจะกอใหเกิดปจจัยปอน
ออก (Outputs) ในรูปท่ีเปนจุดหมายและยุทธศาสตรสําคัญเขาสูกระบวนการของแผนปฏิบัติการ 
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(Operational Plan) โดยแปลงจุดหมายและยุทธศาสตรองคการเปนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานท่ีมี
ความละเอียดชัดเจนข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นเปนกระบวนการดังนี้ 
 

แผนภูมิ 1  แสดงการจัดทํายุทธศาสตรตามความหมายของ Hellriegel & Slocum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ความจําเปนและประโยชนของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ทศพร  ศิริสัมพันธ (2539) ไดกลาวถึงความจําเปนของการวางแผนเชิงกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตรวามีความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารขององคการสมัยใหมท่ีมุงหวังผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก ในปจจุบันสภาพแวดลอมของประเทศมีการเปล่ียนแปลงและขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ท้ังการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบทั้งท่ีเปนโอกาส
และภัยอุปสรรคตอองคการ นอกจากนี้ ผูบริหารขององคการมีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังในแงของงบประมาณ บุคลากร ตลอดจน
เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ  ประกอบกับการขยายตัวและความสลับซับซอนขององคการทําใหผูบริหาร
จะตองพยายามกําหนดทิศทาง จุดมุงหมาย วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน  

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหาร
ในการปรับเปล่ียนองคกรใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอม โดยการวางแผน  
ยุทธศาสตรเปนประโยชนหลายประการตอการบริหารงานในองคการตาง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

1. ชวยทําใหผูบริหารของแตละหนวยงานหันมาใหความสนใจอยางแทจริงในเร่ือง
ขององคการมากข้ึน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

จุดหมายและยทุธศาสตรสําคัญ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน 

Process 

Goals 

Process 

Operational   Plan 
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2. กระตุนใหผูบริหารทราบถึงปญหา อุปสรรคตลอดจนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและเตรียมหามาตรการรองรับไวลวงหนา อันเปนการลดความเส่ียงและความเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 

3. ชวยทําใหผูบริหารเกิดความเขาใจในธรรมชาติของการดําเนินงานอยางชัดเจน
ข้ึน และมองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคต 

4. ชวยระบุถึงโอกาสและลูทางในการดําเนินงานในอนาคตใหการปรับเปล่ียน   
ทิศทางและภารกิจงานขององคกรเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 

5. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน/โครงการ และการใชทรัพยากรของ
องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ชวยสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันระหวางสมาชิกขององคการและทุกฝาย 
ท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับทิศทางและการดําเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังตาง ๆ  

7. ชวยกอใหเกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิดการดําเนินงาน
กิจกรรมตาง ๆ อันเปนการผนึกกําลังภายในองคการ 

กลาวโดยสรุป การวางแผนยุทธศาสตรเปนการแบงสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิพล เปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหารในการปรับเปล่ียนองคกร
ใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง การทําแผนยุทธศาสตรเปนการตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ
องคกรกําลังจะกาวไปทางไหน (Where are your going?)  สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What it the 
environment?) และองคการจะไปถึงจุดมุงหมายไดอยางไร (How do you get there?) โดยมี
กระบวนการจัดทําแผน คือ (1) การกําหนดภารกิจหลักขององคการ (Mission Determination)  (2) 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis) (3) การวิเคราะหสภาพองคกรภายใน 
(Organizational Analysis) (4) การกําหนดวัตถุประสงคระยะยาวขององคการ และ (5) การวิเคราะห
และจัดวางกลยุทธขององคการ เปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2547)  ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมจากการปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง  พบวาใน
ภาพรวมท้ังโครงการไดมีการดําเนินการปรับปรุงรองนํ้าดวยการลดขนาดแกงในบริเวณชายแดน
จีน-เมียนมาร และชายแดนเมียนมาร-สปป.ลาว จํานวน 10 แกง เหลืออีก 1 แกง ท่ียังมิได        
ดําเนินการปรับปรุง ไดแก แกงคอนผีหลวง ซ่ึงรัฐบาลไทยเห็นความสําคัญท่ีจะตองทําการศึกษา



 30 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการฯ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีจะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีประเทศไทย อาทิ ผลกระทบตอระบบนิเวศในน้ําและพื้นท่ีใกลเคียง ผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบตอการใชท่ีดิน ผลกระทบตอวิถีชีวิต และทัศนคติของ
ประชาชนท่ีอยูอาศัยริมฝงแมนํ้าโขง ฯลฯและผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  

1) ผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดิน คือ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ท่ีดิน เนื่องจากการพัฒนาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงรองนํ้า อาทิ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม          
การขยายตัวของพื้นท่ีอยูอาศัย และพาณิชยกรรม การกอสรางทางเรือและพื้นที่บริการ ฯลฯ หากไม
มีมาตรการเตรียมการรองรับการพัฒนาอยางเหมาะสม และรอบคอบจะทําใหเกิดความขัดแยงดาน
การใชประโยชนท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางการอนุรักษพื้นท่ีโบราณสถานกับการ
พัฒนายานพักอาศัย อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในกรณีของอําเภอเชียงแสน และอําเภอ      
เชียงของ รวมท้ังการขยายตัวของเมืองเขาไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือพื้นท่ีชุมนํ้า ฯลฯ 

2) ผลกระทบตอการคมนาคม จะเกิดผลกระทบทางบวกตอการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง
คมนาคม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความสะดวกในการเดินทางและขนสงสินคา
ทางเรือ สามารถเดินทางไดตลอดป 

3) การจัดการของเสีย จะมีปริมาณของเสีย/น้ําเสียเพิ่มมากข้ึนจากการขยายตัวของการ
ขนสงสินคา โดยเฉพาะบริเวณทาเทียบเรือ แตไมเกินขีดความสามารถในการจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี 

4) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการลงทุนในดานการขนสงทางน้ํา         
การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม เพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคา OTOP ตอตลาด
ในประเทศอนุภาคลุมนํ้าโขง   มีการเปล่ียนแปลงลักษณะ และวิธีการผลิตทางการเกษตร            
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการจางงานเพ่ิมข้ึน จะมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินจาก
เกษตรกรในทองถ่ินสูนายทุนจากตางถ่ิน จะเกิดผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของชุมชนท่ีพึ่งพา
ท่ีดินริมแมน้ําโขงจากกิจกรรม/โครงการที่สืบเนื่องจากการปรับปรุงรองน้ํา การขนสงสินคาโดยเรือ
ขนาดใหญจะทําใหเกิดปญหาตอการใชประโยชนในลําน้ําโขงของราษฎร ทําใหรายไดเสริมจาก
การหาปลา และเก็บสาหรายไกลดลง 

5) ผลกระทบทางสังคมและวิถีชีวิต คือมี การเพิ่มข้ึนของประชากร ซ่ึงเปนแรงงานตางถ่ิน
จะกอใหเกิดปญหาตอการบริหารจัดการแรงงาน สวัสดิการสังคม ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย การ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนจากสังคมเกษตรกรรม เปนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ 
ชุมชนจะใชประโยชนจากแมนํ้าโขงไดนอยลง ท้ังในดานของแหลงอาหาร การทําการเกษตรริมโขง 
การประกอบพิธีกรรม ประเพณีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลําน้ําโขง 
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6) ผลกระทบตอแหลงทองเท่ียว โบราณสถานและวัฒนธรรม มีนักทองเท่ียวเดินทางเขาสู
พื้นท่ีมากข้ึน แตกิจกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงรองนํ้ า เชน การเดินเรือ และการพัฒนาโครงการ
ตาง ๆ จะมีผลกระทบตอพิธีกรรมลาปลาบึกท่ีบานหาดไคร และการขยายตัวชุมชนทําใหมี
ผลกระทบตอแหลงโบราณสถานโดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียง
แกน ดังนั้น ในการดําเนินการตองมีการเตรียมการวางผังควบคุมการใชประโยชนท่ีดินอยาง
เหมาะสม 

แสงอรุณ  เจริญจันทรแดง (2540)  ศึกษาเร่ืองผลกระทบทางสังคมของการอพยพ
ประชาชน  เนื่องจากการขยายเหมืองลิกไนตแมเมาะ  สําหรับโรงไฟฟาเครื่องท่ี  8  และ  9  อําเภอ       
แมเมาะ  จังหวัดลําปาง  พบวา  ชุมชนเมาะหลวงไดรับการอพยพจากการขยายเมือง ฯ  ของการ
ไฟฟาฝายผลิต  ทําใหคนในชุมชนไดรับผลกระทบทางสังคมดานลบในพ้ืนท่ีใหมพยายามผลักดันท่ี
จะพัฒนาเปนชุมชนอุตสาหกรรมและเกษตรธุรกิจ  ในขณะท่ีคนในชุมชนมีศักยภาพและไดรับการ
ผลิตซํ้าเพียงเปนเกษตรเพ่ือยังชีพ สงผลใหชุมชนขาดความพรอมในการเรียนรูเร่ืองเกษตรธุรกิจและ
ชุมชนอุตสาหกรรมท่ีตองพึ่งพาปจจัยภายนอก จากการท่ีไมไดมีการศึกษาเพื่อเตรียมการ   ทําให
มิไดมีการคาดการณเร่ืองผลกระทบทางสังคมท่ีชุมชนจะไดรับจนสงผลใหชุมชนเมาะหลวงใหม
ไดรับผลกระทบทางสังคมและสงผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและการเปล่ียนแปลง
ปจเจกบุคคลและครอบครัว  การยายชุมชนมาอยูท่ีใหมในดานการจัดการชุมชนนั้น การไฟฟาฝาย
ผลิตไมมีการทําความเขาใจถึงประโยชนของสาธารณะท่ีมีตอคนในชุมชน  ทําใหแผนการกอสรางท่ี
เกี่ยวกับพิธีกรรมในการกอสรางท่ีระบุใหคนในชุมชนเปนผูรวมในการกอสรางนั้นเปนเพียงการทํา
พอเปนพิธี  ซ่ึงมีแตรูปแบบพิธีกรรมแตขาดเน้ือหา  คุณคาสาระของพิธีกรรม   ทําใหชุมชนเมาะ
หลวงกลายเปนชุมชนท่ีมีความสัมพันธทางสังคมท่ีเปราะบางและตองใชเวลานานในการพยายามท่ี
จะทําใหสรางความสัมพันธทางสังคมดีข้ึน   
 สุริชัย  หวันแกวและคณะ  (2543)  ศึกษาเร่ือง  ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออกตอชุมชนทองถ่ิน  ผลการศึกษาพบวา บริบทเศรษฐกิจการเมือง
ระหวางประเทศและภูมิภาคนับวามีความสําคัญยิ่งตอการเกิดของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชายฝงทะเลตะวันออก โดยชุมชนเกษตรกรรมท่ีเลือกศึกษานั้นพบวา ประการแรก ผลกระทบ
ระยะแรก ไดแก การซ้ือขายท่ีดิน การเปล่ียนมือของกรรมสิทธ์ิท่ีดินมีมาก แมเปนเขตนอกนิคม
อุตสาหกรรมก็ตาม แรงกดดันท่ีมีตออาชีพเกษตรกรรมเดิมจึงมีมาก ประการท่ีสอง ยังไมมีแรงงาน
อพยพจากถ่ินอ่ืน มีแหลงงานอุตสาหกรรมใหทําในบริเวณไมไกลจากหมูบาน ชาวบานแตเดิมอยูใน
ภาคเกษตรยายเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ประการท่ีสาม แมวาพื้นท่ีบริเวณหมูบานถูก
กําหนดใหเปนพื้นท่ีสีเขียว ตามผังเมืองของจังหวัดระยอง  ท่ีผานมาปลูกพืชยูคาลิปตัส แตในสภาพ
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จริงนั้นถูกทําลายหมดแลว และบางสวนคาดวาจะทําสนามกอลฟในอนาคต ประการท่ีส่ี เศรษฐกิจ
ของหมูบานท่ีผานมาไมแตกตางกันมาก เพราะอยูในอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ทํานา พอมี
การขายท่ีดินท่ีเคยทําการเกษตรบางสวน และบางสวนไดมีลูกหลานเขาทํางานท่ีในโรงงาน
อุตสาหกรรม แมวาท่ีไดทําในนิคมอุตสาหกรรมจะมีไมมากก็ตาม ทําใหฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมเร่ิมแตกตางกันมากข้ึน ประการท่ีหา เร่ิมมีผลกระทบตอสังคมทองถ่ินโดยผานผลกระทบจาก
ส่ิงแวดลอม ปาชายเลนถูกบุกรุก น้ําเสียและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนและสงกล่ิน
รุนแรง  น้ําฝนไมสามารถบริโภคไดจะเพราะคราบน้ํามันจับอยู เ ต็มไปหมด  ประการท่ีหก 
ความสัมพันธระหวางชาวบานกับวัดยังคงตามเดิม คือ ชาวบานชุมชนผูกพันในฐานะเปนสถาบัน
ศาสนา  

สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548)  ศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนการดําเนินการตามความตกลงดานการขนสงทางถนนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน
ผลการศึกษาพบวา  การพัฒนาการขนสงผานแดนและขามแดนของไทยควรใชความตกลงระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะความตกลงอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงวาดวยการขนสงขามแดนและกรอบความ  
ตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนเปนกรอบในการพัฒนา 
เพราะการขนสงผานแดนและขามแดนจําเปนตองมีความรวมมือระหวางกัน โดยมีการแลกเปล่ียน 
ยอมรับซ่ึงกันและกัน และปรับกฎหมายและแนวปฏิบัติใหสอดคลองใกลเคียงกัน ภายใตกรอบ
ความตกลงอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและกรอบความตกลงอาเซียนฯ ไดบรรจุบทบัญญัติท่ีครอบคลุม
หลักการและแนวปฏิบัติในการอํานวยความสะดวกการขนสงผานแดนและขามแดนไวครบถวน   
แตประเด็นปญหาหลักท่ีอาจจะเกิดข้ึนคือ การปฏิบัติตามพันธกรณีของบรรดาประเทศสมาชิก ซ่ึง
ตองใชระยะเวลาและเงินงบประมาณ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินการใหสําเร็จลุลวง 

จากการศึกษาถึงการดําเนินการในดานการขนสงทางถนนระหวางประเทศจะมีลักษณะ
การทํางานท่ีตองเกี่ยวของกับหนวยงานหลายหนวยงานท้ังในสวนของกระทรวงคมนาคม  และ
หนวยงานอ่ืน ๆ การดําเนินการในการขนสงจึงตองมีการทํางานรวมกันจึงใชแนวคิดของการ
ปฏิบัติงานรวมกันขององคการ (Inter- organization relations :IOR) มาใชในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ซ่ึงการปฏิบัติงานรวมกันจะกอใหเกิดการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน
ขององคการ  กระตุนใหเกิดการทํางานรวมกันขององคการข้ึนและมุงเนนการแกไขรวมกันระหวาง
องคการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ภายใตความจํากัดของทรัพยากร  การบริหารที่มุงเนนเปาหมายและ
ผลสําเร็จของงานมากกวาการมุงทําตามหนาท่ี ซ่ึงการทํางานรวมกันจะเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันกับหนวยงาน แกปญหาในเร่ืองอัตรากําลัง และการลดคาใชจายตอหัวทางดานการบริหารได   
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สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)  ศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมในระดับพื้นท่ีในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา     

1. ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย   ประเด็นการใชประโยชนท่ีดิน  พบวา
อําเภอแมสายตามแผนงานโครงการคาดวาจะใชพื้นท่ีประมาณ 3,000 ไร  ทําใหเกิดการพัฒนาท่ี
ตอเนื่องในบริเวณใกลเคียง ไดแก การยายเขามาของแรงงานทําใหเกิดพื้นท่ีพาณิชยกรรม และพัก
อาศัย การสันทนาการตางๆ อยางไรก็ตาม ยังคงมีพื้นท่ีดังกลาวประมาณรอยละ 25.83 ของพ้ืนท่ีท้ัง
อําเภอ พื้นที่ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาคือ พื้นท่ีริมฝงแมน้ําโขง โดยเฉพาะจุดสรางสะพาน
ขามแดนท่ีจะมีโครงการคาขาย และสินคาปลอดภาษี อาจมีการรุกลํ้าพื้นท่ีแหลงนํ้าดังนั้นคาดวา 
ผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดิน จะเปล่ียนแปลงไปคอนขางมากในพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียงเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม อําเภอเชียงแสน จะไดรับการพัฒนาและสนับสนุน ใหเปนแหลง
ทองเท่ียวประเภทโบราณสถาน ประวัติศาสตรและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซ่ึงในแผนเดิมไดระบุ
วาจะมีการพัฒนาใหเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การพาณิชยกรรมมีการเพิ่มข้ึน
เล็กนอย สวนการใชอาคารประเภทอุตสาหกรรมมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญเปนโกดังสินคา
จังหวัดและทองถ่ินตองการใหเชียงแสนโดยเฉพาะในเขตโบราณสถานเปนพื้นท่ีท่ีควรอนุรักษไว
เพื่อการศึกษา การทองเท่ียวในอนาคต จึงนาท่ีจะมีการพิจารณาปรับปรุงผังการใชประโยชนท่ีดิน
เดิม ท่ีมีพื้นท่ีสีมวงผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดินท่ีคาดวาเกิดการเปล่ียนแปลงในอนาคต คือ
พื้นท่ีท่ีจะเปนทาเทียบเรือแหงท่ี 2  ท่ีจะมีธุรกิจตอเนื่อง ไดแก โกดังเก็บสินคา และอําเภอแมสาย  
ไมพบวามีพื้นท่ีท่ีเปนการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรม ในแผนจะมีการพัฒนาเปนเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีไดแก อุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพการใชประโยชนท่ีดินการจัดหาพื้นท่ีขนาดใหญโดยเฉพาะในเขต
เทศบาลคอนขางจะลําบากราคาท่ีดินท่ีสูง และความยากในการจัดหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม จึงควรศึกษา
ผังเมืองและจัดวางผังการใชประโยชนท่ีดิน ท่ีจะรองรับกับการพัฒนา 

2. ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต  ประเด็นสาธารณสุข พบวา เม่ือตองผกผันเปน
เศรษฐกิจชายแดนมลพิษจะมีมากข้ึนท้ังดานอากาศ กล่ิน และเสียง ท่ีอาจเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการจราจร ควันรถยนต และรถจักรยานยนตประชาชนอาจจะเจ็บปวยดวย        
โรคภูมิแพ รวมท้ังโรคท่ียังเปนภัยสุขภาพของกลุมวัยทํางาน และวัยเจริญพันธุ คือ โรคภูมิคุมกัน
บกพรองโรคท่ีไมเคยเกิดข้ึนท่ีสามอําเภอจะเกิดข้ึน เชน อัตราการตายท่ีเกิดเนื่องจากอุบัติเหตุตางๆ 
จะอาจจะสูงข้ึน ท้ังอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต การจราจรทางบก รวมท้ังทางน้ํา อีกท้ังอุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจานี้พบวาการลักลอบเขาราชอาณาจักรไทยของคนตางดาว
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ยังคงมีอยูอยางสม่ําเสมอซ่ึงมีอยูสองประเภท คือ ไปเชาเย็นกลับ หรือลักลอบทํางานถาวร หรือเปน
ทางผานในการไปจังหวัดอ่ืนๆตอไป และมีปญหาการปลนฆานายจาง การฆาชิงทรัพย  การขมขืน 
การต้ังกลุมมิจฉาชีพ การลักลอบคาประเวณี ทําใหการระบาดของโรคภูมิคุมกันบกพรองเพิ่มข้ึน 
และพาหะนําโรคติดตอสูคนไทย โรคท่ีเคยหายไป  จากประเทศไทยแลวอาจเกิดข้ึนอีกคร้ัง สวน
ปญหายาเสพติด  พบวา  ยังเปนชองทางในการลักลอบนํายาเสพติดเขาประเทศ การคายาเสพติด
สามารถทําไดงาย และทางดานสาธารณสุขการทําใหท้ังสามอําเภอปลอดยาเสพติดยังคงเปนปญหาอยู 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปไดวา  การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
พัฒนาตางๆ  นับเปนส่ิงสําคัญท่ีจําเปนตองมีศึกษาควบคูกับการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอม  
ไมวาโครงการพัฒนานั้นจะกอใหเกิดผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบก็ตาม  นอกจากจะเปนการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแลว  ยังกอใหกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีเปาหมาย  ใหตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิอันชอบธรรม
ของตนเองท่ีอาจเปนผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการพัฒนาดังกลาว   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

โครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน 

ผลกระทบทางสังคมกรณีศึกษาบานแมเลา 
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

       • คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
       • คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

แนวทางและมาตรการปองกันและ 
ลดผลกระทบทางสังคม 

แนวคิด 
•  การประเมิน EIA / SIA 
•  การประเมิน SEA 
•  การมีสวนรวม 
•  การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สังเคราะหสภาพปจจุบัน 
และสภาพที่นาจะเปน 

บริบทชุมชน 
- สังคม 
- เศรษฐกิจ 
- สิ่งแวดลอม 


