บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึก ษาเรื่ อ งผลกระทบทางสั งคมจากโครงการกอ สรา งระบบขนส งด ว ยสายพาน
เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษา: บานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูว ิจยั
ไดนําเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคม (EIA/SIA)
2. แนวคิดการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA)
3. แนวคิดการมีสวนรวม
4. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคม (EIA/SIA)
แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ซึ่งกนกพร
สวางแจง (2540) ไดใหความหมาย ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของสิ่งแวดลอมสรางเปนสภาพแวดลอมใหมขึ้นมา
โดยสภาพแวดลอมใหมที่สรางขึ้นอาจจะตอผลทางดานบวกหรือดานลบตอสภาพแวดลอมเดิม
ที่เปนอยูก็ไดขึ้นอยูกับสภาวะของสิ่งแวดลอมและกิจกรรมที่สนใจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อาจเกิด ขึ ้น เองโดยธรรมชาติห รือ เกิด โดยมนุษ ยส รา งขึ้น ในขณะเดีย วกับ การเปลี่ย นแปลง
สภาพแวดลอมถึงแมจะไดรับในสภาวะเดียวกัน แตระดับผลกระทบอาจแตกตางกัน เชน ระดับเสียง
85 เดซิเบล จะกอใหเกิดผลกระทบในระดับสูงหากเกิดบริเวณที่พักอาศัย แตจะเปนระดับผลกระทบปาน
กลางหรือต่ําหากเกิดในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลกระทบสิ่งแวดลอมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ผลกระทบปฐมภูมิ (Primary Impact) และผลกระทบทุติยภูมิผลกระทบปฐมภูมิ (Primary Impact)
เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรม เชน การกอสรางไดแก การกอสรางระบบบําบัด
อาคารสถานที่ตางๆ เปน ตน ผลกระทบปฐมภูมิจ ะเกิด ขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
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กิจกรรมตางๆที่เกิดภายในพื้นที่กอสราง เชนการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน และระบบนิเวศ
ภายในอาณาเขตพื้นที่ของโครงการ เปนตน
สวนผลกระทบทุติยภูมิ (Secondary Impact) เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทางออม
ของกิจกรรมอันเนื่องมาจากผลกระทบปฐมภูมิ เชนการกอสรางดังที่กลาวขางตนผลกระทบทุติยภูมิ
ที่ตามมาไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (land use) การเปลี่ยนแปลงประชากร
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมตลอดจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม อันไดแก การศึกษาการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม คือการศึกษาเพื่อคาดการณการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมอัน
เนื่องจากโครงการ ดังนั้นสิ่งที่ตองพิจารณาสําหรับการศึกษา คือชนิดโครงการสภาพแวดลอม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของซึ่งนอกจากตองใชความรูทางวิชาการเปน
พื้นฐานแลวยังมีองคประกอบอื่นๆ ในระบบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในอันที่จะนําพาให
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมบรรลุสําเร็จ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จําเปนที่จะตองรวบรวมระบบสิ่งแวดลอมเขา
ไวใหเปนหมวดหมูเพื่อความเขาใจและสะดวกในการศึกษา เรียกวาระบบทรัพยากรสิ่งแวดลอม
แบงเปน 4 ระบบ (4-tiers system) คือ
ระบบที่ 1 ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resource) แบงเปน
1.1 ทรัพยากรดิน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ทรัพยากรทางธรณีวิทยา
1.4 สภาพภูมอิ ากาศ
1.5 ทรัพยากรน้ํา
ระบบที่ 2 ทรัพยากรทางชีวภาพ( Biological Resource) แบงเปน
2.1 ทรัพยากรพืช ปาไม
2.2 ทรัพยากรสัตว
ระบบที่ 3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ( Human Use value) แบงเปน
3.1 การใชประโยชนทดี่ ิน
3.2 อุตสาหกรรมและเหมืองแร
3.3 เกษตรกรรม และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การชลประทานการปลูกปา
3.4 การคมนาคมขนสง
3.5 น้ําอุปโภค/บริโภค
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3.6 ไฟฟา
3.7 ระบบระบายน้ําและการควบคุมน้ําทวม
3.8 มูลฝอย
3.9 มลพิษอื่นๆ
ระบบที่ 4 คุณคาคุณภาพชีวิต (Quality of Life )
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
4.2 ประชากร
4.3 สุนทรียภาพ
4.4 บริการชุมชน
ความสําคัญของการประเมินผลกระทบทางสังคม
ทวีวงศ ศรีบุรี(2541) หลังจากที่ประเทศไดรับการสงเสริมการพัฒนาในรูปแบบที่
เน น ทางด า นเศรษฐกิ จ และการผลิ ต เพื่ อ อุ ต สาหกรรมอย า งรวดเร็ ว และมากมาย ป ญ หาด า น
สิ่งแวดลอมก็เกิดตามมา จนป พ.ศ. 2518 รัฐบาลดเริ่มใหความสําคัญอยางจริงจังในการคุมครอง
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีการออกกฎหมายและจัดตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอม คือ
สํานักคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติขึ้น เพื่อรองรับการควบคุมและแกไขปญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม จนถึงปจจุบันถึงแมจะมีการนําวิธีการและมาตรการตางๆ ที่ประเทศพัฒนาทั้งหลายใชอยู
เชน การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพตางๆ มา
ประยุกตใชเพื่อการนี้ ก็ยังมีจุดบกพรองและมีปญหาที่ยังไมสามารถคุมครองและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนจะตองมีการปรับปรุงและแกไขตามสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีตอไป
เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ(2546) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact
Assessment:SIA) นับเปนการศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาสังคม เพื่อเปนประโยชนตอการ
พัฒนาสังคมในทุกดานและสามารถปรับใชในทุกวงการ และถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment: EIA) ดังนั้นการประเมินผลกระทบทาง
สังคมมีคุณคามาก โดยเฉพาะความเขาใจมิติทางสังคม วัฒนธรรมและความขัดแยง ที่เกิดจาก
ผลกระทบทางสังคม อีกทั้งจากปญหาทางสังคมในดานตางๆ และปญหาที่มนุษยมิไดกอ อาทิ
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ และสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ร ว มกระทํ า โดยอาศั ย ประโยชน จ ากธรรมชาติ อาทิ
การเกษตร ก็สามารถเปนระบบตนเหตุที่มนุษยและสังคมไดรับผลกระทบตามมา ดังแสดงในภาพที่ 1
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สังคม
ปญหาที่สังคม
สรางขึ้นทําให
เกิดผลกระทบ

มนุษย
กิจกรรมหรือการ
กระทํา(Action)
ทําใหเกิดผล
กระทบ(Impact)

สังคม ประกอบดวย
- บุคคลและชุมชน
- ความสัมพันธและวัฒนธรรม
- แหลงที่อยูอาศัย

สิ่งแวดลอม
(Environmental)
และปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ(Natural
Phenomenon)
ทําใหเกิดผลกระทบ
(Input)

ปฏิกิริยาตอบสนอง
หรือตอบโตผลกระทบ
เกิดผลหรือกิจกรรม

ภาพที่ 1 แสดงผลกระทบทางสังคม
ที่มา : เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ (2546)
ดั งนั้ น การประเมิน ผลกระทบทางสั ง คม (SIA) จึ งมี ความจํ า เป น อย างยิ่ งใน
สังคมไทยทั้งในปจจุบันและในอนาคต ซึ่งแรงผลักดันทางเศรษฐกิจทําใหมีโครงการลงทุนและ
โครงการพัฒนาตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในทุกพื้นที่ของประเทศ ทําใหโครงการพัฒนาเหลานี้
สงผลกระทบทางสังคมเทาผลกระทบดานอื่นๆ จนทําใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในโครงการ
ตางๆ แมในโครงการที่ไมมีการตอตานหรือความขัดแยง ก็อาจพบวาเกิดมีผลกระทบทางลบ
ตามมา จึงทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาไมคุมคาเทาที่ควร การประเมินผล
กระทบทางสังคมจึงเปนการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชุมชนหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
กําหนดนโยบายและโครงการพัฒนาขึ้นในชุมชนนั้น ดังนั้นความสําคัญของการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม สรุปได ดังนี้
1. การประเมินสังคมเชิงระบบ (The Systematic Approach) ใหเขาถึงปญหาสังคมเชน
1.1 สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนไดทั้งระบบ
1.2 สามารถกําหนดมาตรการ และการติดตามตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลง
รวมถึงการแปลความหมายและการวิเคราะหได
1.3 สามารถเขาใจผลกระทบ ทั้งผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบได
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1.4 สามารถกํา หนดการเปลี่ย นแปลงในชุม ชนที่สํา คัญ ๆ ได และสามารถ
สื่อสารได
1.5 สามารถจัดลําดับขั้น กําหนดกรอบมาตรการ ทําใหระยะหางของผลกระทบ
ทางดานบวกกับผลกระทบทางดานลบมีระยะหางนอยที่สุด หมายถึง ลดผลกรทบทางลบใหหมดไป
และสงเสริมผลกระทบเชิงบวก
2. เสนอทางออกจากปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
ดวยความเขาใจและความตระหนักถึงฉันทามติของชุมชนและบุคคล ดังนี้
2.1 สงเสริมการมีสว นรวมของชุมชน และเปนการมีสว นรวมดวยจิตใจที่เปดกวาง
2.2 เตรียมการ กลวิธี เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของชุมชน
2.3 การนําไปสูวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมยอมรับได
3. ความเขาใจถึงความตองการและรูปแบบของผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ
หรือผลกระทบนั้น ซึ่งนักประเมินจะทราบวา ใครที่จะไดประโยชนจากนโยบายหรือโครงการ
พัฒ นา ใครไดรั บ ผลกระทบเชิ ง ลบจากโครงการ สามารถทํา ให รูถึ ง กลุ ม ประชาชนและความ
ตองการที่ไดรับผลกระทบของทุกฝาย
ดังนั้น การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม (SIA) มีจุดมุงหมายเพื่อชวยลดโอกาส
เกิดความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชนและชุมชนจากการพัฒนาโครงการตางๆ
4. ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ที่ตองทําการประเมินผลกระทบทั้ง EIA และ
SIA คู มือแนวทางการมีสว นร วมของประชาชนในการประเมิ นผลกระทบสิ่ง แวดล อม(2539)
กลาววาในปจจุบัน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 2535 ไดกําหนดโครงการหรือ
กิจกรรมที่ตองมีการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไว 22 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้คือ
4.1 เขื่อนเก็บน้ําหรืออางเก็บน้ํา ที่มีปริมาณเก็บกักน้ําตั้งแต 100 ลาน ลบ.ม.
ขึ้นไปหรือมีพื้นที่เก็บกักน้ําตั้งแต 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป
4.2 การชลประทาน ที่มีพื้นที่การชลประทานตั้งแต 80,000 ไรขึ้นไป
4.3 สนามบินพาณิชยทุกขนาด
4.4 ระบบทางพิ เ ศษตามกฎหมายว า ด ว ยการทางพิ เ ศษหรื อ โครงการที่ มี
ลักษณะเชนเดียวกับการทางพิเศษ หรือระบบขนสงมวลชลที่ใชรางทุกขนาด
4.5 การทําเหมืองตามกฎหมายวาดวยแรทุกขนาด
4.6 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาด
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4.7 ทาเรือพาณิชยที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต 500 ตันขึ้นไป
4.8 โรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกาํ ลังผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต 10 เมตกะวัตตขนึ้ ไป
4.9 การอุตสาหกรรม
4.9.1 อุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ใชวัตถุดิบ ซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียมและ หรือการแยกกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิตตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป
4.9.2 อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียมทุกขนาด
4.9.3 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติทุกขนาด
4.9.4 อุตสาหกรรมคลอแอลคาไรด โซเดียมไฮดรอกไซด กรดไฮโดร
คลอริค คลอรีน โซเดียมไฮโพคลอไรดและปูนคลอรีย ที่มีกําลังผลิตสารดังกลาวแตละชนิดหรือ
รวมกันตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป
4.9.5 อุตสาหกรรมเหล็กและหรือเหล็กกลาที่มีกําลังผลิตตั้งแต 100
ตันตอวันขึ้นไป
4.9.6 อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตทุกขนาด
4.9.7 อุต สาหกรรมถลุ ง แรห รื อ หลอมโลหะ ซึ่ ง มิ ใ ช อุ ต สาหกรรม
เหล็กหรือเหล็กกลาที่มีกําลังผลิตตั้งแต 50 ตันตอวันขึ้นไป
4.9.8 อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษที่มีกําลังผลิตตั้งแต 50 ตันตอวัน
ขึ้นไป
4.10 โครงการทุกประเภทที่อยูในพื้นที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกําหนด
ใหเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 B ทุกขนาด
4.11 อาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่อยูใกล หรือใน
อุทยานแหงชาติหรืออุทยานประวัติศาสตร ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม อาคารที่มีขนาดความสูงตั้ง 23 เมตรขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้น
ใดในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป
4.12 การถมที่ดินในทะเลทุกขนาด
4.13 การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย หรือเพื่อประกอบการพาณิชย จํานวน
ที่ดินแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกวา 100 ไร
4.14 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืน (ตั้งแต
30 เตียง ขึ้นไป กรณีตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่มีเตียงสําหรับผูปวยตั้งแต 60
เตียงขึ้นไป กรณีโครงการที่อยูนอกเหนือพื้นที่ดังกลาว)
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4.15 ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายวาดวยทางหลวง (ทุก
ขนาดที่ เ ที ย บเท า หรื อ สู ง กวา มาตรฐานต่ํ า สุ ด ของทางหลวงชนบทขึ้น ไปโดยรวมความถึ ง การ
กอสรางทางใหมเพิ่มเติมจากคันที่มีอยู) ที่ตัดผานพื้นที่ดังตอไปนี้ 1) พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและ
เขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอบสัตวปา 2) พื้นที่อุทยานแหงชาติตาม
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 3) พื้นที่ลุมน้ําชั้น 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว 4) พื้นที่
เขตปาชายเลนที่เปนปาสงวนแหงชาติ 5) พื้นที่ชายฝงทะเลในระยะ 520 เมตร หางจากระดับน้าํ ทะเล
ขึ้นสูงสุด
4.16 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด
4.17 อุตสาหกรรมที่ผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด
4.18 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หอง ขึ้นไป
4.19 อาคารที่อยูอาศัย ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวนหองชุด
ตั้งแต 80 หองชุดขึ้นไป
4.20 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานทุกขนาด
4.21 การพัฒนาปโตรเลียมทุกขนาด (1) การสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียม
(2) ระบบการขนสงปโตเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ
4.22 อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล (1) การทําน้ําตาลทรายดิบ
น้ําตา ทรายขาวน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ทุกขนาด (2) การทํากลูโคส ซีโทรส หรือผลิตภัณฑอื่นที่
คลายคลึงกันที่มีกําลังผลิตตั้งแต 20 ตันตอวันขึ้นไป
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(2549) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนการศึกษาและคาดการณ
ผลกระทบทางสังคมของโครงการที่เกิดขึ้นกับคน ชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งรวมถึง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของคนในชุมชนนั้นๆ พรอมทั้งนําเสนอมาตรการลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น การทําการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบมีวัตถุประสงคหลักใน 4 ดานดวยกันคือ
1) เพื่อปองกันและลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการตอชุมชนและวิถี
ชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะกับชุมชนดั้งเดิม ชนเผา หรือกลุมผูดอยโอกาส เชนคนยากจน ผูหญิง
เด็ก ผูสูงอายุและคนพิการ ผลกระทบที่โครงการจะตองศึกษาใหครอบคลุมคือผลกระทบที่อาจมีขึ้น
ในดานสาธารณสุข วัฒนธรรม ความเชื่อและคานิยมและดานการจราจรของชุมชนโดยเฉพาะใน
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กรณีข องชุ ม ชนในเมือ ง ประเด็น การศึก ษาที่ โ ครงการจะต อ งให ค วามสํ า คัญ ค อ นข า งมากคื อ
ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการโยกยายถิ่นฐาน การเวนคืนที่ดิน การจายคาชดเชย การหาทาง
ปองกันหรือการลดผลกระทบในทางลบนี้จะสามารถชวยลดชองวางและความเสี่ยงตอการเกิดความ
ขัดแยงหรือการเผชิญหนาระหวางกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย
2) เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาทางเลือกของโครงการและการปรับเปลี่ยน
โครงการใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมในพื้นที่
3) เพื่อใหผูตัดสินใจโครงการพิจารณาวาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนที่ยอมรับไดและ
คุมคากับประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากโครงการหรือไม
4) ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม สามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาขีดความสามารถเพือ่ ใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในโครงการไดมากขึ้น
แนวทางการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น องคประกอบหลักอยางหนึ่งของ
การประเมินคือขอเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในดานตางๆโดยทั่วไปแลว
แนวทางของโครงการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมหลักๆประกอบดวย
1) ความพยายามหลีกเลี่ยง หรือลดโอกาสที่จะตองโยกยายถิ่นฐานของชุมชน
หากเป น ไปได โ ครงการควรจะพิ จ ารณาทางเลื อ กที่ เ ป น ไปได อื่ น ๆและหาก
หลีกเลี่ยงไมไดตองใหความชวยเหลือผูถูกอพยพใหสามารถคงระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู
ความสามารถในการเพิ่มรายไดและระดับผลผลิตของพวกเขาใหอยูในระดับเดิมหรือในระดับที่ดี
ขึ้น พยายามสนับสนุนใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวาแผนและดําเนินการโยกยาย การให
ความชวยเหลือนี้จะครอบคลุมถึงผูที่ไดรับผลกระทบที่มีปญหาที่ดินทางกฎหมายดวย มาตรการจะ
รวมถึ ง การโยกย า ยทางกายภาพ การสู ญ เสี ย ที่ ดิ น และการสู ญ เสี ย โอกาสในการเข า ถึ ง แหล ง
ทรัพยากร การถูกจํากัดในการเขาถึงพื้นที่สงวนหรือเขตคุมครองของรัฐ
2) การเตรียมแผนและงบประมาณอยางเพียงพอในการปองกันและลดผลกระทบ
แผนการลดผลกระทบนี้จะตองมีการดําเนินการหารือกับประชาชนและชุมชนที่
ไดรับผลกระทบอยางใกลชิดงบประมาณในการทําแผนและการหารือกับชุมชน จะตองรวมอยูใน
งบประมาณของโครงการและการจายคาชดเชยควรจะมีการทํากอนที่จะเริ่มกอสรางหรือดําเนิน
โครงการ สําหรับแผนการปองกันและลดผลกระทบในดานอื่นๆ นั้นก็ควรที่จะมีการจัดทําอยาง
ใกลชิดกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบและผูเกี่ยวของและตองมีการจัดงบประมาณที่เพียงพอสําหรับ
เรื่องนี้เชนกัน แผนการลดผลกระทบจากการโยกยายและการเวนคืนที่ดินนั้นจะตองปฏิบัติตาม
แนวนโยบายดานสิ่งแวดลอมกรณีมีการโยกยายถิ่นฐานและมีการจายคาชดเชย
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3) การดําเนินการและการติดตามแผนการปองกันและลดผลกระทบอยางมีสวนรวม
การดําเนินการและการติดตามผลการปองกันและลดผลกระทบเปนปจจัยสําคัญที่
จะสรางความมั่นใจวาไดมกี ารดําเนินการอยางเพียงพอในการปองกันและลดผลกระทบทางลบที่ได
คาดการณไว โครงการควรจะสนับสนุนใหชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการติดตามและประเมินผลดังนี้
4) การใหขอมูลขาวสารและการหารือกับชุมชนอยางตอเนือ่ ง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมจะตองใชเทคนิคการมีสวนรวมใน
หลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการและสภาวการณและแนวความคิดของชุมชนการ
หารือเพื่อใหไดผลลัพธที่มีความหมายอยางแทจริงนั้นเปนสิ่งที่จําเปนที่จะชวยใหแนใจวามาตรการ
แกไขผลกระทบนั้นเพียงพอสามารถทําไดจริง และเปนที่ยอมรับของชุมชน การเปดเผยขอมูล
ขาวสารและการใหขอมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการอยางตอเนื่องก็เพื่อจะชวยใหผูมี
สวนไดเสียสามารถใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะชวยในการประเมินความเสี่ยงและกําหนดตัวชี้วัดการ
ดําเนินการที่เปนจริง และไดรับการยอมรับ กระบวนการใหขอมูลขาวสารนั้นจะทําใหผูมีสวนได
สวนเสียหลักของโครงการไดรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงคและองคประกอบหลักของโครงการ
ตั้งแตในระยะเริ่มแรกของโครงการ
หลักการการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คมมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะให ผู เ สนอ
โครงการสามารถเขาใจสถานการณของชุมชน วิถีชีวิต ความเปนอยูและความคิดเห็นของชุมชนตอ
โครงการที่เสนอ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการลดผลกระทบที่สอดคลองกับสภาวการณ
และความคิดเห็นของชุมชนนั้นๆ ฉะนั้น การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการ การใหขอคิดเห็น ขอหวงใยของผูมีสวนไดเสียรวมทั้งขอเสนอแนะใน
การลดผลกระทบนั บ เป น ป จ จั ย หลั ก ที่ สํ า คั ญ ของกระบวนการการประเมิ น ผลกระทบที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะชวยทําใหกระบวนการศึกษาเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับ
ความสําคัญในเรื่องตางๆ ทางสังคม ในการจัดเก็บขอมูลการวิเคราะห การประมวลขอมูลทางสังคม
ตลอดจนความชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงของโครงการในระยะตน
ในชวงของการทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานเบื้องตน จะมีการกําหนดกลุมตางๆใน
ชุ ม ชนที่ อ าจได รั บ ผลกระทบทั้ ง ในทางตรงและทางอ อ ม ประเด็ น ทางสั ง คมในภาพรวม และ
ประเด็นเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมในชุมชน รวมทั้งกําหนดแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนได
เสียตลอดการทํางานของโครงการ การมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะในชวงของการหารือกับ
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ผูมีสวนไดเสียนี้ อาจมีการหยิบยกประเด็นใหมๆหรือประเด็นทางเลือกอื่นๆที่สามารถนํามาใชใน
การปรับโครงการหรือกระบวนการตัดสินใจของโครงการได
แนวทางการจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวมควรจะมีแนวทางและ
ขั้ น ตอนการทํ า งานในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ การทํ า การประเมิ น ผลสิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คมตามที่
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันนโยบายศึกษาไดก ลาวไวในคูมือแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม 2539 ซึ่งสามารถแบงเปน 6 ขั้นตอนหลักได
ดังนี้คือ
1. การสรุปลักษณะโครงการ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการ
ขอมูลการดําเนินการโครงการ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. การสํ ารวจทางสังคมเบื้องตน ประกอบดวยการประมวลขอมูลเอกสารจาก
แหลงขอมูลตางๆ และการประเมินสภาพสังคมอยางเรงดวนเพื่อตรวจสอบความทันสมัยของขอมูล
และเพื่อหาขอมูลลักษณะเดนของชุมชน
3. การตั้ ง ข อ สั ง เกตผลกระทบทางสั ง คม โดยศึ ก ษาความสั ม พั น ธ แ ละความ
สอดคลองระหวางขอมูลลักษณะโครงการกับขอมูลประชากร เศรษฐกิจและกายภาพของชุมชนและ
ขอมูลลักษณะเดนของชุมชน นอกจากนี้ผูศึกษายังตองศึกษาความสัมพันธระหวางโครงการและ
คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสุนทรียภาพ
4. การคาดการณผลกระทบเบื้องตน โดยการจัดทําตารางคาดการณผลกระทบ
อันประกอบดวยกิจกรรมและระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการควบคูกับการ
คาดการณถึงผลกระทบ ผูรับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบ และมาตรการลดผลกระทบและนํา
ตารางนี้ไปหารือกับชุมชนในพื้นที่
5. การสรางขอมูลพื้นฐานของโครงการ โดยการเก็บขอมูลที่จะแสดงถึงสภาวะใน
อดีตและปจจุบันของชุมชนและโอกาสของชุมชนในกรณีที่ไมมีโครงการ
6. การประเมินผลกระทบ ผูศึกษาจะประเมินวาผลกระทบตางๆ ที่ไดคาดการณไว
มีโอกาสจะเกิดในขอบเขตและมีลักษณะความรุนแรงที่ไดคาดการณไวหรือไม ทั้งนี้โดยพิจารณา
จาก baseline data ที่ไดประมวลไว และการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติม และการประเมินผลกระทบทาง
สังคมในดานตางๆ เชน การเปรียบเทียบชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการในกรณีที่มีและไมมี
โครงการ
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อนุ รัก ษ ป ญ ญานุวั ฒน (2541) การประเมิ น ผลกระทบทางด า นสั ง คมเป น การ
ตรวจสอบความเหมาะสมหรื อความรุ นแรงของเหตุ การณ ที่ อาจจะเกิ ดไว ล วงหน าทางสั งคมใน
3 ลักษณะ
1. กระบวนการประเมิน/คาดการณลวงหนา ถึงผลลัพธทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่นาจะเกิดจากนโยบาย การปฏิบัติการพัฒนาโครงการเฉพาะในบริษัทของระดับชาติ รัฐ จังหวัด
หรือทองถิ่น
2. ผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงวิถีประชา ชีวิต การทํางาน การละเลนที่สัมพันธตอกัน
และกันที่สอดคลองกับความตองการของสมาชิกชุมชนนั้นๆ
3. ผลกระทบทางวัฒนธรรม กระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีประชา คานิยมระบบ
ความเชื่อของคนที่ใชเปนแนวทางดําเนินชีวิตในสังคม
การประเมินผลกระทบทางสังคมใหทิศทางดานตางๆ ดังนี้
1. ความเขาใจจัดการ และควบคุมการเปลี่ยนแปลง
2. พยากรณผลกระทบที่อาจจะเกิดจากยุทธวิธีการเปลี่ยนแปลง
3. การจํ า แนก ปรั บ ปรุ ง และปฏิ บั ติ แ ผนยุ ท ธศาสตร ที่ ล ม เหลว เพื่ อ ลด
ผลกระทบทางสังคม
4. พัฒนา/ดําเนิน แผนการที่ชวยจําแนกผลกระทบทางสังคม ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในฐานะเปนผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
5. พัฒนากลไกการประเมินผล
6. ประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโครงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนโยบายของรัฐ เปนตน
สรุปประเด็นหลักๆ ของแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม Lang และ
Armou (1981 อางใน สถาบันนโยบายการศึกษา, 2539) ไดดังนี้
กรอบวิธีการวิจัยสําหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)
คาดการณ ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวาจะมีตอ ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโครงการ และทางเลือกตางๆของโครงการ
ประเมิน ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดตอและกลุม โดยคํานึงถึง
สภาพการณ ท างสั ง คมที่ ก ลุ ม เหล านั้ น มี ป ระสบการณ อ ยู ใ นป จ จุ บั น ที่ เ ป น ไปในอนาคต และ
สภาพการณทางสังคมที่พวกเขาปรารถนา ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงมาตรการในการลดผลกระทบนั้น
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การประเมินผล เพื่อดูวาโครงการที่เสนอนั้นจะไดรับการยอมรับโดยทั่วไป หรือมี
ผลกระทบรุนแรง ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือกแตละทาง
จากการศึกษาแนวคิดผลกระทบทางสังคมสามารถสรุปไดวา การศึกษาผลกระทบ
ทางสังคมใหความสําคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมถึงการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของอันเกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการบางอยาง ซึ่งหากกการเปลี่ยนแปลงนั้นชุมชนสามารถตั้งรับ และหาทาง
ออกไดอยางเหมาะสม ผนวกกั บการใหความรวมมือของคนภายในชุมชนในการตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน ชุมชนก็สามารถปรับตัวใหเขากับการพัฒนาที่
เกิดขึ้นและอยูรวมกันอยางสันติ
แนวคิดการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ หรือ SEA ซึ่งยอมาจาก Strategic
Environmental Assessment นั้นเปนระบบ/กระบวนการที่ใชสําหรับการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมของนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรม รวมทั้งขอเสนอทางเลือก โดยจัดทําเปนรายงาน
เสนอผูบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยเปดโอกาสใหสาธารณชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
(Theriveletal.,1994) โดยทั่วไปแลว SEA จะเปนเครื่องมือที่ดําเนินไปคูขนานกับกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธในระดับของนโยบายแผนงาน หรือโปรแกรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เชิงกลยุทธมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. เปนกระบวนการที่ใชในการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนิน
นโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งความสําคัญนี้ถือไดวาเปนขอสําคัญที่ทําให SEA มีความ
แตกตางจาก EIA ซึ่งเปนการวิเคราะหในระดับโครงการ
2. เปน กระบวนการที่ มี ก ารดํ า เนิ น การกอ นที่ จ ะมี ก ารตั ด สิ น ใจในนโยบาย
แผนงานหรือโปรแกรมนั้น ๆ จึงทําใหการพิจารณา SEA มีความยืดหยุนสูง
3. เปนกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก รวมทั้งคาดการณ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละทางเลือกนั้น ๆ เพื่อหาแนวทางที่ ดี ที่สุดที่จะทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดและมีผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
4. สาธารณชนสามารถมีสวนรวม โดยลักษณะการมีสวนรวมอาจดําเนินการหลายวิธี
เชน การไดรับทราบขอมูลขาวสาร การปรึกษาสาธารณะ การรวมให ความเห็นในขั้นตอนการ
กําหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกซึ่งรวมทางเลือกการไมพัฒนานโยบาย
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แผนงาน และโปรแกรม หากมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงและไมมี มาตรการปองกันแกไขที่มี
ประสิทธิภาพ เปนตน (http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf)
การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม (Strategic Environmental Plans)
มี 7 ขั้นตอนตอไปนี้
1. การสรุปขอมูลลักษณะโครงการ เปนเงื่อนไขขั้นตนที่ผูศึกษาจะตองจัดทํา
ขอมูลลักษณะโครงการที่จะตองสรุป ดังนี้
1) ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการ
1.1) ความเปนมาของโครงการ
1.2) วัตถุประสงคของโครงการ
1.3) ประเภทและขนาดของโครงการ
1.4) งบประมาณโครงการ
1.5) ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.6) ทางเลือกโครงการ (ถามี)
2) ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
2.1) แผนที่ที่ตั้งของโครงการ
2.2) ผังโครงการ การใชที่ดิน
2.3) การใชสาธารณูปโภค ทรัพยากรและแรงงานในพื้นที่และจาก
ภายนอก
2.4) กิจกรรม / กําหนดการกอสราง / การดําเนินงาน
3) ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
3.1) หนวยงานเจาของโครงการ
3.2) หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3) ขอมูลอื่น ๆ ไดแก บทความ ขาว ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
มติ คณะรัฐมนตรีกฎระเบียบสําคัญที่เกี่ยวของกับโครงการ
การสํารวจทางสังคมเบื้องตน การจัดทํารายงานสํารวจทางสังคมเบื้องตน ประกอบดวย
1. การประมวลขอมู ลเอกสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน ประชากร สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ
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. ความสัมพันธของชุมชนกับองคการอื่น ๆ
13. ประสบการณเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
14. การเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่ผานมา
การตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคม พิจารณาความสัมพันธความสอดคลอง ระหวาง
ขอมูลลักษณะโครงการกับขอมูลประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพของชุมชนและขอมูลลักษณะ
เดนของชุมชน เพื่อตั้งขอสังเกตวาโครงการมีความสอดคลองและสัมพันธกับลักษณะของชุมชน
อยางไร
การสรางฐานขอมูล Baseline data
การสรางฐานขอมูล Baseline data ใชวิธีการเก็บขอมูล จากการสํารวจเอกสาร
เพิ่มเติมจากที่ไดทําในขั้นตอนการประมวลขอมูลพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในระดับชุมชน
การสํารวจกลุมตัวอยางและการสัมภาษณเจาะลึกขอมูล baseline data จะมีลักษณะตอไปนี้
1. สภาวะในอดีตและปจจุบันของชุมชน ไดนําเสนอภาพรวมดวยขอมูลเชิงคุณภาพ
และขอมูลเชิงปริมาณเทาที่จะรวบรวมได ทั้งขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานราชการ และ
แหล งอื่ น ๆ ขอมู ลจากการทํ าการประเมิน สภาวะสังคมอยา งเรงด ว น ขอมู ลจากการสํา รวจกลุม
ตัวอยาง ขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก
2. โอกาสของชุมชนในกรณีไมมีโครงการ อาจศึกษาอางอิงไดจากแผนพัฒนา
แผนการลงทุน แผนงานสาธารณูปโภค และการวิเคราะหศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของชุมชน
การประเมินผลกระทบ
1. ประเมินผลกระทบทางสังคมตาง ๆ ดําเนินการตามแนวทางตอไปนี้
1.1) เปรียบเทียบชุมชนที่รับผลกระทบจากโครงการในกรณีที่มีและไมมี
โครงการเพื่อฉายภาพกวางถึงจุดแข็งจุดออนโอกาสศักยภาพและปญหาของชุมชนในแตละกรณี
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1.2) แสดงและวิเคราะหผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่เกิด
แกคนกลุมตาง ๆ ในชุมชน และพิจารณามาตรการลดผลกระทบและปฏิกิริยาของชุมชน
1.3) สํ า หรั บ กรณี ที่ จ ะต อ งมี ก ารอพยพโยกย า ยถิ่ น ฐานให เ ปรี ย บเที ย บ
สภาพและโอกาสในชุมชนเดิมกับพื้นที่รองรับใหม และมาตรการชดเชย หรือ ลดผลกระทบ ทั้งที่
เกิดแก ผูที่อพยพโยกยายและผูที่อาศัยในพื้นที่รองรับ
1.4) นํ า เสนอภาพรวมผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบของ
โครงการ2) การปรับปรุงรายงานผลกระทบทางสังคม
จากการศึกษาแนวคิดการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธสรุปไดวา เปนกระบวนการ
ที่มีขั้นตอน โดยคํานึงถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอกของชุมชน รวมถึงการคาดการณในอนาคตที่
อาจจะเกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อใหชุมชนได
ตั้งรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หรือลดผลกระทบใหไดรับนอยที่สุด
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(2550) จาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) นับเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผน ของประเทศมา
เป น แผนปฏิ ร ูป ความคิ ด และคุณ ค า ใหมข องสัง คมไทย และประสบความสํ า เร็จ เชิง
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเนน “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”และใชเศรษฐกิจ
เปนเครื่องมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
แบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน
อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2541) กลาวสรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา โดยปกติแลวการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง
เพราะสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ตัวประชาชนจะเปนผูทราบดีวาเกิดปญหาอะไรตนเอง
ต อ งการอะไร และผลกระทบจากการพั ฒ นานั้ น จะเกิ ด อะไรกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ การให
ประชาชนมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นานั้ น จึ ง ก อ ให เ กิ ด ผลดี ต อ สถานการณ ที่ เ ป น ป ญ หานั้ น ๆ
ในลักษณะที่สามารถวิเคราะหปญหาไดตรงตามความเปนจริงเทากับเปนการใชทรัพยากรที่จะทุมเท
ลงไปในการพัฒนาอยางคุมคา เพราะถาหากประชาชนไดเกิดความรูสึกวาตัวเปนเจาของสิ่งใดแลว
ก็จะมีสํานึกในการดูแลและรักษาสิ่งนั้นตอไปดวย
ชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2534 ; 2541) กลาวา แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมเกิดมาจากความเชื่อ
ที่วามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีปญญา ตระหนักรูและควบคุมสิ่งแวดลอมได ดังนั้นมนุษยไมวาจะอยู
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หางไกลเพียงใด จึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง นอกจากนั้นแลว
การมีสวนรวมยังชวยลดปญหาความแปลกแยก เนื่องจากการนําเขาสิ่งตางๆ จากภายนอกเขาไปใน
ชุมชนนั้นดวย การมีสวนรวมไมไดหมายความแคบๆ แคการมีสวนชวยเหลือสนับสนุนโครงการ
เทานั้น แตยังรวมไปถึงขั้นตอนสําคัญอยางเชน การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ดวย
จากการศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมเปนกระบวนการ
เรียนรูทางสังคมของชุมชนแตละชุมชน โดยที่คนชุมชนเห็นความสําคัญของปญหาหรือสิ่งที่สําคัญ
ของชุมชนที่ควรไดรับการแกไขหรือดํารงใหคงอยู อาจเริ่มจากการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ
ลองผิ ด ลองถู ก และนํ า ไปสู ก ารปรั บ แก ใ ห เ หมาะสมกั บ สภาพที่ เ ป น จริ ง หรื อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
กระบวนการมีสวนรวมอยางเต็มที่ในทุกระดับของชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดดังกลาวใน
การศึกษาเพื่อนําไปใชเปนแนวทางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชนอยางเหมาะสม ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินโครงการตางๆ ที่จะสงผลการดํารงวิถีชีวิต
ทรัพยากรทองถิ่นและความสัมพันธระหวางคนในชุมชน เกิดความรวมมือในการปองกันปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไดอยางรอบคอบ เพื่อใหผลกระทบทางลบดังกลาวใหมีความรุนแรงนอยที่สุด
แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2549) กลาววาการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะเปนการพัฒนาที่
เป น บู ร ณาการ (integrated) คื อ ทํ า ให เ กิ ด เป น องค ร วม (holistic) หมายความว า องค ป ระกอบ
ทั้ ง หลายที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งมาประสานกั น ครบองค แ ละมี ลั ก ษณะอี ก อย า งหนึ่ ง คื อ มี ดุ ล ยภาพ
(balanced) ธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจจะตองถูกบูรณาการเขาดวยกัน อันนี้คือการบูรณาการ
ธรรมชาติ แ วดล อ มกั บ เศรษฐกิ จ แล ว จะทํ า ให เ กิ ด สภาพที่ เ รี ย กว า เป น ภาวะยั่ ง ยื น ทั้ ง ในทาง
เศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอม การคุมครองธรรมชาติแวดลอม ควบคูกันไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ก็คือการผูกสิ่งแวดลอม (environment) กับการพัฒนา (development) เขาดวยกัน การ
ทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ อันนี้เปนความหมายที่ซอนลึกลงไป
ซึ่งเปนตัวรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (อางในอนุรักษ ปญญานุวัฒน, 2541) มีดังนี้
1) เนนการเสริมอํานาจใหแกชุมชนทองถิ่นโดยรับผิดชอบตามสิทธิการดูแลรักษา
ชุมชนเอง การเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากรทองถิ่นและการสรางวินัยทองถิ่น และสิทธิ
ชุมชนจะตองไดรับการยอมรับซึ่งฐานะของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) กิจกรรมตางๆ ควรเปนไปบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและขอปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น สนองตอบตอความตองการของชุมชนทองถิ่น
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3) การมี ส ว นร ว มจากระดั บ ล า ง ในการคิ ด ริ เ ริ่ ม วางแผน ตั ด สิ น ใจ ได รั บ
ผลประโยชน ประชาชนในทองถิ่นไดรับการแจงขาวสารขอมูลปรึกษาหารือเกี่ยวของในขั้นตอน
การวางแผน นําแผนแปลงมาสูภาคปฏิบัติและจัดการโครงการ
4) ความเสมอภาคทางเพศ
5) สิทธิของคนพื้นเมืองและชนกลุมนอย
6) ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะใน
การเขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ
7) ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอกรวมทั้งเทคโนโลยี การชวยเหลือและการตลาดอัน
นําไปสูการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ
แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืน สามารถดําเนินการไดดังนี้
1) ดํ า เนิ น การในรู ป แบบที่ ยึ ด ถื อ การยอมรั บ นั บ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น การเรี ย นรู ที่
ปฏิสัมพันธกันและความเสมอภาคระหวางผูปฏิบัติงานรวมกันฉันทเพื่อรวมงาน
2) เนนการเรียนรูอยางเปนอิสระ ที่สัมพันธตอกันระหวางผูที่เกี่ยวของโดยไมมีใคร
เปน “ผูเชี่ยวชาญ” เพราะทุกคนเปรียบเสมือนเปน “ผูเชี่ยวชาญ” อยูแลว โดยมีเปาหมายการทํางาน
รวมกันกระบวนการยอมสําคัญกวาเทคโนโลยีและวิธีการ
3) รูปแบบการประนีประนอมระหวางชาติที่พัฒนาแลวกับชาติดอยพัฒนา
4) รูปแบบการสรางเครือขายและสัมพันธมิตร เพราะปญหาระดับทองถิ่น
5) รูปแบบการดําเนินงานหลายระดับ เปนเรื่องราวที่อาศัยมวลชนเปนศูนยกลาง
สําคัญในการพัฒนาและในการเสริมสรางอํานาจใหแกบุคคล และชุมชนทองถิ่นหลายระดับ เชน
ชุมชน สถาบัน ระดับชาติ และภูมิภ าคของโลก ดังนั้นจําเปนตองตระหนักใหทราบวาบุ คคล
ตางกัน และตางกลุมยอมมีทักษะและบทบาทแตกตางกันดวย
6) รูป ทางเลื อ กด า นเศรษฐกิ จ เป น การสร า งตั ว บ ง ชี้ ใ นการพั ฒ นา เช น ความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และการสรางกลไกทางเลือกใหมที่กอใหเกิดคาใชจายทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมในระบบการเงินหรืองบประมาณของชาติ
ปรีชา เปยมพงศสานต (2543) กลาววา การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การทําใหชีวิตผูคนในอนาคต
มีชีวิตที่ดีขึ้น มีการสรางกระบวนการนโยบายที่สนับสนุนการเสริมสรางความสมบูรณทางสังคมใน
เชิงปริมาณและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นใหแกอนาคต และเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่นําเอาทรัพยากร
ทั้งหมดไมวาธรรมชาติ มนุษย การเงินและกายภาพมาจัดการเพื่อกอใหเกิดความมั่งคั่งการอยูดีกินดี
และความสุขสมบูรณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดคือ
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มิติที่ 1 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการพัฒนา
ที่มีดุลยภาพระหวาง Growth และGreen (สมคิด จาตุศรีพิทักษ, 2546) กลาวคือ มนุษยจะตองไมจอง
ทําลายหรือพยายามเอาชนะอยูเหนือธรรมชาติ แตควรจะมีการดัดแปลงแกไขธรรมชาติบางสวน
เทาที่จําเปนเพื่อความเหมาะสมแกการดํารงชีพเทานั้นโดยการรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ระมัดระวัง มีการฟนฟู สงวนรักษาระบบนิเวศที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัดที่สุดและ
เบียดเบียนธรรมชาติใหนอยที่สุด เพื่อสามารถรักษามรดกทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของเราสําหรับชนรุนหลังตอไป
มิติที่ 2 ดานสังคม สิ่งสําคัญคือ การสรางบรรยากาศแหงการไมเบียดเบียน การ
ชวยเหลือเกื้อกูล ไมเอาเปรียบกันและเอื้อโอกาสที่แตละบุคคลจะพัฒนายิ่งขึ้นไปทั้งในฐานะมนุษย
และในฐานะทรัพยากรมนุษย หากการพัฒนาสามารถทําใหเศรษฐกิจเติบโตแตทําใหมีชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจน จะนําไปสูความทุกขทางสังคมกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาซึ่งเปนการ
พัฒนาที่ไมยั่งยืน (ประพัฒน ปญญาชาติรักษ ,2546)
มิติที่ 3 ดานทรัพยากรมนุษย มนุษยเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาที่ยั่งยืน
บรรลุผล ดังนั้นควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานรางกายและดานจิตใจ
ดานรางกายคือ การมีรางกายแข็งแรง ไดรับปจจัยขั้นพื้นฐานเพียงพอกับการดํารงชีพ (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541)
มิ ติ ที่ 4 ด า นเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น จะเกิ ด ขึ้ น ได ก็ ต อ เมื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจนั้นสามารถสรางผลประโยชนและความรูบนรากฐานของการพึ่งพาตนเองซึ่งยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทําใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยและสามารถ
พึ่งตนเองได (นิรันดร จงวุฒิเวศย ,2545) และเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน กลาวคือ มุงบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ การสรางระบบเศรษฐกิจฐาน
รากใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดมีภูมิคุมกัน มีกระบวนการผลิตและการบริโภคที่เหมาะสม ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม มีการกระจายความมั่นคงและโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชนตอคน
สวนใหญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546)
จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถสรุปไดวา การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเปนแนวทางในการ
พัฒนามนุษยบนพื้นฐานของตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผนวกกับความเปน
เอกลักษณของวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดการบูรณาการระหวางสภาพปจจุบัน
ที่ไ ด รับ การพั ฒ นาจากป จ จัย ภายนอกและความมี คุ ณ คา คุณ ลัก ษณะของปจ จัย ภายในทองถิ่ น
มาประยุ ก ต ใ ห เ กิ ด ความเหมาะสมทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การจั ด การ
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ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี ใหเกิดความเกื้อกูลกันระหวางมนุษยในปจจุบัน อนาคตและ
ธรรมชาติอยางสมดุล และกอใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน
แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/ โครงการ เปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคต
โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และ
ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมุงไปสูสภาพการณอันพึง
ประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนา ที่ตอง
กําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรสามารถนําไปสูการแกไข
ปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
การวางแผนนัน้ มีอยูดว ยกัน 2 สวน คือ สวนแรก เปนการกําหนดเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ ซึ่งมักจะเรียกกันวาการวางแผนนโยบาย (Policy Planning) หรือการวางแผนยุทธศาสตร
(Strategic Planning) สวนอีกสวนหนึ่งคือ การนําเปาหมายออกไปปฏิบัติ ซึ่งมักเรียกกันวา แผนงาน
การวางแผนโครงการหรือการวางแผนการบริหาร (Administrative Planning)
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เชิงทฤษฎี ของการจั ด ทํ าแผนยุทธศาสตร โ ดยทั่ ว ไปไมว า จะเป น
แนวคิดของ Paine& Naumes, Massie & Douglas, Hellriegel & Slocum, Donnelly และGibson &
Ivancevich (วิโรจน สารรัตนะ. 2542) สามารถสรุปสาระสําคัญของแนวคิดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรไดดังนี้
Paine & Naumes (1975) ไดกลาวถึงการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรองคการ
วา ในองคการหนึ่ง ๆ นั้น จะมีลําดับชั้นของกฎการปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ ภารกิจ วัตถุประสงค
นโยบาย และยุทธศาสตร โดยกฎดังกลาวจะมีความสัมพันธกันในลักษณะวิถีทางกับจุดมุงหมาย
(Means-End) ซึ่งองคประกอบในลําดับลางจะสงผลตอองคประกอบในลําดับที่สูงขึ้นถัดไป ทั้งนี้
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1. พันธกิจ (Missions) หมายถึง ขอบขายการปฏิบัติงานขององคการ ซึ่งอาจ
กําหนดรูปของการผลิตและการตลาด หรือในรูปของการบริการหรือลูกคา
2. วัตถุประสงคขององคการ (Organization Objectives) หมายถึง ผล (Results)
จุดหมาย หรือเปาหมาย ที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้น โดยมีพื้นฐานจากภารกิจขององคการ
3. นโยบาย (Policies) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานอยางกวาง ๆ (Broad
Guides) สําหรับผูบริหาร ผูนิเทศก หรือผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
โดยวัตถุประสงคหนึ่งอาจมีไดมากกวา 1 นโยบาย ขึ้นอยูกับทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู
4. ยุทธศาสตร (Strategies) หมายถึง แนวปฏิบัติหลักที่กําหนดอยางเจาะจง
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยยุทธศาสตรนี้อาจมีการวางแผนกําหนดไวลวงหนา หรือ
อาจตัดสินใจกําหนดขึ้นไดตลอดระยะเวลา ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแลวจะเปนชุดของยุทธศาสตร
โดยรวมทั้งหมด
Massie & Douglas (1981) ไดกลาวถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร วาเปน
กระบวนการกําหนดจุดหมายระยะยาวขององคกร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means
คือ ยุทธศาสตรและนโยบาย) เพื่อใหบรรลุจุดหมายนั้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และการ
พัฒนาแผนระยะยาวเพื่อบรรลุจุดหมายขององคการ โดยไดอธิบายวา
1. จุดหมายขององคการ (Goals of Organization) เปนจุดมุงหมายสุดทายที่
องคการมุงบรรลุใหถึง เปนพื้นฐานของการวางแผนยุทธศาสตร
2. พันธกิจ (Missions) หมายถึง ขอบขายของกิจกรรมที่องคการดําเนินอยู
3. ยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแบบแผนการดําเนินงานในระยะยาวของ
องคการ ซึ่งกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก แตอาจเปลี่ยนแปลง
ไดหากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ Massie & Douglas ยังไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
ยุทธศาสตรกับนโยบายไว กลาวคือ นโยบายเปนแนวทางที่กําหนดเพื่อชวยใหผูบริหารสามารถ
ประสานความพยายามในการทําหนาที่ของสมาชิกภายในองคการไดงายขึ้น เนื่องจากมีแนวทาง
หรือขอบขายที่ชัดเจน ไมจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ หรือทางเลือกอื่น ๆ มากนัก ในขณะที่
ยุทธศาสตรเปนแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก
Hellriegel & Slocum (1982) ไดกลาวถึง แผนยุทธศาสตรวา เปนกระบวนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม ระบุธรรมชาติขององคการ กําหนดจุดมุงหมาย และจําแนก ประเมิน และ
เลือกแนวการปฏิบัติสําหรับองคการ โดยกระบวนการของแผนยุทธศาสตรจะกอใหเกิดปจจัยปอน
ออก (Outputs) ในรูปที่เปนจุดหมายและยุทธศาสตรสําคัญเขาสูกระบวนการของแผนปฏิบัติการ
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(Operational Plan) โดยแปลงจุดหมายและยุทธศาสตรองคการเปนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานที่มี
ความละเอียดชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นเปนกระบวนการดังนี้
แผนภูมิ 1 แสดงการจัดทํายุทธศาสตรตามความหมายของ Hellriegel & Slocum

การจัดทําแผนยุทธศาสตร

Process

จุดหมายและยุทธศาสตรสําคัญ

Goals

การจัดทําแผนปฏิบัติการ

Process

ยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน

Operational Plan

ความจําเปนและประโยชนของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
ทศพร ศิริสัมพันธ (2539) ไดกลาวถึงความจําเปนของการวางแผนเชิงกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตรวามีความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารขององคการสมัยใหมที่มุงหวังผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก ในปจจุบันสภาพแวดลอมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งที่เปนโอกาส
และภัยอุปสรรคตอองคการ นอกจากนี้ ผูบริหารขององคการมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในแงของงบประมาณ บุคลากร ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ประกอบกับการขยายตัวและความสลับซับซอนขององคการทําใหผูบริหาร
จะตองพยายามกําหนดทิศทาง จุดมุงหมาย วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหาร
ในการปรับเปลี่ยนองคกรใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม โดยการวางแผน
ยุทธศาสตรเปนประโยชนหลายประการตอการบริหารงานในองคการตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ชวยทําใหผูบริหารของแตละหนวยงานหันมาใหความสนใจอยางแทจริงในเรื่อง
ขององคการมากขึ้น
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2. กระตุนใหผูบริหารทราบถึงปญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมหามาตรการรองรับไวลวงหนา อันเปนการลดความเสี่ยงและความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับองคกร
3. ชวยทําใหผูบริหารเกิดความเขาใจในธรรมชาติของการดําเนินงานอยางชัดเจน
ขึ้น และมองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคต
4. ชวยระบุถึงโอกาสและลูทางในการดําเนินงานในอนาคตใหก ารปรับเปลี่ย น
ทิศทางและภารกิจงานขององคกรเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
5. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน/โครงการ และการใชทรัพยากรของ
องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกันระหวางสมาชิกขององคการและทุกฝาย
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทิศทางและการดําเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังตาง ๆ
7. ช ว ยก อ ให เ กิ ด การประสานงานและบู ร ณาการทางความคิ ด การดํ า เนิ น งาน
กิจกรรมตาง ๆ อันเปนการผนึกกําลังภายในองคการ
กลาวโดยสรุป การวางแผนยุทธศาสตรเปนการแบงสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิพล เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการปรับเปลี่ยนองคกร
ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 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
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2547) ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง พบวาใน
ภาพรวมทั้งโครงการไดมีการดําเนินการปรับปรุงรองนํ้าดวยการลดขนาดแกงในบริเวณชายแดน
จีน-เมียนมาร และชายแดนเมียนมาร-สปป.ลาว จํานวน 10 แกง เหลืออีก 1 แกง ที่ยังมิได
ดําเนินการปรับปรุง ไดแก แกงคอนผีหลวง ซึ่งรัฐบาลไทยเห็นความสําคัญที่จะตองทําการศึกษา

30

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทย อาทิ ผลกระทบตอระบบนิเวศในนํ้าและพื้นที่ใกลเคียง ผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบตอการใชที่ดิน ผลกระทบตอวิถีชีวิต และทัศนคติของ
ประชาชนที่อยูอาศัยริมฝงแมนํ้าโขง ฯลฯและผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1) ผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดิน คือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดิน เนื่องจากการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงรองนํ้า อาทิ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การขยายตัวของพื้นที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรม การกอสรางทางเรือและพื้นที่บริการ ฯลฯ หากไม
มีมาตรการเตรียมการรองรับการพัฒนาอยางเหมาะสม และรอบคอบจะทําใหเกิดความขัดแยงดาน
การใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางการอนุรักษพื้นที่โบราณสถานกับการ
พัฒนายานพักอาศัย อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในกรณีของอําเภอเชียงแสน และอําเภอ
เชียงของ รวมทั้งการขยายตัวของเมืองเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ชุมนํ้า ฯลฯ
2) ผลกระทบตอการคมนาคม จะเกิดผลกระทบทางบวกตอการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง
คมนาคม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความสะดวกในการเดินทางและขนสงสินคา
ทางเรือ สามารถเดินทางไดตลอดป
3) การจัดการของเสีย จะมีปริมาณของเสีย/น้ําเสียเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของการ
ขนสงสินคา โดยเฉพาะบริเวณทาเทียบเรือ แตไมเกินขีดความสามารถในการจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
4) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการลงทุนในดานการขนสงทางน้ํา
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม เพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคา OTOP ตอตลาด
ในประเทศอนุภ าคลุมนํ้าโขง มีการเปลี่ยนแปลงลัก ษณะ และวิธีการผลิตทางการเกษตร
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการจางงานเพิ่มขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก
เกษตรกรในทองถิ่นสูนายทุนจากตางถิ่น จะเกิดผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของชุมชนที่พึ่งพา
ที่ดินริมแมน้ําโขงจากกิจกรรม/โครงการที่สืบเนื่องจากการปรับปรุงรองน้ํา การขนสงสินคาโดยเรือ
ขนาดใหญจะทําใหเกิดปญหาตอการใชประโยชนในลําน้ําโขงของราษฎร ทําใหรายไดเสริมจาก
การหาปลา และเก็บสาหรายไกลดลง
5) ผลกระทบทางสังคมและวิถีชีวิต คือมี การเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งเปนแรงงานตางถิ่น
จะกอใหเกิดปญหาตอการบริหารจัดการแรงงาน สวัสดิการสังคม ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนจากสังคมเกษตรกรรม เปนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ
ชุมชนจะใชประโยชนจากแมนํ้าโขงไดนอยลง ทั้งในดานของแหลงอาหาร การทําการเกษตรริมโขง
การประกอบพิธีกรรม ประเพณีตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับลําน้ําโขง
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6) ผลกระทบตอแหลงทองเที่ยว โบราณสถานและวัฒนธรรม มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาสู
พื้นที่มากขึ้น แตกิจกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงรองนํ้ า เชน การเดินเรือ และการพัฒนาโครงการ
ตาง ๆ จะมีผลกระทบตอพิธีกรรมลาปลาบึกที่บานหาดไคร และการขยายตัวชุมชนทําใหมี
ผลกระทบตอแหลงโบราณสถานโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียง
แกน ดังนั้น ในการดําเนินการตองมีการเตรียมการวางผังควบคุมการใชประโยชนที่ดินอยาง
เหมาะสม
แสงอรุ ณ เจริ ญ จั น ทร แ ดง (2540) ศึ ก ษาเรื่ อ งผลกระทบทางสั ง คมของการอพยพ
ประชาชน เนื่องจากการขยายเหมืองลิกไนตแมเมาะ สําหรับโรงไฟฟาเครื่องที่ 8 และ 9 อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา ชุมชนเมาะหลวงไดรับการอพยพจากการขยายเมือง ฯ ของการ
ไฟฟาฝายผลิต ทําใหคนในชุมชนไดรับผลกระทบทางสังคมดานลบในพื้นที่ใหมพยายามผลักดันที่
จะพัฒนาเปนชุมชนอุตสาหกรรมและเกษตรธุรกิจ ในขณะที่คนในชุมชนมีศักยภาพและไดรับการ
ผลิตซ้ําเพียงเปนเกษตรเพื่อยังชีพ สงผลใหชุมชนขาดความพรอมในการเรียนรูเรื่องเกษตรธุรกิจและ
ชุมชนอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาปจจัยภายนอก จากการที่ไมไดมีการศึกษาเพื่อเตรียมการ ทําให
มิไดมีการคาดการณเรื่องผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนจะไดรับจนสงผลใหชุมชนเมาะหลวงใหม
ไดรับผลกระทบทางสังคมและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและการเปลี่ยนแปลง
ปจเจกบุคคลและครอบครัว การยายชุมชนมาอยูที่ใหมในดานการจัดการชุมชนนั้น การไฟฟาฝาย
ผลิตไมมีการทําความเขาใจถึงประโยชนของสาธารณะที่มีตอคนในชุมชน ทําใหแผนการกอสรางที่
เกี่ยวกับพิธีกรรมในการกอสรางที่ระบุใหคนในชุมชนเปนผูรวมในการกอสรางนั้นเปนเพียงการทํา
พอเปนพิธี ซึ่งมีแตรูปแบบพิธีกรรมแตขาดเนื้อหา คุณคาสาระของพิธีกรรม ทําใหชุมชนเมาะ
หลวงกลายเปนชุมชนที่มีความสัมพันธทางสังคมที่เปราะบางและตองใชเวลานานในการพยายามที่
จะทําใหสรางความสัมพันธทางสังคมดีขึ้น
สุ ริ ชั ย หวั น แก ว และคณะ (2543) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบทางสั ง คมจากการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออกตอชุมชนทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา บริบทเศรษฐกิจการเมือง
ระหวางประเทศและภูมิภาคนับวามีความสําคัญยิ่งตอการเกิดของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชายฝงทะเลตะวันออก โดยชุมชนเกษตรกรรมที่เลือกศึกษานั้นพบวา ประการแรก ผลกระทบ
ระยะแรก ไดแก การซื้อขายที่ดิน การเปลี่ยนมือของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีมาก แมเปนเขตนอกนิคม
อุตสาหกรรมก็ตาม แรงกดดันที่มีตออาชีพเกษตรกรรมเดิมจึงมีมาก ประการที่สอง ยังไมมีแรงงาน
อพยพจากถิ่นอื่น มีแหลงงานอุตสาหกรรมใหทําในบริเวณไมไกลจากหมูบาน ชาวบานแตเดิมอยูใน
ภาคเกษตรยายเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ประการที่สาม แมวาพื้นที่บริเวณหมูบานถูก
กําหนดใหเปนพื้นที่สีเขียว ตามผังเมืองของจังหวัดระยอง ที่ผานมาปลูกพืชยูคาลิปตัส แตในสภาพ
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จริงนั้นถูกทําลายหมดแลว และบางสวนคาดวาจะทําสนามกอลฟในอนาคต ประการที่สี่ เศรษฐกิจ
ของหมูบานที่ผานมาไมแตกตางกันมาก เพราะอยูในอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ทํานา พอมี
การขายที่ ดิ น ที่ เ คยทํ า การเกษตรบางส ว น และบางส ว นได มี ลู ก หลานเข า ทํ า งานที่ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม แมวาที่ไดทําในนิคมอุตสาหกรรมจะมีไมมากก็ตาม ทําใหฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมเริ่มแตกตางกันมากขึ้น ประการที่หา เริ่มมีผลกระทบตอสังคมทองถิ่นโดยผานผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอม ปาชายเลนถูกบุกรุก น้ําเสียและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและสงกลิ่น
รุ น แรง น้ํ า ฝนไม ส ามารถบริ โ ภคได จ ะเพราะคราบน้ํ า มั น จั บ อยู เ ต็ ม ไปหมด ประการที่ ห ก
ความสัมพันธระหวางชาวบานกับวัดยังคงตามเดิม คือ ชาวบานชุมชนผูกพันในฐานะเปนสถาบัน
ศาสนา
สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548)
ศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนการดําเนินการตามความตกลงดานการขนสงทางถนนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาการขนสงผานแดนและขามแดนของไทยควรใชความตกลงระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะความตกลงอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงวาดวยการขนสงขามแดนและกรอบความ
ตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนเปนกรอบในการพัฒนา
เพราะการขนสงผานแดนและขามแดนจําเปนตองมีความรวมมือระหวางกัน โดยมีการแลกเปลี่ยน
ยอมรับซึ่งกันและกัน และปรับกฎหมายและแนวปฏิบัติใหสอดคลองใกลเคียงกัน ภายใตกรอบ
ความตกลงอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและกรอบความตกลงอาเซียนฯ ไดบรรจุบทบัญญัติที่ครอบคลุม
หลักการและแนวปฏิบัติในการอํานวยความสะดวกการขนสงผานแดนและขามแดนไวครบถวน
แตประเด็นปญหาหลักที่อาจจะเกิดขึ้นคือ การปฏิบัติตามพันธกรณีของบรรดาประเทศสมาชิก ซึ่ง
ตองใชระยะเวลาและเงินงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
จากการศึกษาถึงการดําเนินการในดานการขนสงทางถนนระหวางประเทศจะมีลักษณะ
การทํางานที่ตองเกี่ยวของกับหนวยงานหลายหนวยงานทั้งในสวนของกระทรวงคมนาคม และ
หน ว ยงานอื่น ๆ การดํา เนิน การในการขนสงจึงต องมีการทํางานรว มกั น จึง ใชแ นวคิดของการ
ปฏิบัติงานรวมกันขององคการ (Inter- organization relations :IOR) มาใชในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ซึ่งการปฏิบัติงานรวมกันจะกอใหเกิดการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน
ขององคการ กระตุนใหเกิดการทํางานรวมกันขององคการขึ้นและมุงเนนการแกไขรวมกันระหวาง
องคการตางๆ ที่เกี่ยวของ ภายใตความจํากัดของทรัพยากร การบริหารที่มุงเนนเปาหมายและ
ผลสําเร็จของงานมากกวาการมุงทําตามหนาที่ ซึ่งการทํางานรวมกันจะเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันกับหนวยงาน แกปญหาในเรื่องอัตรากําลัง และการลดคาใชจายตอหัวทางดานการบริหารได
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สํ า นั ก งานบริ ก ารเทคโนโลยี ส าธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) ศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา
1. ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ประเด็นการใชประโยชนที่ดิน พบวา
อําเภอแมสายตามแผนงานโครงการคาดวาจะใชพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร ทําใหเกิดการพัฒนาที่
ตอเนื่องในบริเวณใกลเคียง ไดแก การยายเขามาของแรงงานทําใหเกิดพื้นที่พาณิชยกรรม และพัก
อาศัย การสันทนาการตางๆ อยางไรก็ตาม ยังคงมีพื้นที่ดังกลาวประมาณรอยละ 25.83 ของพื้นที่ทั้ง
อําเภอ พื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาคือ พื้นที่ริมฝงแมน้ําโขง โดยเฉพาะจุดสรางสะพาน
ขามแดนที่จะมีโครงการคาขาย และสินคาปลอดภาษี อาจมีการรุกล้ําพื้นที่แหลงนํ้าดังนั้นคาดวา
ผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดิน จะเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากในพื้นที่ที่ใกลเคียงเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม อําเภอเชียงแสน จะไดรับการพัฒนาและสนับสนุน ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน ประวัติศาสตรและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งในแผนเดิมไดระบุ
วาจะมีการพัฒนาใหเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การพาณิชยกรรมมีการเพิ่มขึ้น
เล็กนอย สวนการใชอาคารประเภทอุตสาหกรรมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนโกดังสินคา
จังหวัดและทองถิ่นตองการใหเชียงแสนโดยเฉพาะในเขตโบราณสถานเปนพื้นที่ที่ควรอนุรักษไว
เพื่อการศึกษา การทองเที่ยวในอนาคต จึงนาที่จะมีการพิจารณาปรับปรุงผังการใชประโยชนที่ดิน
เดิม ที่มีพื้นที่สีมวงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินที่คาดวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ
พื้นที่ที่จะเปนทาเทียบเรือแหงที่ 2 ที่จะมีธุรกิจตอเนื่อง ไดแก โกดังเก็บสินคา และอําเภอแมสาย
ไมพบวามีพื้นที่ที่เปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ในแผนจะมีการพัฒนาเปนเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ไดแก อุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินการจัดหาพื้นที่ขนาดใหญโดยเฉพาะในเขต
เทศบาลคอนขางจะลําบากราคาที่ดินที่สูง และความยากในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม จึงควรศึกษา
ผังเมืองและจัดวางผังการใชประโยชนที่ดิน ที่จะรองรับกับการพัฒนา
2. ด า นคุ ณ ค า ต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประเด็ น สาธารณสุ ข พบว า เมื่ อ ต อ งผกผั น เป น
เศรษฐกิจชายแดนมลพิษจะมีมากขึ้นทั้งดานอากาศ กลิ่น และเสียง ที่อาจเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการจราจร ควันรถยนต และรถจักรยานยนตประชาชนอาจจะเจ็บปวยดวย
โรคภูมิแพ รวมทั้งโรคที่ยังเปนภัยสุขภาพของกลุมวัยทํางาน และวัยเจริญพันธุ คือ โรคภูมิคุมกัน
บกพรองโรคที่ไมเคยเกิดขึ้นที่สามอําเภอจะเกิดขึ้น เชน อัตราการตายที่เกิดเนื่องจากอุบัติเหตุตางๆ
จะอาจจะสูงขึ้น ทั้งอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต การจราจรทางบก รวมทั้งทางน้ํา อีกทั้งอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจานี้พบวาการลักลอบเขาราชอาณาจักรไทยของคนตางดาว
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ยังคงมีอยูอยางสม่ําเสมอซึ่งมีอยูสองประเภท คือ ไปเชาเย็นกลับ หรือลักลอบทํางานถาวร หรือเปน
ทางผานในการไปจังหวัดอื่นๆตอไป และมีปญหาการปลนฆานายจาง การฆาชิงทรัพย การขมขืน
การตั้งกลุมมิจฉาชีพ การลักลอบคาประเวณี ทําใหการระบาดของโรคภูมิคุมกันบกพรองเพิ่มขึ้น
และพาหะนําโรคติดตอสูคนไทย โรคที่เคยหายไป จากประเทศไทยแลวอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง สวน
ปญหายาเสพติด พบวา ยังเปนชองทางในการลักลอบนํายาเสพติดเขาประเทศ การคายาเสพติด
สามารถทําไดงาย และทางดานสาธารณสุขการทําใหทั้งสามอําเภอปลอดยาเสพติดยังคงเปนปญหาอยู
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
พัฒนาตางๆ นับเปนสิ่งสําคัญที่จําเปนตองมีศึกษาควบคูกับการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ไมวาโครงการพัฒนานั้นจะกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบก็ตาม นอกจากจะเปนการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแลว ยังกอใหกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปาหมาย ใหตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิอันชอบธรรม
ของตนเองที่อาจเปนผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการพัฒนาดังกลาว
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กรอบแนวคิดการวิจัย
โครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน

บริบทชุมชน
- สังคม
- เศรษฐกิจ
- สิ่งแวดลอม

สังเคราะหสภาพปจจุบัน
และสภาพที่นาจะเปน

ผลกระทบทางสังคมกรณีศึกษาบานแมเลา
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
• คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
• คุณคาตอคุณภาพชีวิต

แนวทางและมาตรการปองกันและ
ลดผลกระทบทางสังคม

•
•
•
•

แนวคิด
การประเมิน EIA / SIA
การประเมิน SEA
การมีสวนรวม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

