
 
บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 
  
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดมุงศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวก
และทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน  และศึกษา
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการฯ  ในพื้นท่ีพื้นท่ีศึกษาบานแมเลา  
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม   ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาตามขอบเขตเน้ือหาที่ได
กําหนดไว  โดยเนนการศึกษาในเชิงคุณภาพอาศัยการสังเกต  การสัมภาษณ  การสนทนากลุมยอย
กับชาวบานท้ังผูนําชุมชน  หัวหนาครัวเรือนและตัวแทนกลุมผลประโยชน  ท้ังนี้ผูวิจัยไดใช
แบบสอบถามความคิดเห็นเขามาชวยเพื่อใหเห็นผลกระทบทางสังคมจากการกําหนดระดับ
ผลกระทบในปจจุบันและหากมีโครงการฯ เกิดข้ึน  จากการศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาว  ผูวิจัย
ขอนําเสนอผลการศึกษาโดยแบงเนื้อหาออกเปน  4  สวน ไดแก 
 1. บริบทชุมชน 

1.1  ประวัติความเปนมาของชุมชน 
1.2  อาณาเขตติดตอ 
1.3  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
1.4  เศรษฐกิจในชุมชน 
1.5  ระบบสังคมและความสัมพันธในชุมชน 
1.6  ทรัพยากรการทองเท่ียว  

 2. บริบทโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน 
2.1  ระบบไฟฟาหลัก 
2.2  สถานีการใหบริการและพื้นท่ีผาน 

3. การประเมินผลกระทบทางสังคม 
3.1  ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
3.2  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4 แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ 
4.1  ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
4.2  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
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4.3  มาตรการเพ่ือลดผลกระทบในสวนของภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เจาของโครงการ 

 
บริบทชุมชน 

ประวัติความเปนมาของชุมชน 
บานแมเลาเร่ิมกอต้ังเม่ือประมาณ พ.ศ. 2480 โดยมีชาวบานอพยพเขามาทําการเกษตร 

ในขณะน้ันมีเพียงไมกี่ครัวเรือน  อาศัยอยูตามท่ีราบเชิงเขา โดยใชน้ําแมเลาเปนสายหลักทํา
การเกษตร ช่ือของหมูบานมาจากช่ือของแมน้ําเสนนี้ในยุคแรกที่เขามามีชาวบานอาศัยอยู 2 หมวด 
คือปางมะไฟ ต้ังอยูเสนทางไปน้ําพุรอนโปงเดือด และทุงจอต้ังอยูติดกับแมน้ําเลา มีการคาขาย
ติดตอกับหมูบานอ่ืนท่ีไกลออกไป  นอกจากนี้ยังมีชนเผาลีซอ ปกาเกอะญอและคนพ้ืนเมืองอาศัย
เปนท่ีพักระหวางทาง เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้นยังไมสะดวก  ภายหลังไดมีการตัดสายถนน
แมมาลัย-ปาย ใหการเดินทางสะดวกสบายข้ึน จึงเร่ิมมีการขยายหมูบานออกไปเร่ือยๆ ชาวบาน   
เช่ือกันวาในบริเวณที่ต้ังของหมูบานนี้ เดิมคงจะเคยเปนท่ีอาศัยของคนโบราณมากอน อันเนื่องมา 
จากชาวบานมักจะพบซากอิฐ และขาวของเคร่ืองใชในสมัยโบราณ รวมท้ังซากวัดรางโบราณอีกหลาย
แหง แตไมทราบวาในยุคสมัยใด ปจจุบันกรมศิลปากรไดเขามาขุดสอบ ซากโบราณสถานบริเวณวัด
พระธาตุสองดวง ปางมะไฟ และอยูในระหวางการตรวจสอบอยู  จนถึงปจจุบันหมูบานแมเลามีการ
ต้ังถ่ินฐานอาศัยและท่ีทํากิน  โดยมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 15,000  ตารางกิโลเมตร  แบงเปนท่ีอยู
อาศัย 150  ตารางกิโลเมตร  พื้นท่ีทําการเกษตรประมาณ  5,000  ไร  การเดินทางมายังหมูบานจาก
ตัวเมืองเชียงใหมระยะทางประมาณ  73  กิโลเมตร  ต้ังอยูบนทางหลวงหมายเลข  1095 (เสนแมมาลัย-
ปาย)  ระหวางหลักกิโลเมตรท่ี  42 ถึง 44  หมูบานอยูหางจากตัวอําเภอแมแตง  50  กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ  1  ช่ัวโมง  มีรถประจําทางผานหมูบานสายเชียงใหม-แมฮองสอน 

อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานแมแสะ หมูท่ี 8 ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง   
ทิศใต  ติดตอกับ  บานปางลัน หมูท่ี 6 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง  
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ ตําบลแมกาย อําเภอแมแตง  
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ  ตําบลโปงสา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท่ีสําคัญและถือเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิต 

ของคนในชุมชนบานแมเลา  ผูศึกษาขอแบงเนื้อหาออกเปน 2 ประเด็นคือ 
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1. ทรัพยากรปาไม 
นับเปนทรัพยากรสําคัญของชุมชน  จากท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของหมูบานท่ีมี

อาณาเขตติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ ซ่ึงสภาพปาเปนเขาสูงชัน ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล ต้ังแต  650 – 2,005 เมตร มีเนื้อท่ีปาโดยประมาณ  9,000  ไร  สวนใหญเปนปาดิบช้ืน 
ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ  ปาสนเขา และปาเต็งรัง มีไมไผข้ึนหนาแนน ท้ังไผซาง ไผไร ไผบงและ
ไผขาวหลาม นอกจากนั้นยังมีไมเต็ง ไมพลวงและไมเหียง ท่ีถือเปนพรรณไมสําคัญในปาเต็งรัง      
โดยลักษณะทางกายภาพของปา เปนภูเขาสลับซับซอนและสามารถจําแนกชนิดของปาไดดังนี้ 

1. ปาดิบช้ืน พบบริเวณริมหวยใหญ มีน้ําไหลตลอดป เชน หวยแมยะ 
หวยแมเลา หวยแมสา หวยแมจอก มีพรรณไมขนาดใหญ และกลวยไมปาชนิดหายากหลายชนิด 
เชน ไทร กฤษณา ตงข้ีมอด   กุมน้ํา ไกแดง ไครน้ํา เปนตน 

2. ปาดิบเขา พบโดยท่ัวไปตามภูเขาสูงต้ังแตระดับทะเล ต้ังแต 800 
เมตรข้ึนไป ไมช้ันลางพวกตนเม่ียงและพวกหญาตาง ๆ พรรณไมท่ีพบ เชน กระทุมนา กัดล้ิน       
กอขาว กําลังเสือโครง ตะครํ้า เปลาใหญ เปนตน 

3. ปาเบญจพรรณพบบริเวณตอนใตของเขตรักษาพันธุสัตวปาและ
ทางดานทิศเหนือติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ําปาย พบไมสัก พรรณไมท่ีพบ เชน กระบอก 
เก็ดแดง เก็ดดํา ตะครอ ตะแบกใหญ ต้ิวขาว เพกา เปนตน 

4. ปาสนเขาและปาเต็งรัง พบตอนบนของพื้นท่ีท่ีมีความสูงมาก ๆ ตาม
เทือกเขา เปนสนสองใบ สนสามใบ เต็ง-รัง พบพรรณไม เชน กอเงาะ กอแงะ กอแพะ เต็ง(แงะ) 
ทองกวาว มะตูม ยางนา ยางพลวง เปนตน 

ทรัพยากรปาไมถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของหมูบานแมเลาดวยลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีอาณาเขตติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ  ชาวบานจึงสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาไมได  เชน  การหาของปาท้ังอาหารและสมุนไพรพื้นบาน  โดยมีกฏ
ระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากปาอยางชัดเจนเชน  หามตัดไมทําลายปาหรือลักลอบนําพรรณ
พืชในปาสวงนออกไปจําหนาย  ซ่ึงหากมีความจําเปนตองการไมมาใชประโยชนมนหมูบาน จะตอง
ไดรับความยินยอมจากเจาหนาของเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะและคณะกรรมการหมูบานกอน 
 ทรัพยากรน้ํา 

แหลงน้ําของชุมชนบานแมเลาท่ีสําคัญคือ  ลําหวยแมเลา ท่ีมีตนกําเนิดจาก 
ดอยแมยะไหลผานกลางหมูบานเปนระยะทาง  20  กิโลเมตร  ที่ไหลผานโดยใหความชุมช้ืนแก
ชุมชนตลอดท้ังปต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ในอดีตชาวบานใชประโยชนจากลําหวยแมเลาในการ
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บริโภคและใชในครัวเรือน  ซักลางทําความสะอาดเส้ือผาและรางกาย  รวมท้ังใชในรดน้ําพืชผัก
สวนครัวและพื้นท่ีปลูกขาว     ซ่ึงหากตองการน้ําดื่มจะตองผานการกรองและฆาเช้ือโรคกอน   

แตในปจจุบันชาวบานไดรับความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลปาแป
ในการสรางระบบน้ําประปาภูเขา 1  แหงท่ีหลอเล้ียงชุมชนไดอยางพอเพียง  จึงทําใหชาวบานมี
ความสะดวกสบายในการใชน้ํามากข้ึน  อีกท้ังชาวบานนิยมดื่มน้ําบรรจุถังโดยไมตองกรองน้ําเพื่อ
ใชดื่มเหมือนแตกอน  ซ่ึงยังคงใชประโยชนจากลําหวยแมเลาในดานอ่ืน เชน  การใชประโยชนจาก
การผันน้ําเพื่อใชในพื้นท่ีเกษตรกรรม  การจับปลาหรือสัตวน้ําเพื่อนํามาบริโภค โดยการใช
เคร่ืองมือหาปลาพื้นบาน เชน  แห  สวิง  เบ็ด  ไซ และคณะกรรมการหมูบานไดกําหนดเขตรักษา
พันธุปลาเปนระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษปลาและสัตวน้ํา
ในลําหวยแมเลา ซ่ึงคณะกรรมการหมูบานไดกําหนดเขตรักษาพันธุปลาและบทลงโทษอยางชัดเจน 
เชน  หามช็อต หรือระเบิดปลาหรือสัตวน้ําในลําหวยแมเลาเด็ดขาด  ผลจากกําหนดเขตอนุรักษพันธุ
ปลาในระยะเวลา  5  ปท่ีผานมาทําใหมีปลาในลําหวยแมเลาท่ีมีหลากหลายชนิด ซ่ึงสวนใหญเปนปลา
ธรรมชาติเชน ปลากริม ปลาซิวหนวดยาว  ปลามูด  ปลากระทิง และปลานางอาว  เปนตน ปลาดังกลาว
ชาวบานสามารถนํามารับประทานได  หากอยูนอกเขตอนุรักษพันธุปลาและนิยมจับมาเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนเทานั้น  ท้ังนี้ ลําหวยแมเลาไดไหลผานกลางหมูบานท่ีไหลผานตลอด          
สภาพของลําหวยแมเลาจะเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติเชน   มีสีขุนและมีปริมาณนํ้ามากในชวงฤดู
ฝน  หรือหากมีการตอกเสาไฟฟาในชวงท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคมาใหบริการเดินสายไฟเขาไปใน
หยอมบานหัวเลาเปนระยะเวลา  1  สัปดาห  น้ําในลําหวยก็จะเปล่ียนเปนสีขุนแดงอยางเห็นไดชัด  
ท้ังนี้   ลําหวยแมเลายังถือเปนทรัพยากรสําคัญอยางหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดความชุมช้ืนภายในหมูบาน  
ชวยใหมีอุณหภูมิท่ีเย็นสบายและสะดวกตอการใชประโยชนเปนอยางยิ่ง 
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ภาพท่ี 4.1  หนวยพิทักษปาแมแสะ 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2  หนวยพิทักษปาแมแสะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี  3  หวยแมเลาท่ีไหลผานหมูบาน  
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เศรษฐกิจในชุมชน 
1. การทําเกษตรกรรม  ถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนรายไดหลักของชุมชนเนื่องจาก

ชุมชนบานแมเลาตั้งอยูบริเวณเชิงเขาท่ีสลับซับซอนและมีอาณาเขตติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปาแม
เลา-แมแสะ  จึงสงใหเปนดินมีความอุดมสมบูรณ  ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพการทําสวน
เม่ียง รายไดจากการประกอบอาชีพเฉลี่ย 40,883.45 บาท/คน/ป อาชีพการปลูกเม่ียงใน 1 ปสามารถ 
เก็บเม่ียงไดถึง  4  คร้ัง  แตละครั้งจะเก็บขายเปนกํา  เฉล่ียขายกิโลกรัมละ  9  บาท  บางครอบครัว
นิยมขายใหกับพอคาคนกลาง คิดเฉล่ียขายเม่ียงจํานวน  1,000 กํา จะขายในกิโลกรัมละ 10  บาท  ท้ังนี้
ราคาจะข้ึนลงตามภาวะเศรษฐกิจ  แตโดยเฉล่ียราคาขายเม่ียงจะขายในราคากิโลกรัมละ 10-15  บาท  
นอกจากนี้ชาวบานแมเลาท่ีเปนชนเผาปกาเกอะญอยังปลูกขาวไร  เพื่อปลูกไวกิน  หากเหลือจึงนําไป
ขายภายในหมูบาน โดยการปลูกขาวของชาวบาน   แมเลาจะเปนการปลูกแบบปลอดสารเคมี       
โดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก    สัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญของชุมชนคือ วัวและควาย 

2. การรับจาง  ถือเปนอาชีพเสริมของชาวบานท่ีมีความสําคัญ  เพราะชวยทําใหสงเสริม
รายไดจากการวางงานนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมหรือกรณีท่ีไมมีท่ีดินทํากิน การรับจางใน
หมูบานสวนใหญจะเปนการรับจางท่ัวไปเชน รับจางเก็บเม่ียง การถางพื้นท่ีเพื่อเตรียมการเพาะปลูก  
หรือการหาของปา  รายไดจากการรับจางจะไดประมาณ  120-150  บาท  ข้ึนอยูกับลักษณะของงาน
ท่ีทํา  นอกจากนี้ยังมีบางครอบครัวท่ีไปรับจางภายในตัวเมืองแมแตงและเมืองเชียงใหม  ซ่ึงจะเปน
ลักษณะการรับจางแบบไปเชาเย็นกลับ  และบางครอบครัวไปทํางานรับจางในกรุงเทพและ
ตางจังหวัด  จะกลับมาบานในชวงเทศกาลและวันหยุดเทานั้น 

3. การคาขาย  สวนใหญในหมูบานเปนการคาขายส่ิงจําเปนและส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน    โดยรานคาภายในหมูบานแมเลามีท้ังหมด  7  ราน  สวนใหญซ้ือสินคาจากตลาด
แมมาลัย  อ.แมแตง  มาขายใหคนในหมูบาน  เชนเคร่ืองใชในครัวเรือน อาหารสําเร็จรูป และบาน
แมเลารานขายของริมทางท้ังหมด  3  ราน  สวนใหญเปนผลผลิตจากปาเชน  ไมเกี๊ยะ  หนอไม  เห็ด 
ปลีกลวย  สะคาน  น้ําผ้ึง  เปนตน  ซ่ึงจะเปนผลผลิตตามฤดูกาลนั้นๆ รายไดจากการขายของริมทาง
เปนรายไดท่ีไมแนนอน  เจาของรานนิยมนําของปาไปขายในชวงเทศกาลทองเท่ียวในหมูบาน
มากกวา  เชน  บริเวณน้ําตกโปงเดือด  ในชวงระยะเวลา  3  เดือน  คือ เดือนธันวาคม  มกราคมและ
เมษายน     เปนชวงเวลาท่ีมีนักทองเที่ยวผานไปมาแลวแวะซ้ือเปนของท่ีระลึกท้ังของท่ีระลึกท่ีเปน
ผลผลิตจากปาและงานหัตถกรรมของกลุมอาชีพในหมูบาน  เชน  ผาทอกะเหร่ียง  พวงกุญแจและ 
ไมกวาด  เปนตน 
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ภาพท่ี 4  ชาวบานเก็บเม่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  การปลูกขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6  การเล้ียงวัวและการจําหนายของปา 
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ระบบสังคมและความสัมพันธในชุมชน 
ชุมชนบานแมเลา  ประกอบดวยคนพื้นเมืองและชนเผาปกาเกอะญอท่ีอาศัยอยูรวมกันมี

ประชากรทั้งหมด 487   คน  187  ครัวเรือน  แบงเปนเพศชาย  236  คน  เพศหญิง  224 คน มีการ
จําแนกพื้นท่ีต้ังบานออกเปน 10 หยอมบาน ตารางท่ี 4.1  
 
ตาราง 1   แสดงการจําแนกพืน้ท่ีต้ังบานของชาวบานแมเลา 

หยอมท่ี   ชื่อ จํานวนครัวเรือน 
1 บานแมเลา 40 
2 บานปางแฟน 17 
3 บานทุงจอ 13 
4 บานภูผาฟาน้ํา 10 
5 บานโปงเดือด 7 
6 บานปางมะไฟ 30 
7 บานหัวเลา 50 
8 บานปางปอก 5 
9 บานปางกลาง 12 
10 บานปางสะบันงา 17 
 รวม 187 
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ตาราง 2   ประชากรในหมูบานแมเลา  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง 

ชวงอายุประชากร จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (คน) จํานวนรวม (คน) 

นอยกวา 1 ปเต็ม 
1 ปเต็ม – 2 ป 
3 ปเต็ม – 5 ป 
6 ปเต็ม – 11 ป 
12 ปเต็ม – 14 ป 
15 ปเต็ม – 17 ป 
18 ปเต็ม – 49 ป 
50 ปเต็ม – 60 ป 
มากกวา60ปเต็มข้ึนไป 

2 
4 
9 

10 
13 
13 

133 
41 
38 

2 
2 

10 
20 
10 
13 

107 
29 
31 

4 
6 

19 
30 
23 
26 

240 
70 
69 

รวมท้ังหมด 236 224 487 
 
ท่ีมา  :  ขอมูลจาก ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ( จปฐ.)  ป 2550  ขององคการบริหารสวนตําบลปาแป  
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

การต้ังถ่ินฐานของชาวบานแมเลาจะยึดถือตามบรรพบุรุษและอาศัยอยูใกลเครือญาติ
เดียวกัน   ถึงแมจะมีถึง  10  หยอมบาน  แตชาวบานทุกครัวเรือนตางอาศัยอยูรวมกันอยางสันติ  
เคารพในกฏระเบียบของหมูบาน  และใหความนับถือผูใหญบานท่ีมีวาระการทํางาน  5  ป            
ถือเปนบุคคลสําคัญในการติดตอกับหนวยงานราชการและเปนผูนําดานการพัฒนาหมูบาน  ท้ังนี้
ผูใหญบานจะมาจากการเลือกต้ังของชาวบาน  โดยต้ังแตเร่ิมกอต้ังหมูบานมีผูใหญบานท้ังหมด  6 คน
ดังนี้ 
  1.   นายสมาน  สมใสย  ป พ.ศ.2485  - 2500 
  2.  นายก่ํา  คําปน  ป พ.ศ.2500  - 2515 
  3.  นายดวง  มุงหมาย  ป พ.ศ. 2515 – 2522 
  4.  นายสมาน  ประสงค  ป พ.ศ. 2522 – 2531 
  5.  นายสวาง  เช้ือหมน  ป พ.ศ. 2531- 2548 
  6.  นายบุญทรัพย  เช้ืออินทร ป พ.ศ.2548 -ปจจุบัน 
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  โครงสรางการบริหารงานพัฒนาหมูบานจะไดรับความชวยเหลือและสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลปาแป  ท่ีใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน  เชน  ถนนคอนกรีต  
ไฟฟาใชในครัวเร่ือนท่ีมีท้ังกระแสไฟฟาท่ีไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาคและระบบไฟฟาแบบใช
แผงโซลาเซลล  สะพานในหมูบานและตูโทรศัพทสาธารณะจํานวน  2  อยางไรก็ตามองคการบริการ
สวนตําบลปาแปถือเปนหนวยงานท่ีสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหมูบาน  โดยการ
สนับสนุนทุนทางสังคม  เพื่อใหชาวบานแมเลาสามารถพึ่งพาตนเองได   ครัวเรือนมีการออมเงิน    
รอยละ 70  ของครัวเรือนท้ังหมด  เยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนท่ีมีอายุ      
15-60  ป  สามารถอานออกเขียนได  รอยละ  95.20   ดวยกระบวนการรวมกลุมบริหารเงินทุนใน
หมูบานใหเกิดการหมุนเวียนและใชประโยชนอยางคุมคาและใหความเปนธรรมแกชาวบาน โดย
ทุนทางสังคมของบานแมเลามีท้ังหมด  3  กลุมคือ 

 1.  กองทุนหมูบานแมเลา  ไดรับการจดทะเบียนกองทุนเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2544 ไดรับเงินจัดสรรเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2544   จํานวน 1,000,000 บาท จายใหกูจํานวน 
980,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท  ผลกําไรจากการกูต้ังแตป  2544-2549 ไดเงินจํานวน 53,598.19 
บาท  มีสมาชิกท้ังหมด 95 คน แบงเปนเพศชาย 41 คน และเพศหญิงหญิง 54 คน มีคณะกรรมการ 9 
คน สมาชิกทําการกูเงินมีจํานวน  55 คน เงินฝากสัจจะต้ังแตป 2544-2549  มีจํานวนท้ังหมดจํานวน 
64,193.43 บาท 

2. กลุมออมทรัพย ในโครงการแกไขปญหาความยากจน( ก.ข.ค.จ.) จัดต้ังเม่ือวันท่ี
12 สิงหาคม พ.ศ.2538 มีสมาชิกท้ังหมด 70 คน แบงเปนเพศชาย 24 คน เพศหญิง 46 คน ไดรับเงิน
จัดสรรจํานวน 28,000 บาท มีดอกเบ้ียเงินฝากจากสหกรณการเกษตรปาแป  ต้ังแตป พ.ศ.2538-2549 
รวม 4,238 บาท  ดําเนินการชวยเหลือตามโครงการของหมูบาน  โดยคณะกรรมการหมูบานเปน
ผูดําเนินการ มีการออมสะสมทรัพยต้ังแตป พ.ศ. 2538-2549  รวมเปนเงินจํานวน 112,140 บาท 

3.  กลุมทอผาบานหัวเลา เกิดจากแนวคิดความสนใจในการพัฒนาฝมือและการอนุรักษ
วัฒนธรรมของชาวบานหัวเลา กลุมผูสนใจ ตลอดจนเพื่อลดการวางงานตามฤดูกาลหลังการทํานา 
และการหารายไดเสริมของครองครัว การดําเนินการระยะแรกๆ เปนไปดวยความยากลําบาก
เนื่องจากกลุมขาดความชํานาญ ข้ันตอนวิธีการ  ฝมือทอผา  แรงงานและคุณภาพเกี่ยวกับงานฝมือ 
ตลอดจนไมมีตลาดรองรับ พอมาระยะหลังมีการประชาสัมพันธ ผาทอดวยมือและแหลงทองเท่ียวท่ี
บานหัวเลา โดยองคการบริหารสวนตําบลปาแปไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษหัตถกรรม
ของชนเผาปกาเกอะญอจึงไดชวยประชาสัมพันธแกนักทองเท่ียว  หลังจากนั้นจึงเร่ิมมีนักทองเท่ียว
เขามาซ้ือสินคาและชวยเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัวและเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน และ
เกิดการพัฒนางานหัตถกรรมภายในกลุมทอผาบานหัว   ปจจุบันการดําเนินการของกลุมทอผาไดรับ
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ความสําเร็จ  จึงรวมกันจัดต้ังทํารานคาชุมชนจําหนายสินคาหัตถกรรมประจําชนเผาปกาเกอะญอแก
นักทองเท่ียวในชวงฤดูหนาวและกลุมทัศนศึกษาท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการทอผาท่ีเปนเอกลักษณตน 
 นอกจากนี้ภายใตการปกครองของชุมชนบานแมเลา ยังมีกฏระเบียบและบทลงโทษของ
หมูบานท่ีไดรับการประชุมหารือใหคนในหมูบานไดกําหนด  รวมกันพิจารณาและรับทราบเปนกฏ
ขอบังคับของหมูบาน  ถือเปนกฏควบคุมความประพฤติของชาวบาน คือ 

1. หามชอต  ใชยาเบ่ือ  ระเบิด  ปลาหรือสัตวน้ําใดๆ  ในแมน้ําเด็ดขาด 
2. หามลาสัตวปาทุกชนิด 
3. หามยิงปนในหมูบาน  หรือสถานท่ีสาธารณะ 
4. หามนําไมไผหรือไมไผหนุมท่ีใชทําตอก  ออกไปจําหนายนอกพื้นท่ี (นอกจากไดแปร       

รูปแลว) 
5. หามบุคคลหมูบานอ่ืนเขามาหาพืชผักธรรมชาติ (หนอไม  ไผ  ตนกลวย  ผักกูด)และผัก

อ่ืนๆ ท่ีข้ึนภายในเขตบริเวณหมู  5  บานแมเลาออกไปจําหนาย (นอกจากซ้ือเขามาหรือ
นําไปปรุงอาหารเทานั้น) 

6. หามนํากลวยไม  เฟรนหลวง  กระเชาสีดา  ที่เปนพืชพรรณในธรรมชาติท่ีควรอนุรักษ
ออกไปจําหนาย 

7.  หามทําลายทรัพยากรธรรมชาติตางๆ  ของหมูบาน  เชน  ตัดไมทําลายปา  ทําไรเล่ือนลอย
เปนตน 

บทลงโทษ 
1. เรียกมาตักเตือน  โดยคณะกรรมการหมูบาน 
2.  ปรับข้ันตํ่า  500  บาท 
3.  ปรับสูงสุด  5,000  บาท 
4.  ดําเนินคดีโดยสงตัวไหกับเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีทําผิดขอท่ี 1-3 (โดยคณะกรรมการ 

หมูบานจะเปนคนพิจารณาความผิดนั้นๆ) 
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ภาพท่ี 7  สะพานในหมูบาน    ภาพท่ี 8  ปมน้าํมันประจําหมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 โรงเรียนบานแมเลา 
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สวนความสัมพันธของคนในชุมชนบานแมเลา  เปนความสัมพันธท่ีมีความใกลชิดระหวาง
ญาติพี่นองของคนพื้นเมืองและคนปกาเกอะญอหรือกะเหร่ียง  ถึงแมจะมีเช้ือสายท่ีแตกตางกันแต
เม่ือไดมาอยูหมูบานเดียวกัน  ไดรวมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง  
และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนในหมูบานรวมกัน  จึงเกิดความสัมพันธ  ความผูกพัน  และ
ความมีน้ําใจตอกัน ส่ิงหนึ่งท่ีถือเปนการเช่ือมโยงความสัมพันธของคนในหมูบานคือ  ศาสนา  
ชาวบานนับถือศาสนาคริสตจํานวน  30  ครัวเรือน  ทุกวันอาทิตยชาวบานท่ีนับถือศาสนาคริสตจะ
มาชุมนุมกันท่ีโบสถ  เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน  นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธจํานวน  157  ครัวเรือน 
ศาสนาสถานท่ีสําคัญในหมูบานแมเลา มีท้ังหมด  5  แหง  คือ  วัดแมเลา  เปนวัดมหานิกายประจํา
หมูบาน  ปจจุบันมีพระสงฆจําพรรษาอยู  1  รูป  สํานักสงฆวัดปาโปงเดือด  สํานักสงฆหัวเลาและ
วัดพระธาตุสองดวงปางมะไฟ  เปนวัดฝายธรรมยุตนิกาย มีปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิเปนท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนในชุมชนแถบนี้   ต้ังอยูใกลกับหมูบานปางมะไฟ  ตําบลปาแป  อําเภอแม
แตง  ประวัติความเปนมาของพระธาตุเจดียแหงนี้ไมปรากฏหลักฐานท่ีแนชัด  แตกลาวกันวาเปน
พระธาตุเจดียท่ีเกาแกมานานแลว  มีสภาพชํารุดทรุดโทรม  ดังนั้นใน พ.ศ. 2550  พระโสภณธรรม
สาร เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมยและเจาคณะอําเภอแมริม พรอมศรัทธาประชาชนไดทําการ
บูรณปฏิสังขรณข้ึนใหมในสภาพท่ีปรากฏในปจจุบัน  ลักษณะเปนเจดียทรงระฆังขนาดเล็กท่ีต้ังอยู
บนฐานไพทีและมีเจดียบริวารตั้งอยูท่ีมุมทิศท้ังส่ี   ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการดําเนินการข้ึน
ทะเบียนเปนวัด  สุดทายคือพุทธสถานภูผาฟาน้ําของกลุมสันติอโศก  ดวยลักษณะการต้ังถ่ินฐานท่ี
เปนหยอมบาน  ชาวบานจึงนิยมทําบุญตามศาสนาสถานท่ีอยูใกลบาน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการศรัทธา
ของชาวบาน  โดยชุมชนยังมีความสัมพันธอยู  2  ลักษณะคือ 
 1.  ความสัมพันธทางเครือญาติ 
  เปนความสัมพันธท่ีเครือญาติเดียวกันอยูรวมกันในชุมชน  มักอาศัยอยูในละแวก
เดียวกัน  เปนตระกูลและนับถือศาสนาเดียวกัน  มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน  แบงปนอาหาร  พืชผัก
สวนครัว  มีการแลกเปล่ียนประสบการณการทํางานและมีการพบปะสังสรรคตามงานเทศกาลตางๆ  
จากการสัมภาษณผูใหญบาน  พบวา  ดวยภาวะเศรษฐกิจทําใหคนรุนใหมสวนใหญมักออกไปรับจาง
นอกบาน  ท้ังในตัวอําเภอและตางจังหวัดเปนจํานวน  62  ครัวเรือน   ชาวบาน จึงทําใหการมีสวนรวม
กิจกรรมรวมกันในหมูบานลดลง แตยังคงความสัมพันธฉันทเครือญาติแบบดั้งเดิม โดยมีวัดและ
โบสถเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน ถึงแมจะตางศาสนาแตยังคงมีปฏิสัมพันธทางสังคมอันดีตอกัน         
(นายอําพล  สถิตบุญวัฒน  คณะกรรมการหมูบาน) 
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 2.  ความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน 
  เนื่องจากชุมชนบานแมเลาสวนใหญดํารงชีวิตแบบเกษตรกรรม  การปลูกเม่ียง(ชา)
และการปลูกขาว  แรงงานสวนใหญมาจากคนในหมูบานท้ัง  10  หยอมบานมีท้ังการชวยเหลือแบบเอา
ม้ือเอาแรง  และการใหคาตอบแทนรายวัน  สําหรับความสัมพันธของหมูบานใกลเคียงหรือเพื่อน
บาน  ก็ยังคงมีการแลกเปล่ียนส่ิงของ  อาหารและผลผลิตทางการเกษตร  อันเปนการแสดงน้ําใจอันดี
ตอกัน  นอกจากนี้ความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน  ยังรวมไปถึงการแลกเปล่ียนทางความคิดในการ
รวมกันพัฒนา  บริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน  หรือการระดมความคิดวางแผน          
การพัฒนาหมูบาน  จึงเปนสวนหรือของความสัมพันธของคนในหมูบานท่ีตองอาศัยการบูรณาการ
ความคิดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และจะตองไมกอใหเกิดความคิดแยงภายในหมูบาน  โดยจะ
ออกมาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมท่ีทางหมูบานแมเลาไดรวมกันปฏิบัติซ่ึงเปนการสราง
ความสามัคคีและชวยเหลือรวมมือกันพัฒนาหมูบาน  โดยรูปแบบของโครงการจะแบงออกเปน  3  
ประเภทคือ 
  2.1   การพัฒนาหมูบาน  ทางหมูบานแมเลาไดเห็นความสําคัญในการรวมมือในการ
พัฒนาทุกดาน  ท้ังภายในหมูบาน  วัด  โรงเรียน  โดยรวมมือท้ังแรงกายและการระดมทรพัยและส่ิงของ
ในการจัดทําผาปา  มีการตัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน  คณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะกรรมการวัด 
  2.2 งานประเพณีและวันสําคัญตางๆ  โดยไดสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมตางๆ เชน 

2.2.1  ประเพณีสงกรานต  มีการทําบุญตักบาตร  ขนทรายเขาวัดและดําหัวผู
อาวุโสในหมูบาน 

2.2.2   วันเขาพรรษา  มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา  ถวายเทียน  รวมมือ
รวมใจงดเหลาเขาพรรษา 

2.2.3 งานลอยกระทง  มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา  และรวมกันสราง
ซุมประตูปาในแตละบาน รวมกันปลอยโคม 

2.2.4 งานศพในหมูบาน  มีการชวยเหลือ  โดยมีการจัดตั้งฌาปนกิจศพใน
หมูบาน  ชาวบานนําขาวสารมารวมบริจาคสบทบ 

2.2.5 งานวันพอและวันแมแหงชาติ  ทางหมูบานไดรวมกับทางโรงเรียนบาน
แมเลา   จัดงานพอและวันแมแหงชาติ  ซ่ึงเปนการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนเปนการสรางสายใยรักใน
ครอบครัว   
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2.2.6 งานวันเด็กแหงชาติ  ไดรวมกับหนวยงานตางๆ เชน องคการบริหารสวน
ตําบล ปาแป หนวยพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพ้ืนท่ีสูง  จัดกิจจกรรมในเด็กรวมแสดงความสามารถ  
รวมกันแขงขันกีฬาพื้นบาน  มอบทุนการศึกษา  อุปกรณการเรียนการสอนและจักรยานใหเด็กใน
หมูบาน 
 3.  งานอนุรักษส่ิงแวดลอม  หมูบานแมเลาไดรวมกับทางโรงเรียนบานแมเลา  จัดทําโครงการ  
แมเลาสวยดวยมือเรา  ซ่ึงเปนการรักษาสภาพแสดลอมในหมูบาน  โครงการศึกษาธรรมชาติปางแฟน        
เปนกิจกรรมท่ีนําเยาวชนในหมูบานเขาคายอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมมือ
กันปลูกปาและปลูกจิตสํานึกในเยาวชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  วัดแมเลา 
 
 

           ภาพท่ี 11 วัดพระธาตุสองดวงปางมะไฟ 
 

ทรัพยากรการทองเท่ียว  
น้ําพุรอนโปงเดือด  

น้ําพุร อนโปง เดือด  อยู ในความรับผิดชอบดูแลของกรมอุทยาน
แหงชาติหวยน้ําดัง ไดรับเลือกใหเปน Unseen  in Thailand คาดวาเกิดแบบ น้ําพุรอนไกเซอร  
(geyser  type)  ในขณะท่ีท่ัวไปเปนบอน้ํารอน (hot pool type)พุน้ํารอนไกเซอรมีอุณหภูมิและแรง
กดดันสูงมากซ่ึงจะพุงสูงกวาระดับผิวดินเปนคร้ังคราวหรือตลอดเวลา แตการพุงข้ึนของน้ําระดับ
สูงสุดจะเกิดในชวงระยะเวลาที่คงท่ี น้ําพุรอนเกิดจากการสะสมของแกสในน้ํารอน ทําใหเกิด
แรงดันสูงกวาปกติ ในขณะท่ีบอน้ํารอนเกิดจาก น้ํารอนใตดินพุงข้ึนสูผิวดินเกิดเปนแองต่ืนๆกระจาย
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อยูท่ัวไปน้ําพุรอนจะมีอุณหภูมิท่ีผิวดินประมาณ  90-99 อาศาเซลเซียส  สวนอุณหภูมิน้ําใตผิวดิน
ประมาณ170-203 องศาเซลเซียส และทางอุทยานไดจัดใหมีบริการบานพักเปนหลังๆ  บออาบน้ํารอน
ท้ังแบบรวมและแยกเดี่ยวมีจุดกางเตน ทุกๆ ปจะมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
ชวงฤดูหนาว  ท้ังนี้จากการสรุปรายงานสถิติท่ีพักอุทยานแหงชาติเปนรายเดือน  ตามปงบประมาณ  
2551  พบวา  อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง  เปนอุทยานท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวมากท่ีสุดใน
จังหวัดเชียงใหม  โดยกําหนดใหนักทองเท่ียวเขาพักคางคืนไดสูงสุด 1,134 คน ไปกลับ 850 คน 
(www.bangkokbiznews.com/ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2551) ซ่ึงสามารถสรุปไดตามแผนภูมิรูปภาพท่ี  2      
แสดงสถิติท่ีพักในอุทยานแหงชาติหวยน้ําดังต้ังแต ต.ค. 2550-ก.ค. 2551 (หนวยนับเปน/ท้ังหลัง/
หอง/เต็นท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพ  12  แสดงสถิติท่ีพักในอุทยานแหงชาติหวยน้ําดังตั้งแต ต.ค. 2550-ก.ค. 2551 
ท่ีมา  :  สวนศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551 
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น้ําตกหัวเลา  
น้ําตกแมเลาเปนน้ําตกตนน้ําแมแตง มีระดับความสูง  6  ช้ัน  การเดินทางยัง

ไมสะดวกนัก มีธรรมชาติโดยรอบยังคงความสมบูรณอยู ต้ังอยูท่ีบานหัวเลา แยกจากถนนสายหลัก
เขาไปประมาณ  7 กิโลเมตร ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการดําเนินโครงการจัดใหเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวของหมูบาน 

ศูนยศึกษาธรรมชาตปิางแฟน 
ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน อยูบนพื้นท่ีเหนือระดับน้ําทะเล 700 - 800 เมตร 

เปนสวนเอกชน แหงแรกของประเทศ ท่ีมีการดําเนินงานในลักษณะศูนยศึกษาธรรมชาติ (Nature 
Center) หางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กม.  พื้นท่ีปาสวนใหญเปนปาดิบเขา 
พรรณไมท่ีพบไดท่ัวไป ไดแก ไมสกุลกอ  ตนมะแฟน  ตนสีเส้ือ (ไก) ตนยมหิน ตนทะโล (สารภี
ดอย) ตนรักใหญคาหด  ตนมอน ตนพะยอม ตนแดง และพืชสกุลไทรชนิดตางๆ ในสวนของศูนย
ศึกษาธรรมชาติปางแฟน สามารถพบเห็นตัวหรือรองรอยของสัตวปาอยูบางบางชนิด เชน      หมูปา 
ชะมด หรืออีเห็น กระรอกบินเล็ก กระเล็น และอน เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นสัตวปกได 
เชน ไกปา   นกโพระดก นกต้ังลอ   นกปรอด นกกินแมลงชนิดตางๆ เชน  นกแซงแซง นกพญาไฟ
ใหญ  นกกางเขนน้ํา นกกินปลี จากการสังเกตในรอบ 6 ป พบนกมากกวา 100 ชนิด ท้ังนกประจํา
ถ่ิน และนกอพยพ และมาสามารถพบผีเส้ือ มากกวา 40 ชนิด    ท้ังนี้ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน 
จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษสภาพแวดลอมในชุมชน ใหคงอยู
ตามธรรมชาติ และเพื่อเสริมสรางความม่ันคงของระบบนิเวศ โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน    ทําสวน
ผลไม โดยไมทําลายระบบนิเวศ ปลูกตนไมฟนฟูสภาพปา ทําแนวกันไฟไหมปา จัดคายธรรมชาติ
ศึกษา และจัดกิจกรรม ส่ิงแวดลอม แกนักเรียน และเยาวชนท่ัวไป เสริมสรางเครือขายของเยาวชน 
เพื่อการอนุรักษ และใหเยาวชนรูคุณคาของธรรมชาติ เกิดความรัก ความหวงแหนในธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม อีกท้ังปลูกฝงใหเยาวชนตระหนักในปญหาที่เกิดจากการทําลายธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ และมีสวนรวม ในการแกปญหา มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือเผยแพรแนวคิด และประสบการณในดานการอนุรักษทรัพยากร และส่ิงแวดลอม  
เปาหมายของศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน คือการจัดคายอบรมเชิงปฏิบัติการส่ิงแวดลอมแกเยาวชน
อายุระหวาง 10 -18 ป หนึ่งปจะจัดกิจกรรม  4 - 6 รุน ๆ ละ 40 คน   
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ภาพท่ี 13  การจัดคายอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดลอมแกเยาวชน 
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ภาพท่ี 14  แสดงแหลงทรัพยากรทองเท่ียวในตําบลปาแป 

ท่ีมา  องคกรบริหารตําบลปาแป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 แสดงแหลงทรัพยากรทองเท่ียวในตําบลปาแป 
ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลปาแป 
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ภาพท่ี 15 แสดงหมูท่ี  5  บานแมเลา  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
ท่ีมา  :  นายอําพล สถิตบุญวัฒน  กรรมการหมูบาน 
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บริบทโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน   
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน  เปนการดําเนินงานของ

บริษัท  ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด ท่ีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง  การขนสงผูโดยสาร  การขนสงสินคา  และเพื่อประโยชนทางการ
ทองเท่ียว  บริการและการคา ในเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงมี
ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสลับกับพื้นท่ีราบ มีระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตรมีความเส่ียงจาก
การเกิดอุบัติเหตุ และความลาชาในการคมนาคมขนสง รวมท้ังยังส้ินเปลืองน้ํามัน และมลภาวะจาก
เสียง การเรงเคร่ืองยนตและเขมาควันจํานวนมากขณะเรงข้ึนเขาสูงชันจํานวนมากตลอดเสนทาง 

บริษัทจึงมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการขนสงผูโดยสารและสินคาระบบกระเชาโดยมี
เสนทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร และใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที โดยบริษัทจะทําการหาความเปนไปไดในการศึกษา 
สํารวจออกแบบ และกอสราง โครงการดังกลาว ตามวัตถุประสงคของบริษัทท่ีกลาวไวแลวนั้นถือ
เปนการอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลในทองท่ีในการเดินทาง ตลอดจนเคล่ือนยายขนสงสินคา 
อีกท้ังยังสามารถเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนเปนการลดระยะเวลา 
คาใชจายผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมประเภทอ่ืนๆ ไดเปนอยางด ี

 โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน  กําหนดเสนทางเริ่ม
จากที่สถานีเริ่มตนที่บานดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ประมาณหลักกิโลเมตร 34  
ของถนนสายเชียงใหม – ฝาง ตรงไปยังสถานีอําเภอปาย สถานีอําเภอปางมะผา สถานีดอยกาง
บอกไฟ อําเภอปางมะผา และสถานีปลายทางที่บานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน     
ซ่ึงต้ังแตสถานีตนทางจนถึงสถานีปลายทางจะประกอบดวยเสารับสายเคเบิ้ลทั้ง 2 ลักษณะ ต้ังอยู
ตามภูมิประเทศท่ีเปนปาไมและภูเขาสูงชัน   โดยมีลักษณะของโครงการ เปนโครงการขนสงขนาด
ใหญท่ีมีความรวดเร็ว และประหยัด   ระยะเวลาการดําเนินการกอสรางการดําเนินการกอสรางสถานี 
เสารับสายเคเบ้ิล สาธารณูปโภคตางๆ จะใชเวลาประมาณ 3 ป 

ลักษณะของการกอสราง มีรายละเอียดดังนี้ 
1)   สถานี อาคารสถานีประกอบดวย 2 สวนหลักดังนี้ 

1.1) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.2) สวนเคร่ืองจกัร เปนระบบขับเคล่ือนท่ีใชพลังงานไฟฟาเปนตนกําลังไปยัง

มอเตอรเพื่อขับเคล่ือนระบบไฮโดรลิกและสงถายกําลังไปยังระบบขับเคล่ือนตอไป 
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2)   เสารับสายเคเบ้ิลมี 2 ลักษณะ คือ 
2.1)  เสากลม ใชกอสรางบนพื้นท่ีราบ ท่ีสามารถใชรถยกขนาดใหญเขาไป

สนับสนุนการกอสรางได 
2.2) เสาเหล็กถัก ใชกอสรางบนพื้นท่ีในเขตที่มีภูเขาสูงชัน ท่ียากตอการ

ลําเลียงวัสดุกอสรางเขาไปในพ้ืนท่ีมี 2 รูปแบบ 
3)  ส่ิงประกอบที่ใชในการกอสราง แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 3.1) วัสดุกอสรางท่ัวไป  
 3.2)  เคร่ืองจักรและสายเคเบ้ิลเปนอุปกรณสําเร็จรูปท่ีผลิตมาจากตางประเทศ
และบางสวนในประเทศไทย ซ่ึงนํามาประกอบเขาดวยกันในบริเวณพื้นท่ีกอสราง 
 3.3)  อุปกรณชวยในการกอสราง แบงได 2 ประเภทดังนี้ 
  3.3.1) อุปกรณทุนแรง เชน อากาศยานปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) บอลลูน    
รถยก รถขุดเกล่ียดิน รอก ท้ังแบบท่ีใชแรงงานคน และแบบที่ใชไฟฟา แมแรง เคร่ืองมือชางตางๆ  
  3.3.1) วัสดุส้ินเปลือง 

ระบบไฟฟาหลัก 
ระบบพลังงานท่ีใชสําหรับโครงการฯ คือ ไฟฟา โดยจะใชไฟฟาจะไฟฟาฝายผลิต 

ทําใหปริมาณการใชไฟฟาของโครงการฯ ไมสงผลกระทบตอประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการฯ 
ทุกสถานีจะมีสถานีไฟฟายอย (Sub Station) ประจําสถานีข้ึนลงผูโดยสารทุกสถานี เพื่อกระจาย
กระแสไฟฟาตลอดสาย และติดต้ังระบบปองกันฟาผาทุกจุดของเสารับเคเบ้ิล โดยมีระบบไฟฟา
สํารองในแตละสถานี สําหรับใชในกรณีฉุกเฉินท่ีกระแสไฟฟาดับ  

สถานีการใหบริการและพื้นท่ีผาน 

 ครอบคลุมแนวพื้นท่ีดงปาลัน   อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม   อําเภอปาย   
อําเภอปางมะผา  และบานปางหมู   อําเภอเมืองแมฮองสอน   มีสถานีข้ึนลง  5  แหง  คือสถานีดงปาลัน 
อําเภอแมแตง  สถานีปาย  สถานีปางมะผา สถานีดอยกางบอกไฟ อําเภอปางมะผาและสถานีบาน
ปางหมู  อําเภอเมืองแมฮองสอนรวมระยะทาง 127 กิโลเมตร โดยใหบริการกระเชาลอยฟาจาก
สถานีตนทางถึงสถานีปลายทางและจะวนกลับมายังสถานีเดิมตามเสนทาง ซ่ึงมีรายละเอียด          
ตาราง 3 
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ตาราง 3   แสดงเสนทางการใหบริการกระเชาลอยฟาของโครงการ 

สถานี ระยะทางโดยประมาณ 
(กิโลเมตร) 

สถานีชวงท่ี 1   
สถานีตนทาง (บานดงปาลัน) – สถานีอําเภอปาย 

 
57 

สถานีชวงท่ี 2  
สถานีอําเภอปาย - สถานีอําเภอปางมะผา 

 
33 

สถานีชวงท่ี 3 
สถานีอําเภอปางมะผา - สถานีดอยกางบอกไฟ 

 
9 

สถานีชวงท่ี 4 
สถานีดอยกางบอกไฟ – สถานีปลายทาง (จังหวัดแมฮองสอน) 

 
28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 16  แสดงเสนทางของโครงการระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 
ตั้งแตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมถึงอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

ท่ีมา  :  www.PointAsia .com 
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เสาท่ีรับเคเบ้ิลแตละเสาจะมีระยะหางระหวางประมาณ 700–1,500 เมตร ใชพื้นท่ี
เสา   ไมเกินประมาณ 3,600 ตารางเมตรตอเสา โดยมีเสนทางผานพื้นท่ีหลักๆ คือพื้นท่ีเอกชน พื้นท่ี
ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมชลประทาน กรมทางหลวง และ
พื้นท่ีของสวนราชการจังหวัด โดยจะสามารถกําหนดจุดผานเขตหมูบานตาง ๆ ดังนี้  (สํานักบริการ
วิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) 

    1. จังหวัดเชียงใหม 
1.1 บานดงปาลัน 
1.2 บานทุงสีทอง 
1.3 บานปงแสงทอง 
1.4  บานหวยไร 
1.5  บานแมขิ 
1.6  บานมงชุมเย็น 
1.7  บานปางมะเสา 
1.8  บานแมแมม 
1.9  บานปางลัน 
1.10  บานแมเลา 

 2. จังหวัดแมฮองสอน 
2.1  ดอยแมยะ 
2.2  บานแมปงนอย 
2.3  บานทาปาย 
2.4  บานแมปง 
2.5  บานสบแพม 
2.6  บานตีนธาตุ 
2.7  บานแพมกลาง 
2.8  บานแพมปาหมาก 
2.9  บานแพมบก 
2.10  บานยะโป 
2.11  บานน้ําริน 
2.12  บานแมหมูลีซอ 
2.13 บานน้ําบอสะเป 
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2.14  บานสบปอง 
2.15  ดอยกางบอกไฟ 
2.16  บานปางหมู 

 
ท้ังนี้หมูบานแมเลาเปนอีกหมูบานท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีโครงการกอสรางระบบขนสง

ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน  ซ่ึงทางโครงการฯ  มีแนวทางในการกอสรางเสารับน้ําหนัก
แบบเสาถักต้ังบนพ้ืนท่ีเนิน จํานวน  5  เสา  (MP30   MP31  MP32  MP33 และMP34 )และสถานี 
Pulley  จํานวน  1  แหง  (MP31)  แสดงบนแผนท่ีต้ังเสาจากพ้ืนท่ีไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ภาพท่ี 17  แสดงท่ีตัง้เสาโครงเหล็ก MP30 ในพื้นท่ีหมูบานแมเลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพท่ี 18 แสดงท่ีตัง้เสาโครงเหล็ก MP31 – MP34 ในพื้นท่ีหมูบานแมเลา 
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จากภาพท่ี  17-18  พบวา  จุดกอต้ังเสาโครงเหล็กในหมูบานแมเลาไดพาดผานและกอต้ังใกล
กับสถานท่ีสําคัญ  3  แหงคือ   พื้นท่ีเขตอนุรักษสัตวปาแมเลา-แมเสาะ  โรงเรียนบานแมเลาและ  ลํา
หวยแมเลา  โดยมีขนาดพื้นท่ีท้ังหมด  10  ไร ซ่ึงไมรวมพื้นท่ีบริเวณรอบเสาโครงเหล็กท่ีตองถางให
โลงเตียน  เพื่อปองกันสัตวปาและการเกิดไฟปา การพาดสายเคเบ้ิลระหวางเสาในพ้ืนท่ีราบ ใชวิธีการ
ลําเลียงโดยใชแรงงานดึง  เชือกนําสายเคเบ้ิล เพื่อลากผานพื้นท่ีตางๆ โดยไมไปรบกวนชาวบานและพ้ืนท่ี
เกษตร  สวนพื้นท่ีสูงชัน ใชวิธีการลําเลียงโดยอากาศยานปกหมุนดึงลากเชือกนําไปพาดบนเสาแลว
จึงนําเคเบ้ิลท่ีจะใชงานจริงพาดตามเชือกนํา โดยจะตองมีผูชํานาญการในดานการตอสายเคเบ้ิลเปน
ผูควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมเคเบ้ิลโลกเทานั้น                                                       

สวนตําแหนงท่ีต้ังเสาจะไดรับการสํารวจช้ันฐานรากทางธรณีวิทยา โดยมีวิศวกรรับรอง
ฐานรากทุกตน และไดรับการออกแบบจากวิศวกรและผูชํานาญรอบๆ บริเวณจุดต้ังเสาเคเบ้ิล ไดรับ
การปองกันไฟปา โดยมีระยะหางไมนอยกวา 5 เมตร การกอสรางเสาและสถานท่ีสําหรับวางสาย
เคเบ้ิลตลอดท้ังโครงการฯ จํานวน 127  ตน โดยกําหนดใหมีการติดต้ังเสาคร้ังละ 25 ตน ท้ังนี้ตอง
ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเอ้ืออํานวยใหเจาหนาท่ีดําเนินการกอสรางติดต้ังเสาเคเบ้ิล 
โดยใชแรงงานและผูชํานาญการประมาณ 25 คน ในการติดต้ังเสาเคเบิ้ลจํานวน 1 ตน ในกรณีเสา
เคเบ้ิลท่ีอยูใกลถนนหรือเสนทางคมนาคมลําเลียงวัสดุอุปกรณไดสะดวก ใชระยะเวลาติดต้ัง
โดยประมาณ 30 วัน ตอเสาเคเบ้ิลจํานวน 1 ตน  

 
การประเมินผลกระทบทางสังคม 

การประเมินผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบ ในพื้นท่ีหมูบานแมเลา  โดยแบง
ผลการประเมินออกเปน  3 ประเด็น  คือ 

4.3.1  ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 
4.3.2  ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
4.3.3  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลประกอบดวย  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน       
การถือครองท่ีดิน  ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นท่ีและการรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ซ่ึงจากผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูให
ขอมูลท่ีกรอกแบบสอบถามในคร้ังนี้ พบวา จํานวนผูใหขอมูลเปนเพศชายและเพศหญิงในจํานวนท่ี
เทากัน คิดเปนรอยละ 50  อยูในชวงอายุระหวาง  41 – 55  ป  คิดเปนรอยละ  40  รองลงมาอยู
ในชวงอายุ 26-40 ป  คิดเปนรอยละ  36.67  และอยูในชวงอายุ  56 ปข้ึนไปและตํ่ากวา  25  ป         
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คิดเปนรอยละ  20 และ 3.33  ตามลําดับ  สวนระดับการศึกษาของผูใหขอมูลสวนใหญไดรับ
การศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  73.33  รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
คิดเปนรอยละ  13.33  และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา  คิดเปนรอยละ  6.67  
นอกนั้นสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพและไมไดรับ
การศึกษาคิดเปนรอยละ 3.33  (ตาราง  4 )  
 
ตาราง 4   แสดงจํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามเพศ  อายุและระดับการศึกษา 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 15 50.00 
หญิง 15 50.00 

                       รวม                               30 100.00 
อายุ   

ตํ่ากวา  25 ป 1 3.33 
26-40  ป 11 36.67 
41-55  ป 12 40.00 
56  ปข้ึนไป 6 20.00 

                         รวม                              30 100.00 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 22 73.33 
มัธยมศึกษาตอนตน 4 13.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 3.33 
จบปริญญาตรีหรือสูงกวา 2 6.67 
ไมไดเรียน 1 3.33 

                          รวม                            30 100.00 
    
 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูใหขอมูลสวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป  คิดเปนรอยละ  
56.7  รองลงมาคือ  อาชีพเกษตรกร  คิดเปนรอยละ  23.33  และอาชีพพนักงานหรือลูกจางหนวยงาน
เอกชน  คิดเปนรอยละ  10  นอกนั้นประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและคาขาย  คิดเปนรอยละ 6.67 และ 
3.33  ตามลําดับ โดยผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา  5,000  บาท คิดเปนรอยละ  
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80   รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001- 10,000  บาท  คิดเปนรอยละ 10  และมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 10,001-15,000 บาท และ 20,001 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 6.67 และ 3.33 ตามลําดับ     

ดานการถือครองท่ีดินทํากิน  พบวา  สวนใหญไมมีการถือครองท่ีดินทํากิน   คิดเปนรอยละ  
63.33  นอกนั้นมีและเปนเจาของท่ีดินทํากิน  คิดเปน รอยละ  36.67  สวนลักษณะการถือครองท่ีดิน
ในกรณีท่ีไมมีการถือครองที่ดินทํากิน พบวา  สวนใหญเปนลักษณะของการไมมีท่ีทํากิน  คิดเปนรอยละ  
56.67 นอกนั้นไมมีท่ีทํากินแตเชา  คิดเปนรอยละ 10  สวนจํานวนการถือครองท่ีดินทํากิน  พบวา
สวนใหญมีจํานวนการถือครองที่ดินทํากินจํานวนมากกวา  20  ไร  คิดเปนรอยละ  13.3 รองลงมา
คือ  6-10 ไรและ 1-5  ไร  คิดเปนรอยละ  10 และ 6.7 ตามลําดับ  (ตาราง  5) 
 
ตาราง 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจําแนกอาชีพ  รายไดและการถือครองท่ีดิน 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
อาชีพ   

เกษตรกร 7 23.33 
คาขาย 1 3.33 
ธุรกิจสวนตัว 2 6.67 
พนักงาน/ลูกจาง

หนวยงานเอกชน 
3 10.00 

รับจางท่ัวไป 17 56.67 
                                รวม                     30 100.00 

รายได   
ตํ่ากวา 5,000 บาท 24 80.00 
5,001- 10,000  บาท   3 10.00 
10,001-15,000 บาท 2 6.67 
20,001 ข้ึนไป 1 3.33 

 รวม                     30 100.00 
การถือครองท่ีดิน   

ไมมี 19 63.33 
มี 11 36.67 

 รวม                     30 100.0 
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ตาราง 5  (ตอ)  แสดงจํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจําแนกอาชีพ  รายไดและการถือครองท่ีดิน 
 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
กรณีไมมีการถือครองท่ีดินทํากิน   

ไมมีท่ีทํากิน 17 56.67 
ไมมีแตเชา 3 10.00 

       ไมตอบ 10 33.33 
 รวม                     30 100.0 
จํานวนการถือครองท่ีดินทํากิน   

 นอยกวา 1 ไร 1 3.33 
  1-5 ไร 2 6.67 
 6-10 ไร 3 10.00 
 11-15 ไร 1 3.33 
 มากกวา 20 ไร 4 13.33 
ไมตอบ 19 63.33 
  รวม                       30 100 

 
 ในสวนระยะเวลาของการอาศัยอยูในพื้นท่ีหมูบานแมเลา  พบวา  สวนใหญอาศัยอยูใน
พื้นท่ีมากกวา  20  ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  86.67  รองลงมาคือ  อาศัยอยูในระยะเวลา  11-15 ปและ  
16-20  ป  คิดเปนรอยละ  6.67 ซ่ึงจากการประมวลผลขอมูลการรับรูเกี่ยวกับโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ผูใหขอมูลสวนใหญเคยไดรับทราบขาวสาร     
คิดเปนรอยละ  90  และมีสวนนอยท่ีไมเคยรับทราบขาวสารเกี่ยวกับโครงการ  คิดเปนรอยละ 10 
และการรับรูขาวสารของโครงการฯ  สวนใหญรับทราบจากคณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากชาวบาน  คิดเปนรอยละ  56.67  
รองลงมาคือ  ผูนําชุมชนและวิทยุทองถ่ิน  คิดเปนรอยละ  16.67 และ 13.33  ตามลําดับ (ตาราง 6) 
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ตาราง 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจําแนกระยะเวลาท่ีอยูอาศัยและการรับรู   ขาวสาร
ของหมูบานแมเลา 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย   

 11 - 15 ป 2 6.67 
 16-20 ป 2 6.67 
 มากกวา 20 ปข้ึนไป 26 86.67 

 รวม                      30 100.00 
การรับทราบขาวสาร   

  เคย 27 90.00 
ไมเคย 3 10.00 

 รวม                      30 100.00 
ประเภทของขาวสาร   

หนังสือพิมพิ ์ ,แผนพับ  ,โปสเตอร 1 3.33 
วิทยุทองถ่ิน 4 13.33 
คณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
17 56.67 

ผูนําชุมชน 5 16.67 
ไมตอบ 3 10.00 

 รวม                      30 100.00 
 

ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
การใชประโยชนท่ีดิน  

ปจจุบันสภาพการใชประโยชนดานท่ีดินของหมูบานแมเลา มีพื้นท่ีท้ังหมด  
ประมาณ  15,000 กิโลเมตร  แบงเปนท่ีอยูอาศัย  150  ตารางกิโลเมตร   และพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ประมาณ  5,000  ไร   ซ่ึงเปนพื้นท่ีในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ  สภาพของใชประโยชน
ท่ีดินของชาวบานจะแบงเปนพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีเกษตรกรรมคือ  พื้นท่ีปลูกเม่ียงและปลูกขาว  
ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิ  แตชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีปาตนน้ําท่ีอยูใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา – แมแสะ  โดยชาวบานไดใชประโยชนจากการหาของปาเชน 
สมุนไพรพื้นบาน  อาหารปา(เห็ด  หนอไม)  และพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรกรรมของชนเผาปกาเกอะญอ 
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หรือกะเหร่ียงท่ีอาศัยอยูในหยอมบานกะเหร่ียงหัวเลา  ซ่ึงพื้นท่ีดังกลาวสามารถปลูกขาวไดตลอด
ท้ังปและชาวบานไมใชสารเคมีในพื้นท่ีนา  เพราะเปนไปตามวิถีชีวิตท่ีไมนิยมใชสารเคมี  หรือหาก
ใชมักจะสงผลใหรสชาติของขาวท่ีปลูกนั้นเปล่ียนไป  ท้ังนี้พื้นท่ีของหมูบานไดมีการแบงเขตการใช
ประโยชนระหวางชาวบานและเจาหนาท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา  โดยการเขาไปใชประโยชนของ
ชาวบานจะตองไดรับการยินยอมของเจาหนาท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะกอน  ซ่ึงพื้นท่ี
ทํากินของชาวบานแมเลาถือวาเปนมรดกจากบรรพบุรุษท่ีลูกหลานจะใชทํานา  ทําสวนเม้ียงและเล้ียง
สัตวไดตลอดท้ังป  ปจจุบันพื้นท่ีภายในหมูบานมีบางสวนท่ีขายใหแกนายทุนแลว   

1) ผลกระทบทางลบ 
 จากการสนทนากลุมยอยจํานวน  2  คร้ัง  โดยมีผูรวมสนทนาท่ีเปนผูนําชุมชน

ท่ีเปนทางการเชน  ผูใหญบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการหมูบาน เจาหนาท่ี
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา – แมแสะ และผูนําท่ีไมเปนทางการเชน  กลุมผูสูงอายุ  ผูนําทาง
ศาสนาและกลุมเกษตรกร พบวา  ชาวบานคาดวาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอน  อาจพาดผานพื้นท่ีปาของหมูบานซ่ึงจะสงผลกระทบตอสัตวปาท่ีตองอพยพ
หรือลดจํานวนลง  เกิดการคุกคามพื้นที่ท่ีอยูอาศัยของสัตวปา หากเกิดการกอสรางข้ึนจริงอาจมีคน
ภายนอกท่ีเขามาในระหวางการกอสรางเขาไปหาของปา อีกท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนคือ มีการ
ขายท่ีดินใหแกนายทุนเพิ่มมากข้ึน  แตส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีชาวบานมีความคิดเห็นวาจะเกิดข้ึนหากมี
โครงการฯ ดานการใชประโยชนดานท่ีดินคือ การสูญเสียพื้นท่ีปาไม  พื้นท่ีตนน้ําของหมูบานและ
เปนการทําลายส่ิงแวดลอม  หากมีโครงการฯ  ชาวบานไมสามารถใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาไดเชน  
การหาหนอไม  รังผ้ึง  เห็ด  ไมฟน  ซ่ึงจากการสูญเสียพื้นท่ีในการสรางโครงการฯ  ยังสงผลตอการ
เดินทางออมพื้นท่ีจากเดิมเคยใชเปนเสนทางเดินปา  แตหากมีการกอสรางอาจจะตองเดินทางโดย
สรางเสนทางใหมท่ีไกลกวาเดิม  และสงผลกระทบตอพรรณพืชและแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา
บางชนิด  และการสูญเสียท่ีดินบริเวณจุดกอสราง  ซ่ึงอาจกอใหเกิดดินสไลดในชวงฤดูฝนมีอัตรา
เส่ียงตอการเกิดดินถลม  เสาโครงเหล็กและสถานีปูเลยลมเพราะไมมีดินสําหรับยึดเกาะ  จึงอาจเกิด
ความเสียหายกับท่ีดินบริเวณกอสรางและบริเวณพื้นท่ีปาไมใกลเคียงได 

 ประเด็นดานผลประโยชนในการใช ท่ีดิน   ชาวบานคาดวาเปนการใช
ประโยชนแบบไมคุมคา ผูไดรับผลประโยชนหรือไดใชท่ีดินกําจัดเฉพาะกลุม  คือ  เจาของโครงการ
อาจจะทําใหเกิดการกวานซ้ือท่ีดิน หากมีการกอสรางในพ้ืนท่ีของชาวบานจะทําใหเสียพื้นท่ีท่ีทํากิน
สูญเสียรายไดและอาชีพ การตัดถนนผานไปยังพื้นท่ีกอสราง อาจทําใหพืชผลที่ปลูกไดรับความ
เสียหาย ขณะท่ีไปทํางานในไรหรือไปหาของปา หรืออาจเกิดอันตรายหากกระแสไฟฟาร่ัว ท้ังนี้
ชาวบานคาดวาการกอสรางดังกลาวจะไมไดรับความยินยอมจากเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ  
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เพราะเปนพื้นท่ีของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  ซ่ึงเปนพื้นท่ีปาตนน้ําท่ีอุดมสมบูรณ
มีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาอยางเครงครัด 

 “วันหนาลูกหลานจะวาเฮาวา ในสมัยพอแม ทําไมถึงตัดสินใจฮ้ือสรางกระเชา
ลอยฟา  ปาไมในหมูบานก็ถูกทําลาย  บมีหนอ  เห็ดฮ้ือกิน  บมีน้ําฮ้ือใช  ขายต๋ีหื้อนายทุนจนบะมีต้ี
ทํากิน”  (นางขวัญเรือน  พรหมถึงแกว) 

2)   ผลกระทบทางบวก 
 กลุมผูเขารวมสนทนาสวนใหญไมแสดงความคิดเห็นดานการใชประโยชนท่ี

จะกอใหเกิดการใชประโยชนทางบวกโดยตรง  ท้ังนี้ไดรวมแสดงความคิดเห็นผลกระทบทางบวกท่ี
อาจจะกอใหเกิดประโยชนโดยทางออมเชน  พื้นท่ีตองกอสรางเสาโครงเหล็ก  จะมีบริเวณพื้นท่ี   
โลงเตียนประมาณ  2  ไร  ซ่ึงหากตองสูญเสียพื้นท่ีต้ังเสาโครงเหล็กจํานวน  5  เสา  รวมพื้นท่ีท่ี
จะตองสูญเสียเปนจํานวน  10  ไร  เจาของโครงการอาจตองชดเชยคาเสียหายอยางเปนธรรม         
ในกรณีหากเปนพื้นท่ีปาหรือพื้นท่ีสาธารณะคณะกรรมการหมูบานจะนําคาชดเชยดังกลาวไป
พัฒนาหมูบานตอไป  หรือหากจําเปนตองสรางเสาโครงเหล็กในท่ีดินทํากินของชาวบาน  คาชดเชย
จากการขายท่ีดินหรือเชาซ้ืออาจเปนทุนในการดํารงชีวิตและตนทุนในการประกอบอาชีพใหม      
แตผลประโยชนทางออมดังกลาว  จะเกิดข้ึนในระยะเวลาที่ส้ันเทานั้น  หากกรรมสิทธ์ิในการใช
ประโยชนท่ีดินตกเปนของนายทุน 

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาการ
ใชประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหา
ในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ โดยดานการใชประโยชนท่ีดิน  สรุปได ตาราง 7  
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ตาราง  7 แสดงระดับผลกระทบดานการใชประโยชนท่ีดนิ 

ระดับปญหาในปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการฯ การใชประโยชนจากท่ีดิน 

X  ระดับปญหา X  ระดับผลกระทบ 
สภาพท่ีอยูเกิดการเปล่ียนแปลง
(การถือครอง การอพยพ) 

(+) 0.60 นอยท่ีสุด (-) 2.23 ปานกลาง 

สภาพพื้นท่ีทํากิน (+) 0.97 นอย (-) 2.57 มาก 
สภาพพื้นท่ีสาธารณประโยชน (+) 0.50 นอยท่ีสุด (-) 2.83 มาก 
สภาพพื้นท่ีปาตนน้ํา (+) 0.70 นอยท่ีสุด (-) 2.70 มาก 
สภาพพื้นท่ีปาใชสอย (+) 0.73 นอยท่ีสุด (-) 2.63 มาก 

รวม (+) 0.70 นอยท่ีสุด (-) 2.59 มาก 
จากตาราง  7  แสดงระดับผลกระทบดานการใชประโยชนท่ีดิน  ท้ังในระดับปญหาใน

ปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานแมเลาโดยภาพรวม  พบวา  ปจจุบันสภาพการใช
ประโยชนในดานการถือครอง  การอพยพ  พื้นท่ีสาธารณประโยชน พื้นท่ีปาตนน้ําและพื้นท่ีปาใชสอย  
อยูในระดับปญหานอยท่ีสุด ( X  = (+) 0.70)    เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา สภาพพื้นท่ีทํากิน  
เปนปญหาในระดับนอย  นอกนั้นเปนเปนปญหาในระดับนอยท่ีสุด  และระดับผลกระทบถามี
โครงการฯ  พบวา  โดยภาพรวมการใชประโยชนท่ีดินในดานพื้นท่ีทํากิน  พื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชนพื้นท่ีปาตนน้ํา  และพ้ืนท่ีปาใชสอย  อยูในผลกระทบทางลบในระดับมาก ( X  = (-)2.59)             
เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา สภาพท่ีอยูเกิดการเปล่ียนแปลง(การถือครอง การอพยพ)  เปนปญหา
ในระดับปานกลาง  นอกนั้นเปนผลกระทบทางลบในระดับมาก 

น้ําและการใชน้ํา    
 ปจจุบันการใชน้ําเพื่อการอุปโภค  เชน  ซักผา  ทําความสะอาดตางๆ  ภายใน

ครัวเรือน  และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของหมูบานแมเลาไดรับประโยชนจากพ้ืนที่ตนน้ําท่ีเปนน้ําประปา
ภูเขาที่มีเพียงพอตอความตองการใชของคนทั้งหมูบานสามารถใชไดตลอดทั้งป  โดยอาศัยดอย
แมยะ (หวยแมยะ)  ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของหมูบานเปนตนน้ําของบานแมเลาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันทําการเกษตร  สวนน้ําท่ีใชสําหรับการบริโภคนิยมรับประทานน้ําบรรจุถัง  โดยมี
คาใชจายคาน้ํา  1  ถังในราคา  30  บาท  หรือบางครัวเรือนจะรับประทานน้ําบอ โดยน้ําท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันจะมีเคร่ืองกรอง เพราะในชวงฤดูฝนน้ําจะขุน ชาวบานจําเปนตองกรองกอนนํามาใช  
จากการเลาเร่ืองราวของโครงการพัฒนาในหมูบานท่ีผานมา  ซ่ึงหากมีการขุดเสาไฟฟาบริเวณ
ใกลเคียงกับพื้นท่ีตนน้ําจะกระทบตอน้ําท่ีใชในหมูบาน  คือ  น้ําจะมีสีแดง ขุน ไมสามารถใช
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ประโยชนได  หากเกิดโครงการขนาดใหญยอมนํามาสูผลกระทบตอการใชน้ําในหมูบานแมเลา
อยางแนนอน   

 1) ผลกระทบทางลบ 
  จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดคาดการณเกี่ยวกับผลกระทบดานน้ําและ

การใชน้ํา ชาวบานคาดวาหากมีโครงการกอสรางอาจเกิดการเปล่ียนแปลงตอการใชน้ํา  คือมี
ตะกอนปะปนในแหลงน้ําของหมูบาน  ซ่ึงจะสงผลใหน้ําเกิดความสกปรกไมสามารถใชการได  
อาจเกิดน้ําปาไหลหลาก  หรือในชวงระหวางการกอสรางอาจมีการชะลางของนํ้าท่ีมีสวนผสมของ
ปูนซีเมนต  เศษวัสดุกอสรางปนเปอนหรือขยะ และส่ิงปฎิกูลในน้ําท่ีชาวบานใชประโยชนไดและ
ชาวบานมีความกังวลวาหากเสาท่ีจะกอสรางอยูในพื้นท่ีตนน้ํา  จะสงผลกระทบตอการใชน้ําใน
หมูบานเชน  ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอความตองการของชาวบาน  นอกจากจะตองซ้ือน้ําดื่มแลว    
ยังตองซ้ือน้ําเพื่อใชในครัวเรือนอีกดวย  รวมถึงการขาดแคลนนํ้าในชวงหนาแลงระหวางผูใชน้ําใน
หมูบานเกษตรกรที่ใชน้ําในพื้นท่ีเกษตรกรรมและผูกอสรางโครงการฯ  อีกท้ังหากกอสรางอาจทํา
ใหปดกั้นทางไหลของน้ํา     ทําใหน้ําเปล่ียนทิศทางและเกิดน้ําทวมบานเรือนและพื้นท่ีทํากินของ
ชาวบาน  จากผลการศึกษาระยะหางระหวางแหลงน้ําผิวดินกับจุดต้ังเสาและสถานีโครงการที่ใกล
ท่ีสุด โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) ในแนวเสนทางโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน ในพื้นท่ีหมูบาน    แมเลา สรุปไดดังรายละเอียดจากตาราง  8 
 
ตาราง  8 แสดงระยะหางระหวางแหลงน้ําผิวดินกับจุดต้ังเสาและสถานีโครงการที่ใกลท่ีสุด 

หมายเลขเสา ลักษณะเสา 
ระยะหางจากแหลงน้ําท่ี
อยูใกลท่ีสุด (เมตร) 

MP30 เสาโครงเหล็ก 292 
MP31 สถานี Pulley 169 
MP32 เสาโครงเหล็ก 158 
MP33 เสาโครงเหล็ก 416 
MP34 เสาโครงเหล็ก 176 

 
 จากตาราง  8  แสดงระยะหางระหวางแหลงน้ําผิวดินกับจุดต้ังเสาและสถานีโครงการท่ีใกล
ท่ีสุด  พบวา  เสาโครงเหล็ก และ สถานี Pulley  หมายเลข MP32 MP31 และ MP34  มีระยะหางจาก
แหลงน้ําท่ีอยูใกลท่ีสุด คือ ลําหวยแมเลา เปนระยะทาง  158  169  และ 176  เมตร ตามลําดับ       
สวนเสาโครงเหล็กหมายเลข MP30 และ MP33  มีระยะหางจากแหลงน้ําท่ีไกลกวาประมาณ   292  
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และ  416  เมตร  ตามลําดับ  ซ่ึงจะเห็นไดวาระยะทางการกอสรางเสาจัดอยูในระดับใกลแหลงน้ําท่ี
อาจเส่ียงตอการไดรับผลกระทบทางลบ 

2) ผลกระทบทางบวก 
 ผูเขารวมสนทนาไดรวมกันวิเคราะหผลกระทบทางบวกดานน้ําและการใชน้ํา  

และไดรวมแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบทางบวกคือ  ในระหวางการกอสรางโครงการอาจ
จําเปนตองใชน้ําเปนสวนประกอบในการกอสราง  ซ่ึงแหลงน้ําท่ีใกลหมูบานคือ  ลําหวยแมเลา   
ทางบริษัทอาจจะมีการสรางอางเก็บน้ําเฉพาะ  เพื่อดําเนินการกอสรางท่ีมีระบบการจัดเก็บน้ําท่ีดี  
และเม่ือเสร็จส้ินการกอสราง  อางเก็บน้ําดังกลาวจะเปนประโยชนตอชาวบานในการกักเก็บน้ํา
สํารอง  เพื่อใชในพื้นท่ีเกษตรกรรม  หรือปลอยท้ิงไวใหกลายเปนแหลงเพาะพันธุปลาตาม
ธรรมชาติ 

 จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคา
การใชประโยชนของมนุษย  โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหา
ในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ  โดยดานน้ําและการใชน้ํา สรุปไดตาราง 9 
 

ตาราง 9  แสดงระดับผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา 

ระดับปญหาในปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการฯ 
น้ําและการใชน้ํา 

X  ระดับปญหา X  ระดับผลกระทบ 

แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค (+) 1.13 ปานกลาง (-) 2.73 มาก 
 ปริมาณการใชน้ํา (+) 1.10 นอย (-) 2.53 มาก 
คุณภาพของแหลงน้ํา (+) 1.00 นอย (-) 2.67 มาก 

รวม (+) 1.08 นอย (-) 2.64 มาก 
 

จากตาราง 9  แสดงระดับผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา ท้ังในระดับปญหาท่ีปจจุบันและ
ผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานแมเลา พบวา  โดยภาพรวม ปจจุบันปริมาณการใชน้ําและ
คุณภาพแหลงน้ําในหมูบานแมเลา  อยูในระดับปญหานอย ( X  = (+) 1.08) เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบวา  ระดับปญาเก่ียวกับแหลงน้ําเพื่อการอุโภคบริโภค  อยูในระดับปญหาปานกลาง  นอกนั้นอยู
ในระดับปญหานอย และระดับผลกระทบถามีโครงการ  พบวา  ในภาพรวมเร่ืองน้ําและการใชน้ํา
เกี่ยวกับแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  ปริมาณการใชน้ําและคุณภาพแหลงน้ําในหมูบานแมเลา          
คาดวาจะเกิดผลกระทบทางลบในระดับมาก ( X  = (-)2.64) 
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ภาพท่ี 19  ชาวบานใชประโยชนจากน้าํแมเลา 
ในการทําความสะอาดของใชในครัวเรือน 

การคมนาคม      
สภาพการคมนาคมในหมูบานแมเลาจะอาศัยถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1095 

เปนหลักจากเชียงใหมผาน อําเภอแมแตง อําเภอปาย ถึง อําเภอเมืองแมฮองสอน ระยะทางประมาณ 
245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง สภาพถนนลาดชัน คดเค้ียวไปมา จากการสังเกต
ปจจุบันสภาพถนนภายในหมูบานเปนถนนคอนกรีตกวาง 4  เมตร  และมีถนนสายหลักสาย
เชียงใหม-แมฮองสอน ชาวบานใชประโยชนในการสัญจรไปมาระหวางภายในหมูบานและตาง
อําเภอ 

1)   ผลกระทบทางลบ   
 ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนดานการคมนาคมคือ  ผลกระทบทางดานเสียง  

เพราะจําเปนตองใชเฮลิคอปเตอรในการขนสงวัสดุกอสราง  ซ่ึงจะเปนเสียงท่ีรบกวน  ทําใหเสีย
สุขภาพจิตกับเด็กและผูใหญ  และสัตวเล้ียงในหมูบาน   หรือในระหวางการกอสรางการบรรทุก
วัสดุกอสรางดวยรถบรรทุกอาจสงผลกระทบตอถนนท่ีใชในหมูบาน เชน  เกิดการผุพัง  ชํารุดหรือ
อาจใชประโยชนไมได  ท่ีเกิดจากการบรรทุกเกินอัตราและความถ่ีของการบรรทุกตอวัน  และอาจ
สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กในหมูบาน  ท้ังนี้ชาวบานแมเลาเสนอความคิดเห็นวาหลังจาก
การเกิดโครงการฯ  ชาวบานมีความกังวลเร่ืองน้ํามันลอล่ืนจากตัวกระเชาท่ีอาจตกในพ้ืนท่ีตนน้ํา
หรือในพื้นท่ีปา  ทําใหเกิดการสะสมและปนเปอนในแหลงน้ํา เปนอันตรายตอผูใชน้ําในหมูบาน  
อีกท้ังพื้นท่ีของหมูบานแมเลามีอาณาเขตติดตอกับพื้นท่ีรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ เม่ือถึงชวง
ฤดูแลงจะตองมีการสํารวจไฟปาดวยเฮลิคอปเตอร  ซ่ึงมีโครงการกระเชาลอยฟา   อาจเกิดอุบัติเหตุ
ชนกันระหวางเฮลิคอปเตอรกับเสาโครงเหล็กหรืออาจบินเกี่ยวขาดสายเคเบ้ิลของโครงการฯ       
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ขาดและตกลงมาในพ้ืนท่ีปาหรือพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยของชาวบานในหมูบานแมเลา  นอกจากนี้ใน
ระหวางการดําเนินการกอสรางจะทําใหมีปริมาณรถที่สัญจรมากขึ้นกวาปกติ การขนสงวัสดุ
กอสรางอาจทําใหถนนอาจชํารุดเสียหาย มีมลภาวะทางเสียงและฝุนละอองเพ่ิมข้ึน ในการขนสง
วัสดุอุปกรณกอสรางโดยเฮลิคอปเตอร จะทําใหเกิดเสียงรบกวนชาวบาน อาจเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนสงและหากมีการกอสรางหรือขนสงในชวงกลางคืนจะทําใหรบกวนเวลาพักผอน เม่ือเปด
ดําเนินการจะทําใหผูประกอบการเดินรถโดยสารสายเชียงใหม แมฮองสอนหรือรถรับจางไดรับ
ผลกระทบ  ขาดรายไดและอาจมีจํานวนลดนอยลง  

 “อยางคนชาวบานแมเลาคงไมมีโอกาสข้ึนกระเชา เพราะมันแพงและไมมี
สถานียอยในหมูบาน แตคงจะเปนความสะดวกสบายของคนที่เดินทางไปเท่ียวจังหวัดแมฮองสอน
เทานั้น”  (นางสมศรี  หนอสาร  รองประธานกองทุนหมูบานแมเลา) 

2)   ผลกระทบทางบวก 
 เม่ือเจาของโครงการไดดําเนินการกอสรางเสาโครงเหล็ก  โดยใชถนนใน

หมูบานเปนหลักในการสัญจรไปมา  ซ่ึงอาจมีการซอมแซม  ปรับปรุงถนนในหมูบานใหแข็งแรง  
ทนทานกวาเดิม  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีชาวบานไดรับประโยชนทางออมจากโครงการดังกลาว  นอกจากนี้
ชาวบานยังไดแสดงความคิดเห็นเม่ือเปดใชบริการของโครงการฯ ดังกลาว ซ่ึงเปนผลกระทบ
ทางบวกท่ีสวนใหญเปนชาวบานท่ีอาศัยอยูใกลกับสถานีหลักและสถานียอยจะไดรับประโยชน
โดยตรงคือ กระเชาไฟฟาสามารถหยนระยะทางจากเชียงใหมไปจังหวัดแมฮองสอนไดจริง  ท้ังยัง
คิดคาบริการในอัตราพิเศษสําหรับคนในพื้นท่ีท่ีตองการใชบริการและเม่ือมีเหตุจําเปนตองใช
บริการก็สามารถใชบริการได  เชน  การขนยายผูปวย  การติดตอราชการ  เปนตน 

 จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคา
การใชประโยชนของมนุษย  โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับ
ปญหาในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ  ดานการคมนาคม สรุปไดตาราง 10 
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ตาราง  10  แสดงระดับผลกระทบดานการคมนาคม 

ระดับปญหาในปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการฯ 
สภาพการคมนาคม 

X  ระดับปญหา X  ระดับผลกระทบ 
สภาพถนน (+) 0.60 นอยท่ีสุด (-) 2.13 ปานกลาง 
 สภาพการจราจร (+) 0.57 นอยท่ีสุด (-) 2.13 ปานกลาง 
 ความสะดวกในการสัญจร
ติดตอ 

(+) 0.80 นอย (-) 2.13 ปานกลาง 

ความปลอดภยัในการคมนาคม (+) 0.67 นอยท่ีสุด (-) 2.17 ปานกลาง 

รวม (+) 0.66 นอยท่ีสุด (-) 2.14 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 10 แสดงระดับผลกระทบดานการคมนาคมทั้งในระดับปญหาปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการฯ  ในหมูบานแมเลาโดยภาพรวม  พบวา  ปจจุบันสภาพถนน  สภาพ
การจราจร  ความปลอดภัยในการคมนาคม  อยูในระดับปญหานอยท่ีสุด ( X  = (+) 0.66)             
เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ความสะดวกในการสัญจรติดตออยูในระดับปญหานอย นอกน้ันอยู
ในระดับปญหานอยท่ีสุด และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ในภาพรวมทุกตัวบงช้ีของ
สภาพการคมนาคม  ไมวาจะเปนสภาพถนน  สภาพการจราจร ความสะดวกในการสัญจร            
ความปลอดภัยในการคมนาคม อยูในระดับผลกระทบปานกลาง ( X  = (-)2.14)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20  สภาพถนนระหวางเชียงใหม-แมฮองสอนในหมูบานแมเลา 
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พลังงาน 

ปจจุบันชาวบานแมเลาใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมแตง   
ชาวบานบางครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจนจะไดรับการสนับสนุนใหมีการใชแผงโซลาเซลล   จากการ
สนทนากลุมยอย  พบวา  ปริมษรไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการของชาวบาน  โดยเฉพาะชวงคํ่า
ไฟฟาจะดับบอย  บางคร้ังไฟดับไมเปนเวลา และไมมีการแจงเตือนลวงหนา   ซ่ึงในระหวางการ
กอสรางและเม่ือเปดบริการชาวบานเกรงวากระแสไฟฟาอาจจะไมเพียงพอกับการใชไฟในบาน 
รวมถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางเสาไฟฟาแรงสูงกับกระเชาไฟฟา อาจทําใหเกิด
กระแสไฟฟาขัดของบอยคร้ังข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการใชไฟฟาภายในหมูบานและในกรณีท่ีกําลัง
ขนสงผูโดยสาร    

1) ผลกระทบทางลบ   
 ชาวบานแมเลาแสดงความคิดเห็นวา  การใชไฟฟาและพลังงานในปริมาณ

มากทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงการใชพลังงานไฟฟาสงผลตอการเกิดภาวะ  โลกรอน  
ซ่ึงปจจุบันไดมีการรณรงคประหยัดไฟฟา  เพื่อลดภาวะโลกรอน  โดยชาวบานแมเลาถึงแมจะต้ังอยู
ใกลพื้นท่ีปาท่ีอุดมสมบูรณก็ยังไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน  ซ่ึงสังเกตไดจากอุณหภูมิภายใน
หมูบานท่ีรอนผิดปกติ จากเดิมท่ีมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังป  แตปจจุบันในตอนกลางวันกลับมี
อุณหภูมิสูงกวาแตกอนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  จากการสนทนากลุมชาวบานแมเลามีความ
คิดเห็นวาการสรางกระเชาลอยฟา   ทําใหสูญเสียพลังงานไฟฟาท่ีไมคุมคา หากมีโครงการฯ  และมี
ผูโดยสารไมถึง  25  คน  จะเปนการสูญเสียพลังงานไฟฟาอยางโดยเปลาประโยชน  อาจทําให
ปริมาณกระแสไฟฟาในหมูบานลดลง  และไมเพียงตอตอการใชงานในหมูบาน 

 “กระเชาไฟฟาจะเอาไฟต้ีไหนมาใช  ตึงวันนี้ก็มีปญหาไฟดับอยูแลว  ถามี
โครงการจะตองเกิดปญหากับการไฟฟาในบานแนนอน”  (นางสุพิน  สมวิลาศ   รองประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) 

2) ผลกระทบทางบวก 
 การใชพลังงานไฟฟาเปนตัวขับเคล่ือนในโครงการฯ  เจาของโครงการจะตองมี

แนวทางในการจัดการระบบไฟฟาและสํารองไฟฟาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  โดยอาศัยกระแสไฟฟาจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมแตง  และการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเมืองแมฮองสอนท่ีได
กระแสไฟฟาจากเข่ือนภูมิพลเปนหลัก  ซ่ึงหากมีโครงการกระเชาลอยฟา    ชาวบานคาดวาปริมาณการ
ใชไฟฟาคงเพียงพอตอความตองการของชาวบานแมเลา  เพราะเจาของโครงการจะตองมีการสํารอง
ไฟฟาใชในการขนสงและในกรณีฉุกเฉิน  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยากจะใหเกิดข้ึนเม่ือเปดใชบริการกระเชาลอยฟา  
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จึงตองมีการเตรียมการ  วางแผนและสํารองไฟฟาใชในโครงการ  จึงอาจเปนผลพลอยไดชวยใหชาวบาน
แมเลามีไฟฟาใชตามความตองการและมีสถิติไฟดับท่ีลดลง 

 จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังใน
ระดับปญหาในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ  ดานพลังงานไฟฟา สรุปไดตาราง 11  
 

 
ตาราง  11  แสดงระดับผลกระทบดานพลังงานไฟฟา 

ระดับปญหาในปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการฯ 
พลังงานไฟฟา 

X  ระดับปญหา X  ระดับผลกระทบ 
ความสม่ําเสมอของ
กระแสไฟฟา 

(+)1.70 ปานกลาง (-)2.50 ปานกลาง 

ปริมาณของกระแสไฟฟา (+)1.43 ปานกลาง (-)2.50 มาก 
คาไฟฟา (+)1.37 นอย (-)2.50 มาก 

รวม (+)1.50 นอย (-)2.50 มาก 
 

จากตาราง 11  แสดงระดับของปญหาในปจจุบันเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาของหมูบานแมเลา  
โดยภาพรวม  เกี่ยวกับการใชไฟฟาอยูในระดับปญหานอย   ( X  = (+)1.50) เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบวา  ความสม่ําเสมอและปริมาณของกระแสไฟฟา      อยูในระดับปญหาปานกลาง  สวนคาไฟฟา
อยูในระดับปญหานอย   และระดับผลกระทบถามีโครงการโดยภาพรวม  พบวา  ปริมาณของ
กระแสไฟฟาและคาไฟฟา  อยูในระดับผลกระทบมาก ( X  = (-)2.50)  เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบวา  ความสม่ําเสมอของกระแสไฟฟา  อยูในระดับผลกระทบปานกลาง  นอกนั้นอยูในระดับ
ผลกระทบทางลบมาก 

 
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคม 
หมูบานแมเลามีชาวบานที่เปนชนเผาพื้นเมืองและชนเผาปกาเกอะญอ

อาศัยอยูรวมกัน  ซ่ึงสวนใหญมีบัตรประจําตัวประชาชน  นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  มีวิถี
ชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย  พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ถึงแมจะมีวัฒนธรรมการดํารงชีวิตท่ีแตกตาง
กันไปบางตามความเช่ือทางศาสนาแตก็ยังสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  มี
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ความใกลชิดกับธรรมชาติท่ีสมบูรณผนวกกับความเจริญบางอยางท่ีเขามาในหมูบานตามกระแสความ
ทันสมัย  แตก็ยังไมกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาวบานแมเลามากจนเกินไป  แตอาจมีบางในภาวะ
ทางเศรฐกิจถดถอย  ดวยอัตราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสงผลตอคาใชจายในชีวิตประจําวันของชาวบาน  ทําให
แตละครัวเรือนตองประหยัดอดออม  นอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและครอบครัว  โดยการพึ่งพาปจจัยภายนอกใหนอยท่ีสุด  เพื่อนําเงินท่ีหามาไดไวใชจาย
สําหรับคาอาหาร  คาศึกษาเลาเรียนของบุตรหลาน   คาไฟฟา  คาน้ํามันเช้ือเพลิง  และคาใชจายภายใน
ครัวเรือน  ดวยตนทุนของความยากจนในหมูบานแมเลา  ในปจจุบันสงผลใหชาวบานมีการทําบุญ     
เขาวัดนอยลง  เปนเหตุใหเกิดความขาดแคลนดานอาหาร  คาใชจายภายในศาสนาสถาน  ซ่ึงชาวบาน
สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  หาเชากินคํ่าผนวกกับภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ําแย  จึงสงผลกระทบ
ตอการทําบุญและการเขาวัดบาง  

นอกจากนี้ภายในหมูบานมีการรวมกลุมกัน เชนกลุมทอผากะเหร่ียง  กลุม
สตรี  กลุมผูสูงอายุและโครงการอยูดีมีสุข   ซ่ึงชาวบานแมเลาตองการสืบทอดวิถีชีวิตชาวนาใหแก
ลูกหลาน  เพื่อไมตองการใหอพยพคนรุนหลังใหออกจากพื้นท่ี  ท้ังนี้ยังมีอิทธิพลจากความเจริญทาง
วัฒนธรรม เชนวัฒนธรรมการแตงกายของคนพ้ืนเมืองและคนปกาเกอะญอ  ท่ีมีความทันสมัย  เนน
ความสะดวกสบาย ทําใหการแตงกายแบบพื้นเมืองหรือการแตงกายประจําเผาลดนอยลง  จะเห็นได
เฉพาะในพิธีกรรมสําคัญเทานั้น เชน  วันสําคัญทางศาสนา  ซ่ึงมักจะพบเห็นวัยกลางคนหรือ
ผูสูงอายุเทานั้น  ท่ียังอนุรักษวัฒนธรรมการแตงกายแบบดั้งเดิม  สวนเด็กและเยาวชนในหมูบานยัง
นิยมแตงกายตามกระแสนิยม   สวนดานการกลมกลืนทางวัฒนธรรมมากขึ้นจากการท่ีความเจริญ
เขาถึงหมูบานอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมทางภาษาเมืองและภาษาของชนเผา  
สังเกตไดจากคนรุนใหมนิยมซ่ึงทางหมูบานตระหนักถึงการอนุรักษวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมไว      
โดยการกําหนดใหแตงกายประจําชนเผาในวันพระ เปนตน 

 1) ผลกระทบทางลบ 
  จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแมเลาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงดานวัฒนธรรมในทองถ่ิน  ชาวบานคิดวาโครงการดังกลาวอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของชนเผา  เชนเม่ือกอนมีการเพาะปลูก  ทําสวน  หากมีโครงการชาวบานจะนิยมไปประกอบ
อาชีพประดิษฐของท่ีระลึกจําหนายเพียงอยางเดียว  ทําใหลืมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม  มีการเปล่ียนแปลง
อาชีพจากแรงงานในภาคเกษตรไปสูภาคธุรกิจการทองเท่ียวและบริการ เพราะเม่ือนักทองเท่ียวมี
จํานวนมากขึ้น  การประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริการมักมีรายไดมากกวาการประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรมความเจริญอาจทําใหวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานบางอยางสูญหายไป รวมถึงความเช่ือ
หรือความเคารพในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือศาสนสถาน การมีคนตางถ่ินเขามามากข้ึนทําใหเกิดการ
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ขยายตัวของชุมชน มีความหนาแนนของประชากรเพิ่มข้ึน การควบคุมหรือปกครองยากลําบาก อาจ
ทําใหเกิดอาชญากรรม ปญหาสังคม ยาเสพติด  นักทองเท่ียวชาวตางชาติอาจเขามาทําลายวัฒนธรรม 
ทําใหสภาพสังคมเปล่ียนไปเปนเมืองท่ีมีแตชาวตางชาติ เหมือนอําเภอปาย เยาวชนอาจแตงกาย
เลียนแบบชาวตางชาติ และชาวบานเกรงวาจะเกิดการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว  ทําใหเกิดความ
ขัดแยงในชุมชน  คนท่ีไดรับประโยชนไมใชคนในจังหวัดแมฮองสอน  แตจะเปนกลุมผลประโยชน
ดานธุรกิจการทองเท่ียว  ดานการคาขายริมทางชาวบานแสดงความคิดเห็น  หากมีโครงการฯ 
เกิดข้ึนจริงจะสงผลใหชาวบานขาดรายได  ทําใหนักทองเท่ียวไมนิยมบริโภคอาหารจากปา  ดาน
การใชแรงงานชาวบานมีความกังวลวา  เจาของโครงการอาจจะไมจางแรงงานในพื้นท่ี และเม่ือมี
ความเจริญเขามาสูหมูบานแลวจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยู
แบบดั้งเดิม    หากมีการกอสรางโครงการทําใหมีบุคคลภายนอกเขามาอาศัย จะเกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีสงผลกระทบตอพื้นท่ีทํากินของชาวบาน  และหากมีการสรางกระเชาลอยฟาลูกหลานในอนาคต
อาจกลาวหาวาเปนการตัดสินใจท่ีผิดพลาดของคนรุนกอน  ท่ีเห็นแกตัว  ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนของตนเอง จนไมเหลือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณคาไวใหคนรุนหลัง 

 “โครงการดังกลาวฯ นาจะมีผลกระทบดานพฤติกรรมของคนในหมูบาน วิถีชีวิต
ตองเปล่ียนไปเชน จากท่ีเคยไปเก็บหนอก็ไปขายของท่ีระลึกตามสถานีข้ึนลงใหนักทองเท่ียว
เทานั้น” (อาจารยสงวน   จันทรทะเล ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน) 

2)  ผลกระทบทางบวก       
 ผลกระทบทางบวกท่ีอาจเกิดคือ  ชาวบานไดจําหนายของที่ระลึกท่ีเปน

เอกลักษณของบานแมเลา เชน  ผาทอปกากอเญอหรือกะเหร่ียง ไมกวาด  พวงกุญแจ   ซ่ึงเปนรายได
เสริมจากอาชีพเกษตรกรรม  โดยสงขายตามสถานีหลักและสถานียอยของโครงการ  ซ่ึงคาดวาจะ
สามารถเพิ่มรายไดใหกับชาวบานโดยเฉล่ียมากวา  5,000  บาทตอเดือน  การกําหนดคาเชาพื้นท่ีต้ัง
เสาจากเจาของโครงการ  ซ่ึงเงินดังกลาวคณะกรรมการหมูบานสามารถนํามาพัฒนา  ปรับปรุง
สภาพแวดลอมในหมูบานได  หรือจําเปนตองเสียภาษีการเชาท่ีดินใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ปาแป  โดยมีคณะกรรมการหมูบานเปน   ผูตรวจสอบดูแลพื้นท่ีต้ังเสา  ซ่ึงการรวมกลุมของ
คณะกรรมการถือเปนการมีสวนรวมในการจัดการบริหารเงินกองทุนใหสามารถใชประโยชนตอ
หมูบานอยางคุมคาสามารถสืบทอดใหคนรุนหลังได   

 “ถามีสถานียอยท่ีบานแมเลา  เศรษฐกิจ  รายไดก็จะดีข้ึนกวาเดิม เพราะ
ชาวบานสามารถมีหุนสวนจากการเชาพื้นท่ีต้ังเสา  นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการขายของท่ีระลึก
และท่ีพัก  ของนักทองเท่ียว” (นายบุญทรัพย  เช้ือเจ็ดตน  ผูใหญบานแมเลา) 
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จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอ
คุณภาพชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาในปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการ  ดานพลังงานไฟฟา สรุปไดตาราง  12  
 
ตาราง  12  แสดงระดับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับปญหาในปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการฯ 
เศรษฐกิจและสังคม 

X  ระดับปญหา X  ระดับผลกระทบ 
อาชีพ (+)1.23 นอย (-)2.17 ปานกลาง 
รายได (+)1.40 นอย (-)2.37 มาก 
ความสัมพันธของคนในชุมชน (+)0.60 นอยท่ีสุด (-)1.73 ปานกลาง 
การมีสวนรวมของชุมชน (+)0.67 นอยท่ีสุด (-)1.43 ปานกลาง 

การมีสวนรวมของชาวบานกบั
กิจกรรมในชุมชน 

(+)0.67 ปานกลาง (-)1.50 ปานกลาง 

ประเพณแีละวฒันธรรมใน
ทองถ่ิน 

(+)0.57 นอยท่ีสุด (-)1.30 นอย 

รวม (+)0.86 นอย (-)1.75 ปานกลาง 
 

จากตาราง 12  แสดงระดับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับปญหาในปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการฯ  ในพื้นท่ีหมูบานแมเลา  โดยภาพรวม พบวา  ปญหาอยูในปจจุบันอยู
ในระดับนอย ( X  = (+)0.86)  เม่ือพิจารณารายละเอียด  พบวา  การมีสวนรวมของชาวบานกับ
กิจกรรมในชุมชน  อยูในระดับปานกลาง  สวนความสัมพันธของคนในชุมชนและ    การมีสวนรวม
ของชุมชนอยูในระดับนอยท่ีสุด  นอกนั้นอยูในระดับนอย  และระดับผลกระทบถามีโครงการใน
ภาพรวม  พบวา  ระดับผลกระทบทางลบอยูในระดับปานกลาง ( X =(-)1.75 )  เม่ือพิจารณา
รายละเอียด  พบวา  รายไดอยูในระดับผลกระทบทางลบระดับมาก  สวนประเพณีและวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินอยูในระดับผลกระทบทางลบนอย  นอกนั้นอยูในระดับผลกระทบทางลบ  ปานกลาง 

สาธารณสุข 
หมูบานแมเลาอาศัยอยูหางไกลจากการสถานีอนามัยตําบลปาแป ประมาณ 12     

กิโลเมตร และอยูหางไกลจากโรงพยาบาลแมแตงประมาณ  50  กิโลเมตร การบริการของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขจึงเปนไปอยางไมท่ัวถึงเทาท่ีควร  อันเนื่องมาจากระยะทางท่ีหางไกล  แตหมูบานแมเลา
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ก็ยังมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขจํานวน  2   คน  ท่ีคอยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  เชน  มี
การสํารวจสภาพบานเรือน  การมีสวมใชอยางสุขลักษณะ  การตรวจรางกายใหแกคนในหมูบาน  
รวมถึงการใหความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  การปองกันโรคติดตอและ     
การรณรงคเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกเปนตน  ท้ังนี้จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีอาสาสมัคร
สาธารณสุข  กลาววา  สวนใหญชาวบานแมเลามักเจ็บปวยดวยโรคท่ัวไป  เชน  โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง  อัตราเส่ียงของคนในหมูบานจะอยูในชวงอายุ  50  ปข้ึนไป  สวนเด็กเล็กใน
หมูบานจะไดรับการดูแลต้ังแตแรกเกิด  ดวยการรับวัคซีนปองกันโรค  ซ่ึงเจาท่ีหนาจากสถานี
อนามัยจะมาใหบริการท่ีหมูบานเปนระยะๆ  และหากคนในหมูบานเจ็บปวยก็มักไดรับการรักษา
จากสถานีอนามัยตําบลปาแปและโรงพยาบาลแมแตง   แตดวยระยะทางที่ไกลบางครอบครัวท่ีมี
ฐานะยากจนก็ไมสามารถไปใชบริการได ดังนั้นการคาดการณดานสาธารณสุขในหมูบานแมเลาจึง
เปนการพิจารณาผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฯ  หรือท่ีเรียกวา          
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health  Impact  Assessment)  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรู
รวมกันในสังคมจากการประมาณการณหรือการคาดการณผลกระทบของการกระทําใดการกระทํา
หนึ่ง  ซ่ึงมีผลตอสุขภาพของประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง  โดยการกระทําดังกลาวอาจครอบคลุม
ต้ังแตระดับโครงการ  ระดับแผนงานหรือระดับนโยบายและครอบคลุมถึงผลกระทบทางสุขภาพใน
ทุกมิติและทุกระดับ  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงเปนเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสําคัญในการ
คุมครองและสงเสริมสุขภาพของมนุษยในการดํา เนินการตางๆ   ท้ังจากรัฐและเอกชน                  
(เดชรัต  สุขกําเนิดและคณะ,2545) 

1) ผลกระทบทางลบ 
 จากการสนทนากลุมยอย  พบวา ชาวบานคาดวาหากมีการกอสรางโครงการ

กระเชาลอยฟา  การรองรับดานการสาธารณสุขจะไมเพียงพอตอความตองการของชาวบานและ
แรงงานตางถ่ิน  ดวยระยะทางหางไกลจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาล  และในปจจุบันชาวบาน
หมูบานแมเลาเห็นวา  การบริการดานสาธารณสุขยังไมสามารถรองรับกับปริมาณคนปวยได  เชน  
ขาดแพทยและเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ซ่ึงจําเปนตองรักษาท้ังคนในพื้นท่ีและคนตางถ่ิน  หากอยูใน
ระหวางชวงกอสรางและมีคนตางถ่ินเขามาอยูอาศัยจะกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขอยาง
แนนอน  นอกจากนี้ยังมีปญหาท่ีเกิดในชวงระหวางการกอสรางเชน  การเกดิฝุนละอองในฤดแูลงหรือ
โคลนในชวงฤดูฝน  และความกังวลในเร่ืองของการกําจัดของเสียท่ีอาจมีสารพิษหรือน้ํามันหลอล่ืน
ท่ีอาจตกคางในแหลงน้ําของหมูบาน  การเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาดรายแรง เชน  ไขมาเลเรีย  
โรคเทาชาง  โรคปากเปอยเทาเปอย  เปนตน  รวมถึงความกังวลหลังจากเปดดําเนินของโครงการ
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กระเชาลอยฟาในเร่ืองของหองน้ําจากตัวกระเชา  อาจมีการลักลอบปลอยของเสีย   ซ่ึงทางบริษัท
ตองมีการจัดการของเสียท่ีดี  ไมใหมีผลกระทบตอพื้นท่ีปาและพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยดานลาง 

 จากการสัมภาษณนักวิชาการสาธารณสุขประจําสถานีอนามัยปาแป  พบวา        
ท่ีผานมาทางสถานีอนามัยไดใหบริการแกประชาชนในพ้ืนที่และไดออกตรวจเยี่ยมชาวบานแมเลา  
ซ่ึงผูรับบริการสวนใหญของชาวบานสามารถเรียงลําดับโรคท่ีเกิดข้ึน  5  อันดับไดแก 

1. ระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด  ไอ  จาม 
2.  กลามเนื้อสวนลาง  เชน  ปวดกลามเนื้อ  ปวดหลัง  ปวดขา 
3.  ระบบทางเดินอาหาร เชน โรคกระเพาะ  โรคลําไสอักเสบ   ทองรวง 
4.  ระบบไหลเวียนในเลือด  เชน  เวียนศีรษะ  โรคความดัน   
5.  โรคผิวหนัง เชน  ผ่ืน  ลมพิษ  กลากเกล่ือน   
 นอกจากนี้ยังพบผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันสูงท่ีพบมากในผูปวย     

วัยทํางาน  โดยสถานีอนามัยไดใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนท่ีถูกตองเพ่ือรักษาโรคแตละประเภท
ไดอยางท่ัวถึง  อีกท้ังยังมีการสํารวจการจัดการสภาพแวดลอมภายในหมูบานพบวา  สวนใหญนิยม
ท้ิงขยะตามพื้นดิน  บางสวนนิยมกําจัดขยะดวยวิธีการเผาทําลายในพ้ืนท่ีของตนเอง  และหารมีการ
ดําเนินการกอสรางโครงการกระเชาลอยไฟข้ึนจริง  คาดวาปริมาณขยะในพื้นท่ีบานแมเลาจะมี
ปริมาณมากข้ึน  การกําจัดแบบดั้งเดิมของชาวบานยอมสงผลกระทบตอสภาพดิน  สภาพอากาศ
อยางแนนอน  สงผลใหคนในหมูบานมีอัตราเส่ียงตอการเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาก
ท่ีสุด  อีกท้ังผูใชบริการจากสถานีอนามัยตําบลปาแปจะตองมากข้ึนจากคนตางถ่ิน  ท้ังนี้ทางสถานี
อนามัยจะตองมีการวางแผนการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ีถูกวิธี  เพื่อลดการตกคางของ
สารเคมีลงสูพื้นดิน  ลดมลพิษทางอากาศและสงเสริมสุขอนามัยท่ีดีแกชาวบานแมเลาใหเปนชุมชน
นาอยูตอไป (นายสมบัติ   กีฬาแปง  นักวิชาการสาธารณสุข 7ว) 

2) ผลกระทบทางบวก 
จากความกังวลดานสาธารณสุขโดยเฉพาะเร่ืองขยะ และนํ้าเสียในระหวาง

การกอสรางจากแรงงานตางถ่ินหรือการปนเปอนทางสารเคมีหรือน้ํามันหลอล่ืนลงสูหนาดินและ
เจือปนในลําหวยแมเลา  ผลกระทบทางบวกท่ีอาจเกิดคือ  เจาหนาท่ีสาธารณสุขไดใหความสําคัญ
แกคนในหมูบานมากข้ึน  ดวยการตรวจสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอดวยการฉีดวัคชีน  ใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันโรคท่ีถูกตองตามสุขอนามัย  ออกสํารวจการจัดการขยะและ สาร
ตกคางบริเวณพื้นท่ีสรางเสาโครงเหล็ก  รวมท้ังการตรวจวัดคุณภาพน้ํา  ท้ังลําหวยแมเลาและระบบ
น้ําประปาภูเขา  สงผลใหหมูบานแมเลาไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 
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จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอ
คุณภาพชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาในปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการ  ดานพลังงานไฟฟา สรุปไดตาราง 13 

 
ตาราง  13  แสดงระดับผลกระทบดานสาธารณสุข 

ระดับปญหาในปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการฯ 
สาธารณสุข 

X  ระดับปญหา X  ระดับผลกระทบ 

ความสามารถในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี 

(+)0.97 นอย (-)1.83 ปานกลาง 

สุขอนามัยของประชาชน (+)0.97 นอย (-)1.87 ปานกลาง 
การจัดการขยะและของเสีย (+)1.00 นอย (-)1.83 ปานกลาง 

อาหารการกิน (+)0.90 นอย (-)2.10 ปานกลาง 

รวม (+)0.96 นอย (-)1.91 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 13  แสดงระดับปญหาในปจจุบันดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีหมูบานแมเลา โดย
ภาพรวม  พบวา ความสามารถในการใหบริการของเจาหนาท่ี  สุขอนามัยของประชาชน การจัดการ
ขยะและของเสียและอาหารการกิน  อยูในระดับปญหานอย ( X  =  (+)0.96) และผลกระทบถามี
โครงการฯ  โดยภาพรวม พบวา  ความสามารถในการใหบริการของเจาหนาท่ี  สุขอนามัยของ
ประชาชน  การจัดการขยะและของเสียและอาหารการกิน  อยูในระดับผลกระทบทางลบปานกลาง  
( X = (-)1.91 ) 

การทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 
หมูบานแมเลามีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียวจํานวน  4  แหงคือ  น้ําพุ

รอนโปงเดือด น้ําตกหัวเลา  ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน  และกลุมทอผาบานหัวเลา  นอกจากนี้ยัง
มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีอาณาเขตติดตอกับหมูบานแมเลาคือ อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง    ท่ีไดรับความ
นิยมจากนักทองเท่ียวในชวงฤดูหนาว ท่ีไดสัมผัสและช่ืนชมทะเลหมอกและธรรมชาติท่ีสวยงาม  
ซ่ึงแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติของหมูบานแมเลา  ไดท่ีรับความนิยมจากนักทองเท่ียวมากท่ีสุดคือ  
น้ําพุรอนโปงเดือด  ท่ีต้ังอยูในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  
รองลงมาคือ   กลุมทอผาบานหัวเลาท่ีมักไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท่ีเปนหมูคณะ                 
ท่ีตองการมาศึกษาดูงานภายในหมูบาน  ซ่ึงจะไดรับการติดตอจากผูใหญบานแลวใหชาวบาน
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เตรียมการตอนรับนักทองเท่ียวหรือคณะศึกษาดูงานดวยการจัดเล้ียงอาหารพื้นบานแบบขันโตก      
มีการแสดงของชนเผาปกาเกอะญอ  จัดการแสดงวิถีชีวิตการทอผาและจําหนายของท่ีระลึก             
ซ่ึงถือเปนรายไดของชาวบานแมเลาในชวงเทศกาลทองเท่ียว  ซ่ึงอยูในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนพฤษภาคม  ซ่ึงรายไดจาการขายของท่ีระลึกสวนใหญจะนําไปเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรหลาน  
หรือบางครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนมักนิยมนํามาบวชเรียนท่ีวัดศรีโสดา  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม   

1) ผลกระทบทางลบ 
 จากการสนทนากลุมยอยในประเด็นการทองเท่ียวและสุนทรียภาพของบาน    

แมเลา  พบวา  ชาวบานสวนใหญมีความช่ืนชมในความเปนธรรมชาติดั้งเดิม  เนื่องจากเปนพื้นท่ีปา
อุดมสมบูรณ  มีพรรณไมนานาชนิด    เปนพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ  สงผลใหมีสภาพ
อากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังป  และมีทิวทัศนท่ีสวยงาม  มีปาธรรมชาติปกคลุมอยูรอบดาน  อีกท้ัง
ชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนจากปาได   ดังนั้นหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยพาน
สายเชียงใหม – แมฮองสอน  ซ่ึงมีลักษณะสายเคเบ้ิลและเสารับน้ําหนักนั้น  ชาวบานเห็นวาจากเดิม
ท่ีเคยเห็นปาไมและทิวเขาสลับซับซอน  ในอนาคตหากลองใชจินตนาการ  กลับมองเห็นสายเคเบ้ิล
หรือเสารับน้ําหนัก  ส่ิงเหลานั้นเปนส่ิงแปลกปลอมท่ีบดบังธรรมชาติท่ีสวยงาม ถึงแมจะกระตุน
การทองเท่ียวใหเพิ่มข้ึนในจังหวัดแมฮองสอนมากกวา  แตโครงการดังกลาว ชาวบานแมเลากลับ
ไมไดประโยชนดานการทองเท่ียวเลย  เพราะนักทองเท่ียงเพียงแคขามผานไปเทานั้น   ทําใหสถานท่ี
ทองเท่ียวในหมูบานอาจไมไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเหมือนแตกอน  เพราะหากข้ึนกระเชา
ไฟฟาก็จะชวยใหเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็ว  คงเหลือเพียงนักทองเท่ียวท่ีตองการสัมผัสกับ
ธรรมชาติและทาทายกับสภาพการเดินทางท่ีคดเค้ียวเทานั้น 

 นอกจากนี้  ดานสุนทรียภาพชาวบานแมเลา ยังใหความคิดเห็นเพิ่มเติมในกรณี
ท่ีเด็กและเยาวชนเขามาอบรม  ณ  ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน   โดยหลักการสําคัญคือตองการให
เด็กและเยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในชุมชน  ความสัมพันธของระบบนิเวศและ     
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หากมีโครงการขึ้นจริง  เสาโครง
เหล็กท่ีสามารถมองเห็นในทามกลางปาธรรมชาติ  ก็จะกลายเปนส่ิงแปลกปลอม  ไมใชธรรมชาติท่ี
แทจริง  และอาจทําใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจกระเชาไฟฟามากกวาการศึกษาธรรมชาติในชุมชน 

2)   ผลกระทบทางบวก 
 การทองเท่ียวในหมูบานแมเลาถือเปนสวนหน่ึงท่ีสงเสริมรายไดในครัวเรือน  

เทานั้น  เพราะหมูบานแมเลาเปนเพียงทางผานของนักทองเที่ยวเทานั้น  และจึงไดรับความนิยม
ในชวงฤดูหนาวเทานั้น  จากเดิมท่ีเคยมีคณะนักทองเที่ยวมาแวะเท่ียวในหมูบานในชวงเดือน
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พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม  สามารถสรางรายไดใหแกกลุมทอผาบานหัวเลา  ชาวบานท่ีจําหนาย
ของท่ีระลึก  ของปาและการใหบริการ ประมาณ  15,000  บาทตอครัวเรือน  หากมีโครงการข้ึน   
คาดวานักทองเท่ียวจะมีจํานวนลดลง  ท้ังนี้เม่ือมีโครงการเกิดข้ึนชาวบานเห็นวา ถึงแมบานแมเลา
จะไมไดรับผลกระทบโดยตรงและชาวบานไดรวมกันเสนอแนวคิดท่ีทางหมูบานจะไดรับ
ผลกระทบทางออมจากการทองเท่ียว  เชน  การที่องคการบริหารสวนตําบลปาแปรวมกับผูนําชุมชน
หากลวิธีในการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวในหมูบานแมเลา  โดยการเปนตัวแทนรับสง
นักทองเท่ียวจากอําเภอปายใหมาเท่ียวชมตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว  เพื่อเปดโอกาสใหชาวบาน   
แมเลาไดใหบริการแกนักทองเท่ียวดานนําเสนอวิถีชีวิตชนเผา   การรับประทานอาหารพื้นบานและ
การจําหนายของท่ีระลึก  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนการทองเท่ียวใน
หมูบานแมเลาก็จะชวยใหการทองเท่ียวภายในหมูบานไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวจากการ
เดินทางดวยกระเชาไฟฟาได 

 จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาใน
ปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ  ดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ สรุปไดตาราง 14  
 
ตาราง 14  แสดงระดับผลกระทบดานทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ระดับปญหาในปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการฯ 
การทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 

X  ระดับปญหา X  ระดับผลกระทบ 

ความสมบูรณของสภาพ
ธรรมชาติ 

(+)0.87 นอย (-)2.53 มาก 

แหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน (+)0.80 นอย (-)2.20 ปานกลาง 

ความงดงามของทิวทัศน
ธรรมชาติ 

(+)0.90 นอย (-)2.43 มาก 

รวม (+)0.86 นอย (-)2.39 มาก 

จากตาราง 14  แสดงระดับปญหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวและสุนทรียภาพในพื้นท่ี
หมูบานแมเลา โดยภาพรวม  พบวา  ความสมบูรณของสภาพธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน  
ความงดงามของทิวทัศนธรรมชาติ  อยูในระดับปญหานอย ( X  = (+)0.86)  และผลกระทบถามี

โครงการฯ โดยภาพรวม  พบวา  ผลกระทบทางลบในระดับมาก ( X  = (-)2.39)  เม่ือพิจารณา
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รายละเอียด  พบวา  ความสมบูรณของสภาพธรรมชาติและความงดงามของทิวทัศนธรรมชาติ         
มีผลกระทบทางลบระดับมาก  นอกนั้นอยูในผลกระทบทางลบระดับปานกลาง 
 
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ 

แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสานพาน เชียงใหม-แมฮองสอน ในพื้นท่ีหมูบานแมเลา  ผูวิจัยไดแบงผลการประเมินออกเปน  
2  ประเด็น  คือ 

1.   ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.   ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

ดานการใชประโยชนท่ีดิน 
   จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ     
ดานการใชประโยชนท่ีดิน โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ
กอสรางโครงการฯ  ในประเด็นหลักสําคัญ คือ  ขอใหหลีกเล่ียงพื้นท่ีตนน้ําและปาอนุรักษของ
หมูบานในเขตพื้นท่ีรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ  เพราะเปนแหลงตนน้ํา  แหลงหาของปาท่ี
สําคัญของชาวบาน และพ้ืนท่ีดินดังกลาวจะเส่ียงตอการเกิดดินถลมและความสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ  โดยเฉพาะตนไมและสัตวปาในเขตพื้นท่ีรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ  
แตหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1. หากมีการกอสรางในพ้ืนท่ีปา  ทางบริษัทจะตองมีการปลูกปา
ทดแทนและจะตองเชาพื้นท่ีของชาวบาน  ซ่ึงชาวบานจะไมยอมขายใหแกนายทุน  เพราะพ้ืนท่ีท่ี
อาจไดรับผลกระทบอาจเปนพื้นท่ีปาหรือเกษตรทํากิน ชาวบานตองการรักษาไวใหคนรุนหลังไดใช
ประโยชนตอไป 

2. หลีกเล่ียงพื้นท่ีปลูกขาว พื้นท่ี ท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีของชนเผา        
ปกาเกอะญอ ทางบริษัทจะตองยายเสาออกจากพ้ืนท่ีดังกลาว 

3. การตัดตนไมบริเวณการกอสรางเสาและพื้นท่ีใกลเคียง  ขอให
พิจารณาเรื่องการปลูกปาทดแทนดวย  เชน  หากตองตัดไมที่มีขนาดเสนรอบวงมากกวา  30  
เซนติเมตรขึ้นไป  จะตองสํารวจลูกไมของตนไมชนิดนั้น  หากยังมีลูกไมท่ีสามารถเติบโตไดควร
กําหนดจํานวนท่ีปลูกทดแทนในอัตรา 2 :1  หมายถึงจะตองปลูกทดแทนจํานวน  2  ตน ตอการตัด
ตนไม 1 ตน  และหากไมมีลูกไมในบริเวณน้ันเลย  ควรกําหนดใหปลูกทดแทนในอัตรา  4: 1  
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หมายถึงจะตองปลูกทดแทนจํานวน  4   ตน ตอการตัดตนไม 1 ตน  ซ่ึงอาจจะเปนพันธุไมเดิมท่ีตัด
หรือพันธุไมทองถ่ินชนิดอ่ืนและตองใหชาวบานเปนผูดูแลจัดการอยางเปนระบบ 

4. หากจะดําเนินการสรางเสาในพ้ืนท่ีตัวแทนบริษัทเอกชนจะตอง
รวมสํารวจพื้นท่ีรวมกับชาวบานแมเลา เพื่อความเขาใจท่ีถูกตองและกําหนดสัญญาหรือขอตกลง
รวมกัน    

5. องคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบควรจัดเก็บภาษีสําหรับพื้น
ท่ีต้ังเสาเพื่อนํารายไดเขาทองถ่ิน และถาเสาไปต้ังอยูในพื้นท่ีปาชุมชนขอใหทางโครงการเชาพื้นท่ี
จากชุมชนเพื่อนําเงินไปเปนกองทุนของหมูบาน 

6. ควรมีการควบคุมการใชท่ีดินในบริเวณโดยรอบและใหสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของเขาไปดูแล โดยจะตองมีกฎหมายรองรับ 
 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการใชประโยชนท่ีดิน  ชาวบาน    
แมเลาไดจัดสําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 15 
 
ตาราง 15  แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานการใชประโยชนท่ีดนิ  

ลําดับท่ี ดานการใชประโยชนท่ีดิน ความถ่ี รอยละ ลําดับ
ความสําคัญ 

1 หลีกเล่ียงพืน้ท่ีทํากินของชาวบาน 24 80.00 1 
2 ชดเชยคาตอบแทนอยางเปนธรรมในกรณท่ีีใช

ท่ีดินทํากนิของชาวบาน 
13 43.33 3 

3 โครงการฯ ดําเนินการเชาท่ีดนิหรือปลูกปา
ทดแทนกรณท่ีีใชพื้นท่ีตนน้ําหรือปาใชสอย 

13 43.63 2 

4 โครงการฯ หาพื้นท่ีทํากินใหมใหชาวบานใน
กรณีท่ีไดผลกระทบ 

14 46.67 4 

5 อ่ืนๆ ไดแก  การจางผูดูแลรักษาปาตามแนว
สายกระเชาผานตลอดแนวและยายจุดลงเสาไป
นอกชุมชน 

2 6.72 5 

จากตาราง 15  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการใชประโยชนท่ีดิน
โดยภาพรวม  พบวา  การดําเนินการของโครงการฯ ตองหลีกเล่ียงพื้นท่ีทํากินของชาวบาน  คิดเปน
รอยละ 80 รองลงมาคือ โครงการฯ ดําเนินการเชาท่ีดินหรือปลูกปาทดแทนกรณีท่ีใชพื้นท่ีตนน้ํา
หรือปาใชสอยและชดเชยคาตอบแทนอยางเปนธรรมในกรณีท่ีใชท่ีดินทํากินของชาวบาน คิดเปน
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รอยละ 43.33 และตองหาพื้นท่ีทํากินใหมใหชาวบานในกรณีท่ีไดผลกระทบ คิดเปนรอยละ 46.67 
นอกจากนั้นขอใหทางบริษัทจางผูดูแลรักษาปาตามแนวสายกระเชาผานตลอดแนวและยายจุดลงเสา
ออกไปนอกชุมชน คิดเปนรอยละ  3.36 

น้ําและการใชน้ํา 
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ  ดาน

น้ําและการใชน้ํา โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการกอสราง
โครงการฯ  ในประเด็นหลักสําคัญ คือ  การกอสรางตองไมกระทบตอพื้นท่ีตนน้ําหรือแหลงน้ําของ
ชาวบาน แตหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1. การกอสรางของโครงการฯ ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีตนน้ํา เนื่องจาก
ทําใหชาวบานเดือดรอน  เกิดปญหาน้ําไมพอใช  น้ําขุนและมีส่ิงตกคางท่ีเปนอันตราย 

2. ศึกษาโครงสรางของดินและระดับความลึกในการตอกเสาเข็ม
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับน้ําประปาในหมูบาน 

3. ตองมีการจัดการเร่ืองขยะในระหวางการกอสราง  เพราะอาจ
มีขยะท่ีมีการสะสมของสารเคมีปนเปอนลงสูน้ําใตดิน  

4. เม่ือเปดดําเนินการควรมีระบบบําบัดน้ําเสียและควรมีสวน
ชวยในการดูแลระบบประปาของหมูบาน รวมท้ังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนระยะ  เพื่อความ
ปลอดภัยของการใชน้ําในหมูบาน 

5. โครงการฯควรจะขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือใชในระหวางการ
กอสราง โดยขุดเจาะใหต้ืนกวาระดับน้ําบาดาลของชาวบาน 

6. ควรจัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับการอุปโภคบริโภค  รวมท้ัง
น้ําท่ีใชในการเกษตร  โดยใหประปาสวนภูมิภาคเขามาดําเนินการทําระบบประปาใหดีมีคุณภาพ 

7. ควรมีการวางแผนคํานวณปริมาณนํ้าและจัดระบบการบริหาร
การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  ควรมีการรณรงคใหชุมชนใชน้ําอยางคุมคา  และชวยกันดูแลแหลง
น้ําตามธรรมชาติ 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานน้ําและการใชน้ํา ชาวบานแมเลา ไดจัด
สําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ  ดังตาราง  16 
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ตาราง 16 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา 
ลําดับท่ี ดานน้ําและการใชน้ํา ความถ่ี รอยละ ลําดับ

ความสําคัญ 
1 หลีกเล่ียงพืน้ท่ีปาตนน้ําหรือแหลงน้ําของชาวบาน 22 73.33 1 
2 ศึกษาผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําอยาง

รอบคอบ 
16 53.33 3 

3 หากมีน้ําเสียโครงการฯ ตองจัดระบบกรองน้ําท่ีได
มาตรฐานใหแกชาวบาน 

16 53.33 4 

4 จัดสรางแหลงเก็บกักน้ําใหชาวบานในกรณีท่ี
โครงการตองใชน้ําในพืน้ท่ี 

13 43.33 2 

5 อ่ืนๆ ไดแก  การจัดหาหรือจดัการใหชาวบานไดมี
น้ําสะอาดดื่มใช 

1 3.33 5 

 
จากตาราง 16  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา            

โดยภาพรวมพบวา  หากมีการดําเนินโครงการฯ  ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีปาตนน้ําหรือแหลงน้ําของ
ชาวบาน คิดเปนรอยละ  73.33  รองลงมาคือ  จัดสรางแหลงเก็บกักน้ําใหชาวบานในกรณีท่ีโครงการ
ตองใชน้ําในพื้นท่ี  คิดเปนรอยละ  43.33  และจะตองศึกษาผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําอยาง
รอบคอบ  ซ่ึงหากมีน้ําเสียโครงการฯ ตองจัดระบบกรองน้ําท่ีไดมาตรฐานใหแกชาวบาน  คิดเปน
รอยละ  53.33  สุดทายคือการจัดหาหรือจัดการใหชาวบานไดมีน้ําสะอาดดื่มใชคิดเปนรอยละ  3.33 

การคมนาคมขนสง 
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ  ดาน

การใชถนน โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกอสราง
โครงการฯ  ในประเด็นหลักสําคัญ คือ  การจํากัดการบรรทุกอุปกรณกอสรางและการกําหนดเวลา
ในการขนสง    เพื่อไมใหเกิดเสียงรบกวนในชวงเวลากลางคืน  ท้ังนี้หากมีถนนในหมูบานมีการ
ชํารุด  เสียหายในระหวางการกอสรางโครงการ  จะตองดําเนินการซอมแซมใหกลับคืนสภาพท่ี
สามารถใชงานไดตามปกติ  นอกจากนี้ชาวบานแมเลายังคํานึงถึงการลําเลียงวัสดุโดยเฮลิคอปเตอร  
ซ่ึงอาจเกิดเสียงดัง  รบกวนเด็กเล็กในหมูบานและรบกวนการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนบาน   
แมเลา ดังนั้นแตหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 
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1. หากบริษัทตองการสรางเสนทางลําเลียงวัสดุตางหากหรือตองการ
ขยายถนน  ควรปรึกษากับคณะกรรมการหมูบานกอนเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอท่ีอยูอาศัยและ
พื้นท่ีทํากินของชาวบาน   

2. ทางบริษัทควรมีการวางแผนใหรอบคอบและกําหนดเวลาลําเลียง
วัสดุกอสราง  และบอกกลาวกับชาวบานในหมูบานลวงหนา 

3. ผูขับข่ีรถบรรทุกอุปกรณกอสรางควรขับข่ีอยางระมัดระวัง ไมให
เปนอันตรายตอชาวบาน 

4. การขนสงอุปกรณกอสรางโดยเฮลิคอปเตอรจะชวยลดอุบัติเหตุ       
ท่ีอาจเกิดข้ึน แตหากตองใชรถบรรทุกหรือนําเครื่องจักรขนาดใหญเขามาในหมูบานควรมีการ
ประสานงานแจงใหทราบลวงหนา และควรมีกําหนดเวลา เชน หลัง 17.00 น.ตองหยุดการขนสง 
เปนตน 

5. ควรตรวจสอบกระเชาและสายเคเบิ้ลเปนประจําทุกเดือนและให
ความเอาใสใจในเร่ืองความปลอดภัยของการโดยสารดวยกระเชาลอยฟา 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการคมนาคม  ชาวบานแมเลาไดจัด
สําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 17 
 
ตาราง 17 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 
ลําดับท่ี ดานการคมนาคมขนสง ความถ่ี รอยละ ลําดับ

ความสําคัญ 
1 จํากัดน้าํหนกัรถบรรทุกขนยายอุปกรณใน

ระหวางการกอสราง 
9 30.00 2 

2 กําหนดระยะเวลาในขนสงอุปกรณกอสราง 16 53.33 1 
3 โครงการฯ ตองดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุด

เสียหายจากการใชขนสงอุปกรณกอสราง             
16 53.33 2 

4 จัดสรางถนนตางหากเพื่อเปนเสนทางการ
กอสรางโครงการกระเชาลอยฟา 

16 53.33 4 

 
 จากตาราง 17  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการใชถนน โดย
ภาพรวม  พบวา  หากมีการดําเนินโครงการฯ  ควรกําหนดระยะเวลาในขนสงอุปกรณกอสราง คิด
เปนรอยละ  53.33 รองลงมาคือ หากโครงการฯ ตองดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหายจาก
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การใชขนสงอุปกรณกอสราง และการจํากัดน้ําหนักรถบรรทุกขนยายอุปกรณในระหวางการ
กอสราง คิดเปนรอยละ 53.33 และ 30 ตามลําดับ และสุดทายควรจัดสรางถนนตางหากเพื่อเปน
เสนทางการกอสรางโครงการกระเชาลอยฟา คิดเปนรอยละ 53.33 

พลังงานไฟฟา 
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ  

ดานพลังงานไฟฟา โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกอสราง
โครงการฯ  ในประเด็นหลักสําคัญ คือ  กระแสไฟฟาท่ีใชในระหวางการกอสรางและหลัง
ดําเนินการจะใชกระแสไฟฟาจากแหลงใด  เพราะในปจจุบันปริมาณการใชไฟฟาไมเพียงพอตอ
ความตองการ  ในแตละวันเกิดปญหาไฟดับบอย  ไมเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน  ชาวบานคาดวาหากจะการกอสรางโครงการฯ จึงไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบ
ดานพลังงานไฟฟา  ดังนี้ 

1. การไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนการใชไฟฟาของโครงการ 
กระเชาลอยฟาและการใชกระแสไฟฟาในชุมชน  ใหมีปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการ 

2. ควรมีการเขมงวดดานการตรวจสอบการใชกระแสไฟฟาของ
โครงการเชน  กระแสไฟฟาร่ัวหรือลัดวงจร  เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร 

3. จัดหาพลังงานทดแทนอยางอ่ืนท่ีสามารถนํามาเปล่ียนเปนพลังงาน
ไฟฟาไดมาใชสําหรับโครงการกระเชาลอยฟา 

4. การกอสรางจําเปนตองนําพลังงานไฟฟามาใชในการเช่ือมเหล็ก   
ปนไฟ  บางพ้ืนท่ีเขตกอสรางอยูหางไกลจากหมูบานดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชน
ในพื้นท่ีรับทราบถึงจุดกอสรางและการปองกันตนเองในกรณีเขาปาหรือเขาไปในพื้นท่ีทํา
การเกษตร หรือนําสัตวไปเล้ียงในบริเวณท่ีอยูใกลเคียงกับจุดกอสราง 

5.  แจงใหประชาชนไดรับถึงการใชพลังงานไฟฟาลวงหนาหรือแจง
การดับไฟกับประชาน  เพื่อเตรียมการและวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวันอยางปกติ 

6. ควรมีการกันพื้นท่ีกอสรางและทําปายหรือสัญลักษณเตือน เชน            
“เขตกอสราง อันตราย หามเขา!”   หรือ “หามเขา  กระแสไฟฟาแรงสูง” 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานพลังงานไฟฟา  ชาวบานแมเลาไดจัด
สําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 18 
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      ตาราง 18  แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟา 

ลําดับท่ี ดานพลังงานไฟฟา ความถ่ี รอยละ ลําดับ
ความสําคัญ 

1 แบงสายไฟฟาสําหรับกระเชาไฟฟาและใช
ในครัวเรือนใหแยกจากกัน 

11 36.67 3 

2 โครงการฯ สํารองปริมาณการใชไฟฟาใน
ระหวางการกอสราง 

12 40.00 1 

3 การไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนเพ่ือ
ปองกันกระแสไฟฟาขัดของ 

13 43.33 1 

4 ภาครัฐและเจาของโครงการรวมกันหา
พลังงานทดแทน 

18 60.00 4 

 
จากตาราง 18  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟาโดย

ภาพรวม  พบวา  หากมีการดําเนินโครงการฯ  การไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนเพ่ือปองกัน
กระแสไฟฟาขัดของและโครงการฯ สํารองปริมาณการใชไฟฟาในระหวางการกอสราง  คิดเปนรอยละ  
43.33 และ 40 ตามลําดับ รองลงมาคือ ควรแบงสายไฟฟาสําหรับกระเชาไฟฟาและใชในครัวเรือน
ใหแยกจากกัน คิดเปนรอยละ 36.67 และสุดทายภาครัฐและเจาของโครงการรวมกันหาพลังงาน
ทดแทน คิดเปนรอยละ 60 

ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 ดานเศรษฐกิจและสังคม 

จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ
ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ
กอสรางโครงการฯ  ในประเด็นหลักสําคัญ คือ  หากมีการกอสรางโครงการขึ้นจริง  การ
ดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพในชุมชนจะเกิดผลกระทบและเกิดการเปล่ียนแปลงไปมากนอย
เพียงใด  เพราะในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจในชุมชนและการประกอบอาชีพยังเปนแบบดั้งเดิม  หา
เชากินคํ่า  ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและและรับจาง  ซ่ึงรายไดสวน
ใหญผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ  และหากโครงการกระเชาลอยฟาโดยไมมีสถานียอยใน
หมูบาน  ยอมไมเกิดประโยชนดานเศรษฐกิจแตอยางใด  ท้ังยังเปผลกระทบดานลบตอชุมชนเร่ือง
สูญเสียพื้นท่ีปาตนน้ํา  ชาวบานอาจไมไดใชประโยชนจากปาตนน้ําและพื้นท่ีเกษตรกรรม  สงผล
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ใหมีรายไดลดลง เกิดปญหาอพยพยายถ่ิน  ขาดความรวมมือ  มีความเห็นแกประโยชนสวนตน
มากข้ึน  ดังนั้นหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

 1. ใหผู รับผิดชอบโครงการสงเสริมดานอาชีพใหแกชาวบานเพื่อ
ทดแทนหรือชดเชยรายไดท่ีอาจจะสูญหายหากมีโครงการฯ 
 2. ขอใหชาวบานมีสวนรวมกับโครงการในการสํารวจทุกข้ันตอน
โครงการ หากเสาหรือสถานีไปกระทบกับพื้นท่ีปาชุมชนหรือพื้นท่ีอยูอาศัยขอใหยืดหยุนไปตาม
ความเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ และใหทําร้ัวกั้นแบงพื้นท่ีอยางชัดเจน โดยให
ชาวบานชวยดูแลพื้นท่ีนั้น    
 3. การรับคนงานในการกอสรางขอใหพิจารณาแรงงานในชุมชนท่ี
ไดรับผลกระทบกอน  เพื่อสรางรายไดในแกคนในชุมชน   
 4. ขอใหหมูบานแมเลามีสวนรวมในการบริหารจัดการดานผลตอบแทน
เชน  การเชาพื้นท่ีต้ังเสา  เพื่อนําเงินภาษีใหแกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําเงินมาพัฒนาหมูบาน 
 5. สถานีตนทางและสถานีปลายทางขอใหผูรับผิดชอบจัดสรรพื้นท่ีขาย
ของท่ีระลึกหรือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชาวบานท่ีไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 
 6. ขอใหหลีกเล่ียงการกอสรางใกลหรือมีลักษณะขามเหนือศีรษะ
บริเวณสถานท่ีศักดิสิทธ์ิเชน วัดและโบสถ 
 7. จัดต้ังเครือขายเฝาระวังปญหาทางสังคมจากบุคคลและวัฒนธรรม
ภายนอก  
 8. สงเสริมการมีสวนรวมจากคนในชุมชนดานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหมูบาน  การจัดระเบียบทางังคม  การตั้งกฎกติกาภายในหมูบาน 
 9. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง     
เพื่อเปนแบบอยางของการปรับประยุกตเทคโนโลยีท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานเศรษฐกิจและสังคม  ชาวบานแมเลา
ไดจัดสําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 19 
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          ตาราง 19  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม   

ลําดับท่ี ดานเศรษฐกิจและสังคม ความถ่ี รอยละ ลําดับ
ความสําคัญ 

1 จัดหาอาชีพเสริมท่ีทดแทนรายไดจากการ
เพาะปลูกและการขายของท่ีระลึกริมทาง 

14 46.67 3 

2 หากการกอสรางเสร็จส้ินใหชุมชนมีหุนสวน
จากรายได เพือ่นําเงินมาพัฒนาหมูบาน 

22 73.33 1 

3 โครงการฯ ควรจางแรงงานในทองถ่ินแทนการ
จางแรงงานตางถ่ินตามความเหมาะสม 

16 53.33 2 

4 สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 16 53.33 4 
5 อ่ืนๆ ไดแก ควรจัดสรางสถานีข้ึนลงบริเวณ

หมูบานสงเสริมการใชชีวติแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 3.33 5 

 
จากตาราง 19  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม  

โดยภาพรวม  พบวา  หากมีการดําเนินโครงการฯ  เสร็จส้ินจะตองใหชุมชนมีหุนสวนจากรายได 
เพื่อนําเงินมาพัฒนาหมูบาน  คิดเปนรอยละ  73.33  รองลงมาคือ  ควรจางแรงงานในทองถ่ินแทน
การจางแรงงานตางถ่ินตามความเหมาะสมและจัดหาอาชีพเสริมท่ีทดแทนรายไดจากการเพาะปลูก
และการขายของท่ีระลึกริมทาง  คิดเปนรอยละ  53.33  และ  46.67  ตามลําดับ  อีกท้ังยังเสนอแนะ
ใหสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน  จัดสรางสถานีข้ึนลงบริเวณหมูบาน และสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเปนรอยละ  53.33 และ  3.33  ตามลําดับ 

ดานสาธารณสุข 
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ  ดานสาธารณสุข 

โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกอสรางโครงการฯ            
ในประเด็นหลักสําคัญ คือ ปจจุบันการบริการดานสาธารณสุขไมเพียงพอตอความตองการทั้งสถานี
อนามัยตําบลปาแปและโรงพยาบาลแมแตง ในดานแพทยและเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ซ่ึงหมูบาน    
แมเลา มีระยะหางไกลจากหมูบาน เพราะมีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะแรงงานตางชาติท่ี
เขามาอาศัยในแตละหมูบาน  ชาวบานคาดวาหากเกิดอุบัติเหตุท้ังในระหวางการกอสรางและเปด
ดําเนินการ  อาจไมไดรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตนอยางทันทวงที  ดังนั้นหากจะมีการกอสรางข้ึนจริง
ชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 
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1. บุคคลภายนอกท่ีเขามาทํางานในหมูบานจะตองมีใบรับรองแพทย 
2. จัดทําทะเบียนประวัติแรงงานตางถ่ิน 
3. ดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรคจากคนงานกอสรางเพ่ือมิใหเกิดโรค

ระบาดหรือโรคติดตอรายแรง 
4. จัดสงเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพใหคนในหมูบานและใหความรู

เกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ  การจัดการขยะในชุมชนที่ถูกตองและการปฐมพยาบาล
ผูปวยเบ้ืองตน 

5. กรณีจุดกอสรางเสารับน้ําหนักสายเคเบิล ซ่ึงจุดท่ีต้ังเสาอาจอยูในชุมชนหรือ
พื้นท่ีปาใหบริษัทดําเนินการจัดเก็บขยะและเศษวัสดุท้ังหมดออกจากพ้ืนท่ีกอสราง  

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานสาธารณสุข ชาวบานแมเลาไดจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 20 
 
ตาราง  20  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานสาธารณสุข 

ลําดับท่ี ดานสาธารณสุข ความถ่ี รอยละ ลําดับ
ความสําคัญ 

1  ในระหวางการกอสรางควรจัดทําทะเบียนคัดกรอง
และตรวจโรคแรงงานตางถ่ิน 

9 30.00 3 

2 จัดระบบการจดัการขยะและของเสียในชุมชนใหได
มาตรฐาน 

11 36.67 2 

3 ขยายการบริการดานสาธารณสุขระหวางและหลัง
การกอสรางใหท่ัวถึง 

10 33.33 1 

4 มีแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางและหลังการ
กอสราง 

12 40.00 4 

5 อ่ืนๆ ไดแก  ใหจัดหมอพยาบาลดูแลรักษาชาวบาน
ภายในหมูบานแมเลา 

1 3.33 5 

 
จากตาราง  20  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานสาธารณสุข โดย

ภาพรวม  พบวา  หากมีการดําเนินโครงการฯ  ควรขยายการบริการดานสาธารณสุขระหวางและ
หลังการกอสรางใหท่ัวถึง  คิดเปนรอยละ  33.33 รองลงมาคือ  จัดระบบการจัดการขยะและของเสีย
ในชุมชนใหไดมาตรฐานคิดเปนรอยละ  36.67  อีกท้ังในระหวางการกอสรางควรจัดทําทะเบียนคัด
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กรองและตรวจโรคแรงงานตางถ่ิน  มีแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางและหลังการกอสรางและ 
คิดเปนรอยละ  30 และ40  ตามลําดับ สุดทายคือ  ควรจัดแพทยพยาบาลดูแลรักษาชาวบานภายใน
หมูบานแมเลา  คิดเปนรอยละ  3.33 

ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ 
   จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ  ดานการ
ทองเท่ียวและสุนทรียภาพ  โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
กอสรางโครงการฯ  ในประเด็นหลักสําคัญ คือ รายไดจากการขายของท่ีระลึกลดลง  สถานท่ี
ทองเท่ียวในหมูบานไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง  น้ําพุรอนโปงเดือดไมไดรับความนิยม
ลงหรือแทบจะไมมีนักทองเท่ียวเลย  อีกท้ังเสาและสายเคเบ้ิลยังบดบังทัศนียภาพท่ีสวยงามของปาไม
และธรรมชาติท่ีสวยงามตลอดเสนทางของโครงการ  ซ่ึงชาวบานคิดวาเปนส่ิงแปลกปลอมและหาก
จะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1. สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวในบานแมเลาใหนักทองเท่ียว  โดยการจัด
โปรแกรมการทองเท่ียวในหมูบานและใหชาวบานมีสวนรวมในการบริหารจดัการ  เพือ่การกระจายได
สูชุมชน 

2. จัดทําขอมูลประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและแหลงโบราณสถาน
ตามเสนทางท่ีกระเชาพาดผาน 

3. ตกแตงหรือจัดสภาพแวดลอมบริเวณสารับน้ําหนักใหกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ 

4. จัดแสดงสัญลักษณแหลงทองเท่ียวและแหลงโบราณสถานท่ีสามารถ
มองเห็นไดขณะโดยสารกระเชา 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ ชาวบานแมเลา
ไดจัดสําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 21 
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ตาราง  21  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ลําดับท่ี ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ ความถ่ี รอยละ ลําดับ
ความสําคัญ 

1 สงเสริมประชาสัมพันธและจัดโปรแกรมการ
ทองเท่ียวในหมูบานแมเลา   

14 46.67 2 

2 ใหชาวบานเปนผูดําเนินการบริการนักทองเท่ียว
รวมกัน 

13 43.33 1 

3 จัดสภาพแวดลอมของเสาโครงเหล็กและสถานีให
กลมกลืนกับธรรมชาติ 

21 70.00 4 

4 เตรียมความพรอมใหชุมชนเชน การอบรมมัคคุเทศก
ทองถ่ิน การอบรมภาษาตางประเทศ  เปนตน 

14 46.67 3 

5 อ่ืนๆ ไดแก  การสงเสริมการจําหนายสินคาหนึ่ง
ตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑของชาวบาน 

1 3.33 5 

 
จากตาราง  21  แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดาน โดยภาพรวม  ดาน

การทองเท่ียวและสุนทรียภาพพบวา  หากมีการดําเนินโครงการฯ  ควรใหชาวบานเปนผูดําเนินการ
บริการนักทองเท่ียวรวมกัน  คิดเปนรอยละ  43.33  รองลงมาคือ  สงเสริมประชาสัมพันธและจัด
โปรแกรมการทองเท่ียวในหมูบานแมเลา  และเตรียมความพรอมใหชุมชนเชน การอบรมมัคคุเทศก
ทองถ่ิน การอบรมภาษาตางประเทศ  คิดเปนรอยละ  46.67  และจัดสภาพแวดลอมของเสาโครง
เหล็กและสถานีใหกลมกลืนกับธรรมชาติ  คิดเปนรอยละ 70 สุดทายควรสงเสริมการจําหนายสินคา
หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑของชาวบาน  คิดเปนรอยละ  3.33 


