บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวก
และทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน และศึกษา
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการฯ ในพื้นที่พื้นที่ศึกษาบานแมเลา
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาตามขอบเขตเนื้อหาที่ได
กําหนดไว โดยเนนการศึกษาในเชิงคุณภาพอาศัยการสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุมยอย
กับ ชาวบ า นทั้ ง ผู นํ า ชุ ม ชน หั ว หน า ครั ว เรื อ นและตั ว แทนกลุ ม ผลประโยชน ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ใ ช
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เข า มาช ว ยเพื่ อ ให เ ห็ น ผลกระทบทางสั ง คมจากการกํ า หนดระดั บ
ผลกระทบในปจจุบันและหากมีโครงการฯ เกิดขึ้น 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 ทรัพยากรการทองเที่ยว
2. บริบทโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน
2.1 ระบบไฟฟาหลัก
2.2 สถานีการใหบริการและพื้นที่ผาน
3. การประเมินผลกระทบทางสังคม
3.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.2 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
4 แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ
4.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
4.2 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
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4.3 มาตรการเพื่อลดผลกระทบในสวนของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เจาของโครงการ
บริบทชุมชน
ประวัติความเปนมาของชุมชน
บานแมเลาเริ่มกอตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 โดยมีชาวบานอพยพเขามาทําการเกษตร
ในขณะนั้ น มี เ พี ย งไม กี่ ค รั ว เรื อ น อาศั ย อยู ต ามที่ ร าบเชิ ง เขา โดยใช น้ํ า แม เ ลาเป น สายหลั ก ทํ า
การเกษตร ชื่อของหมูบานมาจากชื่อของแมน้ําเสนนี้ในยุคแรกที่เขามามีชาวบานอาศัยอยู 2 หมวด
คือปางมะไฟ ตั้งอยูเสนทางไปน้ําพุรอนโปงเดือด และทุงจอตั้งอยูติดกับแมน้ําเลา มีการคาขาย
ติดตอกับหมูบานอื่นที่ไกลออกไป นอกจากนี้ยังมีชนเผาลีซอ ปกาเกอะญอและคนพื้นเมืองอาศัย
เปนที่พักระหวางทาง เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้นยังไมสะดวก ภายหลังไดมีการตัดสายถนน
แมมาลัย-ปาย ใหการเดินทางสะดวกสบายขึ้น จึงเริ่มมีการขยายหมูบานออกไปเรื่อยๆ ชาวบาน
เชื่อกันวาในบริเวณที่ตั้งของหมูบานนี้ เดิมคงจะเคยเปนที่อาศัยของคนโบราณมากอน อันเนื่องมา
จากชาวบานมักจะพบซากอิฐ และขาวของเครื่องใชในสมัยโบราณ รวมทั้งซากวัดรางโบราณอีกหลาย
แหง แตไมทราบวาในยุคสมัยใด ปจจุบันกรมศิลปากรไดเขามาขุดสอบ ซากโบราณสถานบริเวณวัด
พระธาตุสองดวง ปางมะไฟ และอยูในระหวางการตรวจสอบอยู จนถึงปจจุบันหมูบานแมเลามีการ
ตั้งถิ่นฐานอาศัยและที่ทํากิน โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร แบงเปนที่อยู
อาศัย 150 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 5,000 ไร การเดินทางมายังหมูบานจาก
ตัวเมืองเชียงใหมระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 1095 (เสนแมมาลัยปาย) ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 42 ถึง 44 หมูบานอยูหางจากตัวอําเภอแมแตง 50 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง มีรถประจําทางผานหมูบานสายเชียงใหม-แมฮองสอน
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
บานแมแสะ หมูที่ 8 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง
ทิศใต
ติดตอกับ
บานปางลัน หมูที่ 6 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลแมกาย อําเภอแมแตง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลโปงสา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่สําคัญและถือเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิต
ของคนในชุมชนบานแมเลา ผูศึกษาขอแบงเนื้อหาออกเปน 2 ประเด็นคือ
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1. ทรัพยากรปาไม
นับ เปน ทรัพ ยากรสํา คัญ ของชุม ชน จากที่ตั้งทางภูมิศาสตรของหมูบานที่มี
อาณาเขตติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ ซึ่งสภาพปาเปนเขาสูงชัน ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล ตั้งแต 650 – 2,005 เมตร มีเนื้อที่ปาโดยประมาณ 9,000 ไร สวนใหญเปนปาดิบชื้น
ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ ปาสนเขา และปาเต็งรัง มีไมไผขึ้นหนาแนน ทั้งไผซาง ไผไร ไผบงและ
ไผขาวหลาม นอกจากนั้นยังมีไมเต็ง ไมพลวงและไมเหียง ที่ถือเปนพรรณไมสําคัญในปาเต็งรัง
โดยลักษณะทางกายภาพของปา เปนภูเขาสลับซับซอนและสามารถจําแนกชนิดของปาไดดังนี้
1. ปาดิบชื้น พบบริเวณริมหวยใหญ มีน้ําไหลตลอดป เชน หวยแมยะ
หวยแมเลา หวยแมสา หวยแมจอก มีพรรณไมขนาดใหญ และกลวยไมปาชนิดหายากหลายชนิด
เชน ไทร กฤษณา ตงขี้มอด กุมน้ํา ไกแดง ไครน้ํา เปนตน
2. ปาดิบเขา พบโดยทั่วไปตามภูเขาสูงตั้งแตระดับทะเล ตั้งแต 800
เมตรขึ้นไป ไมชั้นลางพวกตนเมี่ยงและพวกหญาตาง ๆ พรรณไมที่พบ เชน กระทุมนา กัดลิ้น
กอขาว กําลังเสือโครง ตะคร้ํา เปลาใหญ เปนตน
3. ปาเบญจพรรณพบบริเวณตอนใตของเขตรักษาพันธุสัตวปาและ
ทางดานทิศเหนือติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ําปาย พบไมสัก พรรณไมที่พบ เชน กระบอก
เก็ดแดง เก็ดดํา ตะครอ ตะแบกใหญ ติ้วขาว เพกา เปนตน
4. ปาสนเขาและปาเต็งรัง พบตอนบนของพื้นที่ที่มีความสูงมาก ๆ ตาม
เทือกเขา เปนสนสองใบ สนสามใบ เต็ง-รัง พบพรรณไม เชน กอเงาะ กอแงะ กอแพะ เต็ง(แงะ)
ทองกวาว มะตูม ยางนา ยางพลวง เปนตน
ทรัพยากรปาไมถือเปนทรัพยากรที่สําคัญของหมูบานแมเลาดวยลักษณะทาง
กายภาพที่ มี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า แม เ ลา-แม แ สะ ชาวบ า นจึ ง สามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาไมได เชน การหาของปาทั้งอาหารและสมุนไพรพื้นบาน โดยมีกฏ
ระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากปาอยางชัดเจนเชน หามตัดไมทําลายปาหรือลักลอบนําพรรณ
พืชในปาสวงนออกไปจําหนาย ซึ่งหากมีความจําเปนตองการไมมาใชประโยชนมนหมูบาน จะตอง
ไดรับความยินยอมจากเจาหนาของเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะและคณะกรรมการหมูบานกอน
ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําของชุมชนบานแมเลาที่สําคัญคือ ลําหวยแมเลา ที่มีตนกําเนิดจาก
ดอยแมยะไหลผานกลางหมูบานเปนระยะทาง 20 กิโลเมตร ที่ไหลผานโดยใหความชุมชื้นแก
ชุมชนตลอดทั้งปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในอดีตชาวบานใชประโยชนจากลําหวยแมเลาในการ
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บริโภคและใชในครัวเรือน ซักลางทําความสะอาดเสื้อผาและรางกาย รวมทั้งใชในรดน้ําพืชผัก
สวนครัวและพื้นที่ปลูกขาว ซึ่งหากตองการน้ําดื่มจะตองผานการกรองและฆาเชื้อโรคกอน
แตในปจจุบันชาวบานไดรับความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลปาแป
ในการสรางระบบน้ําประปาภูเขา 1 แหงที่หลอเลี้ยงชุมชนไดอยางพอเพียง จึงทําใหชาวบานมี
ความสะดวกสบายในการใชน้ํามากขึ้น อีกทั้งชาวบานนิยมดื่มน้ําบรรจุถังโดยไมตองกรองน้ําเพื่อ
ใชดื่มเหมือนแตกอน ซึ่งยังคงใชประโยชนจากลําหวยแมเลาในดานอื่น เชน การใชประโยชนจาก
การผั น น้ํ า เพื่ อ ใช ใ นพื้ น ที่ เ กษตรกรรม การจั บ ปลาหรื อ สั ต ว น้ํ า เพื่ อ นํ า มาบริ โ ภค โดยการใช
เครื่องมือหาปลาพื้นบาน เชน แห สวิง เบ็ด ไซ และคณะกรรมการหมูบานไดกําหนดเขตรักษา
พันธุปลาเปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษปลาและสัตวน้ํา
ในลําหวยแมเลา ซึ่งคณะกรรมการหมูบานไดกําหนดเขตรักษาพันธุปลาและบทลงโทษอยางชัดเจน
เชน หามช็อต หรือระเบิดปลาหรือสัตวน้ําในลําหวยแมเลาเด็ดขาด ผลจากกําหนดเขตอนุรักษพันธุ
ปลาในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาทําใหมีปลาในลําหวยแมเลาที่มีหลากหลายชนิด ซึ่งสวนใหญเปนปลา
ธรรมชาติเชน ปลากริม ปลาซิวหนวดยาว ปลามูด ปลากระทิง และปลานางอาว เปนตน ปลาดังกลาว
ชาวบานสามารถนํามารับประทานได หากอยูนอกเขตอนุรักษพันธุปลาและนิยมจับมาเพื่อการ
บริ โ ภคในครั ว เรื อ นเท า นั้ น ทั้ ง นี้ ลํ า ห ว ยแม เ ลาได ไ หลผ า นกลางหมู บ า นที่ ไ หลผ า นตลอด
สภาพของลําหวยแมเลาจะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเชน มีสีขุนและมีปริมาณน้ํามากในชวงฤดู
ฝน หรือหากมีการตอกเสาไฟฟาในชวงที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมาใหบริการเดินสายไฟเขาไปใน
หยอมบานหัวเลาเปนระยะเวลา 1 สัปดาห น้ําในลําหวยก็จะเปลี่ยนเปนสีขุนแดงอยางเห็นไดชัด
ทั้งนี้ ลําหวยแมเลายังถือเปนทรัพยากรสําคัญอยางหนึ่งที่สงผลใหเกิดความชุมชื้นภายในหมูบาน
ชวยใหมีอุณหภูมิที่เย็นสบายและสะดวกตอการใชประโยชนเปนอยางยิ่ง
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ภาพที่ 4.1 หนวยพิทักษปาแมแสะ

ภาพที่ 2 หนวยพิทักษปาแมแสะ

ภาพที่ 3 หวยแมเลาที่ไหลผานหมูบาน
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เศรษฐกิจในชุมชน
1. การทําเกษตรกรรม ถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนรายไดหลักของชุมชนเนื่องจาก
ชุมชนบานแมเลาตั้งอยูบริเวณเชิงเขาที่สลับซับซอนและมีอาณาเขตติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปาแม
เลา-แมแสะ จึงสงใหเปนดินมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพการทําสวน
เมี่ยง รายไดจากการประกอบอาชีพเฉลี่ย 40,883.45 บาท/คน/ป อาชีพการปลูกเมี่ยงใน 1 ปสามารถ
เก็บเมี่ยงไดถึง 4 ครั้ง แตละครั้งจะเก็บขายเปนกํา เฉลี่ยขายกิโลกรัมละ 9 บาท บางครอบครัว
นิยมขายใหกับพอคาคนกลาง คิดเฉลี่ยขายเมี่ยงจํานวน 1,000 กํา จะขายในกิโลกรัมละ 10 บาท ทัง้ นี้
ราคาจะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ แตโดยเฉลี่ยราคาขายเมี่ยงจะขายในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท
นอกจากนี้ชาวบานแมเลาที่เปนชนเผาปกาเกอะญอยังปลูกขาวไร เพื่อปลูกไวกิน หากเหลือจึงนําไป
ขายภายในหมูบาน โดยการปลูก ขาวของชาวบ าน แมเ ลาจะเปนการปลูกแบบปลอดสารเคมี
โดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก สัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชนคือ วัวและควาย
2. การรับจาง ถือเปนอาชีพเสริมของชาวบานที่มีความสําคัญ เพราะชวยทําใหสงเสริม
รายไดจากการวางงานนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมหรือกรณีที่ไมมีที่ดินทํากิน การรับจางใน
หมูบานสวนใหญจะเปนการรับจางทั่วไปเชน รับจางเก็บเมี่ยง การถางพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูก
หรือการหาของปา รายไดจากการรับจางจะไดประมาณ 120-150 บาท ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน
ที่ทํา นอกจากนี้ยังมีบางครอบครัวที่ไปรับจางภายในตัวเมืองแมแตงและเมืองเชียงใหม ซึ่งจะเปน
ลั ก ษณะการรั บ จ า งแบบไปเช า เย็ น กลั บ และบางครอบครั ว ไปทํ า งานรั บ จ า งในกรุ ง เทพและ
ตางจังหวัด จะกลับมาบานในชวงเทศกาลและวันหยุดเทานั้น
3. การคาขาย สวนใหญในหมูบานเปนการคาขายสิ่งจําเปนและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน โดยรานคาภายในหมูบานแมเลามีทั้งหมด 7 ราน สวนใหญซื้อสินคาจากตลาด
แมมาลัย อ.แมแตง มาขายใหคนในหมูบาน เชนเครื่องใชในครัวเรือน อาหารสําเร็จรูป และบาน
แมเลารานขายของริมทางทั้งหมด 3 ราน สวนใหญเปนผลผลิตจากปาเชน ไมเกี๊ยะ หนอไม เห็ด
ปลีกลวย สะคาน น้ําผึ้ง เปนตน ซึ่งจะเปนผลผลิตตามฤดูกาลนั้นๆ รายไดจากการขายของริมทาง
เปนรายไดที่ไมแนนอน เจาของรานนิยมนําของปาไปขายในชวงเทศกาลทองเที่ยวในหมูบาน
มากกวา เชน บริเวณน้ําตกโปงเดือด ในชวงระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนธันวาคม มกราคมและ
เมษายน เปนชวงเวลาที่มีนักทองเที่ยวผานไปมาแลวแวะซื้อเปนของที่ระลึกทั้งของที่ระลึกที่เปน
ผลผลิตจากปาและงานหัตถกรรมของกลุมอาชีพในหมูบาน เชน ผาทอกะเหรี่ยง พวงกุญแจและ
ไมกวาด เปนตน
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ภาพที่ 4 ชาวบานเก็บเมี่ยง

ภาพที่ 5 การปลูกขาว

ภาพที่ 6 การเลี้ยงวัวและการจําหนายของปา
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ระบบสังคมและความสัมพันธในชุมชน
ชุมชนบานแมเลา ประกอบดวยคนพื้นเมืองและชนเผาปกาเกอะญอที่อาศัยอยูรวมกันมี
ประชากรทั้งหมด 487 คน 187 ครัวเรือน แบงเปนเพศชาย 236 คน เพศหญิง 224 คน มีการ
จําแนกพื้นที่ตั้งบานออกเปน 10 หยอมบาน ตารางที่ 4.1
ตาราง 1 แสดงการจําแนกพืน้ ที่ตั้งบานของชาวบานแมเลา
หยอมที่
ชื่อ
1
บานแมเลา
2
บานปางแฟน
3
บานทุงจอ
4
บานภูผาฟาน้ํา
5
บานโปงเดือด
6
บานปางมะไฟ
7
บานหัวเลา
8
บานปางปอก
9
บานปางกลาง
10
บานปางสะบันงา
รวม

จํานวนครัวเรือน
40
17
13
10
7
30
50
5
12
17
187
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ตาราง 2 ประชากรในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง
ชวงอายุประชากร
จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (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
มากกวา60ปเต็มขึ้นไป
รวมทั้งหมด

2
4
9
10
13
13
133
41
38
236

2
2
10
20
10
13
107
29
31
224

จํานวนรวม (คน)
4
6
19
30
23
26
240
70
69
487

ที่มา : ขอมูลจาก ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ( จปฐ.) ป 2550 ขององคการบริหารสวนตําบลปาแป
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
การตั้ ง ถิ่ น ฐานของชาวบ า นแม เ ลาจะยึ ด ถื อ ตามบรรพบุ รุษ และอาศั ย อยู ใ กล เ ครื อ ญาติ
เดียวกัน ถึงแมจะมีถึง 10 หยอมบาน แตชาวบานทุกครัวเรือนตางอาศัยอยูรวมกันอยางสันติ
เคารพในกฏระเบี ย บของหมู บ า น และให ค วามนั บ ถื อ ผู ใ หญ บ า นที่ มี ว าระการทํ า งาน 5 ป
ถือเปนบุคคลสําคัญในการติดตอกับหนวยงานราชการและเปนผูนําดานการพัฒนาหมูบาน ทั้งนี้
ผูใหญบานจะมาจากการเลือกตั้งของชาวบาน โดยตั้งแตเริ่มกอตั้งหมูบานมีผูใหญบานทั้งหมด 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 เชื้อหมน
ป พ.ศ. 2531- 2548
6. นายบุญทรัพย เชื้ออินทร
ป พ.ศ.2548 -ปจจุบัน
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โครงสรางการบริหารงานพัฒนาหมูบานจะไดรับความชวยเหลือและสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลปาแป ที่ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนคอนกรีต
ไฟฟาใชในครัวเรื่อนที่มีทั้งกระแสไฟฟาที่ไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาคและระบบไฟฟาแบบใช
แผงโซลาเซลล สะพานในหมูบานและตูโทรศัพทสาธารณะจํานวน 2 อยางไรก็ตามองคการบริการ
สวนตําบลปาแปถือเปนหนวยงานที่สําคัญในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหมูบาน โดยการ
สนับสนุนทุนทางสังคม เพื่อใหชาวบานแมเลาสามารถพึ่งพาตนเองได ครัวเรือนมีการออมเงิน
รอยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด เยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ
15-60 ป สามารถอานออกเขียนได รอยละ 95.20 ดวยกระบวนการรวมกลุมบริหารเงินทุนใน
หมูบานใหเกิดการหมุนเวียนและใชประโยชนอยางคุมคาและใหความเปนธรรมแกชาวบาน โดย
ทุนทางสังคมของบานแมเลามีทั้งหมด 3 กลุมคือ
1. กองทุนหมูบานแมเลา ไดรับการจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2544 ได รับ เงิน จั ด สรรเมื่ อวั น ที่ 31 สิ งหาคม 2544 จํ า นวน 1,000,000 บาท จ า ยใหกู จํ า นวน
980,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท ผลกําไรจากการกูตั้งแตป 2544-2549 ไดเงินจํานวน 53,598.19
บาท มีสมาชิกทั้งหมด 95 คน แบงเปนเพศชาย 41 คน และเพศหญิงหญิง 54 คน มีคณะกรรมการ 9
คน สมาชิกทําการกูเงินมีจํานวน 55 คน เงินฝากสัจจะตั้งแตป 2544-2549 มีจํานวนทั้งหมดจํานวน
64,193.43 บาท
2. กลุมออมทรัพย ในโครงการแกไขปญหาความยากจน( ก.ข.ค.จ.) จัดตั้งเมื่อวันที่
12 สิงหาคม พ.ศ.2538 มีสมาชิกทั้งหมด 70 คน แบงเปนเพศชาย 24 คน เพศหญิง 46 คน ไดรับเงิน
จัดสรรจํานวน 28,000 บาท มีดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณการเกษตรปาแป ตั้งแตป พ.ศ.2538-2549
รวม 4,238 บาท ดําเนินการชวยเหลือตามโครงการของหมูบาน โดยคณะกรรมการหมูบานเปน
ผูดําเนินการ มีการออมสะสมทรัพยตั้งแตป พ.ศ. 2538-2549 รวมเปนเงินจํานวน 112,140 บาท
3. กลุมทอผาบานหัวเลา เกิดจากแนวคิดความสนใจในการพัฒนาฝมือและการอนุรักษ
วัฒนธรรมของชาวบานหัวเลา กลุมผูสนใจ ตลอดจนเพื่อลดการวางงานตามฤดูกาลหลังการทํานา
และการหารายไดเสริ มของครองครัว การดําเนินการระยะแรกๆ เป นไปดว ยความยากลําบาก
เนื่องจากกลุมขาดความชํานาญ ขั้นตอนวิธีการ ฝมือทอผา แรงงานและคุณภาพเกี่ยวกับงานฝมือ
ตลอดจนไมมีตลาดรองรับ พอมาระยะหลังมีการประชาสัมพันธ ผาทอดวยมือและแหลงทองเที่ยวที่
บานหัวเลา โดยองคการบริหารสวนตําบลปาแปไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษหัตถกรรม
ของชนเผาปกาเกอะญอจึงไดชวยประชาสัมพันธแกนักทองเที่ยว หลังจากนั้นจึงเริ่มมีนักทองเที่ยว
เขามาซื้อสินคาและชวยเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัวและเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน และ
เกิดการพัฒนางานหัตถกรรมภายในกลุมทอผาบานหัว ปจจุบันการดําเนินการของกลุมทอผาไดรับ
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ความสําเร็จ จึงรวมกันจัดตั้งทํารานคาชุมชนจําหนายสินคาหัตถกรรมประจําชนเผาปกาเกอะญอแก
นักทองเที่ยวในชวงฤดูหนาวและกลุมทัศนศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทอผาที่เปนเอกลักษณตน
นอกจากนี้ภายใตการปกครองของชุมชนบานแมเลา ยังมีกฏระเบียบและบทลงโทษของ
หมูบานที่ไดรับการประชุมหารือใหคนในหมูบานไดกําหนด รวมกันพิจารณาและรับทราบเปนกฏ
ขอบังคับของหมูบาน ถือเปนกฏควบคุมความประพฤติของชาวบาน คือ
1. หามชอต ใชยาเบื่อ ระเบิด ปลาหรือสัตวน้ําใดๆ ในแมน้ําเด็ดขาด
2. หามลาสัตวปาทุกชนิด
3. หามยิงปนในหมูบาน หรือสถานที่สาธารณะ
4. หามนําไม ไผหรือไม ไผ หนุมที่ใช ทําตอก ออกไปจําหน ายนอกพื้นที่ (นอกจากได แปร
รูปแลว)
5. หามบุคคลหมูบานอื่นเขามาหาพืชผักธรรมชาติ (หนอไม ไผ ตนกลวย ผักกูด)และผัก
อื่นๆ ที่ขึ้นภายในเขตบริเวณหมู 5 บานแมเลาออกไปจําหนาย (นอกจากซื้อเขามาหรือ
นําไปปรุงอาหารเทานั้น)
6. หามนํากลวยไม เฟรนหลวง กระเชาสีดา ที่เปนพืชพรรณในธรรมชาติที่ควรอนุรักษ
ออกไปจําหนาย
7. หามทําลายทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ของหมูบาน เชน ตัดไมทําลายปา ทําไรเลื่อนลอย
เปนตน
บทลงโทษ
1. เรียกมาตักเตือน โดยคณะกรรมการหมูบาน
2. ปรับขั้นต่ํา 500 บาท
3. ปรับสูงสุด 5,000 บาท
4. ดําเนินคดีโดยสงตัวไหกับเจาหนาที่ตํารวจในกรณีทําผิดขอที่ 1-3 (โดยคณะกรรมการ
หมูบานจะเปนคนพิจารณาความผิดนั้นๆ)
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ภาพที่ 7 สะพานในหมูบาน

ภาพที่ 8 ปมน้าํ มันประจําหมูบาน

ภาพที่ 9 โรงเรียนบานแมเลา
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สวนความสัมพันธของคนในชุมชนบานแมเลา เปนความสัมพันธที่มีความใกลชิดระหวาง
ญาติพี่นองของคนพื้นเมืองและคนปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง ถึงแมจะมีเชื้อสายที่แตกตางกันแต
เมื่อไดมาอยูหมูบานเดียวกัน ไดรวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง
และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนในหมูบานรวมกัน จึงเกิดความสัมพันธ ความผูกพัน และ
ความมีน้ําใจตอกัน สิ่งหนึ่งที่ถือเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธของคนในหมูบานคือ ศาสนา
ชาวบานนับถือศาสนาคริสตจํานวน 30 ครัวเรือน ทุกวันอาทิตยชาวบานที่นับถือศาสนาคริสตจะ
มาชุมนุมกันที่โบสถ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธจํานวน 157 ครัวเรือน
ศาสนาสถานที่สําคัญในหมูบานแมเลา มีทั้งหมด 5 แหง คือ วัดแมเลา เปนวัดมหานิกายประจํา
หมูบาน ปจจุบันมีพระสงฆจําพรรษาอยู 1 รูป สํานักสงฆวัดปาโปงเดือด สํานักสงฆหัวเลาและ
วัดพระธาตุสองดวงปางมะไฟ เปนวัดฝายธรรมยุตนิกาย มีปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เคารพ
สักการะของประชาชนในชุมชนแถบนี้ ตั้งอยูใกลกับหมูบานปางมะไฟ ตําบลปาแป อําเภอแม
แตง ประวัติความเปนมาของพระธาตุเจดียแหงนี้ไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด แตกลาวกันวาเปน
พระธาตุเจดียที่เกาแกมานานแลว มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ดังนั้นใน พ.ศ. 2550 พระโสภณธรรม
สาร เจ า อาวาสวั ด ป า ดาราภิ ร มย แ ละเจ า คณะอํ า เภอแม ริ ม พร อ มศรั ท ธาประชาชนได ทํ า การ
บูรณปฏิสังขรณขึ้นใหมในสภาพที่ปรากฏในปจจุบัน ลักษณะเปนเจดียทรงระฆังขนาดเล็กที่ตั้งอยู
บนฐานไพทีและมีเจดียบริวารตั้งอยูที่มุมทิศทั้งสี่ ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการดําเนินการขึ้น
ทะเบียนเปนวัด สุดทายคือพุทธสถานภูผาฟาน้ําของกลุมสันติอโศก ดวยลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่
เปนหยอมบาน ชาวบานจึงนิยมทําบุญตามศาสนาสถานที่อยูใกลบาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการศรัทธา
ของชาวบาน โดยชุมชนยังมีความสัมพันธอยู 2 ลักษณะคือ
1. ความสัมพันธทางเครือญาติ
เปนความสัมพันธที่เครือญาติเดียวกันอยูรวมกันในชุมชน มักอาศัยอยูในละแวก
เดียวกัน เปนตระกูลและนับถือศาสนาเดียวกัน มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน แบงปนอาหาร พืชผัก
สวนครัว มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานและมีการพบปะสังสรรคตามงานเทศกาลตางๆ
จากการสัมภาษณผูใหญบาน พบวา ดวยภาวะเศรษฐกิจทําใหคนรุนใหมสวนใหญมักออกไปรับจาง
นอกบาน ทั้งในตัวอําเภอและตางจังหวัดเปนจํานวน 62 ครัวเรือน ชาวบาน จึงทําใหการมีสวนรวม
กิจกรรมรวมกันในหมูบานลดลง แตยังคงความสัมพันธฉันทเครือญาติแบบดั้งเดิม โดยมีวัดและ
โบสถเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน ถึงแมจะตางศาสนาแตยังคงมีปฏิสัมพันธทางสังคมอันดีตอกัน
(นายอําพล สถิตบุญวัฒน คณะกรรมการหมูบาน)
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2. ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน
เนื่องจากชุมชนบานแมเลาสวนใหญดํารงชีวิตแบบเกษตรกรรม การปลูกเมี่ยง(ชา)
และการปลูกขาว แรงงานสวนใหญมาจากคนในหมูบานทั้ง 10 หยอมบานมีทั้งการชวยเหลือแบบเอา
มื้อเอาแรง และการใหคาตอบแทนรายวัน สําหรับความสัมพันธของหมูบานใกลเคียงหรือเพื่อน
บาน ก็ยังคงมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหารและผลผลิตทางการเกษตร อันเปนการแสดงน้ําใจอันดี
ตอกัน นอกจากนี้ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน ยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางความคิดในการ
รวมกันพัฒนา บริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน หรือการระดมความคิดวางแผน
การพัฒนาหมูบาน จึงเปนสวนหรือของความสัมพันธของคนในหมูบานที่ตองอาศัยการบูรณาการ
ความคิดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และจะตองไมกอใหเกิดความคิดแยงภายในหมูบาน โดยจะ
ออกมาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมที่ทางหมูบานแมเลาไดรวมกันปฏิบัติซึ่งเปนการสราง
ความสามัคคีและชวยเหลือรวมมือกันพัฒนาหมูบาน โดยรูปแบบของโครงการจะแบงออกเปน 3
ประเภทคือ
2.1 การพั ฒนาหมูบาน ทางหมูบานแม เลาไดเห็นความสําคัญในการรวมมื อในการ
พัฒนาทุกดาน ทั้งภายในหมูบาน วัด โรงเรียน โดยรวมมือทั้งแรงกายและการระดมทรัพยและสิง่ ของ
ในการจั ดทํ าผ าป า มี การตั ดตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาหมู บ าน คณะกรรมการสถานศึ กษาและ
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
แม เ ลา จั ดงานพ อและวั นแม แ ห งชาติ ซึ่ งเป นการถวายพระพรและแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเปนการสรางสายใยรักใน
ครอบครัว
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2.2.6 งานวันเด็กแหงชาติ ไดรวมกับหนวยงานตางๆ เชน องคการบริหารสวน
ตําบล ปาแป หนวยพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง จัดกิจจกรรมในเด็กรวมแสดงความสามารถ
รวมกันแขงขันกีฬาพื้นบาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนและจักรยานใหเด็กใน
หมูบาน
3. งานอนุรักษสิ่งแวดลอม หมูบานแมเลาไดรวมกับทางโรงเรียนบานแมเลา จัดทําโครงการ
แมเลาสวยดวยมือเรา ซึ่งเปนการรักษาสภาพแสดลอมในหมูบาน โครงการศึกษาธรรมชาติปางแฟน
เปนกิจกรรมที่นําเยาวชนในหมูบานเขาคายอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมมือ
กันปลูกปาและปลูกจิตสํานึกในเยาวชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

ภาพที่ 10 วัดแมเลา

ภาพที่ 11 วัดพระธาตุสองดวงปางมะไฟ
ทรัพยากรการทองเที่ยว
น้ําพุรอนโปงเดือด
น้ํ า พุร อ นโปง เดือ ด อยู ใ นความรับ ผิด ชอบดูแ ลของกรมอุท ยาน
แหง ชาติหวยน้ําดัง ไดรับเลือกใหเปน Unseen in Thailand คาดวาเกิดแบบ น้ําพุรอนไกเซอร
(geyser type) ในขณะที่ทั่วไปเปนบอน้ํารอน (hot pool type)พุน้ํารอนไกเซอรมีอุณหภูมิและแรง
กดดันสูงมากซึ่งจะพุงสูงกวาระดับผิวดินเปนครั้งคราวหรือตลอดเวลา แตการพุงขึ้นของน้ําระดับ
สูงสุดจะเกิดในชวงระยะเวลาที่คงที่ น้ําพุรอนเกิดจากการสะสมของแกสในน้ํารอน ทําใหเกิด
แรงดันสูงกวาปกติ ในขณะที่บอน้ํารอนเกิดจาก น้ํารอนใตดินพุงขึ้นสูผิวดินเกิดเปนแองตื่นๆกระจาย
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อยูทั่วไปน้ําพุรอนจะมีอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ 90-99 อาศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิน้ําใตผิวดิน
ประมาณ170-203 องศาเซลเซียส และทางอุทยานไดจัดใหมีบริการบานพักเปนหลังๆ บออาบน้ํารอน
ทั้งแบบรวมและแยกเดี่ยวมีจุดกางเตน ทุกๆ ปจะมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
ชวงฤดูหนาว ทั้งนี้จากการสรุปรายงานสถิติที่พักอุทยานแหงชาติเปนรายเดือน ตามปงบประมาณ
2551 พบวา อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง เปนอุทยานที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวมากที่สุดใน
จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดใหนักทองเที่ยวเขาพักคางคืนไดสูงสุด 1,134 คน ไปกลับ 850 คน
(www.bangkokbiznews.com/ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551) ซึ่งสามารถสรุปไดตามแผนภูมิรูปภาพที่ 2
แสดงสถิติที่พักในอุทยานแหงชาติหวยน้ําดังตั้งแต ต.ค. 2550-ก.ค. 2551 (หนวยนับเปน/ทั้งหลัง/
หอง/เต็นท)
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ภาพ 12 แสดงสถิติที่พักในอุทยานแหงชาติหวยน้ําดังตั้งแต ต.ค. 2550-ก.ค. 2551
ที่มา : สวนศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551
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น้ําตกหัวเลา
น้ําตกแมเลาเปนน้ําตกตนน้ําแมแตง มีระดับความสูง 6 ชั้น การเดินทางยัง
ไมสะดวกนัก มีธรรมชาติโดยรอบยังคงความสมบูรณอยู ตั้งอยูที่บานหัวเลา แยกจากถนนสายหลัก
เขาไปประมาณ 7 กิโลเมตร ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการดําเนินโครงการจัดใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวของหมูบาน
ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน
ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน อยูบนพื้นที่เหนือระดับน้ําทะเล 700 - 800 เมตร
เปนสวนเอกชน แหงแรกของประเทศ ที่มีการดําเนินงานในลักษณะศูนยศึกษาธรรมชาติ (Nature
Center) หางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กม. พื้นที่ปาสวนใหญเปนปาดิบเขา
พรรณไมที่พบไดทั่วไป ไดแก ไมสกุลกอ ตนมะแฟน ตนสีเสื้อ (ไก) ตนยมหิน ตนทะโล (สารภี
ดอย) ตนรักใหญคาหด ตนมอน ตนพะยอม ตนแดง และพืชสกุลไทรชนิดตางๆ ในสวนของศูนย
ศึกษาธรรมชาติปางแฟน สามารถพบเห็นตัวหรือรองรอยของสัตวปาอยูบางบางชนิด เชน หมูปา
ชะมด หรืออีเห็น กระรอกบินเล็ก กระเล็น และอน เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นสัตวปก ได
เชน ไกปา นกโพระดก นกตั้งลอ นกปรอด นกกินแมลงชนิดตางๆ เชน นกแซงแซง นกพญาไฟ
ใหญ นกกางเขนน้ํา นกกินปลี จากการสังเกตในรอบ 6 ป พบนกมากกวา 100 ชนิด ทั้งนกประจํา
ถิ่น และนกอพยพ และมาสามารถพบผีเสื้อ มากกวา 40 ชนิด ทั้งนี้ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษสภาพแวดลอมในชุมชน ใหคงอยู
ตามธรรมชาติ และเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบนิเวศ โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน ทําสวน
ผลไม โดยไมทําลายระบบนิเวศ ปลูกตนไมฟนฟูสภาพปา ทําแนวกันไฟไหมปา จัดคายธรรมชาติ
ศึกษา และจัดกิจกรรม สิ่งแวดลอม แกนักเรียน และเยาวชนทั่วไป เสริมสรางเครือขายของเยาวชน
เพื่อการอนุรักษ และใหเยาวชนรูคุณคาของธรรมชาติ เกิดความรัก ความหวงแหนในธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม อีกทั้งปลูกฝงใหเยาวชนตระหนักในปญหาที่เกิดจากการทําลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ และมีสวนรวม ในการแกปญหา มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอ
สิ่งแวดลอมเพื่อเผยแพรแนวคิด และประสบการณในดานการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เปาหมายของศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน คือการจัดคายอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดลอมแกเยาวชน
อายุระหวาง 10 -18 ป หนึ่งปจะจัดกิจกรรม 4 - 6 รุน ๆ ละ 40 คน
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ภาพที่ 13 การจัดคายอบรมเชิงปฏิบตั ิการสิ่งแวดลอมแกเยาวชน
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ภาพที่ 14 แสดงแหลงทรัพยากรทองเที่ยวในตําบลปาแป
ที่มา องคกรบริหารตําบลปาแป

ภาพที่ 14 แสดงแหลงทรัพยากรทองเที่ยวในตําบลปาแป
ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลปาแป
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ภาพที่ 15 แสดงหมูที่ 5 บานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ที่มา : นายอําพล สถิตบุญวัฒน กรรมการหมูบ าน
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บริบทโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน เปนการดําเนินงานของ
บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด ที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง การขนสงผูโดยสาร การขนสงสินคา และเพื่อประโยชนทางการ
ทองเที่ยว บริการและการคา ในเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตรมีความเสี่ยงจาก
การเกิดอุบัติเหตุ และความลาชาในการคมนาคมขนสง รวมทั้งยังสิ้นเปลืองน้ํามัน และมลภาวะจาก
เสียง การเรงเครื่องยนตและเขมาควันจํานวนมากขณะเรงขึ้นเขาสูงชันจํานวนมากตลอดเสนทาง
บริษัทจึงมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการขนสงผูโดยสารและสินคาระบบกระเชาโดยมี
เสนทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร และใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยบริษัทจะทําการหาความเปนไปไดในการศึกษา
สํารวจออกแบบ และกอสราง โครงการดังกลาว ตามวัตถุประสงคของบริษัทที่กลาวไวแลวนั้นถือ
เปนการอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลในทองที่ในการเดินทาง ตลอดจนเคลื่อนยายขนสงสินคา
อี ก ทั้ งยั ง สามารถเอื้ อ ประโยชน ตออุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว ตลอดจนเปน การลดระยะเวลา
คาใชจายผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมประเภทอื่นๆ ไดเปนอยางดี
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน กําหนดเสนทางเริ่ม
จากที่สถานีเริ่มตน ที่บานดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ประมาณหลักกิโลเมตร 34
ของถนนสายเชียงใหม – ฝาง ตรงไปยังสถานีอําเภอปาย สถานีอําเภอปางมะผา สถานีดอยกาง
บอกไฟ อํา เภอปางมะผา และสถานีป ลายทางที่บา นปางหมู อํา เภอเมือ ง จัง หวัด แมฮอ งสอน
ซึ่งตั้งแตสถานีตนทางจนถึงสถานีปลายทางจะประกอบดวยเสารับสายเคเบิ้ลทั้ง 2 ลักษณะ ตั้งอยู
ตามภูมิประเทศที่เปนปาไมและภูเขาสูงชัน โดยมีลักษณะของโครงการ เปนโครงการขนสงขนาด
ใหญที่มีความรวดเร็ว และประหยัด ระยะเวลาการดําเนินการกอสรางการดําเนินการกอสรางสถานี
เสารับสายเคเบิ้ล สาธารณูปโภคตางๆ จะใชเวลาประมาณ 3 ป
ลักษณะของการกอสราง มีรายละเอียดดังนี้
1) สถานี อาคารสถานีประกอบดวย 2 สวนหลักดังนี้
1.1) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2) สวนเครื่องจักร เปนระบบขับเคลื่อนที่ใชพลังงานไฟฟาเปนตนกําลังไปยัง
มอเตอรเพื่อขับเคลื่อนระบบไฮโดรลิกและสงถายกําลังไปยังระบบขับเคลื่อนตอไป
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2) เสารับสายเคเบิ้ลมี 2 ลักษณะ คือ
2.1) เสากลม ใชกอสรางบนพื้นที่ราบ ที่สามารถใชรถยกขนาดใหญเขาไป
สนับสนุนการกอสรางได
2.2) เสาเหล็ ก ถั ก ใช ก อสร า งบนพื้ น ที่ใ นเขตที่ มีภูเ ขาสู งชั น ที่ ย ากต อ การ
ลําเลียงวัสดุกอสรางเขาไปในพื้นที่มี 2 รูปแบบ
3) สิ่งประกอบที่ใชในการกอสราง แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
3.1) วัสดุกอสรางทั่วไป
3.2) เครื่องจักรและสายเคเบิ้ลเปนอุปกรณสําเร็จรูปที่ผลิตมาจากตางประเทศ
และบางสวนในประเทศไทย ซึ่งนํามาประกอบเขาดวยกันในบริเวณพื้นที่กอสราง
3.3) อุปกรณชวยในการกอสราง แบงได 2 ประเภทดังนี้
3.3.1) อุปกรณทุนแรง เชน อากาศยานปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) บอลลูน
รถยก รถขุดเกลี่ยดิน รอก ทั้งแบบที่ใชแรงงานคน และแบบที่ใชไฟฟา แมแรง เครื่องมือชางตางๆ
3.3.1) วัสดุสิ้นเปลือง
ระบบไฟฟาหลัก
ระบบพลังงานที่ใชสําหรับโครงการฯ คือ ไฟฟา โดยจะใชไฟฟาจะไฟฟาฝายผลิต
ทําใหปริมาณการใชไฟฟาของโครงการฯ ไมสงผลกระทบตอประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการฯ
ทุกสถานีจะมีสถานีไฟฟายอย (Sub Station) ประจําสถานีขึ้นลงผูโดยสารทุกสถานี เพื่อกระจาย
กระแสไฟฟาตลอดสาย และติดตั้งระบบปองกันฟาผาทุกจุดของเสารับเคเบิ้ล โดยมีระบบไฟฟา
สํารองในแตละสถานี สําหรับใชในกรณีฉุกเฉินที่กระแสไฟฟาดับ
สถานีการใหบริการและพื้นที่ผาน
ครอบคลุ ม แนวพื้ น ที่ด งป าลัน อํ า เภอแมแ ตง จัง หวั ด เชี ย งใหม อํ า เภอปาย
อําเภอปางมะผา และบานปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน มีสถานีขึ้นลง 5 แหง คือสถานีดงปาลัน
อําเภอแมแตง สถานีปาย สถานีปางมะผา สถานีดอยกางบอกไฟ อําเภอปางมะผาและสถานีบาน
ปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอนรวมระยะทาง 127 กิโลเมตร โดยใหบริการกระเชาลอยฟาจาก
สถานี ต น ทางถึ ง สถานี ป ลายทางและจะวนกลั บ มายั ง สถานี เ ดิ ม ตามเส น ทาง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงเสนทางการใหบริการกระเชาลอยฟาของโครงการ
สถานี
สถานีชวงที่ 1
สถานีตนทาง (บานดงปาลัน) – สถานีอําเภอปาย
สถานีชวงที่ 2
สถานีอําเภอปาย - สถานีอําเภอปางมะผา
สถานีชวงที่ 3
สถานีอําเภอปางมะผา - สถานีดอยกางบอกไฟ
สถานีชวงที่ 4
สถานีดอยกางบอกไฟ – สถานีปลายทาง (จังหวัดแมฮองสอน)

ระยะทางโดยประมาณ
(กิโลเมตร)
57
33
9
28

ภาพที่ 16 แสดงเสนทางของโครงการระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน
ตั้งแตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมถึงอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
ที่มา : www.PointAsia .com
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เสาที่รับเคเบิ้ลแตละเสาจะมีระยะหางระหวางประมาณ 700–1,500 เมตร ใชพื้นที่
เสา ไมเกินประมาณ 3,600 ตารางเมตรตอเสา โดยมีเสนทางผานพื้นที่หลักๆ คือพื้นที่เอกชน พื้นที่
ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมชลประทาน กรมทางหลวง และ
พื้นที่ของสวนราชการจังหวัด 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
ทั้งนี้หมูบานแมเลาเปนอีกหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่โครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ซึ่งทางโครงการฯ มีแนวทางในการกอสรางเสารับน้ําหนัก
แบบเสาถักตั้งบนพื้นที่เนิน จํานวน 5 เสา (MP30 MP31 MP32 MP33 และMP34 )และสถานี
Pulley จํานวน 1 แหง (MP31) แสดงบนแผนที่ตั้งเสาจากพื้นที่ไดดังนี้

ภาพที่ 17 แสดงที่ตงั้ เสาโครงเหล็ก MP30 ในพื้นที่หมูบ านแมเลา

ภาพที่ 18 แสดงที่ตงั้ เสาโครงเหล็ก MP31 – MP34 ในพื้นที่หมูบานแมเลา
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จากภาพที่ 17-18 พบวา จุดกอตั้งเสาโครงเหล็กในหมูบานแมเลาไดพาดผานและกอตั้งใกล
กับสถานที่สําคัญ 3 แหงคือ พื้นที่เขตอนุรักษสัตวปาแมเลา-แมเสาะ โรงเรียนบานแมเลาและ ลํา
หวยแมเลา โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร ซึ่งไมรวมพื้นที่บริเวณรอบเสาโครงเหล็กที่ตองถางให
โลงเตียน เพื่อปองกันสัตวปาและการเกิดไฟปา การพาดสายเคเบิ้ลระหวางเสาในพื้นที่ราบ ใชวิธีการ
ลําเลียงโดยใชแรงงานดึง เชือกนําสายเคเบิ้ล เพื่อลากผานพื้นที่ตางๆ โดยไมไปรบกวนชาวบานและพื้นที่
เกษตร สวนพื้นที่สูงชัน ใชวิธีการลําเลียงโดยอากาศยานปกหมุนดึงลากเชือกนําไปพาดบนเสาแลว
จึงนําเคเบิ้ลที่จะใชงานจริงพาดตามเชือกนํา โดยจะตองมีผูชํานาญการในดานการตอสายเคเบิ้ลเปน
ผูควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมเคเบิ้ลโลกเทานั้น
สวนตําแหนงที่ตั้งเสาจะไดรับการสํารวจชั้นฐานรากทางธรณีวิทยา โดยมีวิศวกรรับรอง
ฐานรากทุกตน และไดรับการออกแบบจากวิศวกรและผูชํานาญรอบๆ บริเวณจุดตั้งเสาเคเบิ้ล ไดรับ
การปองกันไฟปา โดยมีระยะหางไมนอยกวา 5 เมตร การกอสรางเสาและสถานที่สําหรับวางสาย
เคเบิ้ลตลอดทั้งโครงการฯ จํานวน 127 ตน โดยกําหนดใหมีการติดตั้งเสาครั้งละ 25 ตน ทั้งนี้ตอง
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเอื้ออํานวยใหเจาหนาที่ดําเนินการกอสรางติดตั้งเสาเคเบิ้ล
โดยใชแรงงานและผูชํานาญการประมาณ 25 คน ในการติดตั้งเสาเคเบิ้ลจํานวน 1 ตน ในกรณีเสา
เคเบิ้ ล ที่ อ ยู ใ กล ถ นนหรื อ เส น ทางคมนาคมลํ า เลี ย งวั ส ดุ อุ ป กรณไ ด ส ะดวก ใช ร ะยะเวลาติ ด ตั้ ง
โดยประมาณ 30 วัน ตอเสาเคเบิ้ลจํานวน 1 ตน
การประเมินผลกระทบทางสังคม
การประเมินผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบ ในพื้นที่หมูบานแมเลา โดยแบง
ผลการประเมินออกเปน 3 ประเด็น คือ
4.3.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล
4.3.2 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
4.3.3 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล
ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
การถือครองที่ดิน ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่และการรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ซึ่งจากผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูให
ขอมูลที่กรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ พบวา จํานวนผูใหขอมูลเปนเพศชายและเพศหญิงในจํานวนที่
เทากัน คิดเปนรอยละ 50 อยูในชวงอายุระหวาง 41 – 55 ป คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาอยู
ในชวงอายุ 26-40 ป คิดเปน รอยละ 36.67 และอยูในชวงอายุ 56 ปขึ้นไปและต่ํากว า 25 ป
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คิ ด เปน รอยละ 20 และ 3.33 ตามลําดับ สว นระดับการศึ ก ษาของผู ใ ห ขอมู ลสว นใหญ ไ ดรั บ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 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
ต่ํากวา 25 ป
1
3.33
26-40 ป
11
36.67
41-55 ป
12
40.00
56 ปขึ้นไป
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
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูใหขอมูลสวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ
56.7 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 23.33 และอาชีพพนักงานหรือลูกจางหนวยงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 10 นอกนั้นประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและคาขาย คิดเปนรอยละ 6.67 และ
3.33 ตามลําดับ โดยผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ
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80 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001- 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 10 และมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 10,001-15,000 บาท และ 20,001 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.67 และ 3.33 ตามลําดับ
ดานการถือครองที่ดินทํากิน พบวา สวนใหญไมมีการถือครองที่ดินทํากิน คิดเปนรอยละ
63.33 นอกนั้นมีและเปนเจาของที่ดินทํากิน คิดเปน รอยละ 36.67 สวนลักษณะการถือครองที่ดิน
ในกรณีที่ไมมีการถือครองที่ดินทํากิน พบวา สวนใหญเปนลักษณะของการไมมีที่ทํากิน คิดเปนรอยละ
56.67 นอกนั้นไมมีที่ทํากินแตเชา คิดเปนรอยละ 10 สวนจํานวนการถือครองที่ดินทํากิน 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 รายไดและการถือครองที่ดิน
ลักษณะ
จํานวน
รอยละ
อาชีพ
เกษตรกร
7
23.33
คาขาย
1
3.33
ธุรกิจสวนตัว
2
6.67
พนักงาน/ลูกจาง
3
10.00
หนวยงานเอกชน
รับจางทั่วไป
17
56.67
รวม
30
100.00
รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
24
80.00
5,001- 10,000 บาท
3
10.00
10,001-15,000 บาท
2
6.67
20,001 ขึ้นไป
1
3.33
รวม
30
100.00
การถือครองที่ดิน
ไมมี
19
63.33
มี
11
36.67
รวม
30
100.0
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ตาราง 5 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจําแนกอาชีพ รายไดและการถือครองที่ดิน
ลักษณะ
กรณีไมมกี ารถือครองที่ดินทํากิน
ไมมีที่ทํากิน
ไมมีแตเชา
ไมตอบ
รวม
จํานวนการถือครองที่ดินทํากิน
นอยกวา 1 ไร
1-5 ไร
6-10 ไร
11-15 ไร
มากกวา 20 ไร
ไมตอบ
รวม

จํานวน

รอยละ

17
3
10
30

56.67
10.00
33.33
100.0

1
2
3
1
4
19
30

3.33
6.67
10.00
3.33
13.33
63.33
100

ในสวนระยะเวลาของการอาศัยอยูในพื้นที่หมูบานแมเลา พบวา สวนใหญอาศัยอยูใน
พื้นที่มากกวา 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 86.67 รองลงมาคือ อาศัยอยูในระยะเวลา 11-15 ปและ
16-20 ป คิดเปนรอยละ 6.67 ซึ่งจากการประมวลผลขอมูลการรับรูเกี่ยวกับโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ผูใหขอมูลสวนใหญเคยไดรับทราบขาวสาร
คิดเปนรอยละ 90 และมีสวนนอยที่ไมเคยรับทราบขาวสารเกี่ยวกับโครงการ คิดเปนรอยละ 10
และการรับรูขาวสารของโครงการฯ สวนใหญรับทราบจากคณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากชาวบาน คิดเปนรอยละ 56.67
รองลงมาคือ ผูนําชุมชนและวิทยุทองถิ่น คิดเปนรอยละ 16.67 และ 13.33 ตามลําดับ (ตาราง 6)
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ตาราง 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจําแนกระยะเวลาที่อยูอ าศัยและการรับรู ขาวสาร
ของหมูบานแมเลา
ลักษณะ
จํานวน
รอยละ
ระยะเวลาที่อยูอ าศัย
11 - 15 ป
2
6.67
16-20 ป
2
6.67
มากกวา 20 ปขึ้นไป
26
86.67
รวม
30
100.00
การรับทราบขาวสาร
เคย
27
90.00
ไมเคย
3
10.00
รวม
30
100.00
ประเภทของขาวสาร
หนังสือพิมพิ์ ,แผนพับ ,โปสเตอร
1
3.33
วิทยุทองถิ่น
4
13.33
คณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
17
56.67
และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูนําชุมชน
5
16.67
ไมตอบ
3
10.00
รวม
30
100.00
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
การใชประโยชนที่ดิน
ป จ จุ บั น สภาพการใช ป ระโยชน ด า นที่ ดิ น ของหมู บ า นแม เ ลา มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
ประมาณ 15,000 กิโลเมตร แบงเปนที่อยูอาศัย 150 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทําการเกษตร
ประมาณ 5,000 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ สภาพของใชประโยชน
ที่ดินของชาวบานจะแบงเปนพื้นที่ที่อยูอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมคือ พื้นที่ปลูกเมี่ยงและปลูกขาว
ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ แตชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ปาตนน้ําที่อยูใน
เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า แม เ ลา – แม แ สะ โดยชาวบ า นได ใ ช ป ระโยชน จ ากการหาของป า เช น
สมุนไพรพื้นบาน อาหารปา(เห็ด หนอไม) และพื้นที่ที่ทําการเกษตรกรรมของชนเผาปกาเกอะญอ
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หรือกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในหยอมบานกะเหรี่ยงหัวเลา ซึ่งพื้นที่ดังกลาวสามารถปลูกขาวไดตลอด
ทั้งปและชาวบานไมใชสารเคมีในพื้นที่นา เพราะเปนไปตามวิถีชีวิตที่ไมนิยมใชสารเคมี หรือหาก
ใชมักจะสงผลใหรสชาติของขาวที่ปลูกนั้นเปลี่ยนไป ทั้งนี้พื้นที่ของหมูบานไดมีการแบงเขตการใช
ประโยชนระหวางชาวบานและเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปา โดยการเขาไปใชประโยชนของ
ชาวบานจะตองไดรับการยินยอมของเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะกอน ซึ่งพื้นที่
ทํากินของชาวบานแมเลาถือวาเปนมรดกจากบรรพบุรุษที่ลูกหลานจะใชทํานา ทําสวนเมีย้ งและเลีย้ ง
สัตวไดตลอดทั้งป ปจจุบันพื้นที่ภายในหมูบานมีบางสวนที่ขายใหแกนายทุนแลว
1) ผลกระทบทางลบ
จากการสนทนากลุมยอยจํานวน 2 ครั้ง โดยมีผูรวมสนทนาที่เปนผูนําชุมชน
ที่เปนทางการเชน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน เจาหนาที่
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา – แมแสะ และผูนําที่ไมเปนทางการเชน กลุมผูสูงอายุ ผูนําทาง
ศาสนาและกลุมเกษตรกร พบวา ชาวบานคาดวาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอน อาจพาดผานพื้นที่ปาของหมูบานซึ่งจะสงผลกระทบตอสัตวปาที่ตองอพยพ
หรือลดจํานวนลง เกิดการคุกคามพื้นที่ที่อยูอาศัยของสัตวปา หากเกิดการกอสรางขึ้นจริงอาจมีคน
ภายนอกที่เขามาในระหวางการกอสรางเขาไปหาของปา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ มีการ
ขายที่ดินใหแกนายทุนเพิ่มมากขึ้น แตสิ่งสําคัญที่สุดที่ชาวบานมีความคิดเห็นวาจะเกิดขึ้นหากมี
โครงการฯ ดานการใชประโยชนดานที่ดินคือ การสูญเสียพื้นที่ปาไม พื้นที่ตนน้ําของหมูบานและ
เปนการทําลายสิ่งแวดลอม หากมีโครงการฯ ชาวบานไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ปาไดเชน
การหาหนอไม รังผึ้ง เห็ด ไมฟน ซึ่งจากการสูญเสียพื้นที่ในการสรางโครงการฯ ยังสงผลตอการ
เดินทางออมพื้นที่จากเดิมเคยใชเปนเสนทางเดินปา แตหากมีการกอสรางอาจจะตองเดินทางโดย
สรางเสนทางใหมที่ไกลกวาเดิม และสงผลกระทบตอพรรณพืชและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา
บางชนิด และการสูญเสียที่ดินบริเวณจุดกอสราง ซึ่งอาจกอใหเกิดดินสไลดในชวงฤดูฝนมีอัตรา
เสี่ยงตอการเกิดดินถลม เสาโครงเหล็กและสถานีปูเลยลมเพราะไมมีดินสําหรับยึดเกาะ จึงอาจเกิด
ความเสียหายกับที่ดินบริเวณกอสรางและบริเวณพื้นที่ปาไมใกลเคียงได
ประเด็ น ด า นผลประโยชน ใ นการใช ที่ ดิ น ชาวบ า นคาดว า เป น การใช
ประโยชนแบบไมคุมคา ผูไดรับผลประโยชนหรือไดใชที่ดินกําจัดเฉพาะกลุม คือ เจาของโครงการ
อาจจะทําใหเกิดการกวานซื้อที่ดิน หากมีการกอสรางในพื้นที่ของชาวบานจะทําใหเสียพื้นที่ที่ทํากิน
สูญเสียรายไดและอาชีพ การตัดถนนผานไปยังพื้นที่กอสราง อาจทําใหพืชผลที่ปลูกไดรับความ
เสียหาย ขณะที่ไปทํางานในไรหรือไปหาของปา หรืออาจเกิดอันตรายหากกระแสไฟฟารั่ว ทั้งนี้
ชาวบานคาดวาการกอสรางดังกลาวจะไมไดรับความยินยอมจากเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ
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เพราะเปนพื้นที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ซึ่งเปนพื้นที่ปาตนน้ําที่อุดมสมบูรณ
มีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาอยางเครงครัด
“วันหนาลูกหลานจะวาเฮาวา ในสมัยพอแม ทําไมถึงตัดสินใจฮื้อสรางกระเชา
ลอยฟา ปาไมในหมูบานก็ถูกทําลาย บมีหนอ เห็ดฮื้อกิน บมีน้ําฮื้อใช ขายตี๋หื้อนายทุนจนบะมีตี้
ทํากิน” (นางขวัญเรือน พรหมถึงแกว)
2) ผลกระทบทางบวก
กลุมผูเขารวมสนทนาสวนใหญไมแสดงความคิดเห็นดานการใชประโยชนที่
จะกอใหเกิดการใชประโยชนทางบวกโดยตรง ทั้งนี้ไดรวมแสดงความคิดเห็นผลกระทบทางบวกที่
อาจจะกอใหเกิดประโยชนโดยทางออมเชน พื้นที่ตองกอสรางเสาโครงเหล็ก จะมีบริเวณพื้นที่
โลงเตียนประมาณ 2 ไร ซึ่งหากตองสูญเสียพื้นที่ตั้งเสาโครงเหล็กจํานวน 5 เสา รวมพื้นที่ที่
จะต องสูญเสียเปน จํ านวน 10 ไร เจาของโครงการอาจตองชดเชยค า เสียหายอย า งเปนธรรม
ในกรณีหากเปน พื้นที่ปาหรือพื้น ที่สาธารณะคณะกรรมการหมูบานจะนําคาชดเชยดังกลาวไป
พัฒนาหมูบานตอไป หรือหากจําเปนตองสรางเสาโครงเหล็กในที่ดินทํากินของชาวบาน คาชดเชย
จากการขายที่ดินหรือเชาซื้ออาจเปนทุนในการดํารงชีวิตและตนทุนในการประกอบอาชีพใหม
แตผลประโยชนทางออมดังกลาว จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นเทานั้น หากกรรมสิทธิ์ในการใช
ประโยชนที่ดินตกเปนของนายทุน
จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาการ
ใชประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางทั้งในระดับปญหา
ในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ โดยดานการใชประโยชนที่ดิน สรุปได ตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงระดับผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดนิ
การใชประโยชนจากที่ดิน
ระดับปญหาในปจจุบัน
ผลกระทบถามีโครงการฯ
ระดับปญหา
ระดับผลกระทบ
X
X
สภาพที่อยูเกิดการเปลี่ยนแปลง
(+) 0.60
นอยที่สุด (-) 2.23
ปานกลาง
(การถือครอง การอพยพ)
สภาพพื้นที่ทํากิน
(+) 0.97
นอย (-) 2.57
มาก
สภาพพื้นที่สาธารณประโยชน
(+) 0.50
นอยที่สุด (-) 2.83
มาก
สภาพพื้นที่ปาตนน้ํา
(+) 0.70
นอยที่สุด (-) 2.70
มาก
สภาพพื้นที่ปาใชสอย
(+) 0.73
นอยที่สุด (-) 2.63
มาก
รวม
(+) 0.70
นอยที่สุด (-) 2.59
มาก
จากตาราง 7 แสดงระดับผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับปญหาใน
ปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานแมเลาโดยภาพรวม พบวา ปจจุบันสภาพการใช
ประโยชนในดานการถือครอง การอพยพ พื้นที่สาธารณประโยชน พื้นที่ปาตนน้ําและพื้นที่ปาใชสอย
อยูในระดับปญหานอยที่สุด ( X = (+) 0.70) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา สภาพพื้นที่ทํากิน
เปนปญหาในระดับนอย นอกนั้นเปนเปนปญหาในระดับนอยที่สุด และระดับผลกระทบถามี
โครงการฯ พบว า โดยภาพรวมการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในด า นพื้ น ที่ ทํ า กิ น พื้ น ที่ ส าธารณะ
ประโยชนพื้นที่ปาตนน้ํา และพื้นที่ปาใชสอย อยูในผลกระทบทางลบในระดับมาก ( X = (-)2.59)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา สภาพที่อยูเกิดการเปลี่ยนแปลง(การถือครอง การอพยพ) เปนปญหา
ในระดับปานกลาง นอกนั้นเปนผลกระทบทางลบในระดับมาก
น้ําและการใชน้ํา
ปจจุบันการใชน้ําเพื่อการอุปโภค เชน ซักผา ทําความสะอาดตางๆ ภายใน
ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมของหมูบานแมเลาไดรับประโยชนจากพื้นที่ตนน้ําที่เปนน้ําประปา
ภูเขาที่มีเพียงพอตอความตองการใชของคนทั้งหมูบานสามารถใชไดตลอดทั้งป โดยอาศัยดอย
แมยะ (หวยแมยะ) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของหมูบานเปนตนน้ําของบานแมเลาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันทําการเกษตร สวนน้ําที่ใชสําหรับการบริโภคนิยมรับประทานน้ําบรรจุถัง โดยมี
คาใชจายคาน้ํา 1 ถังในราคา 30 บาท หรือบางครัวเรือนจะรับประทานน้ําบอ โดยน้ําที่ใชใน
ชีวิตประจําวันจะมีเครื่องกรอง เพราะในชวงฤดูฝนน้ําจะขุน ชาวบานจําเปนตองกรองกอนนํามาใช
จากการเล าเรื่องราวของโครงการพั ฒนาในหมูบานที่ผานมา ซึ่ง หากมีก ารขุด เสาไฟฟา บริ เ วณ
ใกล เ คี ย งกั บ พื้ น ที่ ต น น้ํ า จะกระทบต อน้ํ าที่ ใช ในหมู บ าน คื อ น้ํ าจะมี สี แดง ขุ น ไม ส ามารถใช
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ประโยชนได หากเกิดโครงการขนาดใหญยอมนํามาสูผลกระทบตอการใชน้ําในหมูบานแมเลา
อยางแนนอน
1) ผลกระทบทางลบ
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดคาดการณเกี่ยวกับผลกระทบดานน้ําและ
การใช น้ํา ชาวบ านคาดว า หากมีโครงการกอสรางอาจเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงตอการใชน้ํา คื อมี
ตะกอนปะปนในแหลงน้ําของหมูบาน ซึ่งจะสงผลใหน้ําเกิดความสกปรกไมสามารถใชการได
อาจเกิดน้ําปาไหลหลาก หรือในชวงระหวางการกอสรางอาจมีการชะลางของน้ําที่มีสวนผสมของ
ปูนซีเมนต เศษวัสดุกอสรางปนเปอนหรือขยะ และสิ่งปฎิกูลในน้ําที่ชาวบานใชประโยชนไดและ
ชาวบานมีความกังวลวาหากเสาที่จะกอสรางอยูในพื้นที่ตนน้ํา จะสงผลกระทบตอการใชน้ําใน
หมูบานเชน ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอความตองการของชาวบาน นอกจากจะตองซื้อน้ําดื่มแลว
ยังตองซื้อน้ําเพื่อใชในครัวเรือนอีกดวย รวมถึงการขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลงระหวางผูใชน้ําใน
หมูบานเกษตรกรที่ใชน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมและผูกอสรางโครงการฯ อีกทั้งหากกอสรางอาจทํา
ใหปดกั้นทางไหลของน้ํา ทําใหน้ําเปลี่ยนทิศทางและเกิดน้ําทวมบานเรือนและพื้นที่ทํากินของ
ชาวบาน จากผลการศึกษาระยะหางระหวางแหลงน้ําผิวดินกับจุดตั้งเสาและสถานีโครงการที่ใกล
ที่สุด โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) ในแนวเสนทางโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน ในพื้นที่หมูบาน แมเลา สรุปไดดังรายละเอียดจากตาราง 8
ตาราง 8 แสดงระยะหางระหวางแหลงน้ําผิวดินกับจุดตัง้ เสาและสถานีโครงการที่ใกลที่สุด
ระยะหางจากแหลงน้ําที่
หมายเลขเสา
ลักษณะเสา
อยูใกลที่สุด (เมตร)
MP30
เสาโครงเหล็ก
292
MP31
สถานี Pulley
169
MP32
เสาโครงเหล็ก
158
MP33
เสาโครงเหล็ก
416
MP34
เสาโครงเหล็ก
176
จากตาราง 8 แสดงระยะหางระหวางแหลงน้ําผิวดินกับจุดตั้งเสาและสถานีโครงการที่ใกล
ที่สุด พบวา เสาโครงเหล็ก และ สถานี Pulley หมายเลข MP32 MP31 และ MP34 มีระยะหางจาก
แหลงน้ําที่อยู ใกลที่สุด คือ ลํ าหวยแมเ ลา เปนระยะทาง 158 169 และ 176 เมตร ตามลําดับ
สวนเสาโครงเหล็กหมายเลข MP30 และ MP33 มีระยะหางจากแหลงน้ําที่ไกลกวาประมาณ 292

76

และ 416 เมตร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาระยะทางการกอสรางเสาจัดอยูในระดับใกลแหลงน้ําที่
อาจเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบทางลบ
2) ผลกระทบทางบวก
ผูเขารวมสนทนาไดรวมกันวิเคราะหผลกระทบทางบวกดานน้ําและการใชน้ํา
และไดรวมแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบทางบวกคือ ในระหวางการกอสรางโครงการอาจ
จําเปนตองใชน้ําเปนสวนประกอบในการกอสราง ซึ่งแหลงน้ําที่ใกลหมูบานคือ ลําหวยแมเลา
ทางบริษัทอาจจะมีการสรางอางเก็บน้ําเฉพาะ เพื่อดําเนินการกอสรางที่มีระบบการจัดเก็บน้ําที่ดี
และเมื่อเสร็จสิ้นการกอสราง อางเก็บน้ําดังกลาวจะเปนประโยชนตอชาวบานในการกักเก็บน้ํา
สํ า รอง เพื่ อ ใช ใ นพื้ น ที่ เ กษตรกรรม หรื อ ปล อ ยทิ้ ง ไว ใ ห ก ลายเป น แหล ง เพาะพั น ธุ ป ลาตาม
ธรรมชาติ
จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคา
การใชประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางทั้งในระดับปญหา
ในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ โดยดานน้ําและการใชน้ํา สรุปไดตาราง 9
ตาราง 9 แสดงระดับผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา
ระดับปญหาในปจจุบัน
น้ําและการใชน้ํา
ระดับปญหา
X
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
(+) 1.13
ปานกลาง
ปริมาณการใชน้ํา
(+) 1.10
นอย
คุณภาพของแหลงน้ํา
(+) 1.00
นอย
รวม
(+) 1.08
นอย

ผลกระทบถามีโครงการฯ
X

(-) 2.73
(-) 2.53
(-) 2.67
(-) 2.64

ระดับผลกระทบ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 9 แสดงระดับผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา ทั้งในระดับปญหาที่ปจจุบันและ
ผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานแมเลา พบวา โดยภาพรวม ปจจุบันปริมาณการใชน้ําและ
คุณภาพแหลงน้ําในหมูบานแมเลา อยูในระดับปญหานอย ( X = (+) 1.08) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบวา ระดับปญาเกี่ยวกับแหลงน้ําเพื่อการอุโภคบริโภค อยูในระดับปญหาปานกลาง นอกนั้นอยู
ในระดับปญหานอย และระดับผลกระทบถามีโครงการ พบวา ในภาพรวมเรื่องน้ําและการใชน้ํา
เกี่ยวกับแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ปริมาณการใชน้ําและคุณภาพแหลงน้ําในหมูบานแมเลา
คาดวาจะเกิดผลกระทบทางลบในระดับมาก ( X = (-)2.64)
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ภาพที่ 19 ชาวบานใชประโยชนจากน้าํ แมเลา
ในการทําความสะอาดของใชในครัวเรือน
การคมนาคม
สภาพการคมนาคมในหมูบานแมเลาจะอาศัยถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1095
เปนหลักจากเชียงใหมผาน อําเภอแมแตง อําเภอปาย ถึง อําเภอเมืองแมฮองสอน ระยะทางประมาณ
245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง สภาพถนนลาดชัน คดเคี้ยวไปมา จากการสังเกต
ป จ จุ บั น สภาพถนนภายในหมู บ า นเป น ถนนคอนกรี ต กว า ง 4 เมตร และมี ถ นนสายหลั ก สาย
เชียงใหม-แมฮองสอน ชาวบานใชประโยชนในการสัญจรไปมาระหวางภายในหมูบานและตาง
อําเภอ
1) ผลกระทบทางลบ
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นดานการคมนาคมคือ ผลกระทบทางดานเสียง
เพราะจําเปนตองใชเฮลิคอปเตอรในการขนสงวัสดุกอสราง ซึ่งจะเปนเสียงที่รบกวน ทําใหเสีย
สุขภาพจิตกับเด็กและผูใหญ และสัตวเลี้ยงในหมูบาน หรือในระหวางการกอสรางการบรรทุก
วัสดุกอสรางดวยรถบรรทุกอาจสงผลกระทบตอถนนที่ใชในหมูบาน เชน เกิดการผุพัง ชํารุดหรือ
อาจใชประโยชนไมได ที่เกิดจากการบรรทุกเกินอัตราและความถี่ของการบรรทุกตอวัน และอาจ
สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กในหมูบาน ทั้งนี้ชาวบานแมเลาเสนอความคิดเห็นวาหลังจาก
การเกิดโครงการฯ ชาวบานมีความกังวลเรื่องน้ํามันลอลื่นจากตัวกระเชาที่อาจตกในพื้นที่ตนน้ํา
หรือในพื้นที่ปา ทําใหเกิดการสะสมและปนเปอนในแหลงน้ํา เปนอันตรายตอผูใชน้ําในหมูบาน
อีกทั้งพื้นที่ของหมูบานแมเลามีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่รักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ เมื่อถึงชวง
ฤดูแลงจะตองมีการสํารวจไฟปาดวยเฮลิคอปเตอร ซึ่งมีโครงการกระเชาลอยฟา อาจเกิดอุบัติเหตุ
ชนกั น ระหว างเฮลิ คอปเตอรกั บเสาโครงเหล็ก หรืออาจบิน เกี่ย วขาดสายเคเบิ้ ลของโครงการฯ
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ขาดและตกลงมาในพื้นที่ปาหรือพื้นที่ที่อยูอาศัยของชาวบานในหมูบานแมเลา นอกจากนี้ใน
ระหวา งการดํ า เนิ น การก อ สร า งจะทํ า ให มี ป ริม าณรถที่ สั ญ จรมากขึ้ น กว า ปกติ การขนส ง วั ส ดุ
กอสรางอาจทําใหถนนอาจชํารุดเสียหาย มีมลภาวะทางเสียงและฝุนละอองเพิ่มขึ้น ในการขนสง
วัสดุอุปกรณกอสรางโดยเฮลิคอปเตอร จะทําใหเกิดเสียงรบกวนชาวบาน อาจเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนสงและหากมีการกอสรางหรือขนสงในชวงกลางคืนจะทําให รบกวนเวลาพั กผอน เมื่อเปด
ดําเนินการจะทําใหผูประกอบการเดินรถโดยสารสายเชียงใหม แมฮองสอนหรือรถรับจางไดรับ
ผลกระทบ ขาดรายไดและอาจมีจํานวนลดนอยลง
“อยางคนชาวบานแมเลาคงไมมีโอกาสขึ้นกระเชา เพราะมันแพงและไมมี
สถานียอยในหมูบาน แตคงจะเปนความสะดวกสบายของคนที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดแมฮองสอน
เทานั้น” (นางสมศรี หนอสาร รองประธานกองทุนหมูบานแมเลา)
2) ผลกระทบทางบวก
เมื่อเจาของโครงการไดดําเนินการกอสรางเสาโครงเหล็ก โดยใชถนนใน
หมูบานเปนหลักในการสัญจรไปมา ซึ่งอาจมีการซอมแซม ปรับปรุงถนนในหมูบานใหแข็งแรง
ทนทานกวาเดิม ซึ่งเปนสิ่งที่ชาวบานไดรับประโยชนทางออมจากโครงการดังกลาว นอกจากนี้
ชาวบ านยังไดแ สดงความคิ ดเห็ นเมื่อเป ดใชบริ การของโครงการฯ ดังกลาว ซึ่งเป นผลกระทบ
ทางบวกที่สวนใหญเปนชาวบานที่อาศัยอยูใกลกับสถานีหลักและสถานียอยจะไดรับประโยชน
โดยตรงคือ กระเชาไฟฟาสามารถหยนระยะทางจากเชียงใหมไปจังหวัดแมฮองสอนไดจริง ทั้งยัง
คิดค าบริการในอั ตราพิ เศษสําหรั บคนในพื้นที่ที่ตองการใชบริการและเมื่อมีเหตุจํ าเปน ตองใช
บริการก็สามารถใชบริการได เชน การขนยายผูปวย การติดตอราชการ เปนตน
จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคา
การใชประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางทั้งในระดับ
ปญหาในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ ดานการคมนาคม สรุปไดตาราง 10
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ตาราง 10 แสดงระดับผลกระทบดานการคมนาคม
ระดับปญหาในปจจุบัน
สภาพการคมนาคม
ระดับปญหา
X
สภาพถนน
(+) 0.60
นอยที่สุด
สภาพการจราจร
(+) 0.57
นอยที่สุด
ความสะดวกในการสัญจร
(+) 0.80
นอย
ติดตอ
ความปลอดภัยในการคมนาคม (+) 0.67
นอยที่สุด
รวม
(+) 0.66
นอยที่สุด

ผลกระทบถามีโครงการฯ
ระดับผลกระทบ
(-) 2.13
ปานกลาง
(-) 2.13
ปานกลาง
(-) 2.13
ปานกลาง
X

(-) 2.17
(-) 2.14

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 10 แสดงระดับผลกระทบดานการคมนาคมทั้งในระดับปญหาปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานแมเลาโดยภาพรวม พบวา ปจจุบันสภาพถนน สภาพ
การจราจร ความปลอดภัยในการคมนาคม อยูในระดับปญหานอยที่ สุด ( X = (+) 0.66)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ความสะดวกในการสัญจรติดตออยูในระดับปญหานอย นอกนั้นอยู
ในระดับปญหานอยที่สุด และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ในภาพรวมทุกตัวบงชี้ของ
สภาพการคมนาคม ไม ว า จะเป น สภาพถนน สภาพการจราจร ความสะดวกในการสั ญ จร
ความปลอดภัยในการคมนาคม อยูในระดับผลกระทบปานกลาง ( X = (-)2.14)

ภาพที่ 20 สภาพถนนระหวางเชียงใหม-แมฮองสอนในหมูบานแมเลา

80

พลังงาน
ปจจุบันชาวบานแมเลาใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมแตง
ชาวบานบางครัวเรือนที่มีฐานะยากจนจะไดรับการสนับสนุนใหมีการใชแผงโซลาเซลล จากการ
สนทนากลุมยอย พบวา ปริมษรไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการของชาวบาน โดยเฉพาะชวงค่ํา
ไฟฟาจะดับบอย บางครั้งไฟดับไมเปนเวลา และไมมีการแจงเตือนลวงหนา ซึ่งในระหวางการ
กอสรางและเมื่อเปดบริการชาวบานเกรงวากระแสไฟฟาอาจจะไมเพียงพอกับการใชไฟในบาน
รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางเสาไฟฟาแรงสูงกับกระเชาไฟฟา อาจทําใหเกิด
กระแสไฟฟาขัดของบอยครั้งขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอการใชไฟฟาภายในหมูบานและในกรณีที่กําลัง
ขนสงผูโดยสาร
1) ผลกระทบทางลบ
ชาวบานแมเลาแสดงความคิดเห็นวา การใชไฟฟาและพลังงานในปริมาณ
มากทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการใชพลังงานไฟฟาสงผลตอการเกิดภาวะ โลกรอน
ซึ่งปจจุบันไดมีการรณรงคประหยัดไฟฟา เพื่อลดภาวะโลกรอน โดยชาวบานแมเลาถึงแมจะตั้งอยู
ใกลพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณก็ยังไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน ซึ่งสังเกตไดจากอุณหภูมิภายใน
หมูบานที่รอนผิดปกติ จากเดิมที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป แตปจจุบันในตอนกลางวันกลับมี
อุณหภูมิสูงกวาแตกอนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส จากการสนทนากลุมชาวบานแมเลามีความ
คิดเห็นวาการสรางกระเชาลอยฟา ทําใหสูญเสียพลังงานไฟฟาที่ไมคุมคา หากมีโครงการฯ และมี
ผูโดยสารไมถึง 25 คน จะเปนการสูญเสียพลังงานไฟฟาอยางโดยเปลาประโยชน อาจทําให
ปริมาณกระแสไฟฟาในหมูบานลดลง และไมเพียงตอตอการใชงานในหมูบาน
“กระเชาไฟฟาจะเอาไฟตี้ไหนมาใช ตึ งวันนี้ก็ มีปญหาไฟดับอยูแลว ถามี
โครงการจะต องเกิ ดป ญหากั บการไฟฟ า ในบ า นแน น อน” (นางสุ พิ น สมวิ ลาศ รองประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน)
2) ผลกระทบทางบวก
การใชพลังงานไฟฟาเปนตัวขับเคลื่อนในโครงการฯ เจาของโครงการจะตองมี
แนวทางในการจัดการระบบไฟฟาและสํารองไฟฟาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยอาศัยกระแสไฟฟาจาก
การไฟฟ าส วนภู มิ ภาคอํ าเภอแม แ ตง และการไฟฟ าส วนภู มิ ภาคอํ าเภอเมื องแม ฮ องสอนที่ ไ ด
กระแสไฟฟาจากเขื่อนภูมิพลเปนหลัก ซึ่งหากมีโครงการกระเชาลอยฟา ชาวบานคาดวาปริมาณการ
ใชไฟฟาคงเพียงพอตอความตองการของชาวบานแมเลา เพราะเจาของโครงการจะตองมีการสํารอง
ไฟฟาใชในการขนสงและในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเปนสิ่งที่อยากจะใหเกิดขึ้นเมื่อเปดใชบริการกระเชาลอยฟา

81

จึงตองมีการเตรียมการ วางแผนและสํารองไฟฟาใชในโครงการ จึงอาจเปนผลพลอยไดชวยใหชาวบาน
แมเลามีไฟฟาใชตามความตองการและมีสถิติไฟดับที่ลดลง
จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางทั้งใน
ระดับปญหาในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ ดานพลังงานไฟฟา สรุปไดตาราง 11
ตาราง 11 แสดงระดับผลกระทบดานพลังงานไฟฟา
ระดับปญหาในปจจุบัน
พลังงานไฟฟา
ระดับปญหา
X
ความสม่ําเสมอของ
(+)1.70
ปานกลาง
กระแสไฟฟา
ปริมาณของกระแสไฟฟา
คาไฟฟา
รวม

(+)1.43
(+)1.37
(+)1.50

ปานกลาง
นอย
นอย

ผลกระทบถามีโครงการฯ
ระดับผลกระทบ
(-)2.50
ปานกลาง
X

(-)2.50
(-)2.50
(-)2.50

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 11 แสดงระดับของปญหาในปจจุบันเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาของหมูบานแมเลา
โดยภาพรวม เกี่ยวกับการใชไฟฟาอยูในระดับปญหานอย ( X = (+)1.50) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบวา ความสม่ําเสมอและปริมาณของกระแสไฟฟา อยูในระดับปญหาปานกลาง สวนคาไฟฟา
อยูในระดับปญหานอย และระดับผลกระทบถามีโครงการโดยภาพรวม พบวา ปริมาณของ
กระแสไฟฟาและคาไฟฟา อยูในระดับผลกระทบมาก ( X = (-)2.50) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบวา ความสม่ําเสมอของกระแสไฟฟา อยูในระดับผลกระทบปานกลาง นอกนั้นอยูในระดับ
ผลกระทบทางลบมาก
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม
หมูบานแมเลามีชาวบานที่เปนชนเผาพื้นเมืองและชนเผาปกาเกอะญอ
อาศัยอยูรวมกัน ซึ่งสวนใหญมีบัตรประจําตัวประชาชน นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต มีวิถี
ชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถึงแมจะมีวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่แตกตาง
กันไปบางตามความเชื่อทางศาสนาแตก็ยังสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มี
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ความใกลชิดกับธรรมชาติที่สมบูรณผนวกกับความเจริญบางอยางที่เขามาในหมูบานตามกระแสความ
ทันสมัย แตก็ยังไมกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาวบานแมเลามากจนเกินไป แตอาจมีบางในภาวะ
ทางเศรฐกิจถดถอย ดวยอัตราคาน้ํามันที่สูงขึ้นสงผลตอคาใชจายในชีวิตประจําวันของชาวบาน ทําให
แตละครัวเรือนตองประหยัดอดออม นอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและครอบครัว โดยการพึ่งพาปจจัยภายนอกใหนอยที่สุด เพื่อนําเงินที่หามาไดไวใชจาย
สําหรับคาอาหาร คาศึกษาเลาเรียนของบุตรหลาน คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายภายใน
ครัวเรือน ดวยตนทุนของความยากจนในหมูบานแมเลา ในปจจุบันสงผลใหชาวบานมีการทําบุญ
เขาวัดนอยลง เปนเหตุใหเกิดความขาดแคลนดานอาหาร คาใชจายภายในศาสนาสถาน ซึ่งชาวบาน
สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หาเชากินค่ําผนวกกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย จึงสงผลกระทบ
ตอการทําบุญและการเขาวัดบาง
นอกจากนี้ภายในหมูบานมีการรวมกลุมกัน เชนกลุมทอผากะเหรี่ยง กลุม
สตรี กลุมผูสูงอายุและโครงการอยูดีมีสุข ซึ่งชาวบานแมเลาตองการสืบทอดวิถีชีวิตชาวนาใหแก
ลูกหลาน เพื่อไมตองการใหอพยพคนรุนหลังใหออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีอิทธิพลจากความเจริญทาง
วัฒนธรรม เชนวัฒนธรรมการแตงกายของคนพื้นเมืองและคนปกาเกอะญอ ที่มีความทันสมัย เนน
ความสะดวกสบาย ทําใหการแตงกายแบบพื้นเมืองหรือการแตงกายประจําเผาลดนอยลง จะเห็นได
เฉพาะในพิ ธีกรรมสํ า คัญเท านั้น เชน วั น สําคั ญทางศาสนา ซึ่งมั ก จะพบเห็น วัย กลางคนหรื อ
ผูสูงอายุเทานั้น ที่ยังอนุรักษวัฒนธรรมการแตงกายแบบดั้งเดิม สวนเด็กและเยาวชนในหมูบานยัง
นิยมแตงกายตามกระแสนิยม สวนดานการกลมกลืนทางวัฒนธรรมมากขึ้นจากการที่ความเจริญ
เขาถึงหมูบานอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมทางภาษาเมืองและภาษาของชนเผา
สังเกตไดจ ากคนรุ น ใหมนิ ยมซึ่ งทางหมูบานตระหนักถึงการอนุรัก ษวัฒนธรรมแบบดั้ง เดิมไว
โดยการกําหนดใหแตงกายประจําชนเผาในวันพระ เปนตน
1) ผลกระทบทางลบ
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแมเลาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมในทองถิ่น ชาวบานคิดวาโครงการดังกลาวอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชนเผา เชนเมื่อกอนมีการเพาะปลูก ทําสวน หากมีโครงการชาวบานจะนิยมไปประกอบ
อาชีพประดิษฐของที่ระลึกจําหนายเพียงอยางเดียว ทําใหลืมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพจากแรงงานในภาคเกษตรไปสูภาคธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ เพราะเมื่อนักทองเที่ยวมี
จํานวนมากขึ้น การประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริการมักมีรายไดมากกวาการประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรมความเจริญอาจทําใหวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานบางอยางสูญหายไป รวมถึงความเชื่อ
หรือ ความเคารพในสิ่ งศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ห รือศาสนสถาน การมีค นต างถิ่ น เขา มามากขึ้น ทํ าใหเ กิด การ
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ขยายตัวของชุมชน มีความหนาแนนของประชากรเพิ่มขึ้น การควบคุมหรือปกครองยากลําบาก อาจ
ทําใหเกิดอาชญากรรม ปญหาสังคม ยาเสพติด นักทองเที่ยวชาวตางชาติอาจเขามาทําลายวัฒนธรรม
ทําใหสภาพสังคมเปลี่ยนไปเปนเมืองที่มีแตชาวตางชาติ เหมือนอําเภอปาย เยาวชนอาจแตงกาย
เลียนแบบชาวตางชาติ และชาวบานเกรงวาจะเกิดการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว ทําใหเกิดความ
ขัดแยงในชุมชน คนที่ไดรับประโยชนไมใชคนในจังหวัดแมฮองสอน แตจะเปนกลุมผลประโยชน
ดา นธุรกิ จ การท อ งเที่ย ว ดานการคาขายริมทางชาวบานแสดงความคิด เห็น หากมีโครงการฯ
เกิดขึ้นจริงจะสงผลใหชาวบานขาดรายได ทําใหนักทองเที่ยวไมนิยมบริโภคอาหารจากปา ดาน
การใชแรงงานชาวบานมีความกังวลวา เจาของโครงการอาจจะไมจางแรงงานในพื้นที่ และเมื่อมี
ความเจริญเขามาสูหมูบานแลวจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยู
แบบดั้งเดิม หากมีการกอสรางโครงการทําใหมีบุคคลภายนอกเขามาอาศัย จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สงผลกระทบตอพื้นที่ทํากินของชาวบาน และหากมีการสรางกระเชาลอยฟาลูกหลานในอนาคต
อาจกลาวหาวาเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคนรุนกอน ที่เห็นแกตัว ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนของตนเอง จนไมเหลือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีคุณคาไวใหคนรุนหลัง
“โครงการดังกลาวฯ นาจะมีผลกระทบดานพฤติกรรมของคนในหมูบาน วิถีชีวิต
ตองเปลี่ยนไปเชน จากที่เคยไปเก็บหนอก็ไปขายของที่ร ะลึกตามสถานี ขึ้นลงใหนั ก ทองเที่ย ว
เทานั้น” (อาจารยสงวน จันทรทะเล ศูนยศกึ ษาธรรมชาติปางแฟน)
2) ผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางบวกที่ อ าจเกิ ด คื อ ชาวบ า นได จํ า หน า ยของที่ ร ะลึ ก ที่ เ ป น
เอกลักษณของบานแมเลา เชน ผาทอปกากอเญอหรือกะเหรี่ยง ไมกวาด พวงกุญแจ ซึ่งเปนรายได
เสริมจากอาชีพเกษตรกรรม โดยสงขายตามสถานีหลักและสถานียอยของโครงการ ซึ่งคาดวาจะ
สามารถเพิ่มรายไดใหกับชาวบานโดยเฉลี่ยมากวา 5,000 บาทตอเดือน การกําหนดคาเชาพื้นที่ตั้ง
เสาจากเจาของโครงการ ซึ่งเงินดังกลาวคณะกรรมการหมูบานสามารถนํามาพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดลอมในหมูบานได หรือจําเปนตองเสียภาษีการเชาที่ดินใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ป า แป โดยมี ค ณะกรรมการหมู บ า นเป น ผู ต รวจสอบดู แ ลพื้ น ที่ ตั้ ง เสา ซึ่ ง การรวมกลุ ม ของ
คณะกรรมการถือเปนการมีสวนรวมในการจัดการบริหารเงินกองทุนใหสามารถใชประโยชนตอ
หมูบานอยางคุมคาสามารถสืบทอดใหคนรุนหลังได
“ถ า มี ส ถานี ย อ ยที่ บ า นแม เ ลา เศรษฐกิ จ รายได ก็ จ ะดี ขึ้ น กว า เดิ ม เพราะ
ชาวบานสามารถมีหุนสวนจากการเชาพื้นที่ตั้งเสา นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการขายของที่ระลึก
และที่พัก ของนักทองเที่ยว” (นายบุญทรัพย เชื้อเจ็ดตน ผูใหญบานแมเลา)
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จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอ
คุณภาพชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางทั้งในระดับปญหาในปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการ ดานพลังงานไฟฟา สรุปไดตาราง 12
ตาราง 12 แสดงระดับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
ระดับปญหาในปจจุบัน
เศรษฐกิจและสังคม
ระดับปญหา
X
อาชีพ
(+)1.23
นอย
รายได
(+)1.40
นอย
ความสัมพันธของคนในชุมชน
(+)0.60
นอยที่สุด
การมีสวนรวมของชุมชน
(+)0.67
นอยที่สุด
(+)0.67
ปานกลาง
การมีสวนรวมของชาวบานกับ
กิจกรรมในชุมชน
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
(+)0.57
นอยที่สุด
ทองถิ่น
รวม

(+)0.86

นอย

ผลกระทบถามีโครงการฯ
(-)2.17
(-)2.37
(-)1.73
(-)1.43
(-)1.50

ระดับผลกระทบ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

(-)1.30

นอย

(-)1.75

ปานกลาง

X

จากตาราง 12 แสดงระดับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับปญหาในปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการฯ ในพื้นที่หมูบานแมเลา โดยภาพรวม พบวา ปญหาอยูในปจจุบันอยู
ในระดับนอย ( X = (+)0.86) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา การมีสวนรวมของชาวบานกับ
กิจกรรมในชุมชน อยูในระดับปานกลาง สวนความสัมพันธของคนในชุมชนและ การมีสวนรวม
ของชุมชนอยูในระดับนอยที่สุด นอกนั้นอยูในระดับนอย และระดับผลกระทบถามีโครงการใน
ภาพรวม พบว า ระดั บ ผลกระทบทางลบอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ( X =(-)1.75 ) เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียด พบวา รายไดอยูในระดับผลกระทบทางลบระดับมาก สวนประเพณีและวัฒนธรรมใน
ทองถิ่นอยูในระดับผลกระทบทางลบนอย นอกนั้นอยูในระดับผลกระทบทางลบ ปานกลาง
สาธารณสุข
หมูบานแมเลาอาศัยอยูหางไกลจากการสถานีอนามัยตําบลปาแป ประมาณ 12
กิโลเมตร และอยูหางไกลจากโรงพยาบาลแมแตงประมาณ 50 กิโลเมตร การบริการของเจาหนาที่
สาธารณสุขจึงเปนไปอยางไมทั่วถึงเทาที่ควร อันเนื่องมาจากระยะทางที่หางไกล แตหมูบานแมเลา
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ก็ยังมีเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขจํานวน 2 คน ที่คอยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เชน มี
การสํารวจสภาพบานเรือน การมีสวมใชอยางสุขลักษณะ การตรวจรางกายใหแกคนในหมูบาน
รวมถึงการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ การปองกันโรคติดตอและ
การรณรงค เ พื่ อป อ งกั น โรคไข เ ลื อดออกเป น ต น ทั้ ง นี้จ ากการสั มภาษณ เ จ า หน าที่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุข กลาววา สวนใหญชาวบานแมเลามักเจ็บปวยดวยโรคทั่วไป เชน โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง อัตราเสี่ยงของคนในหมูบานจะอยูในชวงอายุ 50 ปขึ้นไป สวนเด็กเล็กใน
หมูบานจะไดรับการดูแลตั้งแตแรกเกิด ดวยการรับวัคซีนปองกันโรค ซึ่งเจาที่หนาจากสถานี
อนามัยจะมาใหบริการที่หมูบานเปนระยะๆ และหากคนในหมูบานเจ็บปวยก็มักไดรับการรักษา
จากสถานีอนามัยตําบลปาแปและโรงพยาบาลแมแตง แตดวยระยะทางที่ไกลบางครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนก็ไมสามารถไปใชบริการได ดังนั้นการคาดการณดานสาธารณสุขในหมูบานแมเลาจึง
เป นการพิจ ารณาผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิด ขึ้น จากการดําเนิ นโครงการฯ หรือที่เ รีย กวา
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรู
รวมกันในสังคมจากการประมาณการณหรือการคาดการณผลกระทบของการกระทําใดการกระทํา
หนึ่ง ซึ่งมีผลตอสุขภาพของประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยการกระทําดังกลาวอาจครอบคลุม
ตั้งแตระดับโครงการ ระดับแผนงานหรือระดับนโยบายและครอบคลุมถึงผลกระทบทางสุขภาพใน
ทุกมิติและทุกระดับ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญในการ
คุ ม ครองและส ง เสริ ม สุ ข ภาพของมนุ ษ ย ใ นการดํ า เนิ น การต า งๆ ทั้ ง จากรั ฐ และเอกชน
(เดชรัต สุขกําเนิดและคณะ,2545)
1) ผลกระทบทางลบ
จากการสนทนากลุมยอย พบวา ชาวบานคาดวาหากมีการกอสรางโครงการ
กระเชาลอยฟา การรองรับดานการสาธารณสุขจะไมเพียงพอตอความตองการของชาวบานและ
แรงงานตางถิ่น ดวยระยะทางหางไกลจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาล และในปจจุบันชาวบาน
หมูบานแมเลาเห็นวา การบริการดานสาธารณสุขยังไมสามารถรองรับกับปริมาณคนปวยได เชน
ขาดแพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งจําเปนตองรักษาทั้งคนในพื้นที่และคนตางถิ่น หากอยูใน
ระหว า งช ว งก อ สร า งและมี ค นต า งถิ่ น เข า มาอยู อ าศัย จะกอ ให เ กิ ด ป ญหาด า นสาธารณสุข อย า ง
แนนอน นอกจากนี้ยังมีปญหาที่เกิดในชวงระหวางการกอสรางเชน การเกิดฝุน ละอองในฤดูแลงหรือ
โคลนในชวงฤดูฝน และความกังวลในเรื่องของการกําจัดของเสียที่อาจมีสารพิษหรือน้ํามันหลอลื่น
ที่อาจตกคางในแหลงน้ําของหมูบาน การเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาดรายแรง เชน ไขมาเลเรีย
โรคเทาชาง โรคปากเปอยเทาเปอย เปนตน รวมถึงความกังวลหลังจากเปดดําเนินของโครงการ
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กระเชาลอยฟาในเรื่องของหองน้ําจากตัวกระเชา อาจมีการลักลอบปลอยของเสีย ซึ่งทางบริษัท
ตองมีการจัดการของเสียที่ดี ไมใหมีผลกระทบตอพื้นที่ปาและพื้นที่ที่อยูอาศัยดานลาง
จากการสัมภาษณนักวิชาการสาธารณสุขประจําสถานีอนามัยปาแป พบวา
ที่ผานมาทางสถานีอนามัยไดใหบริการแกประชาชนในพื้นที่และไดออกตรวจเยี่ยมชาวบานแมเลา
ซึ่งผูรับบริการสวนใหญของชาวบานสามารถเรียงลําดับโรคที่เกิดขึ้น 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 ผื่น ลมพิษ กลากเกลื่อน
นอกจากนี้ยังพบผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันสูงที่พบมากในผูปวย
วัยทํางาน โดยสถานีอนามัยไดใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนที่ถูกตองเพื่อรักษาโรคแตละประเภท
ไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมีการสํารวจการจัดการสภาพแวดลอมภายในหมูบานพบวา สวนใหญนิยม
ทิ้งขยะตามพื้นดิน บางสวนนิยมกําจัดขยะดวยวิธีการเผาทําลายในพื้นที่ของตนเอง และหารมีการ
ดําเนินการกอสรางโครงการกระเชาลอยไฟขึ้นจริง คาดวาปริมาณขยะในพื้นที่บานแมเลาจะมี
ปริมาณมากขึ้น การกําจัดแบบดั้งเดิมของชาวบานยอมสงผลกระทบตอสภาพดิน สภาพอากาศ
อยางแนนอน สงผลใหคนในหมูบานมีอัตราเสี่ยงตอการเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาก
ที่สุด อีกทั้งผูใชบริการจากสถานีอนามัยตําบลปาแปจะตองมากขึ้นจากคนตางถิ่น ทั้งนี้ทางสถานี
อนามัยจะตองมีการวางแผนการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกวิธี เพื่อลดการตกคางของ
สารเคมีลงสูพื้นดิน ลดมลพิษทางอากาศและสงเสริมสุขอนามัยที่ดีแกชาวบานแมเลาใหเปนชุมชน
นาอยูตอไป (นายสมบัติ กีฬาแปง นักวิชาการสาธารณสุข 7ว)
2) ผลกระทบทางบวก
จากความกังวลดานสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องขยะ และน้ําเสียในระหวาง
การกอสรางจากแรงงานตางถิ่นหรือการปนเปอนทางสารเคมีหรือน้ํามันหลอลื่นลงสูหนาดินและ
เจือปนในลําหวยแมเลา ผลกระทบทางบวกที่อาจเกิดคือ เจาหนาที่สาธารณสุขไดใหความสําคัญ
แกคนในหมูบานมากขึ้น ดวยการตรวจสุขภาพ ปองกันโรคติดตอดวยการฉีดวัคชีน ใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันโรคที่ถูกตองตามสุขอนามัย ออกสํารวจการจัดการขยะและ สาร
ตกคางบริเวณพื้นที่สรางเสาโครงเหล็ก รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ทั้งลําหวยแมเลาและระบบ
น้ําประปาภูเขา สงผลใหหมูบานแมเลาไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง
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จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอ
คุณภาพชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางทั้งในระดับปญหาในปจจุบัน
และผลกระทบถามีโครงการ ดานพลังงานไฟฟา สรุปไดตาราง 13
ตาราง 13 แสดงระดับผลกระทบดานสาธารณสุข
ระดับปญหาในปจจุบัน
สาธารณสุข
ระดับปญหา
X
(+)0.97
นอย
ความสามารถในการใหบริการ
ของเจาหนาที่
สุขอนามัยของประชาชน
(+)0.97
นอย
(+)1.00
นอย
การจัดการขยะและของเสีย
(+)0.90
นอย
อาหารการกิน
(+)0.96
นอย
รวม

ผลกระทบถามีโครงการฯ
ระดับผลกระทบ
X
(-)1.83
ปานกลาง
(-)1.87
(-)1.83
(-)2.10
(-)1.91

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 13 แสดงระดับปญหาในปจจุบันดานสาธารณสุขในพื้นที่หมูบานแมเลา โดย
ภาพรวม พบวา ความสามารถในการใหบริการของเจาหนาที่ สุขอนามัยของประชาชน การจัดการ
ขยะและของเสียและอาหารการกิน อยูในระดับปญหานอย ( X = (+)0.96) และผลกระทบถามี
โครงการฯ โดยภาพรวม พบวา ความสามารถในการใหบริการของเจาหนาที่ สุขอนามัยของ
ประชาชน การจัดการขยะและของเสียและอาหารการกิน อยูในระดับผลกระทบทางลบปานกลาง
( X = (-)1.91 )
การทองเที่ยวและสุนทรียภาพ
หมูบานแมเลามีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจของนักทองเที่ยวจํานวน 4 แหงคือ น้ําพุ
รอนโปงเดือด น้ําตกหัวเลา ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน และกลุมทอผาบานหัวเลา นอกจากนี้ยัง
มีแหลงทองเที่ยวที่มีอาณาเขตติดตอกับหมูบานแมเลาคือ อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง ที่ไดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยวในชวงฤดูหนาว ที่ไดสัมผัสและชื่นชมทะเลหมอกและธรรมชาติที่สวยงาม
ซึ่งแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติของหมูบานแมเลา ไดที่รับความนิยมจากนักทองเที่ยวมากที่สุดคือ
น้ํ า พุ ร อ นโป ง เดื อ ด ที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตความรั บ ผิ ด ชอบของอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช
รองลงมาคื อ กลุ ม ทอผ า บ า นหั ว เลาที่ มั ก ได รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ป น หมู ค ณะ
ที่ตองการมาศึกษาดูงานภายในหมู บาน ซึ่งจะไดรับการติดตอจากผูใหญบานแล วให ชาวบาน
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เตรียมการตอนรับนักทองเที่ยวหรือคณะศึกษาดูงานดวยการจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานแบบขันโตก
มี ก ารแสดงของชนเผ า ปกาเกอะญอ จั ด การแสดงวิ ถี ชี วิ ต การทอผ า และจํ า หน า ยของที่ ร ะลึ ก
ซึ่งถือเปนรายไดของชาวบานแมเลาในชวงเทศกาลทองเที่ยว ซึ่งอยูในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนพฤษภาคม ซึ่งรายไดจาการขายของที่ระลึกสวนใหญจะนําไปเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรหลาน
หรือบางครอบครั ว ที่มีฐานะยากจนมั ก นิย มนํามาบวชเรี ยนที่วัดศรีโสดา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
1) ผลกระทบทางลบ
จากการสนทนากลุมยอยในประเด็นการทองเที่ยวและสุนทรียภาพของบาน
แมเลา พบวา ชาวบานสวนใหญมีความชื่นชมในความเปนธรรมชาติดั้งเดิม เนื่องจากเปนพื้นที่ปา
อุดมสมบูรณ มีพรรณไมนานาชนิด เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ สงผลใหมีสภาพ
อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป และมีทิวทัศนที่สวยงาม มีปาธรรมชาติปกคลุมอยูรอบดาน อีกทั้ง
ชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนจากปาได ดังนั้นหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยพาน
สายเชียงใหม – แมฮองสอน ซึ่งมีลักษณะสายเคเบิ้ลและเสารับน้ําหนักนั้น ชาวบานเห็นวาจากเดิม
ที่เคยเห็นปาไมและทิวเขาสลับซับซอน ในอนาคตหากลองใชจินตนาการ กลับมองเห็นสายเคเบิ้ล
หรือเสารับน้ําหนัก สิ่งเหลานั้นเปนสิ่งแปลกปลอมที่บดบังธรรมชาติที่สวยงาม ถึงแมจะกระตุน
การทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้นในจังหวัดแมฮองสอนมากกวา แตโครงการดังกลาว ชาวบานแมเลากลับ
ไมไดประโยชนดานการทองเที่ยวเลย เพราะนักทองเที่ยงเพียงแคขามผานไปเทานั้น ทําใหสถานที่
ทองเที่ยวในหมูบานอาจไมไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเหมือนแตกอน เพราะหากขึ้นกระเชา
ไฟฟาก็จะชวยใหเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็ว คงเหลือเพียงนักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสกับ
ธรรมชาติและทาทายกับสภาพการเดินทางที่คดเคี้ยวเทานั้น
นอกจากนี้ ดานสุนทรียภาพชาวบานแมเลา ยังใหความคิดเห็นเพิ่มเติมในกรณี
ที่เด็กและเยาวชนเขามาอบรม ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน โดยหลักการสําคัญคือตองการให
เด็กและเยาวชนไดเ รียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในชุมชน ความสัมพัน ธของระบบนิเวศและ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากมีโครงการขึ้นจริง เสาโครง
เหล็กที่สามารถมองเห็นในทามกลางปาธรรมชาติ ก็จะกลายเปนสิ่งแปลกปลอม ไมใชธรรมชาติที่
แทจริง และอาจทําใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจกระเชาไฟฟามากกวาการศึกษาธรรมชาติในชุมชน
2) ผลกระทบทางบวก
การทองเที่ยวในหมูบานแมเลาถือเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมรายไดในครัวเรือน
เทานั้น เพราะหมูบานแมเลาเปนเพียงทางผานของนักทองเที่ยวเทานั้น และจึงไดรับความนิยม
ในช ว งฤดู ห นาวเท านั้น จากเดิ มที่เคยมี ค ณะนัก ทองเที่ย วมาแวะเที่ ย วในหมูบา นในชว งเดื อน
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พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม สามารถสรางรายไดใหแกกลุมทอผาบานหัวเลา ชาวบานที่จําหนาย
ของที่ระลึก ของปาและการใหบริการ ประมาณ 15,000 บาทตอครัวเรือน หากมีโครงการขึ้น
คาดวานักทองเที่ยวจะมีจํานวนลดลง ทั้งนี้เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นชาวบานเห็นวา ถึงแมบานแมเลา
จะไม ไ ด รั บ ผลกระทบโดยตรงและชาวบ า นได ร ว มกั น เสนอแนวคิ ด ที่ ท างหมู บ า นจะได รั บ
ผลกระทบทางออมจากการทองเที่ยว เชน การที่องคการบริหารสวนตําบลปาแปรวมกับผูนําชุมชน
หากลวิธีในการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวในหมูบานแมเลา โดยการเปนตัวแทนรับสง
นักทองเที่ยวจากอําเภอปายใหมาเที่ยวชมตามโปรแกรมที่กําหนดไว เพื่อเปดโอกาสใหชาวบาน
แมเลาไดใหบริการแกนักทองเที่ยวดานนําเสนอวิถีชีวิตชนเผา การรับประทานอาหารพื้นบานและ
การจํ าหนา ยของที่ร ะลึ ก หากองค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ใหก ารสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วใน
หมูบานแมเลาก็จะชวยใหการทองเที่ยวภายในหมูบานไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวจากการ
เดินทางดวยกระเชาไฟฟาได
จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางทั้งในระดับปญหาใน
ปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ สรุปไดตาราง 14
ตาราง 14 แสดงระดับผลกระทบดานทองเที่ยวและสุนทรียภาพ
ระดับปญหาในปจจุบัน
การทองเที่ยวและสุนทรียภาพ
ระดับปญหา
X
(+)0.87
นอย
ความสมบูรณของสภาพ
ธรรมชาติ
(+)0.80
นอย
แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น

ผลกระทบถามีโครงการฯ
ระดับผลกระทบ
X
(-)2.53
มาก
(-)2.20

ปานกลาง

ความงดงามของทิวทัศน
(+)0.90
นอย
(-)2.43
มาก
ธรรมชาติ
(+)0.86
นอย
(-)2.39
มาก
รวม
จากตาราง 14 แสดงระดั บ ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วและสุน ทรี ย ภาพในพื้ น ที่
หมูบานแมเลา โดยภาพรวม พบวา ความสมบูรณของสภาพธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
ความงดงามของทิวทัศนธรรมชาติ อยูในระดับปญหานอย ( X = (+)0.86) และผลกระทบถามี
โครงการฯ โดยภาพรวม พบวา ผลกระทบทางลบในระดับมาก ( X = (-)2.39) เมื่อพิจารณา
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รายละเอียด พบวา ความสมบูรณของสภาพธรรมชาติและความงดงามของทิวทัศนธรรมชาติ
มีผลกระทบทางลบระดับมาก นอกนั้นอยูในผลกระทบทางลบระดับปานกลาง
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสานพาน เชียงใหม-แมฮองสอน ในพื้นที่หมูบานแมเลา ผูวิจัยไดแบงผลการประเมินออกเปน
2 ประเด็น คือ
1. ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
2. ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ดานการใชประโยชนที่ดิน
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิ ดเห็นตอโครงการฯ
ดานการใชประโยชนที่ดิน โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
กอสรางโครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ ขอใหหลีกเลี่ยงพื้นที่ตนน้ําและปาอนุรักษของ
หมูบานในเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ เพราะเปนแหลงตนน้ํา แหลงหาของปาที่
สํ า คั ญ ของชาวบ า น และพื้ น ที่ ดิ น ดั ง กล า วจะเสี่ ย งต อ การเกิ ด ดิ น ถล ม และความสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะตนไมและสัตวปาในเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ
แตหากจะมีการกอสรางขึ้นจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบดังนี้
1. หากมี ก ารก อ สร า งในพื้ น ที่ ป า ทางบริ ษั ท จะต อ งมี ก ารปลู ก ป า
ทดแทนและจะตองเชาพื้นที่ของชาวบาน ซึ่งชาวบานจะไมยอมขายใหแกนายทุน เพราะพื้นที่ที่
อาจไดรับผลกระทบอาจเปนพื้นที่ปาหรือเกษตรทํากิน ชาวบานตองการรักษาไวใหคนรุนหลังไดใช
ประโยชนตอไป
2. หลี ก เลี่ ย งพื้ น ที่ ป ลู ก ข า ว พื้ น ที่ ที่ อ ยู อ าศั ย และพื้ น ที่ ข องชนเผ า
ปกาเกอะญอ ทางบริษัทจะตองยายเสาออกจากพื้นที่ดังกลาว
3. การตั ด ต น ไม บริ เ วณการก อ สร า งเสาและพื้น ที่ใ กลเ คีย ง ขอให
พิจารณาเรื่อ งการปลูก ปา ทดแทนดว ย เชน หากตอ งตัด ไมที่มีข นาดเสน รอบวงมากกวา 30
เซนติเมตรขึ้นไป จะตองสํารวจลูกไมของตนไมชนิดนั้น หากยังมีลูกไมที่สามารถเติบโตไดควร
กําหนดจํานวนที่ปลูกทดแทนในอัตรา 2 :1 หมายถึงจะตองปลูกทดแทนจํานวน 2 ตน ตอการตัด
ตนไม 1 ตน และหากไมมีลูกไมในบริเวณนั้นเลย ควรกําหนดใหปลูกทดแทนในอัตรา 4: 1
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หมายถึงจะตองปลูกทดแทนจํานวน 4 ตน ตอการตัดตนไม 1 ตน ซึ่งอาจจะเปนพันธุไมเดิมที่ตัด
หรือพันธุไมทองถิ่นชนิดอื่นและตองใหชาวบานเปนผูดูแลจัดการอยางเปนระบบ
4. หากจะดําเนินการสรางเสาในพื้นที่ตัวแทนบริษัทเอกชนจะตอง
รวมสํารวจพื้นที่รวมกับชาวบานแมเลา เพื่อความเขาใจที่ถูกตองและกําหนดสัญญาหรือขอตกลง
รวมกัน
5. องคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบควรจัดเก็บภาษีสําหรับพื้น
ที่ตั้งเสาเพื่อนํารายไดเขาทองถิ่น และถาเสาไปตั้งอยูในพื้นที่ปาชุมชนขอใหทางโครงการเชาพื้นที่
จากชุมชนเพื่อนําเงินไปเปนกองทุนของหมูบาน
6. ควรมี ก ารควบคุ ม การใช ที่ ดิ น ในบริ เ วณโดยรอบและให ส ว น
ราชการที่เกี่ยวของเขาไปดูแล โดยจะตองมีกฎหมายรองรับ
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการใช ประโยชน ที่ดิ น ชาวบ าน
แมเลาไดจัดสําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 15
ตาราง 15 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดนิ
ลําดับที่
ดานการใชประโยชนที่ดิน
ความถี่
รอยละ
1
2

ลําดับ
ความสําคัญ
1
3

หลีกเลี่ยงพืน้ ที่ทํากินของชาวบาน
24
80.00
ชดเชยคาตอบแทนอยางเปนธรรมในกรณีที่ใช
13
43.33
ที่ดินทํากินของชาวบาน
3
โครงการฯ ดําเนินการเชาทีด่ นิ หรือปลูกปา
13
43.63
2
ทดแทนกรณีที่ใชพื้นที่ตน น้ําหรือปาใชสอย
4
โครงการฯ หาพื้นที่ทํากินใหมใหชาวบานใน
14
46.67
4
กรณีที่ไดผลกระทบ
5
อื่นๆ ไดแก การจางผูดูแลรักษาปาตามแนว
2
6.72
5
สายกระเชาผานตลอดแนวและยายจุดลงเสาไป
นอกชุมชน
จากตาราง 15 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดิน
โดยภาพรวม พบวา การดําเนินการของโครงการฯ ตองหลีกเลี่ยงพื้นที่ทํากินของชาวบาน คิดเปน
รอยละ 80 รองลงมาคือ โครงการฯ ดําเนินการเชาที่ดินหรือปลูกปาทดแทนกรณีที่ใชพื้นที่ตนน้ํา
หรือปาใชสอยและชดเชยคาตอบแทนอยางเปนธรรมในกรณีที่ใชที่ดินทํากินของชาวบาน คิดเปน
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รอยละ 43.33 และตองหาพื้นที่ทํากินใหมใหชาวบานในกรณีที่ไดผลกระทบ คิดเปนรอยละ 46.67
นอกจากนั้นขอใหทางบริษัทจางผูดูแลรักษาปาตามแนวสายกระเชาผานตลอดแนวและยายจุดลงเสา
ออกไปนอกชุมชน คิดเปนรอยละ 3.36
น้ําและการใชน้ํา
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ ดาน
น้ําและการใชน้ํา โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการกอสราง
โครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ การกอสรางตองไมกระทบตอพื้นที่ตนน้ําหรือแหลงน้ําของ
ชาวบาน แตหากจะมีการกอสรางขึ้นจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบดังนี้
1. การกอสรางของโครงการฯ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ตนน้ํา เนื่องจาก
ทําใหชาวบานเดือดรอน เกิดปญหาน้ําไมพอใช น้ําขุนและมีสิ่งตกคางที่เปนอันตราย
2. ศึกษาโครงสรางของดินและระดับความลึกในการตอกเสาเข็ม
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับน้ําประปาในหมูบาน
3. ตองมีการจัดการเรื่องขยะในระหวางการกอสราง เพราะอาจ
มีขยะที่มีการสะสมของสารเคมีปนเปอนลงสูน้ําใตดิน
4. เมื่อเปดดําเนินการควรมีระบบบําบัดน้ําเสียและควรมีสวน
ชวยในการดูแลระบบประปาของหมูบาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนระยะ เพื่อความ
ปลอดภัยของการใชน้ําในหมูบาน
5. โครงการฯควรจะขุด เจาะน้ํ า บาดาลเพื่อ ใช ใ นระหว า งการ
กอสราง โดยขุดเจาะใหตื้นกวาระดับน้ําบาดาลของชาวบาน
6. ควรจัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้ง
น้ําที่ใชในการเกษตร โดยใหประปาสวนภูมิภาคเขามาดําเนินการทําระบบประปาใหดีมีคุณภาพ
7. ควรมีการวางแผนคํานวณปริมาณน้ําและจัดระบบการบริหาร
การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการรณรงคใหชุมชนใชน้ําอยางคุมคา และชวยกันดูแลแหลง
น้ําตามธรรมชาติ
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานน้ําและการใชน้ํา ชาวบานแมเลา ไดจัด
สําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 16
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ตาราง 16 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา
ลําดับที่
ดานน้ําและการใชน้ํา
ความถี่ รอยละ
1
2
3
4
5

หลีกเลี่ยงพืน้ ที่ปาตนน้ําหรือแหลงน้ําของชาวบาน
ศึกษาผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําอยาง
รอบคอบ
หากมีน้ําเสียโครงการฯ ตองจัดระบบกรองน้ําที่ได
มาตรฐานใหแกชาวบาน
จัดสรางแหลงเก็บกักน้ําใหชาวบานในกรณีที่
โครงการตองใชน้ําในพืน้ ที่
อื่นๆ ไดแก การจัดหาหรือจัดการใหชาวบานไดมี
น้ําสะอาดดื่มใช

22
16

73.33
53.33

ลําดับ
ความสําคัญ
1
3

16

53.33

4

13

43.33

2

1

3.33

5

จากตาราง 16 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา
โดยภาพรวมพบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ปาตนน้ําหรือแหลงน้ําของ
ชาวบาน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือ จัดสรางแหลงเก็บกักน้ําใหชาวบานในกรณีที่โครงการ
ตองใชน้ําในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 43.33 และจะตองศึกษาผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําอยาง
รอบคอบ ซึ่งหากมีน้ําเสียโครงการฯ ตองจัดระบบกรองน้ําที่ไดมาตรฐานใหแกชาวบาน คิดเปน
รอยละ 53.33 สุดทายคือการจัดหาหรือจัดการใหชาวบานไดมีน้ําสะอาดดื่มใชคิดเปนรอยละ 3.33
การคมนาคมขนสง
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ ดาน
การใช ถ นน โดยได เ สนอแนะทางและมาตรการป อ งกั น ผลกระทบที่อ าจเกิ ด จากการกอ สร า ง
โครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ การจํากัดการบรรทุกอุปกรณกอสรางและการกําหนดเวลา
ในการขนสง เพื่อไมใหเกิดเสียงรบกวนในชวงเวลากลางคืน ทั้งนี้หากมีถนนในหมูบานมีการ
ชํารุด เสียหายในระหวางการกอสรางโครงการ จะตองดําเนินการซอมแซมใหกลับคืนสภาพที่
สามารถใชงานไดตามปกติ นอกจากนี้ชาวบานแมเลายังคํานึงถึงการลําเลียงวัสดุโดยเฮลิคอปเตอร
ซึ่งอาจเกิดเสียงดัง รบกวนเด็กเล็กในหมูบานและรบกวนการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนบาน
แมเลา ดังนั้นแตหากจะมีการกอสรางขึ้นจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบดังนี้
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1. หากบริษัทตองการสรางเสนทางลําเลียงวัสดุตางหากหรือตองการ
ขยายถนน ควรปรึกษากับคณะกรรมการหมูบานกอนเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอที่อยูอาศัยและ
พื้นที่ทํากินของชาวบาน
2. ทางบริษัทควรมีการวางแผนใหรอบคอบและกําหนดเวลาลําเลียง
วัสดุกอสราง และบอกกลาวกับชาวบานในหมูบานลวงหนา
3. ผูขับขี่รถบรรทุกอุปกรณกอสรางควรขับขี่อยางระมัดระวัง ไมให
เปนอันตรายตอชาวบาน
4. การขนสงอุปกรณกอสร างโดยเฮลิ คอปเตอร จ ะชว ยลดอุบัติเ หตุ
ที่อาจเกิดขึ้น แตหากตองใชรถบรรทุกหรือนําเครื่องจักรขนาดใหญเขามาในหมูบานควรมีการ
ประสานงานแจงใหทราบลวงหนา และควรมีกําหนดเวลา เชน หลัง 17.00 น.ตองหยุดการขนสง
เปนตน
5. ควรตรวจสอบกระเชาและสายเคเบิ้ลเปนประจําทุกเดือนและให
ความเอาใสใจในเรื่องความปลอดภัยของการโดยสารดวยกระเชาลอยฟา
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการคมนาคม ชาวบานแมเลาไดจัด
สําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 17
ตาราง 17 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง
ลําดับที่
ดานการคมนาคมขนสง
ความถี่ รอยละ
1
2
3
4

จํากัดน้าํ หนักรถบรรทุกขนยายอุปกรณใน
ระหวางการกอสราง
กําหนดระยะเวลาในขนสงอุปกรณกอสราง
โครงการฯ ตองดําเนินการซอมแซมถนนทีช่ ํารุด
เสียหายจากการใชขนสงอุปกรณกอสราง
จัดสรางถนนตางหากเพื่อเปนเสนทางการ
กอสรางโครงการกระเชาลอยฟา

9

ลําดับ
ความสําคัญ
30.00
2

16
16

53.33
53.33

1
2

16

53.33

4

จากตาราง 17 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการใชถนน โดย
ภาพรวม พบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ ควรกําหนดระยะเวลาในขนสงอุปกรณกอสราง คิด
เปนรอยละ 53.33 รองลงมาคือ หากโครงการฯ ตองดําเนินการซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายจาก
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การใช ขนส งอุปกรณก อสร าง และการจํากัด น้ํ า หนักรถบรรทุ ก ขนย า ยอุ ปกรณ ใ นระหวา งการ
กอสราง คิดเปนรอยละ 53.33 และ 30 ตามลําดับ และสุดทายควรจัดสรางถนนตางหากเพื่อเปน
เสนทางการกอสรางโครงการกระเชาลอยฟา คิดเปนรอยละ 53.33
พลังงานไฟฟา
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ
ดานพลังงานไฟฟา โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการกอสราง
โครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ
กระแสไฟฟาที่ใชในระหวางการกอสรางและหลัง
ดําเนินการจะใชกระแสไฟฟาจากแหลงใด เพราะในปจจุบันปริมาณการใชไฟฟาไมเพียงพอตอ
ความตองการ ในแตละวันเกิดปญหาไฟดับบอย ไมเอื้ออํานวยความสะดวกตอการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ชาวบานคาดวาหากจะการกอสรางโครงการฯ จึงไดเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบ
ดานพลังงานไฟฟา ดังนี้
1. การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคควรวางแผนการใช ไ ฟฟ า ของโครงการ
กระเชาลอยฟาและการใชกระแสไฟฟาในชุมชน ใหมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ
2. ควรมี ก ารเข ม งวดด า นการตรวจสอบการใช ก ระแสไฟฟ า ของ
โครงการเชน กระแสไฟฟารั่วหรือลัดวงจร เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร
3. จัดหาพลังงานทดแทนอยางอื่นที่สามารถนํามาเปลี่ยนเปนพลังงาน
ไฟฟาไดมาใชสําหรับโครงการกระเชาลอยฟา
4. การกอสรางจําเปนตองนําพลังงานไฟฟามาใชในการเชื่อมเหล็ก
ปนไฟ บางพื้นที่เขตกอสรางอยูหางไกลจากหมูบานดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชน
ในพื้ น ที่ รั บ ทราบถึ ง จุ ด ก อ สร า งและการป อ งกั น ตนเองในกรณี เ ข า ป า หรื อ เข า ไปในพื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร หรือนําสัตวไปเลี้ยงในบริเวณที่อยูใกลเคียงกับจุดกอสราง
5. แจงใหประชาชนไดรับถึงการใชพลังงานไฟฟาลวงหนาหรือแจง
การดับไฟกับประชาน เพื่อเตรียมการและวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวันอยางปกติ
6. ควรมีการกันพื้นที่กอสรางและทําปายหรือสัญลักษณเตือน เชน
“เขตกอสราง อันตราย หามเขา!” หรือ “หามเขา กระแสไฟฟาแรงสูง”
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานพลังงานไฟฟา ชาวบานแมเลาไดจัด
สําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 18
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ตาราง 18 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟา
ลําดับที่
ดานพลังงานไฟฟา
ความถี่ รอยละ
1
2
3
4

แบงสายไฟฟาสําหรับกระเชาไฟฟาและใช
ในครัวเรือนใหแยกจากกัน
โครงการฯ สํารองปริมาณการใชไฟฟาใน
ระหวางการกอสราง
การไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนเพื่อ
ปองกันกระแสไฟฟาขัดของ
ภาครัฐและเจาของโครงการรวมกันหา
พลังงานทดแทน

11

ลําดับ
ความสําคัญ
36.67
3

12

40.00

1

13

43.33

1

18

60.00

4

จากตาราง 18 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟาโดย
ภาพรวม พบว า หากมีการดําเนินโครงการฯ การไฟฟาส วนภูมิภาคควรวางแผนเพื่อป องกัน
กระแสไฟฟาขัดของและโครงการฯ สํารองปริมาณการใชไฟฟาในระหวางการกอสราง คิดเปนรอยละ
43.33 และ 40 ตามลําดับ รองลงมาคือ ควรแบงสายไฟฟาสําหรับกระเชาไฟฟาและใชในครัวเรือน
ใหแยกจากกัน คิดเปนรอยละ 36.67 และสุดทายภาครัฐและเจาของโครงการรวมกันหาพลังงาน
ทดแทน คิดเปนรอยละ 60
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
ดานเศรษฐกิจและสังคม
จากการสนทนากลุม ยอ ยชาวบา นแสดงความคิด เห็น ของโครงการฯ
ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
กอสรางโครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ
หากมีการกอสรางโครงการขึ้นจริง การ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพในชุมชนจะเกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากนอย
เพียงใด เพราะในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจในชุมชนและการประกอบอาชีพยังเปนแบบดั้งเดิม หา
เชากินค่ํา ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและและรับจาง ซึ่งรายไดสวน
ใหญผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจ และหากโครงการกระเชาลอยฟาโดยไมมีสถานียอยใน
หมูบาน ยอมไมเกิดประโยชนดานเศรษฐกิจแตอยางใด ทั้งยังเปผลกระทบดานลบตอชุมชนเรื่อง
สูญเสียพื้นที่ปาตนน้ํา ชาวบานอาจไมไดใชประโยชนจากปาตนน้ําและพื้นที่เกษตรกรรม สงผล
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ใหมีรายไดลดลง เกิดปญหาอพยพยายถิ่น ขาดความรวมมือ มีความเห็นแกประโยชนสวนตน
มากขึ้น ดังนั้นหากจะมีการกอสรางขึ้นจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบดังนี้
1. ให ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการส ง เสริ ม ด า นอาชี พ ให แ ก ช าวบ า นเพื่ อ
ทดแทนหรือชดเชยรายไดที่อาจจะสูญหายหากมีโครงการฯ
2. ขอให ช าวบ า นมี ส ว นร ว มกั บ โครงการในการสํ า รวจทุ ก ขั้ น ตอน
โครงการ หากเสาหรือสถานีไปกระทบกับพื้นที่ปาชุมชนหรือพื้นที่อยูอาศัยขอใหยืดหยุนไปตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ และใหทํารั้วกั้นแบงพื้นที่อยางชัดเจน โดยให
ชาวบานชวยดูแลพื้นที่นั้น
3. การรับคนงานในการกอสร างขอให พิ จ ารณาแรงงานในชุม ชนที่
ไดรับผลกระทบกอน เพื่อสรางรายไดในแกคนในชุมชน
4. ขอใหหมูบานแมเลามีสวนรวมในการบริหารจัดการดานผลตอบแทน
เชน การเชาพื้นที่ตั้งเสา เพื่อนําเงินภาษีใหแกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําเงินมาพัฒนาหมูบาน
5. สถานีตนทางและสถานีปลายทางขอใหผูรับผิดชอบจัดสรรพื้นที่ขาย
ของที่ระลึกหรือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชาวบานที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม
6. ขอให ห ลี ก เลี่ ย งการก อ สร า งใกล ห รื อ มี ลั ก ษณะข า มเหนื อ ศี ร ษะ
บริเวณสถานที่ศักดิสิทธิ์เชน วัดและโบสถ
7. จัดตั้งเครือขายเฝาระวังปญหาทางสังคมจากบุคคลและวัฒนธรรม
ภายนอก
8. สงเสริมการมีสวนรวมจากคนในชุมชนดานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน การจัดระเบียบทางังคม การตั้งกฎกติกาภายในหมูบาน
9. ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวพระราชดํ า ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อเปนแบบอยางของการปรับประยุกตเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานเศรษฐกิจและสังคม ชาวบานแมเลา
ไดจัดสําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 19
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ตาราง 19 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
ลําดับที่
ดานเศรษฐกิจและสังคม
ความถี่ รอยละ
ลําดับ
ความสําคัญ
1
จัดหาอาชีพเสริมที่ทดแทนรายไดจากการ
14
46.67
3
เพาะปลูกและการขายของทีร่ ะลึกริมทาง
2
หากการกอสรางเสร็จสิ้นใหชุมชนมีหุนสวน
22
73.33
1
จากรายได เพือ่ นําเงินมาพัฒนาหมูบาน
3
โครงการฯ ควรจางแรงงานในทองถิ่นแทนการ
16
53.33
2
จางแรงงานตางถิ่นตามความเหมาะสม
4
สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
16
53.33
4
5
อื่นๆ ไดแก ควรจัดสรางสถานีขึ้นลงบริเวณ
1
3.33
5
หมูบานสงเสริมการใชชีวติแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
จากตาราง 19 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
โดยภาพรวม พบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นจะตองใหชุมชนมีหุนสวนจากรายได
เพื่อนําเงินมาพัฒนาหมูบาน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือ ควรจางแรงงานในทองถิ่นแทน
การจางแรงงานตางถิ่นตามความเหมาะสมและจัดหาอาชีพเสริมที่ทดแทนรายไดจากการเพาะปลูก
และการขายของที่ระลึกริมทาง คิดเปนรอยละ 53.33 และ 46.67 ตามลําดับ อีกทั้งยังเสนอแนะ
ใหสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น จัดสรางสถานีขึ้นลงบริเวณหมูบาน และสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 53.33 และ 3.33 ตามลําดับ
ดานสาธารณสุข
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ ดานสาธารณสุข
โดยได เ สนอแนะทางและมาตรการป อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากการก อ สร า งโครงการฯ
ในประเด็นหลักสําคัญ คือ ปจจุบันการบริการดานสาธารณสุขไมเพียงพอตอความตองการทั้งสถานี
อนามัยตําบลปาแปและโรงพยาบาลแมแตง ในดานแพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งหมูบาน
แมเลา มีระยะหางไกลจากหมูบาน เพราะมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานตางชาติที่
เขามาอาศัยในแตละหมูบาน ชาวบานคาดวาหากเกิดอุบัติเหตุทั้งในระหวางการกอสรางและเปด
ดําเนินการ อาจไมไดรับปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางทันทวงที ดังนั้นหากจะมีการกอสรางขึ้นจริง
ชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบดังนี้
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1. บุคคลภายนอกที่เขามาทํางานในหมูบานจะตองมีใบรับรองแพทย
2. จัดทําทะเบียนประวัติแรงงานตางถิ่น
3. ดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรคจากคนงานกอสรางเพื่อมิใหเกิดโรค
ระบาดหรือโรคติดตอรายแรง
4. จัดสงเจาหนาที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพใหคนในหมูบานและใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ การจัดการขยะในชุมชนที่ถูกตองและการปฐมพยาบาล
ผูปวยเบื้องตน
5. กรณีจุดกอสรางเสารับน้ําหนักสายเคเบิล ซึ่งจุดที่ตั้งเสาอาจอยูในชุมชนหรือ
พื้นที่ปาใหบริษัทดําเนินการจัดเก็บขยะและเศษวัสดุทั้งหมดออกจากพื้นที่กอสราง
ผลการวิ เ คราะห แ บบสอบถามด า นสาธารณสุ ข ชาวบ า นแม เ ลาได จั ด ลํ าดั บ
ความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 20
ตาราง 20 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานสาธารณสุข
ลําดับที่
ดานสาธารณสุข
ความถี่ รอยละ
1
2
3
4
5

ในระหวางการกอสรางควรจัดทําทะเบียนคัดกรอง
และตรวจโรคแรงงานตางถิน่
จัดระบบการจัดการขยะและของเสียในชุมชนใหได
มาตรฐาน
ขยายการบริการดานสาธารณสุขระหวางและหลัง
การกอสรางใหทั่วถึง
มีแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางและหลังการ
กอสราง
อื่นๆ ไดแก ใหจัดหมอพยาบาลดูแลรักษาชาวบาน
ภายในหมูบานแมเลา

9

ลําดับ
ความสําคัญ
30.00
3

11

36.67

2

10

33.33

1

12

40.00

4

1

3.33

5

จากตาราง 20 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานสาธารณสุข โดย
ภาพรวม พบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ ควรขยายการบริการดานสาธารณสุขระหวางและ
หลังการกอสรางใหทั่วถึง คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ จัดระบบการจัดการขยะและของเสีย
ในชุมชนใหไดมาตรฐานคิดเปนรอยละ 36.67 อีกทั้งในระหวางการกอสรางควรจัดทําทะเบียนคัด
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กรองและตรวจโรคแรงงานตางถิ่น มีแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางและหลังการกอสรางและ
คิดเปนรอยละ 30 และ40 ตามลําดับ สุดทายคือ ควรจัดแพทยพยาบาลดูแลรักษาชาวบานภายใน
หมูบานแมเลา คิดเปนรอยละ 3.33
ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ ดานการ
ทองเที่ยวและสุนทรียภาพ โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
กอสรางโครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ รายไดจากการขายของที่ระลึกลดลง สถานที่
ทองเที่ยวในหมูบานไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง น้ําพุรอนโปงเดือดไมไดรับความนิยม
ลงหรือแทบจะไมมีนักทองเที่ยวเลย อีกทั้งเสาและสายเคเบิ้ลยังบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของปาไม
และธรรมชาติที่สวยงามตลอดเสนทางของโครงการ ซึ่งชาวบานคิดวาเปนสิ่งแปลกปลอมและหาก
จะมีการกอสรางขึ้นจริงชาวบานแมเลาไดเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบดังนี้
1. สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวในบานแมเลาใหนักทองเที่ยว โดยการจัด
โปรแกรมการทองเที่ยวในหมูบานและใหชาวบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพือ่ การกระจายได
สูชุมชน
2. จัดทําขอมูลประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและแหลงโบราณสถาน
ตามเสนทางที่กระเชาพาดผาน
3. ตกแตงหรือจัดสภาพแวดลอมบริเวณสารับน้ําหนักใหกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ
4. จัดแสดงสัญลักษณแหลงทองเที่ยวและแหลงโบราณสถานที่สามารถ
มองเห็นไดขณะโดยสารกระเชา
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ ชาวบานแมเลา
ไดจัดสําคัญความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ ดังตาราง 21
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ตาราง 21 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ
ลําดับที่
ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ
ความถี่ รอยละ
ลําดับ
ความสําคัญ
1
สงเสริมประชาสัมพันธและจัดโปรแกรมการ
14
46.67
2
ทองเที่ยวในหมูบานแมเลา
2
ใหชาวบานเปนผูดําเนินการบริการนักทองเที่ยว
13
43.33
1
รวมกัน
3
จัดสภาพแวดลอมของเสาโครงเหล็กและสถานีให
21
70.00
4
กลมกลืนกับธรรมชาติ
4
เตรียมความพรอมใหชุมชนเชน การอบรมมัคคุเทศก
14
46.67
3
ทองถิ่น การอบรมภาษาตางประเทศ เปนตน
5
อื่นๆ ไดแก การสงเสริมการจําหนายสินคาหนึ่ง
1
3.33
5
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของชาวบาน
จากตาราง 21 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดาน โดยภาพรวม ดาน
การทองเที่ยวและสุนทรียภาพพบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ ควรใหชาวบานเปนผูดําเนินการ
บริการนักทองเที่ยวรวมกัน คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาคือ สงเสริมประชาสัมพันธและจัด
โปรแกรมการทองเที่ยวในหมูบานแมเลา และเตรียมความพรอมใหชุมชนเชน การอบรมมัคคุเทศก
ทองถิ่น การอบรมภาษาตางประเทศ คิดเปนรอยละ 46.67 และจัดสภาพแวดลอมของเสาโครง
เหล็กและสถานีใหกลมกลืนกับธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 70 สุดทายควรสงเสริมการจําหนายสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของชาวบาน คิดเปนรอยละ 3.33

