
 
บทท่ี  5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – 
แมฮองสอน :  กรณีศึกษาบานแมเลา ตําบลปาแป   อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงค
ในการศึกษา  2  ประการคือ  1.  เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบ  2. เพื่อหา
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ  ในประเด็นดานคุณคาการใชประโยชนของ
มนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิต  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และสํารวจขอมูลในภาคสนาม  โดยการใชวิธีการสังเกต             
การสัมภาษณเชิงลึก  การสนทนากลุมและการใชแบบสอบถาม  จากตัวแทนชาวบาน  เพื่อใหได
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบ  และรวมกันวิเคราะหหาแนวทาง
หรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาท่ีเนนการวิจัยเชิงคุณภาพและผสมผสานกับวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
สังเกต  การสัมภาษณแบบเจาะลึก  การใชแบบสอบถามและการสนทนากลุมยอยกับกลุมผูนํา
ชุมชนท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  ตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ  โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูล
จากเอกสารพรอมกับการเก็บขอมูลภาคสนาม จึงขอสรุปเนื้อหาผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย  คือ  ผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวก 
และทางลบ  และแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ  จากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษาบานแมเลา ตําบลปาแป   อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
ผลกระทบทางบวก  

จากสภาพบริบทของหมูบานแมเลา  ซ่ึงต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีมีอาณาเขตติดตอ
กับเขตรักษาพันธุ สัตวปาแม เลา-แมแสะท่ีมีความอุดมสมบูรณ   ชาวบานตางพึ่งพาอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนดิน  ปาไม  และแหลงน้ํา  เพื่อการดํารงชีวิตมาต้ังแตบรรพบุรุษ  
ดวยลักษณะทางกายภาพของการต้ังถ่ินฐานของหมูบานแมเลาท่ีต้ังอยูท่ีราบระหวางภูเขา  มีลําหวย
แมเลาไหลผานกลางหมูบาน  สามารถติดตอคมนาคมขนสงกับภายนอกไดสะดวก  ดวยถนนหลวง
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สายเชียงใหม-แมฮองสอน   จึงสงผลใหวิถีชีวิตของชาวบานแมเลาเปนแบบผสมผสานที่เนนการ
พึ่งพาจากธรรมชาติมากกวาเชน  การใชพื้นท่ีทํากินในขอบเขตพื้นท่ีท่ีทางเจาหนาท่ีจากเขตรักษา
พันธุสัตวปากําหนดไว การใชประโยชนจากน้ําแมเลาดานอุปโภคในครัวเรือน  สวนดานปจจัย
ภายนอกท่ีรับจากการใหบริการของภาครัฐคือ  การติดต้ังกระแสไฟฟาเพื่อใหครัวเรือนและบาง
ครัวเรือนไดรับการสนับสนุนใหใชกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลล  จึงทําใหชาวบานแมเลา
สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางสะดวกสบาย 

จากการที่โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน 
คาดการณถึงการกอสรางเสารับน้ําหนักสายเคเบ้ิลในพื้นท่ีหมูบานแมเลาจํานวน  5  เสา  จึงทําให
ชาวบานเร่ิมรับรูและคาดการณถึงความเปล่ียนแปลงในหมูบาน  นับเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
ชาวบานจําเปนตองอาศัยจินตนาการและขอมูลจากผูใหขอมูลเปนหลัก  โดยชาวบานแมเลาได
รวมกันแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกตาง  แตไมแตกแยก  และเห็นวาโครงการดังกลาว
สามารถใหประโยชนกับหมูบานไดเชน    การไดรับคาชดเชยท่ีดินอยางเปนธรรมจากการสูญเสีย
พื้นท่ีทํากินหรือการไดพื้นท่ีท่ีทํากินใหมจากเจาของโครงการ  ในกรณีหากเปนพื้นท่ีปาหรือพื้นท่ี
สาธารณะคณะกรรมการหมูบานจะนําคาชดเชยดังกลาวไปพัฒนาหมูบานตอไป  หรือหาก
จําเปนตองสรางเสาโครงเหล็กในที่ดินทํากินของชาวบาน  คาชดเชยจากการขายท่ีดินหรือเชาซ้ือ
อาจเปนทุนในการดํารงชีวิตและตนทุนในการประกอบอาชีพใหม  ทางเจาของโครงการรอาจจะมี
การสรางอางเก็บน้ําเฉพาะเพื่อดําเนินการกอสรางท่ีมีระบบการจัดเก็บน้ําท่ีดี  และเม่ือเสร็จส้ินการ
กอสราง  อางเก็บน้ําดังกลาวจะเปนประโยชนตอชาวบานในการกักเก็บน้ําสํารอง  เพื่อใชในพื้นท่ี
เกษตรกรรม  หรือปลอยท้ิงไวใหกลายเปนแหลงเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ   ท้ังนี้ลําหวยแมเลา
เปนแหลงน้ําท่ีมีน้ําไหลตลอดป  หากมีการสํารองหรือกักเก็บไวในยามฉุกเฉินก็จะเปนประโยชน
ตอชาวบาน  และหากใชเสนทางการคมนาคมในหมูบานไมวาจะเปนถนน  ซอกซอยหรือถนนสวน
บุคลล  เม่ือเสร็จส้ินโครงการยอมไดรับการซอมแซม  ปรับปรุงถนนในหมูบานใหแข็งแรง  ทนทาน
กวาเดิม ซ่ึงเปน    ส่ิงท่ีชาวบานไดรับประโยชนทางออมจากโครงการดังกลาว  ซ่ึงเปนผลกระทบ
ทางบวกท่ีสวนใหญเปนชาวบานท่ีอาศัยอยูใกลกับสถานีหลักและสถานียอยจะไดรับประโยชน
โดยตรงคือ กระเชาไฟฟาสามารถยนระยะทางจากเชียงใหมไปจังหวัดแมฮองสอนไดจริง  ท้ังยังคิด
คาบริการในอัตราพิเศษสําหรับคนในพ้ืนท่ีท่ีตองการใชบริการและเม่ือมีเหตุจําเปนตองใชบริการก็
สามารถใชบริการได  เชน  การขนยายผูปวย  การติดตอราชการ และการสํารวจไฟปาตามพื้นท่ีท่ีมีสาย
เคเบ้ิลพาดผาน  เปนตน  สวนดานการจัดการระบบไฟฟา  การสํารองปริมาณไฟฟาเพียงพอตอความ
ตองการของชาวบานแมเลา สงผลใหมีสถิติไฟดับท่ีลดลง  เนื่องจากมีการเตรียมการ  วางแผนและสํารอง
ใหเพียงพอตอการใชไฟฟาในโครงการและในหมูบาน 
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ท้ังนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหส่ิงท่ีชาวบานแมเลามีความกังวลในเร่ืองการการสูญเสียท่ีดินใน
หมูบาน  ซ่ึงเปนพื้นท่ีปาอนุรักษท่ีชาวบานสามารถเขาไปใชปะโยชนได  แตถามีโครงการกระเชา
ลอยฟาแลว  นอกจากจะไมสามารถเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรแลว  ยังสูญเสียพื้นท่ีโดยท่ี
ชาวบานตางไมไดรับประโยชนเลย  จึงเปนไปตามหลักการของผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงเปนกรณีท่ี
ชาวบานเปนผูท่ีมีสวนเสียมากกวาเปนผูท่ีมีสวนได  ชาวบานจึงมีแนวคิดท่ีเกิดจากการสูญเสียพื้นท่ี
ปาใหเปนประโยชน  ในรูปแบบของการเก็บภาษีหรือการเชาพื้นท่ีต้ังเสา  ซ่ึงอยางนอยรายได
บางสวนจะสามารถนํามาใชประโชนในหมูบานได 

ผลกระทบทางลบ 
         เนื่องดวยสภาพความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะ

ทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา  สงผลใหชาวบานแมเลาไดเปรียบมากกวาหมูบานอ่ืน  ท่ียังสามารถ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติไดไมวาจะเปน  อาหารปา  สัตวน้ํา  และพรรณพืชในทองถ่ิน  จึงเปนการ
ซึมซับการอนุรักษทรัพยากรธรรรมชาติในทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมา  เพราะสามารถใชประโยชนได
อยางยั่งยืน  แตหากมีการกอสรางโครงการระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม- แมฮองสอน  
ชาวบานตางมีแนวคิดท่ีมุงประเด็นไปที่การทําลายทรัพยากรปาไมเปนหลัก  เพราะการสรางเสาท่ีมี
อาณาเขต  2  ไร  ไมใชแคเพียงทําลายโดยการตัดตนใหในบริเวณนั้นเทานั้น แตอาจทําลายลูกไมท่ี
กําลังจะเจริญเติบโต  ชาวบานไมสามารถใชประโยชนจากพื้นท่ีปาไดเชน  การหาหนอไม  รังผ้ึง  
เห็ด  ไมฟน  ซ่ึงจากการสูญเสียพื้นท่ีในการสรางโครงการฯ  ยังสงผลตอการเดินทางออมพื้นท่ี   
จากเดิมเคยใชเปนเสนทางเดินปา  แตหากมีการกอสรางอาจจะตองเดินทางโดยสรางเสนทางใหมท่ี
ไกลกวาเดิม  และสงผลกระทบตอพรรณพืชและแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาบางชนิด และการ
สูญเสียท่ีดินบริเวณจุดกอสรางอาจเกิดดินสไลดในชวงฤดูฝนมีอัตราเส่ียงตอการเกิดดินถลม         
เสาโครงเหล็กและสถานีผุเลยลม เพราะไมมีดินสําหรับยึดเกาะ  จึงอาจเกิดความเสียหายกับท่ีดิน
บริเวณกอสรางและบริเวณพื้นท่ีปาไมใกลเคียงได  หากพิจารณาลึกลงไปใตดิน  เสาท่ีมีขนาดใหญท่ี
ฝงลึกลงไปในพ้ืนดินจะกระทบตอระบบน้ําใตดิน  ลําหวยแมเลาอาจมีสวนผสมของเศษวัสดุ
กอสรางปนเปอนหรือขยะปะปนในแหลงน้ําของหมูบาน  เนื่องจากเสาโครงเหล็กต้ังอยูใกลลําหวย
แมเลาในระยะทางที่ใกล  ซ่ึงจะสงผลใหน้ําเกิดความสกปรกไมสามารถใชการได  จะสงผลกระทบ
ตอการใชน้ําในหมูบาน  อีกท้ังการกอสรางอาจทําใหปดกั้นทางไหลของน้ํา   ทําใหน้ําเปล่ียน
ทิศทางและเกิดน้ําทวมบานเรือนและพ้ืนท่ีทํากินของชาวบาน  สวนดานการคมนาคมท่ีตองอาศัยถนน
ทางหลวงและถนนในหมูบานหรือจําเปนตองสรางถนนเพื่อเขาไปถึงสถานท่ีกอสราง  อีกท้ัง
จําเปนตองใชเฮลิคอปเตอรในการขนสงวัสดุกอสราง  ซ่ึงสงเสียงรบกวน  ถนนเกิดการผุพัง  ชํารุดหรือ
อาจใชประโยชนไมได  ท่ีเกิดจากการบรรทุกเกินอัตราและความถ่ีของการบรรทุกตอวัน  และอาจสงผล
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ตอการเกิดอุบัติเหตุกับคนในและอุบัติเหตุชนกันระหวางเฮลิคอปเตอรกับเสาโครงเหล็ก  เพราะบิน
ชนกับสายเคเบ้ิลของโครงการฯ  ขาดและตกลงมาในพื้นท่ีปาหรือพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยของชาวบานใน
หมูบานแมเลา  ดานการใชพลังงานไฟฟาของโครงการจําเปนตองใชเพื่อขับเคล่ือนตัวกระเชา  ทําให      
ปริมาณอัตราการใชไฟฟาเพิ่มข้ึน  หากมีผูโดยสารไมถึง  25  คนจะเปนการสูญเสียพลังงานไฟฟา
อยางโดยเปลาประโยชน สงผลใหสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาและ          
เกิดปญหาภาวะโลกรอน   
   หากมองในภาพรวม  จะเห็นไดวาชุมชนบานแมเลามีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพา
ธรรมชาติท่ีอยูใกลตัว  และเห็นวาส่ิงเหลานั้นเปนรากฐานของการดํารงชีวิตในปจจุบันและใน
อนาคต  หากมีการกอสรางกระเชาลอยฟาจะนํามาสูการทําลายฐานทรัพยากรในทองถ่ิน  สงผลตอ
การวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม  อีกท้ังเปนจุดเร่ิมตนของปญหาส่ิงแวดลอมและปญหาสังคมในอนาคต         
ซ่ึงไมใชเพียงชุมชนบานแมเลาเทานั้นท่ีไดรับผลกระทบ   แตจะกลายเปนผลกระทบระดับตําบล  
ระดับอําเภอและระดับโครงการ  ท่ียากตอการแกไข  หากไมมีการเตรียมการวางแผนผลกระทบทาง
ลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
ผลกระทบทางบวก 

สืบเนื่องจากสภาพความเปนอยูของชาวบานแมเลา  มีการดําเนินชีวิตแบบ
เรียบงาย  พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในระบบเครือญาติและเพื่อนบานใกลเคียง  ทําใหเกิดความ
ผูกพันภายในชุมชน   โดยมีสถานท่ีท่ีถือเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบานคือ  วัดและโบสถ  ท่ีเปน
สถานท่ีในการประกอบกิจกรรมการศาสนา  การนับถือเคารพผูสูงอายุและผูนําชุมชนท่ีสามารถ
ปกครองลูกบานท้ัง  10  หยอมบานใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติ  โดยการจัดกิจกรรมภายใน
หมูบาน การรวมกลุมทางสังคม  ในรูปแบบของกลุมอาชีพ  กลุมออมทรัพย  ท่ีชวยเหลือใหคนใน
หมูบานไดมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ถึงแมสวนใหญชาวบานจะมีฐานะยากจน  แตยังสามารถ
ดํารงชีวิตไดดวยการมีทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวท่ีอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะพืชพรรณท่ีใชประกอบ
อาหาร  สวนไดรายไดของแตละครัวเรือนนอกจากการปลูกเม่ียง(ชา)  การรับจางและการจําหนาย
ของปาแลว  ชาวบานยังไดรับจากนักทองเท่ียวในฤดูหนาวท่ีเขามาแวะเวียนมาทุกป  ซ่ึงหากมี
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนแลว  นอกจากรายไดจากการ
จําหนายของท่ีระลึกตามสถานีหลักและสถานียอยของโครงการแลว  ชาวบานยังสามารถเก็บคาเชา
พื้นท่ีต้ังเสาในรูปแบบของภาษี  โดยเงินภาษีดังกลาวสามารถนํามาพัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในหมูบานได  โดยมีคณะกรรมหมูบานเปนผูดูแล  นอกจากจะสรางรายไดใหแกชุมชน  สงผลให
คุณภาพชีวิตดีข้ึนจากการไดรับการเอาใจใสดูแลจากเจาท่ีสาธารณสุขในการการตรวจสุขภาพ  
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ปองกันโรคติดตอดวยการฉีดวัคชีน  ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันโรคท่ีถูกตองตาม
สุขอนามัย  และแนะแนวทางในการจัดการขยะและสารตกคางบริเวณพ้ืนท่ีสรางเสาโครงเหล็ก  
เพื่อใหใหสงผลกระทบตอการใชน้ําในหมูบาน  ดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ จากโครงการฯ 
สงผลใหกระตุนการทองเท่ียว  เพราะความสะดวกสบาย  ทันสมัย  หากลองไดนั่งกระเชาลอยฟา   
ทําใหเห็นทิวทัศนท่ีสวยงามของภูเขาท่ีสลับซับซอน  เกิดความช่ืนชมในความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรปาไม  ซ่ึงเปนจุดเดนในการประชาสัมพันธเร่ืองการทองเท่ียว เกิดความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลปาแปกับผูนําชุมชนบานแมเลา  รวมกันหากลวิธีในการประชาสัมพันธ
ใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวในหมูบานแมเลา  ก็จะชวยใหการทองเท่ียวภายในหมูบานไดรับความสนใจ
จากนักทองเท่ียวจากการเดินทางดวยกระเชาไฟฟาได 
   เปน ท่ีน า สัง เกตว าชาวบ านมีกลุมอาชีพต างๆ  เชน   กลุมทอผ า               
กลุมเกษตรกรและกลุมผูใชแรงงานรับจาง  ซ่ึงเล็งผลประโยชนเฉพาะการตลาดของสินคาแรงงาน  
การทอผาและการเกษตร  แตมิไดคํานึงถึงการเตรียมความพรอมของตนเอง  ในดานทักษะอาชีพท่ี
จะรองรับตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการเขาเปนแรงงานระดับทักษะ
ถามีโครงการ  ซ่ึงโครงการอาจกําหนดแนวทางหรือมาตรการรวมกับหนวยงานทางการศึกษานอก
ระบบและการพัฒนาฝมือแรงงานรองรับสภาพในอนาคต 

ผลกระทบทางลบ 
จากสภาพการเปล่ียนทางเศรษฐกิจและสังคมภายนอกท่ีสงผลตอการ

ดํารงชีวิตในหมูบานแมเลาเชน  อัตราราคานํ้ามันท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือสินคา เพื่อ
อุปโภค  บริโภคในครัวเรือน  การนิยมสงบุตรหลานเขามาศึกษาในตอในสถานศึกษาระดับอําเภอ
หรือจังหวัดและหางานทําภายในตัวเมืองมากกวาท่ีจะทํางานในหมูบาน  สังเกตไดจากการที่มักจะ
เห็นคนรุนพอแม  ผูสูงอายุและเด็กเทานั้นท่ีจะอาศัยอยูในหมูบาน และดวยรายจายทางดาน
การศึกษา  สงผลใหชาวบานบางครัวเรือนตองเพ่ิมภาระในการหาเงินดวยการไปทํางานรับจางในตัว
เมืองหรือตางจังหวัด  ทําใหความสัมพันธภายในหมูบานลดลง  เหลือเพียงชาวบานท่ีมีพื้นท่ีทํากินท่ี
สามารถพอสรางรายไดในครอบครัว  โดยการอาศัยการรวมกลุมภายในชุมชนเชน  กลุมออมทรัพย
หรือกองทุนหมูบาน ท่ีเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนใหสามารถนําไปตอยอดการประกอบ
อาชีพและใชจายในครัวเรือนได  หากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-
แมฮองสอน  การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานแมเลา  ยอมอาจนําๆไปสูการ
เปล่ียนแปลงดานชีวิตแบบดั้งเดิม  มีการเปล่ียนแปลงอาชีพจากแรงงานในภาคเกษตรไปสูภาคธุรกิจ
การทองเท่ียวและบริการแกนักทองเท่ียว  ความเจริญอาจทําใหวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานบางอยาง
สูญหายไป รวมถึงความเช่ือหรือความเคารพในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ   ความหนาแนนของประชากรเพิ่มข้ึน 
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การควบคุมหรือปกครองยากลําบาก   อาจทําใหเกิดอาชญากรรม ปญหาสังคม ปญหายาเสพติด  
ชาวบานเกรงวาจะเกิดการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว  ทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน  ดานการคา
ขายริมทางสงผลใหรายไดจากการขายของปาลดลงหรืออาจจะไมมีนักทองเท่ียวเลย  ดานการ
รองรับจากการบริการดานสาธารณสุขจะไมเพียงพอตอความตองการของชาวบานและแรงงานตาง
ถ่ิน  ดวยระยะทางหางไกลจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาล  ชาวบานมีอัตราเส่ียงกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจมากข้ึน  รวมท้ังภาวะความเครียดท่ีเกิดจากการขาดรายไดจากการจําหนายของท่ี
ระลึกท่ีมีการแขงขันทางตลาดสูง  สงผลตอสุขภาพจิตและสุขกายท่ีย่ําแย  อีกท้ังหากยังกําจัดขยะ
แบบเดิม  จะตองเกิดปญหาการตกคางของสารอันตรายในดินและเกิดมลพิษทางอากาศอยาง
หลีกเล่ียงไมได  สวนดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพเปนส่ิงท่ีจําเปนตองอาศัยจินตนาการจาก
เดิมท่ีเคยเห็นปาไมและทิวเขาสลับซับซอน  สายเคเบ้ิลเปนส่ิงแปลกปลอมที่บดบังธรรมชาติท่ี
สวยงาม ถึงแมจะกระตุนการทองเท่ียวใหเพิ่มข้ึนในจงัหวัดแมฮองสอนมากกวา   ท้ังนี้ในกรณีท่ีเด็ก
และเยาวชนเขามาอบรม  ณ  ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน   ท่ีตองการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ในชุมชน  และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กลับมองเห็นเสา
โครงเหล็กทามกลางปาธรรมชาติ ท่ีไมใชธรรมชาติท่ีแทจริง  ซ่ึงอาจทําใหเด็กและเยาวชนหันมา
สนใจกระเชาไฟฟามากกวาการศึกษาธรรมชาติในชุมชน 
   จะเห็นไดวาชุมชนมีความกังวลตอผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ระดับชุมชนตอการเปล่ียนแปลงวิธีชีวิตแบบดั้งเดิม   สภาพแวดลอมภายในชุมชนโดยเฉพาะเร่ือง
การจัดการขยะเปนท่ีนาสังเกตวาวิธีการจํากัดขยะแบบดั้งเดิมของชุมชนคือ  การท้ิงตามพื้นดินและ
วิธีการเผา ซ่ึงเปนวิธีการที่ไมถูกตอง   ในอนาคต หากมีการกอสรางระบขนสงดวยสายพานอาจจะมี
ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนในชวงระหวางการกอสรางและหลังจากการมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวใน
หมูบาน  การจัดการขยะแบบเดิมจึงเปนกรรมวิธีการกําจัดขยะท่ีไมถูกตองและอาจจะสงผลกระทบใน
ระยะยาว  ตอน้ําใตดินและการสะสมของสารอันตราย 

แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ   
จากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม  – แมฮองสอน              

ในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

  การวางแผนเพื่อหาแนวทางในลดกระทบทางลบจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน   ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยนั้น  
สามารถวางแผนเพื่อต้ังรับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนได  เชน  ดานการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงตองมี
การปลูกปาทดแทน  และกอนกอสรางตองมีการสํารวจพื้นท่ีกอสรางระหวางเจาของโครงการและ
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ผูนําชุมชน  โดยจะตองเชาพื้นท่ีหรือชําระภาษีใหทางหมูบาน   ดานน้ําและการใชน้ําท่ีเปนส่ิงจําเปน
ตอการดํารงชีวิต  ดังนั้นควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีตนน้ํา  กอนดําเนินการกอสราง  ควรศึกษาโครงสรางของ
ดินและระดับความลึกในการตอกเสาเข็มเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับน้ําประปาในหมูบาน  โดยการ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับการอุปโภคบริโภค ใหแกชาวบาน  มีการวางแผนคํานวณปริมาณน้ํา
และจัดระบบการบริหารการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  ดานการคมนาคม  จะตองกําหนดเวลาและ
จํากัดการบรรทุกวัสดุกอสราง  พรอมกับแจงใหคนในหมูบานไดทราบลวงหนา  ดานการใช
พลังงานไฟฟา  ควรวางแผนและสํารองการใชไฟฟาของโครงการ กระเชาลอยฟาและการใช
กระแสไฟฟาในชุมชน  ใหมีปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการ 

ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
   การวางแผนเพื่อหาแนวทางในลดกระทบทางลบจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน   ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตนั้น  สามารถ
วางแผนเพื่อต้ังรับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนได  เชน  ดานเศรษฐกิจและสังคม  โดยเจาของ
โครงการหรือองคการบริหารสวนตําบลปาแปจัดทําโครงการสงเสริมดานอาชีพใหแกชาวบาน   
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเปนแบบอยางของการปรับ
ประยุกตเทคโนโลยีท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดานสาธารณสุข  ใหมีการจัดทําทะเบียน
ประวัติและใบรับรองแพทยของแรงงานตางถ่ิน  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ  
การจัดการขยะในชุมชนท่ีถูกตอง  สวนดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพนั้น  ควรจัดโปรแกรมและ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวตามสถานท่ีสําคัญในหมูบานตกแตงหรือจัดสภาพแวดลอมบริเวณเสา
รับน้ําหนักใหกลมกลืนกับธรรมชาติ  เพื่อดึงดูดใจนักทองเท่ียวในระหวางโดยสารอยูในกระเชา
ลอยฟา 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอน” สามารถกําหนดประเด็นสําคัญเพื่ออภิปรายผลการศึกษา ประกอบดวย 

1.  ผลกระทบทางสังคม 
2.  แนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางสังคม 

การศึกษาผลกระทบทางสังคมไดมีการต่ืนตัวถึงความสําคัญของการศึกษามากขึ้น  เพราะ
ไมเพียงแตการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเทานั้น  การศึกษาผลกระทบทางสังคมมีสวนเกี่ยวของ
กัน  เพราะทุกคนอาศัยอยูภายใตส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน  สงผลการการดํารงชีวิตมียอมแตกตางกันไป
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ตามสภาพแวดลอม  โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสานพานเชียงใหม- แมฮองสอน  เปนตัวอยาง
หนึ่งท่ีจําเปนตองมีการศึกษาผลกระทบทางสังคมอยางรอบคอบ   โดยนําแนวคิดการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม  (Social  Impact  Assessment : SIA)  มาพิจารณาโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอน   พอกลาวไววา  ชาวบานแมเลาสามารถประเมินผลกระทบทางสังคมอยางมี
ข้ันตอน โดยจําแนกเปน  3  ลักษณะคือ  ลักษณะท่ีหนึ่งสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ภายในหมูบาน    ลักษณะท่ีสองคือ  เขาใจถึงผลกระทบทางบวกและทางลบ  และลักษณะท่ีสามคือ    
การเสนอทางออกของปญหา  และขอควรปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม 

เม่ือพิจารณาผลกระทบทางสังคมคาดวาจะเกิดข้ึนจากการนําหลักการการสรางฐานขอมูล 
(Baseline  data) มาพิจารณาขอมูลจากสภาวะในอดีตและในปจจุบันของชุมชน  การเปรียบเทียบกรณท่ีีมี
โครงการและไมมีโครงการ  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมกันวิเคราะหศักยภาพ  โอกาสและ
ขอจํากัดของชุมชน  เชน กรณีการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ  ท่ีหลังเปดใชบริการชาวบานท่ีอยูใกลเคียง
ไดรับผลกระทบจากเสียง  จึงเกิดเปนกรณีพิพาทระหวางรัฐกับประชาชน  หรือกรณีโครงการกอสราง
กระเชาไฟฟาข้ึนสูดอยเชียงดาว  รัฐบาลมีโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชียงดาว  โดยใชงบลงทุน 
2,000  กวาลานบาท  โดยคาดวาจะมีนักทองเท่ียวมาเยือนปละนับแสน  สามารถสรางรายไดอยาง
มหาศาลจากการบริการนักทองเท่ียวไมวาจะเปนรีสอรท สนามกอลฟ  รานอาหาร โครงการดังกลาวได
มีกลุม/องคกรอนุรักษธรรมชาติ   เรียกรองใหยุติการกอสราง  เนื่องจากบริเวณท่ีจะกอสรางเปนเพียง
แหงเดียวของโลกท่ีพบพบกลวยไมสกุลใหมของโลก  หรือท่ีเรียกวา “เอ้ืองศรีเชียงดาว”    ซ่ึงกลวยไม
พันธุนี้จะไดรับผลกระทบ  และตองสูญพันธุไปจากโลกแนนอน (วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ, 2548) ใน
กรณีของโครงการกระเชาลอยฟาเปนอีกโครงการหน่ึงท่ีนําไปสูผลกระทบทางบวกและผลกระทบทาง
ลบได     ซ่ึงชาวบานแมเลาตางเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคนกับโครงการ  แลวแปรผลไปสู
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  การศึกษาคร้ังนี้มิใชเปนการศึกษาเพื่อใหเห็นผลดีของดานในดานหนึ่ง  แตเปนการ
รวบรวมขอมูลจากสภาพความเปนจริงของชุมชนแมเลา  ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการฯดังกลาว 

โดยภาพรวมที่ชาวบานแมเลาไดรวมกันวิเคราะหผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบ  
โดยเฉพาะผลกระทบทางลบตอการใชประโยชนท่ีดิน  ท่ีจําเปนตองสูญเสียพื้นท่ีปาไมจํานวน  10  ไร  
ซ่ึงเปนขนาดพ้ืนท่ีท่ีตองสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  สูญเสียพื้นท่ีปาอนุรักษ สงผลการ
จัดระบบการวางผังชุมชนใหม  ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี  ตรงกับ
สํานักงานบริก าร เทคโนโลยีสาธารณสุขและ ส่ิงแวดลอม   คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)  ไดกลาวไววา  พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ และจะทําใหสภาพการใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้กิจกรรมดังกลาวชักนําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องในบริเวณ
ใกลเคียง ไดแก การยายเขามาของแรงงาน  ทําใหเกิดพื้นท่ีพาณิชยกรรมและพักอาศัยการสันทนา
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การตางๆ เม่ือพิจารณาระดับของผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดินจะเปล่ียนแปลงไป
คอนขางมากในพื้นท่ีท่ีใกลเคียงเขตประกอบการอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามเพ่ือปองกันและลด
ผลกระทบ จําเปนตองมีการประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  สวนผลกระทบดาน
คุณภาพชีวิตท่ีมีตอสังคมท่ีมีความสําคัญ  โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับอาชีพ
รายได  เนื่องจากผูไดรับผลกระทบบางกลุม  จากการขาดรายไดจากการจําหนายของปา จํานวน
นักทองเท่ียวในหมูบานลดนอยลง  มีจํานวนแรงงานตางถ่ินเขามาในพื้นท่ี  สงผลใหเกิดปญหาการ
เพิ่มจํานวนประชากร  ปญหาอาชญากรรม  ปญหายาเสพติด  ตรงกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2547)  ไดกลาววา ผลกระทบทางสังคมและวิถีชีวิต คือมีการ
เพิ่มข้ึนของประชากร ซ่ึงเปนแรงงานตางถ่ินจะกอใหเกิดปญหาตอการบริหารจัดการแรงงาน 
สวัสดิการสังคม ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนจากสังคม
เกษตรกรรม เปนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ อีกท้ังการจัดการของเสีย จะมีปริมาณ
ของเสียเพิ่มมากข้ึน มีอัตราการเกิดโรคติดตอรายแรง จากการไดรับการปนเปอนของสารตกคางใน
น้ําหรือโรคท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจากฝุนละอองระหวางการกอสราง หรือภาวะหมอกควัน
จากไฟปา   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนคงไมใชเพียงชาวบานหรือผูท่ีรับผิดชอบโครงการ
เทานั้น   จะตองมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบหรือเปนตนเหตุของปญหาและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  โดยใชหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (Polluter Paying Principle : PPP) อยางจริงจัง  ซ่ึงผู
กอมลพิษตองมีความรับผิดชอบตอมลพิษท่ีสรางข้ึน  แตในทางปฏิบัติยังเปนไปไดยากเพราะตอง
อาศัย เคร่ืองมือและกลไกทางการภาษีคาธรรมเนียม ซ่ึงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ยังขาดมาตรการการใชบังคับอยางชัดเจนและมีผูสรางมลภาวะ
บางสวนเทานั้นจะยอมปฏิบัติตาม  สวนใหญจะละเลย  โดยคิดวาไมใชตนเองผูเดียวที่ปฏิบัติจนเกิด
ความยามใจ  และปลอยใหกลายเปนปญหาท่ียากตอการแกไข 

ในทางตรงกันขามหากพิจารณาวัตถุประสงคโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพานเชียงใหม-แมฮองสอน  ท่ีกอสรางต้ังแตบานดงปาลัน  อําเภอแมแตง  ผานอําเภอปาย  
อําเภอปาง   มะผาและอําเภอเมืองแมฮองสอน  นับเปนรูปแบบหนึ่งของการคมนาคมทางเลือก  
ถึงแมหมูบาน      แมเลาจะมีเพียงเสาโครงเหล็กและสายเคเบ้ิลพาดผาน   แตหากมองในภาพรวม
ของโครงการผลที่คาดกวาจะไดรับนั้นจะอํานวยความสะดวกในการเดินทางและเคล่ือนยายส่ิงของ  
สินคา   เอ้ือประโยชนตออุตสาหกรรมทองเท่ียว  อุตสาหกรรมบริการ  การพาณิชย  การศึกษา  
เศรษฐกิจ  สาธารณสุข  และลดอุบัติเหตุท้ังทางบกและทางอากาศ    อีกท้ังเปนประตูสูการคา
เศรษฐกิจชายแดนระหวางไทยกับประเทศเมียนมาร  สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาอุปโภค
บริโภค   อุปกรณหรือวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีจะนําไปสูรายไดเขาสูประเทศ  เชนเดียวกับการศึกษา
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ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง 
พบวา   ผลกระทบตอการคมนาคม จะเกิดผลกระทบทางบวกตอการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง
คมนาคม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความสะดวกในการเดินทางและขนสงสินคา
ทางเรือ สามารถเดินทางไดตลอดป    ซ่ึงผลกระทบทางดานการคมนาคมเปนผลกระทบทางบวกใน
ระดับประเทศมากกวาระดับทองถ่ินหรือชุมชน 

จากการเสนอความคิดเห็น  พบวา  ชาวบานแมเลายังคาดหวังถึงผลกระทบทางบวก
โดยทางออม   คือโครงการดังกลาวสามารถชวยใหเกิดการจางงาน  การสรางอาชีพ  และการมี
รายไดเพิ่มจากนักทองเท่ียว  สงผลใหเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดท้ังจากภาษีบํารุงทองถ่ิน  
ตลอดจนชวยลดอัตราการวางงาน  และคาดวาจะมีการอพยพคืนถ่ินของแรงงานในหมูบานแมเลา   
โดยจะมีการประกอบอาชีพใหมท่ีเนนการใหบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการผลิต
อาหาร  ท่ีพักและการใหบริการตามสถานท่ีทองเท่ียวในหมูบาน 

จากผลการศึกษา  ผูวิจัยคาดวาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานข้ึนจริง  
จะเปรียบเสมือนเปนส่ิงใหมจากภายนอกท่ีสรางประโยชนใหแกกลุมคนตางๆ  ไดรับผลประโยชน
ท่ีนังไมเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ  คานิยมและวัฒนธรรมใหมท่ีจะสงผลกระทบตอ
วัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอหรือกะเหร่ียง  อาจจะเกิดการแยงชิงผลประโยชนกันข้ึน  ยิ่งเปน
ผลประโยชนท่ีมากและมีการแบงปนกันอยางไมเสมอภาคเทาไหร  ความขัดแยงก็จะมีมากข้ึน  และ
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมเข็มแข็งในการควบคุมการแบงปนผลประโยชนตอสังคมอยาง
เสมอภาค  องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะกลายเปนเครื่องมือของผลประโยชนนั้น  ดังนั้นผูท่ี
เกี่ยวของกับโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน  จําเปนตองคํานึงถึง
ความเสมอภาคทางสังคม  คืออาจเกิดจากความขัดแยงจากผลประโยชนและภาวะคุกคามกันและกัน 

ท้ังนี้เพราะการเล่ียนแปลงเปนสวนหนึ่งของชุมชนและส่ิงแวดลอม  นั้นยอมกอใหเกิด
ผลกระทบทางสังคม  ฉะนั้นการคาดคะเนผลกระทบทางลบ  จึงไมควรเปนการสรางอคติ  แตเปน
เร่ืองของการสรางจินตนาการ  เพื่อปกปองผลกระทบท่ีอาจะเกิดข้ึนกับสังคมและส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนท่ีอาจจะตองมีหลักการการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม  มาประยุกตใชใหเกิดการควบคุม
บทบาทของบุคคลและกิจกรรมที่มาจากภายนอกชุมชน  ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทชุมชน 

อยางไรก็ตาม  หากมีการดําเนินของโครงการฯ ผลกระทบท้ัง  2  ทาง  ยอมนํามาสูการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน  ซ่ึงชุมชนจะตองต้ังรับเหตุการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  ดวยการรวมกลุม
ภายในชุมชน  เนนกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชน  อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2541)  กลาว
สรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา  โดยปกติแลวการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
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และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง  เพราะสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนน้ัน  ตัว
ประชาชนจะเปนผูทราบดีวาเกิดปญหาอะไรตนเองตองการอะไร  และผลกระทบจากการพัฒนานั้น
จะเกิดอะไรกับประชาชนในพ้ืนท่ี  การใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนานั้น  จึงกอใหเกิดผลดี
ตอสถานการณท่ีเปนปญหาน้ันๆ  ในลักษณะท่ีสามารถวิเคราะหปญหาไดตรงตามความเปนจริง
เทากับเปนการใชทรัพยากรที่จะทุมเทลงไปในการพัฒนาอยางคุมคา  เพราะถาหากประชาชนไดเกิด
ความรูสึกวาตัวเปนเจาของส่ิงใดแลว  ก็จะมีสํานึกในการดูแลและรักษาส่ิงนั้นตอไปดวย    

แนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ 
การกําหนดแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบ

ขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน เปนเตรียมความพรอมท่ีสามารถลดผลกระทบทางสังคม  
เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสม  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผน
โครงการ   ใหสอดคลองกับสภาพบริบทของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ                 
ท้ังแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต  ท่ีตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน  หากนําแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนมา
ประยุกต  จะเห็นไดวา  การกอสรางโครงการระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน     
เปนลักษณะของการบูรณาการ  เช่ือมโยงระบบความสัมพันธของเทคโนโลยี  เศรษฐกิจสังคมและ
ความเปนอยู  กอใหเกิดแนวทางการพัฒนาท่ีปรับปรุงโดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยการพัฒนา
อยางยั่งยืน ควรมีหลักการดังนี้ (อนุรักษ  ปญญานุวัฒน,2541) 
 1)  เนนการเสริมอํานาจใหแกชุมชนทองถ่ินโดยรับผิดชอบตามสิทธิการดูแล
รักษาชุมชนเอง  การเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากรทองถ่ินและการสรางวินัยทองถ่ิน  และสิทธิ
ชุมชนจะตองไดรับการยอมรับซ่ึงฐานะของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 2) กิจกรรมตางๆ ควรเปนไปบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและขอปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน  สนองตอบตอความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
 3) การมีสวนรวมจากระดับลาง  ในการคิดริเร่ิม  วางแผน  ตัดสินใจ  ไดรับ
ผลประโยชน ประชาชนในทองถ่ินไดรับการแจงขาวสารขอมูลปรึกษาหารือเกี่ยวของในข้ันตอน
การวางแผน  นําแผนแปลงมาสูภาคปฏิบัติและจัดการโครงการ 
 4) ความเสมอภาคทางเพศ 
 5) สิทธิของคนพ้ืนเมืองและชนกลุมนอย 
 6) ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยเฉพาะในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ 
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 7) ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอกรวมท้ังเทคโนโลยี  การชวยเหลือและ
การตลาดอันนําไปสูการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ 

โดยแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคมตองมีแผนงานหรือโครงการท่ี
เปนรูปธรรม  หมูบานแมเลาถือเปนหมูบานท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานท่ีสนับสนุนศักยภาพ
ของชุมชนไมวาจะเปนปาไม  แหลงน้ําและสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาติ  ซ่ึงชุมชนสามารถนํามา
เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตได  เชนเดียวกับแนวคิดตนแบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (อางถึงใน สัญญา  สัญญวิวัฒน,2543)  เกี่ยวกับหลักพัฒนา
ประการหน่ึงท่ีชวยสรางความเข็มแขงไดอยางยั่งยืนได  คือการใชทรัพยากรทองถ่ินจากบริบทท่ีใกล
ตัว  ทําใหชาวบานเกิดการพึ่งพาตนเองมากท่ีสุด  และสามารถท่ีจะวางแผนการใชทรัพยากรท่ีพอดี  
โดยชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุม  ควบคุม
การใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางท่ีประชาชน 
ในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน  และไดรับประโยชนจากการพัฒนา (ปาริชาติ 
วลัยเสถียร  และคณะ, 2543) 

โดยสรุป  การวิจัยคร้ังนี้เปนความพยายามท่ีจะคาดการณถึงผลกระทบทางสังคมใน
หมูบานแมเลาที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-
แมฮองสอน  ซ่ึงผลจากการกอสรางดังกลาวกอใหกิดการเปล่ียนแปลงตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในชุมชน  โดยไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสังคม  ระบบนิเวศและการ
พัฒนา  ภายใตบริบทชุมชนของบานแมเลา  ดวยกระบวนการระดมความคิดเห็น  การคาดการณ  
การช่ังน้ําหนักประโยชนจะไดรับ  ออกมาเปนแนวทางและมาตรการปองกันภายในชุมชนของ
ตนเอง  และชุมชนพรอมท่ีจะรับมือดวยความเขมแข็ง  เพื่อดํารงความเปนเอกลักษณในทองถ่ิน
ตอไป 

จากการศึกษาผลกระทบทางสังคมและแนวทางหรือมาตรการปองกันเพื่อลด
ผลกระทบทางลบในพ้ืนท่ีหมูบานแมเลา  ผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาดานคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต  พรอมท้ังแนวทางหรือมาตรการปองกันเพื่อลด
ผลกระทบ  เพื่อเตรียมความพรอมแกชุมชนบานแมเลา  ตาราง  22 
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ตาราง  22   สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม 

การเสนอแนะ รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามี
โครงการ แนวทาง มาตรการปองกัน 

ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย    
     1. การใชประโยชนที่ดนิ เปนพื้นที่ปาอนุรักษ  

พื้นที่เกษตรกรรม 
เสาโครงเหล็กจํานวน  
5  เสา 

วางแผนการใชประโยชนที่ดิน
ใหเกิดความคุมคา 

1.  เจาของโครงการรวมกับ
ชาวบานกําหนดขอบเขตการ
กอสรางใหชัดเจนหลีกเลี่ยง
พื้นที่เกษตรกรรม 
2. ปลูกตนไมทดแทนตนไมที่ถูก
ตัด 
3.  ควบคุมการใชที่ดินในบริเวณ
โดยรอบ 

    2.  น้ําและการใชน้ํา มีระบบน้ําประปาภูเขา
และมีลําหวยแมเลา 

ขาดแคลนน้ําใช  มีสาร
ปนเปอน  น้ําตะกอนสี
ขุน 

หลีกเลี่ยงพืน้ที่ตนน้ํา 
 

1. ศึกษาโครงสรางของดิน  น้ํา
ใตดินและทิศทางการไหล 

2. จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับ
การอุปโภคบริโภค3. รณรงคให
ชุมชนใชน้าํอยางคุมคาและชวย 
กันดแูลแหลงน้ําตามธรรมชาติ  
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ตาราง 22 (ตอ)  สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม 

รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามี
โครงการ 

การเสนอแนะ 

    3.  การคมนาคม ใชเสนทางถนนหมายเลข 
1095 

ระหวางกอสรางเกิด
มลพิษทางเสียง  หลัง
กอสรางไดใชบริการ
กระเชาไฟฟา 

วางแผนรวมกบัชุมชนในการ
ใชถนน 

1.กําหนดเวลาและจํากดัน้ําหนัก
สิ่งกอสราง 
2.  ผูขับขี่รถบรรทุกควรขับขี่
อยางระมัดระวัง 
3. เอาใจใสเรื่องความปลอดภยั 
โดยการตรวจสอบกระเชาและ
สายเคเบิ้ล 

    4.  พลังงานไฟฟา มีกระแสไฟฟาใชทุก
บาน  ไฟดับบอยครั้ง 

ปริมาณการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้น มีปริมาณ
ไฟฟาตามความ
ตองการของชาวบาน 

วางแผนและสํารองการใช
ไฟฟา 

1.  สํารวจปริมารการใชไฟฟา
ภายในหมูบาน 
2.  เขมงวดดานการตรวจสอบ
การใชกระแสไฟฟาของ
โครงการเชน  กระแสไฟฟารั่ว
หรือลัดวงจร 
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ตาราง 22 (ตอ)  สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม 

รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามี
โครงการ 

การเสนอแนะ 

    3.  จัดหาพลังงานทดแทน 
4. ทําปายหรือสัญลักษณเตือน 
เชน “เขตกอสราง อันตราย 
หามเขา!” หรือ “หามเขา  
กระแสไฟฟาแรงสูง” 

ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต     
    1.  เศรษฐกจิและสังคม วิถีชีวิตเรียบงายมีรายได

จากเกษตรกรรมเปนหลัก 
มีการรวมกลุมทางสังคม 

การเขามารับจางของ
แรงงานตางถิ่น  
ประชากรเพิ่มขึ้น 
ความสัมพันธใน
หมูบานนอยลง รายได
นอยลง   

ปรับอาชีพ  เตรียมความพรอม
กับการเปลี่ยนแปลง 

1.  สงเสริมดานอาชีพใหแก
ชาวบานในดานการพัฒนาทักษะ
ตามที่เจาของโครงการตองการ 
2.  มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานผลตอบแทนเชน  การ
เชาพืน้ที่ตั้งเสา 
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ตาราง 22 (ตอ)  สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม 

รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามี
โครงการ 

การเสนอแนะ 

    3.  สงเสริมการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  จัดตั้งเครือขายเฝาระวัง
ปญหาทางสังคมจากบุคคลและ
วัฒนธรรมภายนอก 

         2.  สาธารณสุข ชาวบานไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง 

เกิดโรคติดตอหรือโรค
ระบาด  การกาํจัดขยะ
แบบเดิม 

เตรียมการวางแผนกอนและ
หลังกอสรางโครงการ 

1.  จัดทําทะเบียนประวัติแรงงาน
ตางถิ่นและแสดงใบรับรองแพทย
2.  ควบคุมโรคจากคนงาน
กอสรางเชน การฉีดวัคชิน การ
จัดพื้นที่ที่อยูอาศัยที่เหมาะสม 
3. มีการจัดการขยะในชุมชนที่
ถูกตอง 
4.  ตรวจเยี่ยมชาวบาน 
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ตาราง 22 (ตอ)  สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม 

รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามี
โครงการ 

การเสนอแนะ 

      3.  การทองเที่ยวและ
สุนทรียภาพ 

มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว
ในชวงฤดหูนาว  ดวย
สภาพแวดลอมที่อุดม
สมบูรณดวยทรัพยากร
ปาไมและแหลงน้ํา 

นักทองเที่ยวลดลง  เสา
โครงเหล็กและสาย
เคเบิ้ลเปนสิ่ง
แปลกปลอม 

รวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการวางแผนดานการ
ทองเที่ยว 

1.จัดโปรแกรมการทองเที่ยวใน
หมูบาน 
2.  จัดทําขอมูลประชาสัมพันธ 
แหลงทองเที่ยวและแหลง
โบราณสถานตามเสนทาง 
ที่กระเชาพาดผาน 
3. ตกแตงหรือจัดสภาพแวด 
ลอมบริเวณสารับน้ําหนักให
กลมกลืนกับธรรมชาติ 
4.ทําสัญลักษณแหลงทองเที่ยว
และแหลงโบราณสถานที่
สามารถมองเห็นไดขณะ
โดยสารกระเชา 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  1.   การศึกษาเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบทางสังคม  เพื่อเตรียม
ความพรอมในการปองกันผลกระทบนั้น  จําเปนตองอาศัยหนวยงาน  3  หลัก คือ  ชุมชน  
หนวยงานรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูรับผิดชอบโครงการ  เพื่อใหสามารถกําหนด
กรอบการทํางานไดอยางชัดเจน และเพื่อสรางความรวมมือตามบทบาทหนาท่ีท่ีเหมาะสม 
  2.  นอกจากการพัฒนาทักษะดานอาชีพในการปฏิบัติงานในโครงการแลว         
ควรสงเสริมใหชุมชนเตรียมรับการปรับเปล่ียนอาชีพในรูปแบบของการบริการการทองเท่ียวใน
หมูบาน  โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับจํานวนนักทองเท่ียว  เพื่อใหเกิดความสมดุลและ
อยูในขอบเขตของการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.   ควรทําการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว การคมนาคมขนสง      

โดยการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ หรือผูมีสวนได    
สวนเสียจากผูประกอบการจากรถประจําทาง รถเชา เพื่อหารับฟงความคิดเห็นและหาแนวทาง
รวมกัน 

2.   ควรทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการปรับตัว  
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมของชนเผาปกาเกอะญอหรือกะเหร่ียง 

3.   ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม   เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การศึกษาผลกระทบทางสังคมแบบเชิงลึกมากข้ึน 


