บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม –
แมฮองสอน : กรณีศึกษาบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค
ในการศึกษา 2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบ 2. เพื่อหา
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ ในประเด็นดานคุณคาการใชประโยชนของ
มนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง และสํ า รวจข อ มู ล ในภาคสนาม โดยการใช วิ ธี ก ารสั ง เกต
การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมและการใชแบบสอบถาม จากตัวแทนชาวบาน เพื่อใหได
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบ และรวมกันวิเคราะหหาแนวทาง
หรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาที่เนนการวิจัยเชิงคุณภาพและผสมผสานกับวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
สังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก การใชแบบสอบถามและการสนทนากลุมยอยกับกลุมผูนํา
ชุมชนที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูล
จากเอกสารพรอมกับการเก็บขอมูลภาคสนาม จึงขอสรุปเนื้อหาผลการศึกษาไดดังนี้
สรุปผลการศึกษา
ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวก
และทางลบ และแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ จากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษาบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ผลกระทบทางบวก
จากสภาพบริบทของหมูบานแมเลา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอ
กั บ เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า แม เ ลา-แม แ สะที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ชาวบ า นต า งพึ่ ง พาอาศั ย
ทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนดิน ปาไม และแหลงน้ํา เพื่อการดํารงชีวิตมาตั้งแตบรรพบุรุษ
ดวยลักษณะทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานของหมูบานแมเลาที่ตั้งอยูที่ราบระหวางภูเขา มีลําหวย
แมเลาไหลผานกลางหมูบาน สามารถติดตอคมนาคมขนสงกับภายนอกไดสะดวก ดวยถนนหลวง
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สายเชียงใหม-แมฮองสอน จึงสงผลใหวิถีชีวิตของชาวบานแมเลาเปนแบบผสมผสานที่เนนการ
พึ่งพาจากธรรมชาติมากกวาเชน การใชพื้นที่ทํากินในขอบเขตพื้นที่ที่ทางเจาหนาที่จากเขตรักษา
พันธุสัตวปากําหนดไว การใชประโยชนจากน้ําแมเลาดานอุปโภคในครัวเรือน สวนดานปจจัย
ภายนอกที่รับจากการใหบริการของภาครัฐคือ การติดตั้งกระแสไฟฟาเพื่อใหครัวเรือนและบาง
ครั วเรื อนได รับการสนั บสนุน ใหใ ชก ระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลล จึ งทํา ใหชาวบานแม เลา
สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางสะดวกสบาย
จากการที่โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน
คาดการณถึงการกอสรางเสารับน้ําหนักสายเคเบิ้ลในพื้นที่หมูบานแมเลาจํานวน 5 เสา จึงทําให
ชาวบานเริ่ มรับรูและคาดการณถึงความเปลี่ยนแปลงในหมูบาน นับเป นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ชาวบานจําเปนตองอาศัยจินตนาการและขอมูลจากผูใหขอมูลเปนหลัก โดยชาวบานแมเลาได
รวมกันแสดงความคิดเห็นในมุ มมองที่แตกตาง แต ไมแตกแยก และเห็ นวาโครงการดังกลาว
สามารถใหประโยชนกับหมูบานไดเชน การไดรับคาชดเชยที่ดินอยางเปนธรรมจากการสูญเสีย
พื้นที่ทํากินหรือการไดพื้นที่ที่ทํากินใหมจากเจาของโครงการ ในกรณีหากเปนพื้นที่ปาหรือพื้นที่
สาธารณะคณะกรรมการหมู บ า นจะนํ า ค า ชดเชยดั ง กล า วไปพั ฒ นาหมู บ า นต อ ไป หรื อ หาก
จําเปนตองสรางเสาโครงเหล็กในที่ดินทํากินของชาวบาน คาชดเชยจากการขายที่ดินหรือเชาซื้อ
อาจเปนทุนในการดํารงชีวิตและตนทุนในการประกอบอาชีพใหม ทางเจาของโครงการรอาจจะมี
การสรางอางเก็บน้ําเฉพาะเพื่อดําเนินการกอสรางที่มีระบบการจัดเก็บน้ําที่ดี และเมื่อเสร็จสิ้นการ
กอสราง อางเก็บน้ําดังกลาวจะเปนประโยชนตอชาวบานในการกักเก็บน้ําสํารอง เพื่อใชในพื้นที่
เกษตรกรรม หรือปลอยทิ้งไวใหกลายเปนแหลงเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ ทั้งนี้ลําหวยแมเลา
เปนแหลงน้ําที่มีน้ําไหลตลอดป หากมีการสํารองหรือกักเก็บไวในยามฉุกเฉินก็จะเปนประโยชน
ตอชาวบาน และหากใชเสนทางการคมนาคมในหมูบานไมวาจะเปนถนน ซอกซอยหรือถนนสวน
บุคลล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการยอมไดรับการซอมแซม ปรับปรุงถนนในหมูบานใหแข็งแรง ทนทาน
กวาเดิม ซึ่งเปน สิ่งที่ชาวบานไดรับประโยชนทางออมจากโครงการดังกลาว ซึ่งเปนผลกระทบ
ทางบวกที่สวนใหญเปนชาวบานที่อาศัยอยูใกลกับสถานีหลักและสถานียอยจะไดรับประโยชน
โดยตรงคือ กระเชาไฟฟาสามารถยนระยะทางจากเชียงใหมไปจังหวัดแมฮองสอนไดจริง ทั้งยังคิด
คาบริการในอัตราพิเศษสําหรับคนในพื้นที่ที่ตองการใชบริการและเมื่อมีเหตุจําเปนตองใชบริการก็
สามารถใชบริการได เชน การขนยายผูปวย การติดตอราชการ และการสํารวจไฟปาตามพื้นที่ที่มีสาย
เคเบิ้ลพาดผาน เปนตน สวนดานการจัดการระบบไฟฟา การสํารองปริมาณไฟฟาเพียงพอตอความ
ตองการของชาวบานแมเลา สงผลใหมีสถิติไฟดับที่ลดลง เนื่องจากมีการเตรียมการ วางแผนและสํารอง
ใหเพียงพอตอการใชไฟฟาในโครงการและในหมูบาน
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ทั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหสิ่งที่ชาวบานแมเลามีความกังวลในเรื่องการการสูญเสียที่ดินใน
หมูบาน ซึ่งเปนพื้นที่ปาอนุรักษที่ชาวบานสามารถเขาไปใชปะโยชนได แตถามีโครงการกระเชา
ลอยฟาแลว นอกจากจะไมสามารถเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรแลว ยังสูญเสียพื้นที่โดยที่
ชาวบานตางไมไดรับประโยชนเลย จึงเปนไปตามหลักการของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปนกรณีที่
ชาวบานเปนผูที่มีสวนเสียมากกวาเปนผูที่มีสวนได ชาวบานจึงมีแนวคิดที่เกิดจากการสูญเสียพื้นที่
ปาใหเปนประโยชน ในรูปแบบของการเก็บภาษีหรือการเชาพื้นที่ตั้งเสา ซึ่งอยางนอยรายได
บางสวนจะสามารถนํามาใชประโชนในหมูบานได
ผลกระทบทางลบ
เนื่องดวยสภาพความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา สงผลใหชาวบานแมเลาไดเปรียบมากกวาหมูบานอื่น ที่ยังสามารถ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติไดไมวาจะเปน อาหารปา สัตวน้ํา และพรรณพืชในทองถิ่น จึงเปนการ
ซึมซับการอนุรักษทรัพยากรธรรรมชาติในทองถิ่นที่สืบทอดกันมา เพราะสามารถใชประโยชนได
อย า งยั่ ง ยื น แต ห ากมี ก ารก อ สร า งโครงการระบบขนส ง ด ว ยสายพานเชี ย งใหม - แม ฮ อ งสอน
ชาวบานตางมีแนวคิดที่มุงประเด็นไปที่การทําลายทรัพยากรปาไมเปนหลัก เพราะการสรางเสาที่มี
อาณาเขต 2 ไร ไมใชแคเพียงทําลายโดยการตัดตนใหในบริเวณนั้นเทานั้น แตอาจทําลายลูกไมที่
กําลังจะเจริญเติบโต ชาวบานไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ปาไดเชน การหาหนอไม รังผึ้ง
เห็ด ไมฟน ซึ่งจากการสูญเสียพื้นที่ในการสรางโครงการฯ ยังสงผลตอการเดินทางออมพื้นที่
จากเดิมเคยใชเปนเสนทางเดินปา แตหากมีการกอสรางอาจจะตองเดินทางโดยสรางเสนทางใหมที่
ไกลกวาเดิม และสงผลกระทบตอพรรณพืชและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาบางชนิด และการ
สู ญ เสีย ที่ ดิ น บริเ วณจุ ด กอ สร า งอาจเกิด ดิ น สไลด ใ นช ว งฤดู ฝนมี อั ต ราเสี่ ย งต อ การเกิ ด ดิน ถล ม
เสาโครงเหล็กและสถานีผุเลยลม เพราะไมมีดินสําหรับยึดเกาะ จึงอาจเกิดความเสียหายกับที่ดิน
บริเวณกอสรางและบริเวณพื้นที่ปาไมใกลเคียงได หากพิจารณาลึกลงไปใตดิน เสาที่มีขนาดใหญที่
ฝง ลึ ก ลงไปในพื้น ดิ น จะกระทบตอ ระบบน้ํ าใตดิ น ลํ าห ว ยแมเ ลาอาจมี สวนผสมของเศษวั สดุ
กอสรางปนเปอนหรือขยะปะปนในแหลงน้ําของหมูบาน เนื่องจากเสาโครงเหล็กตั้งอยูใกลลําหวย
แมเลาในระยะทางที่ใกล ซึ่งจะสงผลใหน้ําเกิดความสกปรกไมสามารถใชการได จะสงผลกระทบ
ตอการใชน้ําในหมูบาน อีกทั้งการกอสรางอาจทําใหปดกั้นทางไหลของน้ํา ทําใหน้ําเปลี่ยน
ทิศทางและเกิดน้ําทวมบานเรือนและพื้นที่ทํากินของชาวบาน สวนดานการคมนาคมที่ตองอาศัยถนน
ทางหลวงและถนนในหมู บ านหรื อจํ าเป นต องสร างถนนเพื่ อเข าไปถึ งสถานที่ ก อสร าง อี กทั้ ง
จําเปนตองใชเฮลิคอปเตอรในการขนสงวัสดุกอสราง ซึ่งสงเสียงรบกวน ถนนเกิดการผุพัง ชํารุดหรือ
อาจใชประโยชนไมได ที่เกิดจากการบรรทุกเกินอัตราและความถี่ของการบรรทุกตอวัน และอาจสงผล
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ตอการเกิดอุบัติเหตุกับคนในและอุบัติเหตุชนกันระหวางเฮลิคอปเตอรกับเสาโครงเหล็ก เพราะบิน
ชนกับสายเคเบิ้ลของโครงการฯ ขาดและตกลงมาในพื้นที่ปาหรือพื้นที่ที่อยูอาศัยของชาวบานใน
หมูบานแมเลา ดานการใชพลังงานไฟฟาของโครงการจําเปนตองใชเพื่อขับเคลื่อนตัวกระเชา ทําให
ปริมาณอัตราการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น หากมีผูโดยสารไมถึง 25 คนจะเปนการสูญเสียพลังงานไฟฟา
อย า งโดยเปล า ประโยชน ส ง ผลให สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการผลิ ต กระแสไฟฟ า และ
เกิดปญหาภาวะโลกรอน
หากมองในภาพรวม จะเห็น ได วา ชุ ม ชนบ า นแม เ ลามีวิ ถีชี วิต ที่พึ่ ง พา
ธรรมชาติที่อยูใกลตัว และเห็นวาสิ่งเหลานั้นเปนรากฐานของการดํารงชีวิตในปจจุบันและใน
อนาคต หากมีการกอสรางกระเชาลอยฟาจะนํามาสูการทําลายฐานทรัพยากรในทองถิ่น สงผลตอ
การวิ ถีชีวิตแบบดั้ งเดิ ม อี กทั้งเป นจุดเริ่มต นของปญหาสิ่งแวดลอมและป ญหาสังคมในอนาคต
ซึ่งไมใชเพียงชุมชนบานแมเลาเทานั้นที่ไดรับผลกระทบ แตจะกลายเปนผลกระทบระดับตําบล
ระดับอําเภอและระดับโครงการ ที่ยากตอการแกไข หากไมมีการเตรียมการวางแผนผลกระทบทาง
ลบที่อาจจะเกิดขึ้น
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
ผลกระทบทางบวก
สืบเนื่องจากสภาพความเปนอยูของชาวบานแมเลา มีการดําเนินชีวิตแบบ
เรียบงาย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระบบเครือญาติและเพื่อนบานใกลเคียง ทําใหเกิดความ
ผูกพันภายในชุมชน โดยมีสถานที่ที่ถือเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบานคือ วัดและโบสถ ที่เปน
สถานที่ในการประกอบกิจกรรมการศาสนา การนับถือเคารพผูสูงอายุและผูนําชุมชนที่สามารถ
ปกครองลูกบานทั้ง 10 หยอมบานใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติ โดยการจัดกิจกรรมภายใน
หมูบาน การรวมกลุมทางสังคม ในรูปแบบของกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย ที่ชวยเหลือใหคนใน
หมูบานไดมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ถึงแมสวนใหญชาวบานจะมีฐานะยากจน แตยังสามารถ
ดํารงชีวิตไดดวยการมีทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะพืชพรรณที่ใชประกอบ
อาหาร สวนไดรายไดของแตละครัวเรือนนอกจากการปลูกเมี่ยง(ชา) การรับจางและการจําหนาย
ของปาแลว ชาวบานยังไดรับจากนักทองเที่ยวในฤดูหนาวที่เขามาแวะเวียนมาทุกป ซึ่งหากมี
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนแลว นอกจากรายไดจากการ
จําหนายของที่ระลึกตามสถานีหลักและสถานียอยของโครงการแลว ชาวบานยังสามารถเก็บคาเชา
พื้นที่ตั้งเสาในรูปแบบของภาษี โดยเงินภาษีดังกลาวสามารถนํามาพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในหมูบานได โดยมีคณะกรรมหมูบานเปนผูดูแล นอกจากจะสรางรายไดใหแกชุมชน สงผลให
คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการไดรับการเอาใจใสดูแลจากเจาที่สาธารณสุขในการการตรวจสุขภาพ
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ปองกันโรคติดตอดวยการฉีดวัคชีน ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันโรคที่ถูกตองตาม
สุขอนามัย และแนะแนวทางในการจัดการขยะและสารตกคางบริเวณพื้นที่สรางเสาโครงเหล็ก
เพื่อใหใหสงผลกระทบตอการใชน้ําในหมูบาน ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ จากโครงการฯ
สงผลใหกระตุนการทองเที่ยว เพราะความสะดวกสบาย ทันสมัย หากลองไดนั่งกระเชาลอยฟา
ทําใหเห็นทิวทัศนที่สวยงามของภูเขาที่สลับซับซอน เกิดความชื่นชมในความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนจุดเดนในการประชาสัมพันธเรื่องการทองเที่ยว เกิดความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลปาแปกับผูนําชุมชนบานแมเลา รวมกันหากลวิธีในการประชาสัมพันธ
ใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวในหมูบานแมเลา ก็จะชวยใหการทองเที่ยวภายในหมูบานไดรับความสนใจ
จากนักทองเที่ยวจากการเดินทางดวยกระเชาไฟฟาได
เป น ที่ น า สั ง เกตว า ชาวบ า นมี ก ลุ ม อาชี พ ต า งๆ เช น กลุ ม ทอผ า
กลุมเกษตรกรและกลุมผูใชแรงงานรับจาง ซึ่งเล็งผลประโยชนเฉพาะการตลาดของสินคาแรงงาน
การทอผาและการเกษตร แตมิไดคํานึงถึงการเตรียมความพรอมของตนเอง ในดานทักษะอาชีพที่
จะรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเขาเปนแรงงานระดับทักษะ
ถามีโครงการ ซึ่งโครงการอาจกําหนดแนวทางหรือมาตรการรวมกับหนวยงานทางการศึกษานอก
ระบบและการพัฒนาฝมือแรงงานรองรับสภาพในอนาคต
ผลกระทบทางลบ
จากสภาพการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และสังคมภายนอกที่ สงผลตอการ
ดํารงชีวิตในหมูบานแมเลาเชน อัตราราคาน้ํามันที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคา เพื่อ
อุปโภค บริโภคในครัวเรือน การนิยมสงบุตรหลานเขามาศึกษาในตอในสถานศึกษาระดับอําเภอ
หรือจังหวัดและหางานทําภายในตัวเมืองมากกวาที่จะทํางานในหมูบาน สังเกตไดจากการที่มักจะ
เห็ น คนรุ น พ อ แม ผู สู ง อายุ แ ละเด็ ก เท า นั้ น ที่ จ ะอาศั ย อยู ใ นหมู บ า น และด ว ยรายจ า ยทางด า น
การศึกษา สงผลใหชาวบานบางครัวเรือนตองเพิ่มภาระในการหาเงินดวยการไปทํางานรับจางในตัว
เมืองหรือตางจังหวัด ทําใหความสัมพันธภายในหมูบานลดลง เหลือเพียงชาวบานที่มีพื้นที่ทํากินที่
สามารถพอสรางรายไดในครอบครัว โดยการอาศัยการรวมกลุมภายในชุมชนเชน กลุมออมทรัพย
หรือกองทุนหมูบาน ที่เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนใหสามารถนําไปตอยอดการประกอบ
อาชีพและใชจายในครั วเรื อนได หากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชี ยงใหม แมฮองสอน การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานแมเลา ยอมอาจนําๆไปสูการ
เปลี่ยนแปลงดานชีวิตแบบดั้งเดิม มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากแรงงานในภาคเกษตรไปสูภาคธุรกิจ
การทองเที่ยวและบริการแกนักทองเที่ยว ความเจริญอาจทําใหวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานบางอยาง
สูญหายไป รวมถึงความเชื่อหรือความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความหนาแนนของประชากรเพิ่มขึ้น
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การควบคุมหรือปกครองยากลําบาก อาจทําใหเกิดอาชญากรรม ปญหาสังคม ปญหายาเสพติด
ชาวบานเกรงวาจะเกิดการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว ทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน ดานการคา
ขายริมทางสงผลใหรายไดจากการขายของปาลดลงหรืออาจจะไมมีนักทองเที่ยวเลย ดานการ
รองรับจากการบริการดานสาธารณสุขจะไมเพียงพอตอความตองการของชาวบานและแรงงานตาง
ถิ่น ดวยระยะทางหางไกลจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาล ชาวบานมีอัตราเสี่ยงกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจมากขึ้น รวมทั้งภาวะความเครียดที่เกิดจากการขาดรายไดจากการจําหนายของที่
ระลึกที่มีการแขงขันทางตลาดสูง สงผลตอสุขภาพจิตและสุขกายที่ย่ําแย อีกทั้งหากยังกําจัดขยะ
แบบเดิม จะต อ งเกิ ด ปญ หาการตกค า งของสารอั น ตรายในดิน และเกิด มลพิ ษ ทางอากาศอยา ง
หลีกเลี่ยงไมได สวนดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพเปนสิ่งที่จําเปนตองอาศัยจินตนาการจาก
เดิมที่เคยเห็นปาไมและทิวเขาสลับซับซอน สายเคเบิ้ลเปนสิ่งแปลกปลอมที่บดบังธรรมชาติที่
สวยงาม ถึงแมจะกระตุนการทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้นในจังหวัดแมฮองสอนมากกวา ทั้งนี้ในกรณีที่เด็ก
และเยาวชนเขามาอบรม ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน ที่ตองการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ในชุมชน และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลับมองเห็นเสา
โครงเหล็กทามกลางปาธรรมชาติ ที่ไมใชธรรมชาติที่แทจริง ซึ่งอาจทําใหเด็กและเยาวชนหันมา
สนใจกระเชาไฟฟามากกวาการศึกษาธรรมชาติในชุมชน
จะเห็นไดวาชุมชนมีความกังวลตอผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระดับชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตแบบดั้งเดิม สภาพแวดลอมภายในชุมชนโดยเฉพาะเรื่อง
การจัดการขยะเปนที่นาสังเกตวาวิธีการจํากัดขยะแบบดั้งเดิมของชุมชนคือ การทิ้งตามพื้นดินและ
วิธีการเผา ซึ่งเปนวิธีการที่ไมถูกตอง ในอนาคต หากมีการกอสรางระบขนสงดวยสายพานอาจจะมี
ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในชวงระหวางการกอสรางและหลังจากการมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวใน
หมูบาน การจัดการขยะแบบเดิมจึงเปนกรรมวิธีการกําจัดขยะที่ไมถูกตองและอาจจะสงผลกระทบใน
ระยะยาว ตอน้ําใตดินและการสะสมของสารอันตราย
แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ
จากโครงการก อ สร า งระบบขนส ง ด ว ยสายพานเชี ย งใหม – แม ฮ อ งสอน
ในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
การวางแผนเพื่ อหาแนวทางในลดกระทบทางลบจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยนั้น
สามารถวางแผนเพื่อตั้งรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นได เชน ดานการใชประโยชนท่ีดินซึ่งตองมี
การปลูกปาทดแทน และกอนกอสรางตองมีการสํารวจพื้นที่กอสรางระหวางเจาของโครงการและ
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ผูนําชุมชน โดยจะตองเชาพื้นที่หรือชําระภาษีใหทางหมูบาน ดานน้ําและการใชน้ําที่เปนสิ่งจําเปน
ตอการดํารงชีวิต ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ตนน้ํา กอนดําเนินการกอสราง ควรศึกษาโครงสรางของ
ดินและระดับความลึกในการตอกเสาเข็มเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับน้ําประปาในหมูบาน โดยการ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับการอุปโภคบริโภค ใหแกชาวบาน มีการวางแผนคํานวณปริมาณน้ํา
และจัดระบบการบริหารการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ดานการคมนาคม จะตองกําหนดเวลาและ
จํ า กัด การบรรทุ ก วั ส ดุ ก อ สรา ง พรอ มกั บแจง ใหค นในหมูบ านได ท ราบลว งหน า ดา นการใช
พลั งงานไฟฟา ควรวางแผนและสํารองการใชไ ฟฟ าของโครงการ กระเชาลอยฟาและการใช
กระแสไฟฟาในชุมชน ใหมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
การวางแผนเพื่ อหาแนวทางในลดกระทบทางลบจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตนั้น สามารถ
วางแผนเพื่ อตั้ งรับผลกระทบที่คาดว าจะเกิดขึ้ นได เช น ด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเจ า ของ
โครงการหรือองคการบริหารสวนตําบลปาแปจัดทําโครงการสงเสริมดานอาชีพใหแกชาวบาน
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแบบอยางของการปรับ
ประยุกตเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น ดานสาธารณสุข ใหมีการจัดทําทะเบียน
ประวัติและใบรับรองแพทยของแรงงานตางถิ่น ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ
การจัดการขยะในชุมชนที่ถูกตอง สวนดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพนั้น ควรจัดโปรแกรมและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวตามสถานที่สําคัญในหมูบานตกแตงหรือจัดสภาพแวดลอมบริเวณเสา
รับน้ําหนักใหกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวในระหวางโดยสารอยูในกระเชา
ลอยฟา
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮอ งสอน” สามารถกําหนดประเด็นสําคัญเพื่ออภิปรายผลการศึกษา ประกอบดวย
1. ผลกระทบทางสังคม
2. แนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ
ผลกระทบทางสังคม
การศึกษาผลกระทบทางสังคมไดมีการตื่นตัวถึงความสําคัญของการศึกษามากขึ้น เพราะ
ไมเพียงแตการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเทานั้น การศึกษาผลกระทบทางสังคมมีสวนเกี่ยวของ
กัน เพราะทุกคนอาศัยอยูภายใตสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน สงผลการการดํารงชีวิตมียอมแตกตางกันไป
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ตามสภาพแวดลอม โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสานพานเชียงใหม- แมฮองสอน เปนตัวอยาง
หนึ่งที่จําเปนตองมีการศึกษาผลกระทบทางสังคมอยางรอบคอบ โดยนําแนวคิดการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA) มาพิจารณาโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอน พอกลาวไววา ชาวบานแมเลาสามารถประเมินผลกระทบทางสังคมอยางมี
ขั้นตอน โดยจําแนกเปน 3 ลักษณะคือ ลักษณะที่หนึ่งสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ภายในหมูบาน ลักษณะที่สองคือ เขาใจถึงผลกระทบทางบวกและทางลบ และลักษณะที่สามคือ
การเสนอทางออกของปญหา และขอควรปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม
เมื่อพิจารณาผลกระทบทางสังคมคาดวาจะเกิดขึ้นจากการนําหลักการการสรางฐานขอมูล
(Baseline data) มาพิจารณาขอมูลจากสภาวะในอดีตและในปจจุบันของชุมชน การเปรียบเทียบกรณีทมี่ ี
โครงการและไมมีโครงการ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมกันวิเคราะหศักยภาพ โอกาสและ
ขอจํากัดของชุมชน เชน กรณีการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ ที่หลังเปดใชบริการชาวบานที่อยูใกลเคียง
ไดรับผลกระทบจากเสียง จึงเกิดเปนกรณีพิพาทระหวางรัฐกับประชาชน หรือกรณีโครงการกอสราง
กระเชาไฟฟาขึ้นสูดอยเชียงดาว รัฐบาลมีโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชียงดาว โดยใชงบลงทุน
2,000 กวาลานบาท โดยคาดวาจะมีนักทองเที่ยวมาเยือนปละนับแสน สามารถสรางรายไดอยาง
มหาศาลจากการบริการนักทองเที่ยวไมวาจะเปนรีสอรท สนามกอลฟ รานอาหาร โครงการดังกลาวได
มีกลุม/องคกรอนุรักษธรรมชาติ เรียกรองใหยุติการกอสราง เนื่องจากบริเวณที่จะกอสรางเปนเพียง
แหงเดียวของโลกที่พบพบกลวยไมสกุลใหมของโลก หรือที่เรียกวา “เอื้องศรีเชียงดาว” ซึ่งกลวยไม
พันธุนี้จะไดรับผลกระทบ และตองสูญพันธุไปจากโลกแนนอน (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ, 2548) ใน
กรณีของโครงการกระเชาลอยฟาเปนอีกโครงการหนึ่งที่นําไปสูผลกระทบทางบวกและผลกระทบทาง
ลบได ซึ่งชาวบ านแมเลาต างเชื่อมโยงความสัมพันธระหว างคนกับโครงการ แล วแปรผลไปสู
ผลกระทบที่เกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้มิใชเปนการศึกษาเพื่อใหเห็นผลดีของดานในดานหนึ่ง แตเปนการ
รวบรวมขอมูลจากสภาพความเปนจริงของชุมชนแมเลา ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการฯดังกลาว
โดยภาพรวมที่ชาวบานแมเลาไดรวมกันวิเคราะหผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบ
โดยเฉพาะผลกระทบทางลบตอการใชประโยชนที่ดิน ที่จําเปนตองสูญเสียพื้นที่ปาไมจํานวน 10 ไร
ซึ่ งเปนขนาดพื้นที่ ที่ต องสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ สู ญเสี ยพื้ นที่ป าอนุ รักษ ส งผลการ
จัดระบบการวางผังชุมชนใหม ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ตรงกับ
สํ า นั ก งานบริ ก ารเทคโนโลยี ส าธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) ไดกลาวไววา พื้นที่ที่มีศักยภาพ และจะทําใหสภาพการใชประโยชน
ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวชักนําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องในบริเวณ
ใกลเคียง ไดแก การยายเขามาของแรงงาน ทําใหเกิดพื้นที่พาณิชยกรรมและพักอาศัยการสันทนา
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การต า งๆ
เมื่ อพิ จ ารณาระดับ ของผลกระทบตอการใช ป ระโยชน ที่ดิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป
คอนขางมากในพื้นที่ที่ใกลเคียงเขตประกอบการอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามเพื่อปองกันและลด
ผลกระทบ จําเปนตองมีการประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สวนผลกระทบดาน
คุณภาพชีวิตที่มีตอสังคมที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับอาชีพ
รายได เนื่องจากผูไดรับผลกระทบบางกลุม จากการขาดรายไดจากการจําหนายของปา จํานวน
นักทองเที่ยวในหมูบานลดนอยลง มีจํานวนแรงงานตางถิ่นเขามาในพื้นที่ สงผลใหเกิดปญหาการ
เพิ่มจํานวนประชากร ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ตรงกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2547) ไดกลาววา ผลกระทบทางสังคมและวิถีชีวิต คือมีการ
เพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งเปนแรงงานตางถิ่นจะกอใหเกิดปญหาตอการบริหารจัดการแรงงาน
สวัสดิการสังคม ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนจากสังคม
เกษตรกรรม เปนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ อีกทั้งการจัดการของเสีย จะมีปริมาณ
ของเสียเพิ่มมากขึ้น มีอัตราการเกิดโรคติดตอรายแรง จากการไดรับการปนเปอนของสารตกคางใน
น้ําหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจากฝุนละอองระหวางการกอสราง หรือภาวะหมอกควัน
จากไฟปา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นคงไมใชเพียงชาวบานหรือผูที่รับผิดชอบโครงการ
เทานั้น จะตองมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหรือเปนตนเหตุของปญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้น โดยใชหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (Polluter Paying Principle : PPP) อยางจริงจัง ซึ่งผู
กอมลพิษตองมีความรับผิดชอบตอมลพิษที่สรางขึ้น แตในทางปฏิบัติยังเปนไปไดยากเพราะตอง
อาศัย เครื่องมือและกลไกทางการภาษีคาธรรมเนียม ซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ยังขาดมาตรการการใชบังคับอยางชัดเจนและมีผูสรางมลภาวะ
บางสวนเทานั้นจะยอมปฏิบัติตาม สวนใหญจะละเลย โดยคิดวาไมใชตนเองผูเดียวที่ปฏิบัติจนเกิด
ความยามใจ และปลอยใหกลายเปนปญหาที่ยากตอการแกไข
ในทางตรงกั น ข า มหากพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการก อ สร า งระบบขนส ง ด ว ย
สายพานเชียงใหม -แมฮองสอน ที่กอสรางตั้งแตบานดงปาลั น อําเภอแมแตง ผานอําเภอปาย
อําเภอปาง มะผาและอําเภอเมืองแมฮองสอน นับเปนรูปแบบหนึ่งของการคมนาคมทางเลือก
ถึงแมหมูบาน แมเลาจะมีเพียงเสาโครงเหล็กและสายเคเบิ้ลพาดผาน แตหากมองในภาพรวม
ของโครงการผลที่คาดกวาจะไดรับนั้นจะอํานวยความสะดวกในการเดินทางและเคลื่อนยายสิ่งของ
สินคา เอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ การพาณิชย การศึกษา
เศรษฐกิจ สาธารณสุข และลดอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางอากาศ อีกทั้งเปนประตูสูการคา
เศรษฐกิจชายแดนระหวางไทยกับประเทศเมียนมาร สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาอุปโภค
บริโภค อุปกรณหรือวัตถุดิบทางธรรมชาติที่จะนําไปสูรายไดเขาสูประเทศ เชนเดียวกับการศึกษา
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ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง
พบวา ผลกระทบตอการคมนาคม จะเกิดผลกระทบทางบวกตอการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง
คมนาคม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความสะดวกในการเดินทางและขนสงสินคา
ทางเรือ สามารถเดินทางไดตลอดป ซึ่งผลกระทบทางดานการคมนาคมเปนผลกระทบทางบวกใน
ระดับประเทศมากกวาระดับทองถิ่นหรือชุมชน
จากการเสนอความคิดเห็น พบวา ชาวบานแมเลายังคาดหวังถึงผลกระทบทางบวก
โดยทางออม คือโครงการดังกลาวสามารถชวยใหเกิดการจางงาน การสรางอาชีพ และการมี
รายไดเพิ่มจากนักทองเที่ยว สงผลใหเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดทั้งจากภาษีบํารุงทองถิ่น
ตลอดจนชวยลดอัตราการวางงาน และคาดวาจะมีการอพยพคืนถิ่นของแรงงานในหมูบานแมเลา
โดยจะมีการประกอบอาชีพใหมที่เนนการใหบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการผลิต
อาหาร ที่พักและการใหบริการตามสถานที่ทองเที่ยวในหมูบาน
จากผลการศึกษา ผูวิจัยคาดวาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานขึ้นจริง
จะเปรียบเสมือนเปนสิ่งใหมจากภายนอกที่สรางประโยชนใหแกกลุมคนตางๆ ไดรับผลประโยชน
ที่นังไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ คานิยมและวัฒนธรรมใหมที่จะสงผลกระทบตอ
วัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง อาจจะเกิดการแยงชิงผลประโยชนกันขึ้น ยิ่งเปน
ผลประโยชนที่มากและมีการแบงปนกันอยางไมเสมอภาคเทาไหร ความขัดแยงก็จะมีมากขึ้น และ
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเข็มแข็งในการควบคุมการแบงปนผลประโยชนตอสังคมอยาง
เสมอภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะกลายเปนเครื่องมือของผลประโยชนนั้น ดังนั้นผูที่
เกี่ยวของกับโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน จําเปนตองคํานึงถึง
ความเสมอภาคทางสังคม คืออาจเกิดจากความขัดแยงจากผลประโยชนและภาวะคุกคามกันและกัน
ทั้งนี้เพราะการเลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสิ่งแวดลอม นั้นยอมกอใหเกิด
ผลกระทบทางสังคม ฉะนั้นการคาดคะเนผลกระทบทางลบ จึงไมควรเปนการสรางอคติ แตเปน
เรื่องของการสรางจินตนาการ เพื่อปกปองผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนที่อาจจะตองมีหลักการการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม มาประยุกตใชใหเกิดการควบคุม
บทบาทของบุคคลและกิจกรรมที่มาจากภายนอกชุมชน ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทชุมชน
อยางไรก็ตาม หากมีการดําเนินของโครงการฯ ผลกระทบทั้ง 2 ทาง ยอมนํามาสูการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน ซึ่งชุมชนจะตองตั้งรับเหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น ดวยการรวมกลุม
ภายในชุมชน เนนกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชน อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2541) กลาว
สรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา โดยปกติแลวการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
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และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ตัว
ประชาชนจะเปนผูทราบดีวาเกิดปญหาอะไรตนเองตองการอะไร และผลกระทบจากการพัฒนานั้น
จะเกิดอะไรกับประชาชนในพื้นที่ การใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนานั้น จึงกอใหเกิดผลดี
ตอสถานการณที่เปนปญหานั้นๆ ในลักษณะที่สามารถวิเคราะหปญหาไดตรงตามความเปนจริง
เทากับเปนการใชทรัพยากรที่จะทุมเทลงไปในการพัฒนาอยางคุมคา เพราะถาหากประชาชนไดเกิด
ความรูสึกวาตัวเปนเจาของสิ่งใดแลว ก็จะมีสํานึกในการดูแลและรักษาสิ่งนั้นตอไปดวย
แนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ
การกําหนดแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน เปนเตรียมความพรอมที่สามารถลดผลกระทบทางสังคม
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณากํ า หนดทางเลื อ กที่ เ หมาะสม ในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร แผน
โครงการ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพบริ บ ทของชุ ม ชนและสั ง คมในพื้ น ที่ ก อ สร า งโครงการ
ทั้งแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต ที่ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน หากนําแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมา
ประยุกต จะเห็นไดวา การกอสรางโครงการระบบขนสงด วยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน
เปนลักษณะของการบูรณาการ เชื่อมโยงระบบความสัมพันธของเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคมและ
ความเปนอยู กอใหเกิดแนวทางการพัฒนาที่ปรับปรุงโดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการพัฒนา
อยางยั่งยืน ควรมีหลักการดังนี้ (อนุรักษ ปญญานุวัฒน,2541)
1) เนนการเสริมอํานาจใหแกชุมชนทองถิ่นโดยรับผิดชอบตามสิทธิการดูแล
รักษาชุมชนเอง การเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากรทองถิ่นและการสรางวินัยทองถิ่น และสิทธิ
ชุมชนจะตองไดรับการยอมรับซึ่งฐานะของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) กิจกรรมตางๆ ควรเปนไปบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและขอปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น สนองตอบตอความตองการของชุมชนทองถิ่น
3) การมีสวนรวมจากระดับลาง ในการคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ไดรับ
ผลประโยชน ประชาชนในทองถิ่นไดรับการแจงขาวสารขอมูลปรึกษาหารือเกี่ยวของในขั้นตอน
การวางแผน นําแผนแปลงมาสูภาคปฏิบัติและจัดการโครงการ
4) ความเสมอภาคทางเพศ
5) สิทธิของคนพื้นเมืองและชนกลุมนอย
6) ความหลากหลายทางชี ว ภาพและการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ
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7) ลดการพึ่ ง พาป จ จั ย ภายนอกรวมทั้ ง เทคโนโลยี การช ว ยเหลื อ และ
การตลาดอันนําไปสูการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ
โดยแนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคมตองมีแผนงานหรือโครงการที่
เปนรูปธรรม หมูบานแมเลาถือเปนหมูบานที่มีทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานที่สนับสนุนศักยภาพ
ของชุมชนไมวาจะเปนปาไม แหลงน้ําและสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ ซึ่งชุมชนสามารถนํามา
เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตได เชนเดียวกับแนวคิดตนแบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อางถึงใน สัญญา สัญญวิวัฒน,2543) เกี่ยวกับหลักพัฒนา
ประการหนึ่งที่ชวยสรางความเข็มแขงไดอยางยั่งยืนได คือการใชทรัพยากรทองถิ่นจากบริบทที่ใกล
ตัว ทําใหชาวบานเกิดการพึ่งพาตนเองมากที่สุด และสามารถที่จะวางแผนการใชทรัพยากรที่พอดี
โดยชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุม
การใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางที่ประชาชน
ในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และไดรับประโยชนจากการพัฒนา (ปาริชาติ
วลัยเสถียร และคณะ, 2543)
โดยสรุป การวิจัยครั้งนี้เปนความพยายามที่จะคาดการณถึงผลกระทบทางสังคมใน
หมู บ า นแม เ ลาที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากโครงการก อ สร า งระบบขนส ง ด ว ยสายพาน เชี ย งใหม แมฮองสอน ซึ่งผลจากการกอสรางดังกลาวกอใหกิดการเปลี่ยนแปลงตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสังคม ระบบนิเวศและการ
พัฒนา ภายใตบริบทชุมชนของบานแมเลา ดวยกระบวนการระดมความคิดเห็น การคาดการณ
การชั่งน้ําหนักประโยชนจะไดรับ ออกมาเปนแนวทางและมาตรการปองกันภายในชุมชนของ
ตนเอง และชุมชนพรอมที่จะรับมือดวยความเขมแข็ง เพื่อดํารงความเปนเอกลักษณในทองถิ่น
ตอไป
จากการศึ ก ษาผลกระทบทางสั ง คมและแนวทางหรื อ มาตรการป อ งกั น เพื่ อ ลด
ผลกระทบทางลบในพื้นที่หมูบานแมเลา ผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาดานคุณคาการใชประโยชน
ของมนุ ษ ย แ ละด า นคุ ณ ค า ต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต พร อ มทั้ ง แนวทางหรื อ มาตรการป อ งกั น เพื่ อ ลด
ผลกระทบ เพื่อเตรียมความพรอมแกชุมชนบานแมเลา ตาราง 22
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ตาราง 22 สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม
รายการ
ปจจุบัน
ผลกระทบถามี
โครงการ
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
1. การใชประโยชนที่ดนิ เปนพื้นที่ปาอนุรักษ
เสาโครงเหล็กจํานวน
พื้นที่เกษตรกรรม
5 เสา

มีระบบน้ําประปาภูเขา
และมีลําหวยแมเลา

แนวทาง

มาตรการปองกัน

วางแผนการใชประโยชนทดี่ ิน
ใหเกิดความคุม คา

1. เจาของโครงการรวมกับ
ชาวบานกําหนดขอบเขตการ
กอสรางใหชัดเจนหลีกเลี่ยง
พื้นที่เกษตรกรรม
2. ปลูกตนไมทดแทนตนไมที่ถูก
ตัด
3. ควบคุมการใชที่ดินในบริเวณ
โดยรอบ
1. ศึกษาโครงสรางของดิน น้ํา
ใตดินและทิศทางการไหล
2. จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับ
การอุปโภคบริโภค3. รณรงคให
ชุมชนใชนา้ํ อยางคุมคาและชวย
กันดูแลแหลงน้ําตามธรรมชาติ

ขาดแคลนน้ําใช มีสาร หลีกเลี่ยงพืน้ ที่ตนน้ํา
ปนเปอน น้ําตะกอนสี
ขุน
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2. น้ําและการใชน้ํา

การเสนอแนะ
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ตาราง 22 (ตอ) สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม
รายการ
ปจจุบัน
ผลกระทบถามี
โครงการ
3. การคมนาคม
ใชเสนทางถนนหมายเลข ระหวางกอสรางเกิด
1095
มลพิษทางเสียง หลัง
กอสรางไดใชบริการ
กระเชาไฟฟา

มีกระแสไฟฟาใชทุก
บาน ไฟดับบอยครั้ง

ปริมาณการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้น มีปริมาณ
ไฟฟาตามความ
ตองการของชาวบาน

วางแผนรวมกับชุมชนในการ
ใชถนน

วางแผนและสํารองการใช
ไฟฟา

1.กําหนดเวลาและจํากัดน้ําหนัก
สิ่งกอสราง
2. ผูขับขี่รถบรรทุกควรขับขี่
อยางระมัดระวัง
3. เอาใจใสเรื่องความปลอดภัย
โดยการตรวจสอบกระเชาและ
สายเคเบิ้ล
1. สํารวจปริมารการใชไฟฟา
ภายในหมูบาน
2. เขมงวดดานการตรวจสอบ
การใชกระแสไฟฟาของ
โครงการเชน กระแสไฟฟารัว่
หรือลัดวงจร
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4. พลังงานไฟฟา

การเสนอแนะ
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ตาราง 22 (ตอ) สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม
รายการ
ปจจุบัน
ผลกระทบถามี
โครงการ

การเสนอแนะ

ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
1. เศรษฐกิจและสังคม

วิถีชีวิตเรียบงายมีรายได การเขามารับจางของ ปรับอาชีพ เตรียมความพรอม
จากเกษตรกรรมเปนหลัก แรงงานตางถิน่
กับการเปลี่ยนแปลง
มีการรวมกลุมทางสังคม ประชากรเพิม่ ขึ้น
ความสัมพันธใน
หมูบานนอยลง รายได
นอยลง

1. สงเสริมดานอาชีพใหแก
ชาวบานในดานการพัฒนาทักษะ
ตามที่เจาของโครงการตองการ
2. มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานผลตอบแทนเชน การ
เชาพืน้ ที่ตั้งเสา
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3. จัดหาพลังงานทดแทน
4. ทําปายหรือสัญลักษณเตือน
เชน “เขตกอสราง อันตราย
ห า มเข า !”
หรื อ “ห ามเข า
กระแสไฟฟาแรงสูง”
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ตาราง 22 (ตอ) สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม
รายการ
ปจจุบัน
ผลกระทบถามี
โครงการ

2. สาธารณสุข

การเสนอแนะ
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ชาวบานไดรับการบริการ เกิดโรคติดตอหรือโรค เตรียมการวางแผนกอนและ
ดานสาธารณสุขอยาง
ระบาด การกําจัดขยะ หลังกอสรางโครงการ
ทั่วถึง
แบบเดิม

3. สงเสริมการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดตั้งเครือขายเฝาระวัง
ปญหาทางสังคมจากบุคคลและ
วัฒนธรรมภายนอก
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
การเสนอแนะ
โครงการ
3. การทองเที่ยวและ
มีนักทองเทีย่ วมาเที่ยว
นักทองเที่ยวลดลง เสา รวมมือกับองคกรปกครองสวน 1.จัดโปรแกรมการทองเทีย่ วใน
สุนทรียภาพ
ในชวงฤดูหนาว ดวย
โครงเหล็กและสาย
ทองถิ่นในการวางแผนดานการ หมูบาน
สภาพแวดลอมที่อุดม
เคเบิ้ลเปนสิ่ง
ทองเทีย่ ว
2. จัดทําขอมูลประชาสัมพันธ
สมบูรณดวยทรัพยากร แปลกปลอม
แหลงทองเที่ยวและแหลง
ปาไมและแหลงน้ํา
โบราณสถานตามเสนทาง
ที่กระเชาพาดผาน
3. ตกแตงหรือจัดสภาพแวด
ลอมบริเวณสารับน้ําหนักให
กลมกลืนกับธรรมชาติ
4.ทําสัญลักษณแหลงทองเที่ยว
และแหลงโบราณสถานที่
สามารถมองเห็นไดขณะ
โดยสารกระเชา
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การศึกษาเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบทางสังคม เพื่อเตรียม
ความพร อ มในการป อ งกั น ผลกระทบนั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย หน ว ยงาน 3 หลั ก คื อ ชุ ม ชน
หนวยงานรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อใหสามารถกําหนด
กรอบการทํางานไดอยางชัดเจน และเพื่อสรางความรวมมือตามบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม
2. นอกจากการพั ฒ นาทั ก ษะด า นอาชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านในโครงการแล ว
ควรสงเสริมใหชุมชนเตรียมรับการปรับเปลี่ยนอาชีพในรูปแบบของการบริการการทองเที่ยวใน
หมูบาน โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับจํานวนนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความสมดุลและ
อยูในขอบเขตของการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาวิจั ยแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว การคมนาคมขนส ง
โดยการสํารวจความคิดเห็ นของนัก ทองเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ หรือผู มีสวนได
สวนเสียจากผูประกอบการจากรถประจําทาง รถเชา เพื่อหารับฟงความคิดเห็นและหาแนวทาง
รวมกัน
2. ควรทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชนเผาปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง
3. ควรทํ า การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย า งมี ส ว นร ว ม เพื่ อ นํ า มาเป น แนวทางใน
การศึกษาผลกระทบทางสังคมแบบเชิงลึกมากขึ้น

