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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพานเชียงใหม - แมฮองสอนท่ีมีตอประชาชนในพื้นท่ี และเพ่ือหาแนวทางในการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบทางลบดานสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามผานแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อประกอบการประเมินขอมูลเชิงคุณภาพ
ท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลแบบมีสวนรวม 

ผลการศึกษาพบวา สภาพสังคมปจจุบันของหมูบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน เปนลักษณะหมูบานใหญท่ีสืบทอดมาจากชาวไทยใหญ ครอบครัวมีสมาชิกโดย
เฉล่ียมากกวา 3 คน มีลักษณะเปนครอบครัวใหญมีเครือญาติต้ังบานเรือนอยูในบริเวณเดียวกัน 
อาชีพหลักคือเกษตรกรรม หมูบานมีปาลอมรอบ ทําใหไดรับประโยชนจากปาในดานปจจัย 4 และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีพอสมควรจากการที่ มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ท้ังไฟฟา ประปา โทรศัพท 
อินเตอรเน็ต และระบบการคมนาคมซ่ึงดําเนินการโดยภาครัฐ  
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ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึนสามารถแบงออกเปน 2 ดานคือ  
1. ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  
กลุมตัวอยางใหความเห็นวาปจจุบันกระแสไฟฟาไมเพียงพอในการใชงานภายในหมูบาน

คิดวาเม่ือมีโครงการเกิดข้ึนจะมีการสงกระแสไฟฟาเขามาในหมูบานมากข้ึน รวมท้ังจะมีการจัดการ
ดานการใชประโยชนท่ีดิน น้ํา ขยะ ของเสีย การคมนาคมภายในหมูบานและระหวางหมูบานท่ี
เพิ่มข้ึน ทําใหไดรับประโยชนจากโครงการนี้ 
 2. ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนสวนใหญในหมูบานทําการเกษตรกรรม หากมี
โครงการเกิดข้ึนอาจมีการจางงานทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึน ดานสาธารณสุข จะตองมีมาตรการ
ในการจัดการ เนื่องจากอาจกอใหเกิดโรคใหมและอาจมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอหากมีประชากร
เพิ่มข้ึน ดานอาหารมีปญหานอย คุณคาทางดานประเพณีและวัฒนธรรมไมกระทบมากเน่ืองจากเปน
ชุมชนเขมแข็ง นอกจากนั้นการทองเท่ียว และความงดงามของทิวทัศนธรรมชาติ อาจจะไดรับ
ผลกระทบบางเนื่องจากสูญเสียพื้นท่ีบางสวนในการกอสรางของโครงการ 

สําหรับแนวทางในการ แกไข และลดผลกระทบทางลบดานสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น
ชาวบานตองการใหผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมดานอาชีพใหแกชาวบาน หลีกเล่ียงการกอสราง
ใกลหรือมีลักษณะขามเหนือศีรษะบริเวณสถานท่ีศักดิสิทธ์ิในหมูบาน จัดการระบบสาธารณสุขท่ี
เหมาะสมโดยการจัดทําทะเบียนประวัติแรงงานตางถ่ินท่ีเขามาในพ้ืนท่ี สรางหองสุขาใหเพียงพอ 
สรางมาตรการปองกันและควบคุมโรคเพื่อมิใหเกิดโรคระบาด สวนดานประเพณีและวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินนั้นชาวบานตองการพัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมภายในหมูบานใหเปนแหลงทองเท่ียว 
และใหชาวบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อการกระจายรายไดสูชุมชน  
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ABSTRACT 
 

  The research project aimed to study the social impacts of Chiang Mai-Mae Hong Son 
Rope Way Project on the villagers, and to find out appropriate measure for prevention, and 
mitigation of any negative impact might occur.  

The tools used in data collection were a set of questionnaires, and interview items. The 
data from the questionnaires and the interviews were analyzed by using descriptive statistics 
along with the data obtained by the participatory rural appraisal method. 
 It was found that the social life of the villagers in Ban Pang Moo, Phangmoo Sub-district, 
Mueang District, Mae Hong Son Province was of the “Tai Yai” extended family type. There were 
an average of more than 3 family members living in each house which settled in the same 
premise. Agriculture was the main career of the villagers. The village was located among the 
National Forest. Therefore, they have got 4 factors for living from the forests. The villagers had a 
sufficient quality of life due to receiving supports from the government such as electricity, tap 
water for household, telephone service, internet and transportation. 
 The social impacts could be identified into aspects as followed. 
  1. Utilities: The subjects suggested that at present there was an un-sufficient 
amount of electricity for the village. If the project was established, there would be more amount 
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of electricity supply into the village there would be better management of land usage, tap water, 
irrigation, wastes, and transportation.  Therefore, they believed that there would be some gain 
from this project.  
  2. Quality of Life: 
  The Socio-economy: Most of the villagers earn their living form the agriculture. 
If the project was established there would be more opportunities to earn their living from new 
jobs. For public health services, there would be some measures on management since there might 
be more personnel due to the increasing of citizen and new communicable deceases might occur. 
There would be few problems in food supply as well as the cultural changes because the villagers 
had good community strength. There might be some effects on the beauty of the natural sceneries 
of the village due to the construction of the system. 
 The mitigation measures for the possible negative social impacts were purposed by the 
subjects that there should be a responsible person for the vocational development. The 
construction of the system would not be allowed if it passes above any cultural respected area in 
the village. There should be a proper public health service system such as taking notes about 
immigrated labors, building sufficient amount of public toilets and bathrooms, and controlling of 
communicable diseases. For the cultural aspects, the subjects purposed the development of 
cultural learning centre into a tourist spot where villagers had a part in management in order to 
bring some income to the community. 
    
 
 


