
 
 
 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

จากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลแสดงใหเห็นถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมหรือภาคบริการเร่ิมท่ีจะมีการกระจายออกสูภูมิภาคมากข้ึน เหตุผลประการหนึ่งมาจาก
การอ่ิมตัวของการพัฒนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเกิดโครงการพัฒนาตางๆ สงผลให
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท้ังทางโครงสรางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเหนือตอนบน และจังหวัดแมฮองสอนเปนหนึ่งท่ีมีความ
หลากหลายและนาสนใจในการลงทุนจากหลายๆ โครงการเนื่องจาก มีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายท้ัง
ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและโบราณสถาน โดยเฉพาะหมูบานปางหมู ท่ีใชเปนพื้นท่ี
กอสรางสถานีข้ึน-ลง ปลายทางของโครงการกอสรางดวยระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม - 
แมฮองสอน หมูบานปางหมูยังเปนหมูบานแรกของจังหวัดแมฮองสอนมีสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีหลากหลาย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนมากจะทําการเกษตรเพ่ือเล้ียงชีพ 
มีเพื่อการคาไมมากนัก บางสวนจะมีอาชีพบริการ เชน การบริการทองเท่ียว การโรงแรม เกสทเฮาส 
ประชากรสวนทางดานสังคมประชาชนสวนใหญประมาณ 51% ซ่ึงอาศัยอยูตามพื้นท่ีราบ มีเช้ือสาย
ไทยใหญ หรือ “ชาวไต” ซ่ึงมีนิสัยรักความสงบ สันโดษและมัธยัสถ มีความเล่ือมใสในพุทธศาสนา 
และสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมเอาไวอยางเหนียวแนน เห็นไดจากบานเรือนท่ีอยู
อาศัยซ่ึงเรียกวา บานแบบไทยใหญ สรางดวยไมมีใตถุนสูง หลังคามุงดวยใบตองตึง มีการแตงกาย
แบบพื้นเมือง ซ่ึงเรียกกันวา ชุดไต บานปางหมูยังมีการใชภาษาทองถ่ินและรับประทานอาหาร
พื้นเมืองและมีชาวเขาเผาตางๆ คือกระเหร่ียง มง และมูเซอดํา ปาตอง ลีซอ ท่ีมีศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันควรคาแกการอนุรักษ  ส่ิงเหลานี้นับวาเปนเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเย่ียม
ชมจังหวัดแมฮองสอนและเดินทางกลับดวยความประทับใจ 

บริษัทปายเคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด ซ่ึงมีแนวคิดในการขนสงผูโดยสารและสินคาดวย
ระบบกระเชา ระหวางจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน โดยคาดวาจะมีสถานีรับสง
ผูโดยสารข้ึนและลงระหวางทางจํานวน 5 สถานี โดยโครงสรางหลักเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
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รองรับอุปกรณตนกําลังของการขับเคล่ือน และระบบควบคุม สงตอไปยังสถานียอยตางๆ ตามเสน
ทางผานจากแมมาลัยของอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไปยังอําเภอปาย อําเภอปางมะผา และพืน้ท่ี
ปางหมูของอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยมี 4 ระบบเคเบิล (Cable) เปนโลหะหลายเสนควั่น
รวมกันเปนเชือกพาดผานสถานีมอเตอร สถานีพัลเลย และเสารับน้ําหนักเหนือพื้นดิน 133 เสา              
ในระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ท่ีจะชวยยนระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนตจาก 8-10 ช่ัวโมง 
เปน 1 ช่ัวโมง 45 นาที เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและเคล่ือนยายส่ิงของและสินคาท่ีจะ
เอ้ือประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมการบริการดานอ่ืนๆ การขนสงทาง
การแพทย การขนสงยุทธปจจัยเพื่อสนับสนุนชายแดน และลดระยะเวลาคาใชจาย ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและอุบัติเหตุจากการเดินทางท้ังทางบกและทางอากาศ (สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550)  และการขยายงานท่ีมีพื้น ท่ีโครงการฯ  ขนาดใหญยอมมี
ผลกระทบกับท้ังมนุษย และส่ิงแวดลอมทางลบและทางบวกท้ังสองกรณี อีกท้ังกอสรางโครงการ
ขนาดใหญนั้นทําใหตองทราบถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิด ข้ึนในอนาคตระดับท่ีกวาง ข้ึน                
การดําเนินการตองเปนตามกฎหมายขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และตองมีการศึกษาถึงผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบทางสังคมของชุมชนในพื้นท่ีโครงการ  เพื่อเปนการบรรเทาความกังวล
ในส่ิงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมไปถึงการมีสวนรวมของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมเพื่อเปนการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน
ไดในอนาคตโดยมีการเปดโอกาสใหผูสนใจรวมท้ังกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ
เสนอขอคิดเห็นสวนหนึ่งเพื่อใชเปนทางเลือกในการจัดการลดผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอม  

ดังนั้นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการรวมท้ังความกังวลเปนส่ิงท่ีนาสนใจและไมอาจ
ท่ีจะมองขามได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหาในหัวขอตอไปนี้ คือ
ผลกระทบทางดานสังคมประกอบไปดวย 

1.1   ดานคุณคาการใชประโยชน  

- การใชประโยชนท่ีดิน 

- การจัดการแหลงน้ํา 

- การคมนาคมขนสง 

- การใชพลังงาน 

 1.2   ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต  

- สภาพเศรษฐกจิและสังคม  
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- สาธารณสุขและความปลอดภัย 

- คุณคาทางดานประเพณแีละวฒันธรรม  

- การทองเท่ียว พักผอนหยอนใจ สุนทรียภาพ 

  จากเหตุผลดังกลาวนําไปสูคําถามการวิจัยดังนี้  

1. ถามีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน จะสงผล
กระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบกับชุมชนบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
หรือไม อยางไร 

2. ถาเกิดโครงการข้ึนจริงและมีผลกระทบทางลบตอชุมชนบานปางหมู จะมีแนวทาง
หรือมาตรการอยางไรบางท่ีจะสามารถลดหรือปองกันผลกระทบทางลบในพ้ืนท่ีได 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. ศึกษาบริบททางสังคมของหมูบานปางหมู  ตําบลปางหมู  อําเภอเมือง  จังหวัด
แมฮองสอน 

 2. เพื่อคาดการณผลกระทบทางสังคมของประชาชน จากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ในพื้นท่ี หมูบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน 

 3. เพื่อจัดทําเปนมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบทางลบดานสังคม ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนตอประชาชนในพื้นท่ี หมูบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

1.3 ขอบเขตการศึกษาประชากร/กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพผูศึกษาสนใจศึกษา ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะ
เกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน กรณีศึกษา บานปางหมู 
หมูท่ี 4 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีขอบเขตของการศึกษาประกอบไปดวย
ขอบเขตดานพื้นท่ี ขอบเขตดานเนื้อหา และขอบเขตดานประชากร ดังนี้ 

   1.3.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี  

ครอบคลุมพื้นท่ีหมูบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มี 510 
ครัวเรือน ประชากร 2,673 คน โดยเหตุท่ีเลือกพื้นท่ีดังกลาวเปนพื้นท่ีศึกษาคือ หมูบานปางหมู เปน
หมูบานท่ีต้ังอยูในขอบเขตของโครงการกอสราง ท่ีมี จํานวน 2 เสา คือ  
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(1) ลักษณะเสาท่ีเปน เสาแบบถัก หมายเลขเสาท่ี BM 26 พิกัด 9215 4035 

(2) เปนสถานีข้ึน-ลงปลายทางของผูโดยสาร จากโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพานเชียงใหม – แมฮองสอนหมายเลขเสาท่ี BM 27 พิกัด 9255 4005 

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ในการดําเนินการศึกษาไดดําเนินการศึกษาจากแหลงขอมูล 2 ลักษณะ คือ แหลงขอมูลจาก

เอกสารและแหลงขอมูลจากบุคคลโดยแสดงเปนข้ันตอนเพื่อใหไดขอมูลและตรงตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาดังนี้ 

1.  บริบทชุมชน 
1.1  ประวัติความเปนมาของชุมชน 
1.2  อาณาเขตติดตอ 
1.3  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
1.4  ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 
1.5  เศรษฐกิจในชุมชน 
1.6  ระบบสังคมและความสัมพันธในชุมชน 
1.7  การทองเท่ียว ประเพณแีละวัฒนธรรม 

2.  บริบทของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 

3.  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม แบงเปนการศึกษาเปน   
3.1  ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
3.2  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 1.3.3 ขอบเขตดานประชากร   

ประชากรที่ทําการศึกษา ในพื้นท่ีเปาหมาย คือ ประชากรที่อาศัยในหมูบานปางหมู หมูท่ี1 
ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงอยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวน
ตําบลปางหมู ท้ังหมด 2,673 คน 510 ครัวเรือน  

แหลงขอมูลประชากรและผูใหขอมูลหลัก การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อขอ
ทราบขอมูลดานสังคมในปจจุบัน ขอมูลสภาพแวดลอม และขอมูลท่ัวไป การใชประโยชนตางๆ
ของทรัพยากร คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ังผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
จึงไดแบงประชากรเปน 3 กลุม แลวทําการกําหนดผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) และกลุม
ตัวอยางดังนี้ 
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(1)  ผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย 
 1. ผูนําท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในชุมชน   
 2. หัวหนาครัวเรือน   
 3. ตัวแทนกลุมผลประโยชน 

(2)  กลุมตัวอยาง   
1. ผูนําท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในชุมชน ประกอบดวยผูใหญบาน 

ประธานประชาคมหมูบาน ผูนําศาสนา หมอผี คณะกรรมการหมูบานกิจกรรมท่ี
กําหนดศึกษาใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใหโอกาสเทาเทียมกัน จํานวน 15 คน 

2. หัวหนาครัวเรือน ผูศึกษาจะทําการสุมตัวอยางจากหัวหนาครัวเรือนซ่ึงมีจํานวน 
510 ครัวเรือน แลวสุมตัวอยางโดยวิธีการเทียบจากตารางสําเร็จรูป ของ Darwin 
Hendel (มนัส  สุวรรณ, 2544) เม่ือกําหนดระดับความเช่ือม่ัน 95% จะได ขนาดของ
กลุมตัวอยางไมนอยกวา 217 ครัวเรือน โดยจะเนนการกรอกขอมูลผานแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ บันทึก การใชเคร่ืองบันทึกเสียง และสมุดบันทึกเปนหลัก สัดสวน
การจัดเก็บขอมูล จะอาศัยชวงความหางของครัวเรือน จากการคํานวณ จํานวน
ครัวเรือนหารดวยจํานวนกลุมตัวอยาง โดยเลือกเก็บขอมูลเวนสองหลังคาเรือน 

        N   =  จํานวนครัวเรือน    n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง      510/217    =  2.35     

  3. ตัวแทนกลุมผลประโยชน ประกอบไปดวยกลุมอาชีพตางๆ ในหมูบานจะ
กําหนดโดยใชวิธีการสงอยางใหโอกาสเทาเทียมกัน 

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา  

 1. ทราบถึงบริบททางสังคมของหมูบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน 

 2. ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนในการคาดการณผลกระทบดานสังคมท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฯ ในทัศนะของคนในชุมชนท้ังทางบวกและทางลบ 

 3. ทราบถึงขอเสนอแนะแนวทางในการลดผลกระทบทางลบจากโครงการฯ  

 4. ผลการศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนนโยบายเพ่ือปองกันการเกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนท่ีระดับตําบลและระดับอําเภอของ
จังหวัดแมฮองสอนได 
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1.4 นิยามปฏิบัติการ 

โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน หมายถึง โครงการ
กระเชาลอยฟาเร่ิมตนจากอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไปยังอําเภอปาย อําเภอปางมะผา และ
ส้ินสุดท่ีอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน   

ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 
ระบบความเช่ือและความสัมพันธ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและการใชประโยชนจากทรัพยากร
ของประชาชนในพื้นท่ีหมูบานปางหมู 

การประเมินผลกระทบสังคม หมายถึง การตรวจวัดเพื่อคาดการณถึงส่ิงท่ีอาจเกิดจากการ
กระทําของมนุษยซ่ึงเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการของมนุษยในการดํารงชีวิต การทํางาน การ
แสวงปจจัยพื้นฐาน การเลน และความสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้มุงไปท่ี 

1.คุณคาการใชประโยชนของมนุษย หมายถึง การใชที่ดิน การใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน และเพื่อการชลประทาน การคมนาคมมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และการ
ใชพลังงาน 

2.คุณคาตอคุณภาพชีวิต หมายถึง การที ่ประชาชนไดรับรูและใชประโยชนในดาน 
เศรษฐกิจและสังคม สุขภาพอนามัย วัฒนธรรมประเพณีการทองเท่ียวการพักผอนหยอนใจและ 
สุนทรียภาพ ซ่ึงทําใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 


