
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในงานวิจัยไดนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการศึกษาดังนี้ 

1. แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

3. แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม SIA 

4. แนวคิดการเปล่ียนแปลงและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

6. กรอบแนวคิดในการศึกษา/วิจัย 
 

2.1 แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development) นั้นเปนอุดมการณและเปนความปรารถนา
สูงสุดวาจะสามารถหลีกเล่ียงความลมเหลวจากการพัฒนาได ซ่ึงเดิมการพัฒนาเปนการเนนความ
เจริญแบบเกา คือระบบการจัดการทางเศรษฐกิจท่ีบกพรอง (mismanagement) ท่ีเปนตนเหตุของ
ความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอม ความตระหนักท่ีมากข้ึนในปญหาจากเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน
นํามาสูความต่ืนตัวในเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืน ในป ค.ศ. 1980 International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources ไดจัดพิมพในหนังสือช่ือ World Conservation 
Strategy กลาวถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนคร้ังแรกและตอมาในป ค.ศ. 1987 World Commission 
on Environment and Development ไดจัดพิมพรายงานช่ือ Our common future ท่ีสะทอนใหเห็นถึง
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของประชาคมโลกอีกคร้ังวา การพัฒนาที่ยั่งยืนตองสนอง
ความตองการในปจจุบัน โดยตองไมทําใหประชาชนรุนตอไปในอนาคตตองลดความสามารถใน
การสนองความตองการของพวกเขาโครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมภาคเหนือ 
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(WCED,1987) กลาววาการพัฒนาท่ีตองการใหมนุษยทุกคนไดรับความสุขตามความจําเปนพื้นฐาน
ท่ีเทาเทียมกัน ควรใหโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงเพื่อการใชทรัพยากรของมนุษยในแต
ละสังคมอยางเทาเทียมกันและทุกสังคม โดยการพัฒนาตองตรงกับความตองการตามความจําเปน
ในปจจุบัน และสามารถรองรับความตองการความจําเปนท่ีเกิดแกชนรุนหลังดวย ท้ังนี้มาตรฐาน
การครองชีพท่ีเลยขีดความจําเปนพื้นฐานตํ่าสุดจะยั่งยืนตอเม่ือมาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุก
แหงคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Fund for Population Activities-UNFPA 1992: 3) ใหขอเสนอแนะวาหลักสําคัญของการ
พัฒนานั้นจะตองคํานึงถึงมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับชนรุนหลัง โดยอยางนอย
ใหไดมากพอกับชนรุนปจจุบันไดรับมา อีกท้ังกระจายประโยชนของความกาวหนาทางเศรษฐกิจได
อยางท่ัวถึง ตลอดจนปกปองส่ิงแวดลอมท้ังในระดับทองถ่ินและในระดับโลกเพ่ือชนรุนหลังเพื่อ
เปนการพัฒนาท่ีทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนอยางแทจริง  

อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2541) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ไวคือ การพัฒนาตอง
เนนการเสริมอํานาจใหแกชุมชนทองถ่ินโดยรับผิดชอบตามสิทธิการดูแลรักษาชุมชนเอง การเขาถึง
และควบคุมการใชทรัพยากรทองถ่ินและการสรางวินัยทองถ่ิน และสิทธิชุมชนจะตองไดรับการ
ยอมรับซ่ึงฐานะของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมท้ังกิจกรรมตางๆ ควรเปนไปบนพ้ืนฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ิน และขอปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน สนองตอบตอความตองการของชุมชน
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากระดับลาง ในการคิดริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจ ไดรับผลประโยชน 
ประชาชนในทองถ่ินไดรับการแจงขาวสารขอมูลปรึกษาหารือเกี่ยวของในข้ันตอนการวางแผน            
นําแผนแปลงมาสูภาคปฏิบัติและจัดการโครงการ ตองมีความเสมอภาคทางเพศ สิทธิของคน
พื้นเมืองและชนกลุมนอย ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ การลดการพึ่งพาปจจัยภายนอกรวมท้ัง
เทคโนโลยีการชวยเหลือและการตลาดอันนําไปสูการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ 
สวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนใน อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2541) ไดเสนอ
แนวทางในการดําเนินการไวคือ การดําเนินการในรูปแบบท่ียึดถือการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 
การเรียนรูท่ีปฏิสัมพันธกันและความเสมอภาคระหวางผูปฏิบัติงานรวมกันฉันทเพื่อรวมงานตอง 
เนนการเรียนรูอยางเปนอิสระ ท่ีสัมพันธตอกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของโดยไมมีใครเปน “ผูเช่ียวชาญ” 
เพราะทุกคนเปรียบเสมือนเปน “ผูเช่ียวชาญ” อยูแลว โดยมีเปาหมายการทํางานรวมกันกระบวนการ
ยอมสําคัญกวาเทคโนโลยีและวิธีการรูปแบบการประนีประนอมระหวางชาติท่ีพัฒนาแลวกับชาติ
ดอยพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายและสัมพันธมิตร เพราะปญหาระดับทองถ่ิน รูปแบบการ
ดําเนินงานหลายระดับ เปนเร่ืองราวที่อาศัยมวลชนเปนศูนยกลางสําคัญในการพัฒนาและในการ
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เสริมสรางอํานาจใหแกบุคคล และชุมชนทองถ่ินหลายระดับ เชน ชุมชน สถาบันระดับชาติ                
และภูมิภาคของโลก ดังนั้นจําเปนตองตระหนักใหทราบวาบุคคลตางกัน และตางกลุมยอมมีทักษะ
และบทบาทแตกตางกันดวย สวนดานเศรษฐกิจ เปนการสรางตัวบงช้ีในการพัฒนา เชน ความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และการสรางกลไกทางเลือกใหมท่ีกอใหเกิดคาใชจายทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมในระบบการเงินหรืองบประมาณของชาติ 

ปรีชา เปยมพงศสานต (2543) ไดพูดถึง การพัฒนาท่ียั่งยืน ไววาเปนการทําใหชีวิตผูคนใน
อนาคตมีชีวิตท่ีดีข้ึน มีการสรางกระบวนการนโยบายท่ีสนับสนุนการเสริมสรางความสมบูรณทาง
สังคมในเชิงปริมาณ และคุณภาพท่ีเพิ่มข้ึนใหแกอนาคต และเปนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีนําเอา
ทรัพยากรทั้งหมดไมวาธรรมชาติ มนุษย การเงินและกายภาพมาจัดการเพ่ือกอใหเกิดความม่ังค่ังการ
อยูดีกินดีและความสุขสมบูรณท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดคือ 
 1.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพ
ระหวาง Growth และ Green สอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด  จาตุศรีพิทักษ (2546) ท่ีวามนุษย
จะตองไมจองทําลายหรือพยายามเอาชนะอยูเหนือธรรมชาติ แตควรจะมีการดัดแปลงแกไข
ธรรมชาติบางสวนเทาท่ีจําเปนเพื่อความเหมาะสมแกการดํารงชีพเทานั้นโดยการรูจักใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางระมัดระวัง มีการฟนฟู สงวนรักษาระบบนิเวศที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ประหยัดท่ีสุดและเบียดเบียนธรรมชาติใหนอยท่ีสุด เพื่อสามารถรักษามรดกทางส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของเราสําหรับชนรุนหลังตอไป 
 2.  ดานสังคม ส่ิงสําคัญคือ การสรางบรรยากาศแหงการไมเบียดเบียน การชวยเหลือเกื้อกูล 
ไมเอาเปรียบกันและเอ้ือโอกาสที่แตละบุคคลจะพัฒนายิ่งข้ึนไปท้ังในฐานะมนุษยและในฐานะ
ทรัพยากรมนุษย ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ (2546) ไดเพิ่มเติมอีกวานอกจากการพัฒนาจะสามารถ
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตแลวนั้นยังทําใหมีชองวางระหวางคนรวยกับคนจน จะนําไปสูความทุกขทาง
สังคมกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน  
 3.  ดานทรัพยากรมนุษย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2541) ไดเสนอแนวคิดเพิ่ม
วาควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานรางกายและดานจิตใจ ดานรางกาย
คือ การมีรางกายแข็งแรง ไดรับปจจัยข้ันพื้นฐานเพียงพอกับการดํารงชีพ 
 4.  ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาอยางยั่งยืนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น
สามารถสรางผลประโยชนและความรูบนรากฐานของการพึ่งพาตนเองซ่ึงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทําใหคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยและสามารถพึ่งตนเองได             
(นิรันดร  จงวุฒิเวศย, 2545) และเปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
กลาวคือ มุงบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ การสรางระบบเศรษฐกิจฐานรากให
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เขมแข็ง พึ่งตนเองไดมีภูมิคุมกัน มีกระบวนการผลิตและการบริโภคที่ เหมาะสม ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม มีการกระจายความมั่นคงและโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอคน
สวนใหญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546) 
 

จากแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถเปนแนวทางในการพัฒนามนุษยบนพื้นฐานของตนทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผนวกกับความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเกิดการบูรณาการระหวางสภาพปจจุบันท่ีไดรับการพัฒนาจากปจจัยภายนอก
และความมีคุณคา คุณลักษณะของปจจัยภายในทองถ่ิน มาประยุกตรวมกันใหเกิดความเหมาะสมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี ท่ีจะทําใหเกิด
ความเกื้อกูลกันระหวางมนุษยและธรรมชาติอยางสมดุลและกอใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ซ่ึงนําไปสูสังคมท่ียั่งยืนเชนกัน   

 

2.2 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 
 

แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาท่ียั่งยืนเชนกัน แนวคิด
เกี่ยวกับการมีสวนรวมนั้น ไดมีผูศึกษาและใหความหมายไวหลายประการแตมีความสอดคลองกัน    
มรว. อคิน  รพีพัฒน (2527) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววาทุกอยางเปน
เร่ืองของประชาชนเปนผูรวมกันคิดข้ึนมาและรวมกันดําเนินการมิใชคนภายนอกเปนผูคิด เปนผู
กําหนด แลวใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง ซ่ึงข้ันตอน
ของการมีสวนรวมของประชาชนแบงไดดังนี้คือ การคนหาปญหาการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แกปญหา การวางแผนการแกไขปญหา การปฏิบัติงานตามแผนและการประเมินผล ธนาคารโลก 
(อางอิงมาจาก สร  ปนอักษรสกุล, 2548: น.16)ใหความหมายวา การมีสวนรวมคือ การที่ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจกําหนดเปาหมายการพัฒนาและ
การใชทรัพยากรที่มีผลกระทบตอพวกเขา กลาวไดวาการมีสวนรวมของประชาชนจะตองประกอบ
ไปดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ การใหขอมูลรายละเอียดโครงการ และการใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการแสดงความเห็น ในการตัดสินใจ ในการดําเนินงานตลอดจนมีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบ ปองกันและแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางดําเนินโครงการ การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลของรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนสวนหนึ่งในการรวมแสดงความ
คิดเห็น นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2546) กลาววาเปนกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็น  
เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับรวมกัน
ของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ การมีสวนรวมของประชาชนจึงถือไดวาเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการปญหา
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ความขัดแยงในสังคมไดดี การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนแนวทางท่ี
สําคัญท่ีสุดในการลดปญหาความขัดแยงในการดําเนินโครงการตางๆ เพราะการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนการเปดโอกาสใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบและผูท่ีไมเห็นดวยกับโครงการไดมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น ทัศนคติและทางเลือกท่ีมีอยูตอสาธารณชน รวมท้ังไดมีโอกาสรวมใน
กระบวนการตัดสินใจในโครงการนั้นๆ อยางไรก็ตามความแตกตางของมิติ  นรินทรชัย  พัฒนพงศา 
(2546) กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในมุมมองของภาครัฐและภาคประชาชนถือเปน
ประเด็นสําคัญท่ีสุดของ การมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีโครงการมักเรียกรองท่ี
จะเขาไปมีสวนรวมในโครงการตางๆ การมีสวนรวม มีประเด็นท่ีตองพิจารณา 10 ประการ 

1.   มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณา เพื่อวางแนวดําเนินการใหเหมาะสมวาจะให
บุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเม่ือใด และโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผูบริหารการมีสวนรวมนี้
ควรมีตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจํานวนมากพอควร และใหมีความหลากหลายมากพอ 

2.   ระยะเวลาและสถานท่ีในการมีสวนรวมกับโครงการ โดยหลักการตองใหผูมีสวนได-
เสียเขามามีสวนรวมใหตอเนื่อง ตามวงจรชีวิตของโครงการต้ังแตเร่ิมตน จนโครงการยุติ หรือหาก
คณะผูบริหารเห็นวาเหมาะสมอาจจะจัดใหมีสวนรวม ในกิจกรรมท่ีแตละคนเกี่ยวของดวยจริงๆ 
เทานั้นก็ได 

3.   การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดข้ึนไมสมํ่าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได เชน เวลา
เกิดภัยพิบัติ แตละคนก็มาชวยกัน แตเม่ือหมดภัยแลว ก็กลับไปแยกกันอยูเชนเดิม แตถาต้ังองคกร
ประชาชนเขามามีสวนรวมแกปญหาในภัยพิบัติตางๆ ในพื้นท่ีกวางขวางข้ึนอาจตองการตัวแทน
ประชาชนมีสวนรวมในเวลาท่ียาวนานข้ึน และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเร่ืองไปยังประชาชน
ท่ัวไปก็ได 

4.   จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a mean) 
คือจะใหเพียงบุคคลตางๆ เขามาเกี่ยวของก็พอใจคิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางส่ิงแลว หรือจะ
พิจารณาวาการมีสวนรวมเปนแนวทางท่ีตองทําใหดี โดยตอบใหไดวา”หลังการมีสวนรวมแลว จะมี
อะไรดีข้ึน อะไรควรเกิดข้ึนอีกบาง?”อันเปนการคํานึงถึงการมีสวนรวมท่ีเปนวิธีการหรือ
กระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซ่ึงทําใหงานสําเร็จดียิ่งข้ึน 

5.   การมีสวนรวมนั้น มีมิติท้ังดานปริมาณและคุณภาพ โดย (1) ทางดานปริมาณ นั้นถามี
คนมามีสวนรวมมากก็ควรทําใหความสัมพันธระหวางกันดีข้ึนมาก และเม่ือความสัมพันธดีข้ึนมาก 
ก็จะทําใหองคกรทางสังคมกอตัวข้ึน สวน (2) ทางดานคุณภาพ ควรใหการมีสวนรวม มีมิติ ท่ีจะ
ชวยขัดขวางความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันระหวางบุคคล หรือความเปนนาย เปนบาวกัน
เปล่ียนเปนใหมีสวนรวมอยางเสมอภาคกันยิ่งข้ึน จึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมท่ีมีคุณภาพดี 
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6.   สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคํานึงวาการมีสวนรวมท่ีแข็งขัน มิใชเกิดข้ึนจากการ
ออกคําส่ังแตจะตองสรางข้ึนมาเอง ตองใชความพยายามเพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ใหเกิดแนวคิดประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะและเคารพความหลากหลายทางความคิด  
จนกระท่ังเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน โดยเฉพาะการคํานึงวา เม่ือแนวคิดมุมมองท่ี
หลากหลายรวมกัน ก็ทําใหมุมมองกวางข้ึน และเกิดความรอบคอบข้ึน 

7.   การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซ่ึงหากเกิดข้ึนในสังคมไป
ในขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเร่ือง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน 

8.   การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวมจะทําใหคนในชุมชนไดรูสภาพท่ีเปนจริง
มากข้ึน  การมีสวนรวมเพื่อคนหาปญหา ทําใหเม่ือเห็นปญหาแลวจะนําความมุมม่ันท่ีจะคิดหาทาง
แกไขดวยกันและรวมแกปญหานั้นๆ ไดจะทําใหเปนบทเรียนท่ีจะแกปญหากันเองตอไปได 

9.   คนท่ีอยูรวมกันในชุมชนสวนใหญ มิไดใชชุมชนเปนเพียงท่ีรวมคนคลายเอากอนหินมา
กองรวมกันเทานั้น แตคนในชุมชนหนึ่งๆ มักมีความผูกพันเอ้ืออาทรตอกัน มีคานิยมรวมกัน และมี
รับผิดชอบตอชุมชน ฯลฯ เชนกัน 

10.  ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะในสังคมไทย 
การมีอารมณขันจะชวยใหบรรยากาศการมีสวนรวมเกิดข้ึนไดดี ดังนั้น การประชุมถาใชอารมณขัน 
ดนตรี เกมส กีฬาเขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพิ่มข้ึนได 

 

2.3 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)  
 

 เปนตัวประเมินและคาดการณผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับพื้นท่ีโครงการ ดังนั้นการ
ประเมินผลกระทบทางสังคมตองเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของ
โครงการตางๆ ขอเสียของการประเมินผลกระทบในแตละโครงการสวนใหญมักจะคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีมีตอแตละปจเจกบุคคลเทานั้น ไมพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตอความสัมพันธระหวาง
ปจเจกชนในสังคม เชนเม่ือพิจารณาจากผูรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนสวน
ใหญจะดูเฉพาะผลกระทบตอผูท่ีไดรับความเสียหาย ตองสูญเสียท่ีอยู ท่ีทํากิน รวมไปถึงการพลัด
พรากของคนในชุมชน และความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไมไดรับการพิจารณาวาเปน
ผลกระทบท่ีควรจะนํามาวิเคราะหและชดเชย นั้นคือ วิถีชุมชนไมไดรับน้ําหนักในการพิจารณาใน
สวนของตนทุนโครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคม เปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
กระทบทางส่ิงแวดลอม เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน คนท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชนและสังคม จะคาดคะเนการเปล่ียนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตท่ี
เกิดข้ึน พรอมกับนําเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคม เพื่อประกอบการพิจารณา
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ทางเลือกโครงการและปรับเปล่ียนโครงการใหสอดกคลองกับสภาพชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีและ
ใหเกิดประโยชนรวมถึงผลกระทบทางลบแกชุมชนและสังคมใหมากท่ีสุด (สถาบันนโยบายศึกษา, 
2539) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเปนท่ียอมรับได และคุมคากับประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการหรือไม
ตองใหความสําคัญของผลกระทบทางสังคมที่เปนตัวชวยลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวาง
รัฐบาลกับประชาชน สวนใหญปญหาท่ีเกิดข้ึนจะสะทอนใหเห็นถึงขอบกพรองของกระบวนการ
ตัดสินใจท่ียังคงขาดมิติของสังคมท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ ดังนั้นการผลักดัน
ใหมีการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุด (เธียรชัย ณ นคร,มปป. อางในสถาบัน
นโยบายการศึกษา, 2539) ในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบทางสังคม จะใชระยะเวลามา
พิจารณาและคาดการณถึงผลกระทบ โดยท่ัวไปจะแบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือ สภาพทั่วไปกอนมี
โครงการ ในระหวางดําเนินโครงการ และหลังจากดําเนินโครงการรวมท้ังระบุถึงระดับความรุนแรง 
หรือทิศทางของผลกระทบของโครงการ โดยสัมพันธกับเง่ือนไขดานเวลาเปนการประเมินโครงการ
และการคาดการณแนวโนมตางๆ ของแตละโครงการโดยใชหลักการประเมินผลกระทบทางสังคม 

เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2546) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social 
Impact Assessment: SIA) คือเปนการศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาสังคม เพือ่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาสังคมในทุกดาน และสามารถปรับใชในทุกวงการ และถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม (Environment Impact Assessment: EIA) ดังนั้นการประเมินผลกระทบทางสังคม
มีคุณคามาก โดยเฉพาะความเขาใจมิติทางสังคม วัฒนธรรมและความขัดแยง ท่ีเกิดจากผลกระทบทาง
สังคม อีกท้ังจากปญหาทางสังคมในดานตางๆ และปญหาท่ีมนุษยมิไดกอ อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษยรวมกระทําโดยอาศัยประโยชนจากธรรมชาติ อาทิ การเกษตร ก็สามารถเปนระบบ
ตนเหตุท่ีมนุษย และสังคมไดรับผลกระทบตามมา  

ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในสังคมไทยท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงแรงผลักดันทางเศรษฐกิจทําใหมีโครงการลงทุนและโครงการพัฒนา
ตางๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในทุกพื้นท่ีของประเทศ  ทําใหโครงการพัฒนาเหลานี้สงผลกระทบทาง
สังคมเทาผลกระทบดานอ่ืนๆ จนทําใหเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนในโครงการตางๆ แมในโครงการ
ท่ีไมมีการตอตานหรือความขัดแยง ก็อาจพบวาเกิดมีผลกระทบทางลบตามมา จึงทําใหประชาชน
ไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาไมคุมคาเทาท่ีควร การประเมินผลกระทบทางสังคมจึงเปนการ
คาดการณส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนหลังเกิดการเปล่ียนแปลงจากการกําหนดนโยบายและโครงการ
พัฒนาข้ึนในชุมชนนั้น   
 สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (2549) ไดใหความเห็นในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม วาเปน
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การศึกษาและคาดการณผลกระทบทางสังคมของโครงการท่ีเกิดข้ึนกับคน ชุมชนและวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนซ่ึงรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของคนในชุมชนนั้นๆ พรอมท้ังนําเสนอ
มาตรการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน การทําการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบมีวัตถุประสงคหลักใน 
4 ดานดวยกันคือ 

1.  เพื่อปองกันและลดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการตอชุมชนและวิถีชีวิต
ของชุมชนโดยเฉพาะกับชุมชนดั้งเดิม ชนเผา หรือกลุมผูดอยโอกาส เชนคนยากจน ผูหญิง เด็ก 
ผูสูงอายุและคนพิการ ผลกระทบท่ีโครงการจะตองศึกษาใหครอบคลุมคือผลกระทบท่ีอาจมีข้ึนใน
ดานสาธารณสุข วัฒนธรรม ความเชื่อและคานิยมและดานการจราจรของชุมชนโดยเฉพาะในกรณี
ของชุมชนในเมือง ประเด็นการศึกษาท่ีโครงการจะตองใหความสําคัญคอนขางมาก คือ ลด
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการโยกยายถ่ินฐาน การเวนคืนท่ีดิน การจายคาชดเชย การหาทางปองกัน
หรือการลดผลกระทบในทางลบน้ีจะสามารถชวยลดชองวางและความเส่ียงตอการเกิดความขัดแยง
หรือการเผชิญหนาระหวางกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาทางเลือกของโครงการและการปรับเปล่ียน
โครงการใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 

3.  เพื่อใหผูตัดสินใจโครงการพิจารณาวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเปนท่ียอมรับไดและคุมคา
กับประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการหรือไม 

4.  ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ขีดความสามารถเพื่อใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในโครงการไดมากข้ึน 
 

2.3.1 ความหมายและวัตถุประสงคของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม 
 

           การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม เปนการศึกษาและคาดการณผลกระทบทางสังคม
ของโครงการท่ีจะเกิดข้ึนกับคน ชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี  
ความเช่ือของคนในชุมชนนั้นๆ พรอมท้ังนําเสนอมาตรการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน การทําการศึกษา
เพื่อประเมินผลกระทบมีวัตถุประสงคหลักใน 4 ดานดวยกัน คือ 

1.   เพื่อปองกันและลดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการตอชุมชนและวิถีชีวิต
ของชุมชนโดยเฉพาะกับชุมชนดั้งเดิม ชนเผา หรือกลุมผูดอยโอกาส เชน คนยากจน ผูหญิง เด็ก ผูสูงอายุ
และคนพิการ ผลกระทบท่ีโครงการจะตองศึกษาใหครอบคลุมคือผลกระทบท่ีอาจมีข้ึนในดาน
สาธารณสุข วัฒนธรรม ความเช่ือและคานิยม และดานการจราจรของชุมชนโดยเฉพาะในกรณีของ
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ชุมชนในเมือง ประเด็นการศึกษาท่ีโครงการจะตองใหความสําคัญคอนขางมากคือการลดผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการโยกยายถ่ินฐาน การเวนคืนท่ีดิน และการจายคาชดเชย การหาทางปองกันหรือการลด
ผลกระทบในทางลบนี้จะสามารถชวยลดชองวางและความเส่ียงตอการเกิดความขัดแยงหรือการ
เผชิญหนาระหวางกลุมของผูมีสวนไดเสีย  

2.   เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาทางเลือกของโครงการและการปรับเปล่ียนโครงการให
สอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 

3.   เพื่อใหผูตัดสินใจโครงการพิจารณาวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเปนท่ียอมรับไดและคุมคากับ
ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการหรือไม 

4.   ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาขีด
ความสามารถเพ่ือใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในโครงการไดมากข้ึน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมมีวัตถุประสงคท่ีจะใหผูเสนอโครงการ
สามารถเขาใจสถานการณของชุมชน วิถีชีวิต ความเปนอยูและความคิดเห็นของชุมชนตอโครงการ
ท่ีเสนอ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการลดผลกระทบท่ีสอดคลองกับสภาวการณและความ
คิดเห็นของชุมชนน้ันๆ ฉะนั้น การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการ การใหขอคิดเห็น ขอหวงใยของผูมีสวนไดเสียรวมท้ังขอเสนอแนะในการลด
ผลกระทบนับเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญของกระบวนการการประเมินผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และจะชวยทําใหกระบวนการศึกษาเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับความสําคัญใน
เร่ืองตางๆ ทางสังคม ในการจัดเก็บขอมูลการวิเคราะห การประมวลขอมูลทางสังคม ตอดจนความ
ชัดเจนในการประเมินความเส่ียงของโครงการในระยะตน ในชวงของการทําการศึกษาขอมูล
พื้นฐานเบื้องตน จะมีการกําหนดกลุมตางๆ ในชุมชนท่ีอาจไดรับผลกระทบท้ังในทางตรงและ
ทางออม ประเด็นทางสังคมในภาพรวม และประเด็นเฉพาะท่ีอาจเกิดข้ึนกับกลุมในชุมชน รวมท้ัง
กําหนดแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตลอดการทํางานของโครงการ การมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยเฉพาะในชวงของการหารือกับผูมีสวนไดเสียนี้ อาจมีการหยิบยกประเด็นใหมๆ หรือ
ประเด็นทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใชในการปรับโครงการหรือกระบวนการตัดสินใจของ
โครงการได 

 

 

 



 
 

 

16 

 

2.3.2 แนวทางการจัดทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวม 
 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวมควรจะมีแนวทางและข้ันตอน
การทํางานในลักษณะเดียวกันกับการทําการประเมินผลส่ิงแวดลอมทางสังคมตามท่ีสํานักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม รวมกับสถาบันนโยบายศึกษาไดกลาวไวในคูมือแนวทางการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม (2539) ซ่ึงสามารถแบงเปน 5 ข้ันตอนหลักไดดังนี้คือ 

1. การสรุปลักษณะโครงการ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการขอมูล
การดําเนินการโครงการ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. การสํารวจทางสังคมเบ้ืองตน ประกอบดวยการประมวลขอมูลเอกสารจาก
แหลงขอมูลตางๆ และการประเมินสภาพสังคมอยางเรงดวนเพื่อตรวจสอบความทันสมัยของขอมูล
และเพื่อหาขอมูลลักษณะเดนของชุมชน 

3. การคาดการณผลกระทบเบ้ืองตน โดยการจัดทําตารางคาดการณผลกระทบอัน
ประกอบดวยกิจกรรมและระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการควบคูกับการ
คาดการณถึงผลกระทบ ผูรับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบ และมาตรการลดผลกระทบและนํา
ตารางนี้ไปหารือกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

4. การสรางขอมูลพื้นฐานของโครงการ โดยการเก็บขอมูลท่ีจะแสดงถึงสภาวะใน
อดีตและปจจุบันของชุมชนและโอกาสของชุมชนในกรณีท่ีไมมีโครงการ 

5. การประเมินผลกระทบ ผูศึกษาจะประเมินวาผลกระทบตางๆ ท่ีไดคาดการณไวมี
โอกาสจะเกิดในขอบเขตและมีลักษณะความรุนแรงท่ีไดคาดการณไวหรือไม ท้ังนี้โดยพิจารณาจาก 
baseline data ท่ีไดประมวลไว และการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติม และการประเมินผลกระทบทาง
สังคมในดานตางๆ เชน การเปรียบเทียบชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการในกรณีท่ีมีและไมมี
โครงการ 

   อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2541) การประเมินผลกระทบทางดานสังคมเปนการตรวจสอบ
ความเหมาะสมหรือความรุนแรงของเหตุการณท่ีอาจจะเกิดไวลวงหนาทางสังคมใน 3 ลักษณะ 

 1.  กระบวนการประเมิน/คาดการณลวงหนา ถึงผลลัพธทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีนาจะ
เกิดจากนโยบาย การปฏิบัติการพัฒนาโครงการเฉพาะในบริษัทของระดับชาติ รัฐ จังหวัด หรือ
ทองถ่ิน 
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2.  ผลลัพธท่ีเปล่ียนแปลงวิถีประชา ชีวิต การทํางาน การละเลนท่ีสัมพันธตอกันและกันท่ี
สอดคลองกับความตองการของสมาชิกชุมชนนั้นๆ 

3.  ผลกระทบทางวัฒนธรรม กระทบตอการเปล่ียนแปลงวิถีประชา คานิยมระบบความเช่ือ
ของคนท่ีใชเปนแนวทางดําเนินชีวิตในสังคม 

ในการประเมินผลกระทบทางสังคมในทิศทางตางๆ ตองมีความเขาใจในการจัดการและควบคุมการ
เปล่ียนแปลงพยากรณผลกระทบที่อาจจะเกิดจากยุทธวิธีการเปล่ียนแปลงและตองจําแนก ปรับปรุง 
และปฏิบัติแผนยุทธศาสตรท่ีลมเหลว เพื่อลดผลกระทบทางสังคม พัฒนา/ดําเนิน แผนการท่ีชวย
จําแนกผลกระทบทางสังคม ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในฐานะเปน ผลของการเปล่ียนแปลงทางสังคมพัฒนา
กลไกการประเมินผลประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากโครงการพัฒนาการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนโยบายของรัฐ เปนตน 

สถาบันนโยบายการศึกษา (2539) ไดสรุปประเด็นหลักๆ ของแนวทางการประเมินผล
กระทบทางสังคม ไวดังนี้  

1. คาดการณ   ให เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึน  การ
เปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะมีตอประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโครงการ และทางเลือกตางๆ ของ
โครงการ 

2. ประเมิน  ความสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดตอและกลุม โดย
คํานึงถึงสภาพการณทางสังคมท่ีกลุมเหลานั้นมีประสบการณอยูในปจจุบันท่ีเปนไปในอนาคต และ
สภาพการณทางสังคมท่ีพวกเขาปรารถนา ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงมาตรการในการลดผลกระทบนั้นดวย 

3. การประเมินผล  เพื่อดูวาโครงการท่ีเสนอนั้นจะไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป หรือมี
ผลกระทบรุนแรง ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือกแตละทาง 

 

2.3.3 แนวทางการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม 
 

ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมนั้น องคประกอบหลักอยางหนึ่งของการ
ประเมินคือขอเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในดานตางๆ โดยท่ัวไปแลวแนวทาง
ของโครงการในการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมหลักๆ ประกอบดวย 

 1.   ความพยายามหลีกเล่ียง หรือลดโอกาสท่ีจะตองโยกยายถ่ินฐานของชุมชนโครงการ
ควรจะพิจารณาทางเลือกท่ีเปนไปได อ่ืนๆ และหากหลีกเล่ียงไมไดตองใหความชวยเหลือผูถูก
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อพยพใหสามารถคงระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู ความสามารถในการเพิ่มรายไดและระดับ
ผลผลิตของพวกเขาใหอยูในระดับเดิมหรือในระดับท่ีดีข้ึน พยายามสนับสนุนใหชุมชนไดเขามามี
สวนรวมในการวาแผนและดําเนินการโยกยาย การใหความชวยเหลือนี้จะครอบคลุมถึงผูท่ีไดรับ
ผลกระทบท่ีมีปญหาท่ีดินทางกฎหมายดวย มาตรการจะรวมถึง การโยกยายทางกายภาพ การสูญเสีย
ท่ีดินและการสูญเสียโอกาสในการเขาถึงแหลงทรัพยากร การถูกจํากัดในการเขาถึงพื้นท่ีสงวนหรือ
เขตคุมครองของรัฐ  

2.   การเตรียมแผนและงบประมาณอยางเพียงพอในการปองกนัและลดผลกระทบ แผนการลด
ผลกระทบนี้จะตองมีการดําเนินการหารือกับประชาชนและชุมชนท่ีไดรับผลกระทบอยางใกลชิด
งบประมาณในการทําแผนและการหารือกับชุมชน จะตองรวมอยูในงบประมาณของโครงการและ
การจายคาชดเชยควรจะมีการทํากอนท่ีจะเร่ิมกอสรางหรือดําเนินโครงการ สําหรับแผนการปองกัน
และลดผลกระทบในดานอ่ืนๆ นั้นก็ควรที่จะมีการจัดทําอยางใกลชิดกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ
และผูเกี่ยวของและตองมีการจัดงบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับเร่ืองนี้เชนกัน แผนการลดผลกระทบ
จากการโยกยายและการเวนคืนท่ีดินนั้นจะตองปฏิบัติตามแนวนโยบายดานส่ิงแวดลอมกรณีมีการ
โยกยายถ่ินฐานและมีการจายคาชดเชย 

3.   การดําเนินการและการติดตามแผนการปองกันและลดผลกระทบอยางมีสวนรวม การ
ดําเนินการและการติดตามผลการปองกันและลดผลกระทบเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสรางความม่ันใจวา
ไดมีการดําเนินการอยางเพียงพอในการปองกันและลดผลกระทบทางลบท่ีไดคาดการณไว 
โครงการควรจะสนับสนุนใหชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการติดตาม
และประเมินผลดังนี้ 

4.   การใหขอมูลขาวสารและการหารือกับชุมชนอยางตอเนื่องการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมจะตองใชเทคนิคการมีสวนรวมในหลายรูปแบบทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของ
โครงการและสภาวการณและแนวความคิดของชุมชนการหารือเพื่อใหไดผลลัพธท่ีมีความหมาย
อยางแทจริงนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีจะชวยใหแนใจวามาตรการแกไขผลกระทบนั้นเพียงพอสามารถ
ทําไดจริง และเปนท่ียอมรับของชุมชน การเปดเผยขอมูลขาวสารและการใหขอมูลในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการอยางตอเนื่องก็เพื่อจะชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะชวยในการประเมินความเส่ียงและกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินการท่ีเปนจริง และไดรับ
การยอมรับ กระบวนการใหขอมูลขาวสารนั้นจะทําใหผูมีสวนไดสวนเสียหลักของโครงการไดรับรู
และเขาใจถึงวัตถุประสงคและองคประกอบหลักของโครงการต้ังแตในระยะเร่ิมแรกของโครงการ 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมเปนการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมมีวัตถุประสงคท่ีจะใหผูเสนอโครงการสามารถเขาใจ
สถานการณของชุมชน วิถีชีวิต ความเปนอยู และความคิดเห็นของชุมชนตอโครงการท่ีเสนอ ตลอดจน
การแสวงหาแนวทางในการลดผลกระทบท่ีสอดคลองกับสภาวการณและความคิดเห็นของชุมชนน้ันๆ  
ฉะนั้น การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ การให
ขอคิดเห็น ขอหวงใยของผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังขอเสนอแนะในการลดผลกระทบ นับเปนปจจัยหลักท่ี
สําคัญของกระบวนการการประเมินผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะชวยทําให
กระบวนการศึกษา เกิดความชัดเจนในการจัดลําดับความสําคัญในเร่ืองตางๆ ทางสังคม ในการจัดเก็บ
ขอมูล การวิเคราะห การประมวลขอมูลทางสังคม ตลอดจนความชัดเจนในการประเมินความเส่ียงของ
โครงการในระยะตน  

ในชวงของการทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตน จะมีการการกําหนดกลุมตางๆ ในชุมชนท่ี
อาจไดรับผลกระทบท้ังในทางตรงและทางออม ประเด็นทางสังคมในภาพรวม และประเด็นเฉพาะท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับกลุมในชุมชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตลอดการทํางานของ
โครงการ การมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะในชวงของการหารือกับผูมีสวนไดเสียนี้ อาจมีการ
หยิบยกประเด็นใหมๆ หรือประเด็นทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใชในการปรับโครงการหรือการ
กระบวนการตัดสินใจของโครงการไดโครงการใดๆ ก็ตามจะไดรับความยอมรับและการสนับสนุนจาก
ประชาชนมากข้ึนก็ตอเม่ือประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่ครอบคลุมอยางเพียงพอและตอเนื่อง การ
ไมไดรับขอมูลขาวสาร และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผล
กระทบในทางลบตอโครงการ การสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียของโครงการ เปนปจจัยสําคัญท่ีจะ
สงผลใหโครงการสามารถดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ และสามารถลดความเส่ียง
ทางสังคมและการเมืองท่ีอาจเกิดข้ึนได ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม
ไดมีโอกาสรับรูขอมูลท่ีสําคัญของโครงการ ประเด็นการตัดสินใจหลักๆ และโอกาสท่ีพวกเขาจะ
สามารถเขามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจของโครงการ กอนหนาท่ีจะมีการ
อนุมัติโครงการ 

ข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมอยางมีสวนรวมเปน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมเปนหนาท่ีของเจาของโครงการที่จะตองเสนอผลการ
ประเมิน ซ่ึงอาจเสนอเปนสวนหน่ึงของรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมหรือเสนอเปน
รายงานแยก ในการทําการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหผูเช่ียวชาญ
ดานสังคมและการมีสวนรวมเปนผูวางกรอบการศึกษาและทําการศึกษาโดยเฉพาะโครงการใหญท่ีมี
ความสลับซับซอน  
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ในการทําการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมนั้น สามารถแบงข้ันตอน และกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของไดดังตอไปนี้   

1.   ข้ันการวางแผนและเตรียมการ ทุกโครงการจะตองมีการทําการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมเบ้ืองตนควบคูไปกับการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม เพื่อท่ีจะดูถึง
ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน การประเมินในข้ันตนนี้จะกล่ันกรองวาโครงการจะตองมีการโยกยาย
หรือเวนคืนท่ีดินหรือไม หากจําเปนท่ีจะตองมีการเวนคืนท่ีดิน การโยกยายชุมชน การจายคาชดเชย
จะตองมีการจัดเตรียมแผนการโยกยายและการลดผลกระทบในดานนี้ อยางยอหรืออยางเต็มรูปแบบ
โดยเรงดวน เพื่อท่ีจะใหการโยกยาย การเวนคืนท่ีดิน และการชดเชยคาเสียหายสามารถทําไดเสร็จ
กอนท่ีจะมีการเร่ิมการกอสรางหรือดําเนินโครงการ  

2.   ข้ันการพิจารณารายงาน ในชวงของการพิจารณารายงานและอนุมัติโครงการ  หนวยงาน
รับผิดชอบการพิจารณาจะตองใหแนใจวา รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมแบบมี
สวนรวมนั้น ไดทําตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวนโยบายในเร่ืองนี้ และมีเนื้อหา
พอเพียงตอการดําเนินการและเปนท่ีพอใจของหนวยงานอนุมัติ หนวยงานรับผิดชอบในการอนุมัติ
จะตองพิจารณาดวยวารายงานของโครงการน้ีไดกําหนดใหมีกิจกรรมฝกอบรมหรือกิจกรรมเสริมสราง
ขีดความสามารถเพ่ือใหโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมที่กอใหเกิดความรวมมือระหวาง
องคกรท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอโครงการอันเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหมีการปฏิบัติตามแนวนโยบายท่ีวาง
ไวใหบรรลุผลได 

3.   ข้ันดําเนินการและการติดตามผล ในชวงการดําเนินโครงการ เจาของโครงการจะเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการปองกันและลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมทางสังคมตามแผนท่ีไดรับการ
อนุมัติ และจะรวมรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม และมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบในดานตางๆ ไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวมควรจะมีแนวทางและข้ันตอนการ
ทํางานในลักษณะเดียวกันกับการทําการประเมินผลส่ิงแวดลอมทางสังคม ตามที่สํานักงานนโยบาย           
และแผนส่ิงแวดลอม รวมกับสถาบันนโยบายศึกษาไดกลาวไวในคูมือแนวทางการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม (2539) ซ่ึงสามารถแบงเปน 6 ข้ันตอนหลักคือ 
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1.  การสรุปลักษณะโครงการ   

 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการ ขอมูลการดําเนินการโครงการ และ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.  การสํารวจทางสังคมเบ้ืองตน    
ประกอบดวยการประมวลขอมูลเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ และการประเมินสภาพสังคม

อยางเรงดวนเพื่อตรวจสอบความทันสมัยของขอมูลและเพื่อหาขอมูลลักษณะเดนของชุมชน 

3.  การตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคม  
โดยศึกษาความสัมพันธและความสอดคลองระหวางขอมูลลักษณะโครงการ กับขอมูล

ประชากร เศรษฐกิจและกายภาพของชุมชนและขอมูลลักษณะเดนของชุมชน นอกจากนี้ผูศึกษายังตอง
ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงการและคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุนทรียภาพ 

4.  การคาดการณผลกระทบเบ้ืองตน  

โดยการจัดทําตารางคาดการณผลกระทบอันประกอบดวยกิจกรรมและระยะเวลาของการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการควบคูกับการคาดการณถึงผลกระทบ ผูรับผลกระทบ ลักษณะ
ผลกระทบ และมาตรการลดผลกระทบ และนําตารางนี้ไปหารือกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

5.  การสรางขอมูลพื้นฐานของโครงการ  

โดยการเก็บขอมูลท่ีจะแสดงถึงสภาวะในอดีตและปจจุบันของชุมชนและโอกาสของชุมชน
ในกรณีท่ีไมมีโครงการ 

 6.  การประเมินผลกระทบ   

ผูศึกษาจะประเมินวาผลกระทบตางๆที่ไดคาดการณไวมีโอกาสจะเกิดในขอบเขตและมี
ลักษณะความรุนแรงท่ีไดคาดการณไวหรือไม ท้ังนี้โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐาน (Baseline data) ท่ีได
ประมวลไว และการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติม และการประเมินผลกระทบทางสังคมในดานตางๆ เชนการ
เปรียบเทียบชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการในกรณีท่ีมีและไมมีโครงการ 

ในข้ันตอนการศึกษาประเมินผลนั้น หนวยงานสามารถที่จะจัดทําแผนการมีสวนรวมเพือ่ใหผูมี
สวนไดเสียไดเขารวมในกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องโดยจัดวางข้ันตอน แนวทางการมีสวนรวม
และขอบเขตการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
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 ข้ันตอนในการจัดทําการประเมินผลกระทบแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
1 การจัดทําการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 
2 การจัดระบบและดําเนินการใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดเขามีสวนรวมใน

กระบวนการ 
3 การใชดุลพินิจพิจารณาเลือกเทคนิคการใหขอมูล เก็บขอมูล การหารือท่ี

เหมาะสมกบัสภาพของชุมชนและทองท่ี 
4 การจัดระบบการบันทึกขอมูลโดยเฉพาะจากการหารือ เก็บขอมูล โดยแยกเปน

ประเด็นท่ีสําคัญๆ  
5 การวิเคราะหขอมูลและ ประเมินระดับความสําคัญของขอมูลท่ีไดมา 
6 การพัฒนาแผนการลดผลกระทบทางสังคมรวมกับผูมีสวนไดเสีย 
7 การจัดทําการเสริมสรางขีดความสามารถของผูมีสวนไดเสียใหสามารถเขามีสวน

รวมไดอยางพอเพียง 
8 การปรับข้ันตอนและโครงการใหเอ้ือตอการมีสวนรวม 
9 การจัดใหมีการติดตามประเมินผลอยางมีสวนรวม 

 
 ขอบเขตการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมควรคํานึงถึง 

1 แยกแยะกลุมคนท่ีจะไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม 
2 มุงศึกษาใหเขาใจถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของผูท่ีไดรับผลกระทบ

เพื่อดูแนวโนมผลกระทบของโครงการ 
3 ทําความเขาใจองคกรชุมชนและกระบวนการตัดสินใจของชุมชน 
4 ชนิดและระดับของผลกระทบโดยมุงเนนถึงผลกระทบทางดานลบ ผลกระทบ

รุนแรง ผลกระทบ ถาวร ผลกระทบตอเนื่อง ผลกกระทบท่ีมีโอการเกิดสูง 
ผลกระทบในวงกวาง 

5 ศึกษามาตรการลดผลกระทบทางลบและหากเปนไปไดใหเพิ่มกิจกรรมและ
มาตรการท่ีสงผลกระทบทางบวกตอชุมชน 

6 ประเมินนโยบายและขีดความสามารถของผูเสนอโครงการ หากพบวาไมมีความ
สามรถเพียงพอท่ี จะดําเนินการในการแกไขปญหาทางสังคมได จะตองใหผูเสนอ
โครงการจัดทําแผนงานในการ เสริมการจัดการและความสามารถของโครงการ 

ดังนั้นการประเมินผลกระทบทางสังคม มักจะมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน เชน การวิเคราะหผูมี
สวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) การเปดเผยขอมูลขาวสาร การหารืออยางเปนทางการ และไมเปน
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ทางการ การจัดทําประชาพิจารณ เปนตน แตละเทคนิคจะมีวิธีการท่ีแตกตางกัน และจะไดรายละเอียด
ของผลการศึกษาที่ตางกัน ผูศึกษาจําเปนจะตองใชดุลพินิจในการเลือกใชเทคนิคการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีเหมาะสมกับบริบทและความเหมาะสมของแตละชุมชน   

จากการศึกษาแนวคิดผลกระทบทางสังคมสามารถสรุปไดวา การศึกษาผลกระทบทาง
สังคมใหความสําคัญกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนในปจจุบัน รวมถึงการคาดการณส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ท้ังการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอันเกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการบางอยาง ซ่ึงหากการเปล่ียนแปลงนั้นชุมชนสามารถต้ังรับ และหาทางออก
ไดอยางเหมาะสม ผนวกกับการใหความรวมมือของคนภายในชุมชนในการตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ชุมชนก็จะสามารถปรับตัวใหเขากับการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนได 

 

2.4 การเปล่ียนแปลงและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม  
 

พัทยา  สายหู (2544) ไดอธิบายวา การเปล่ียนแปลงทางสังคม เปนการเปล่ียนแปลงของ
ระบบความสัมพันธของคนท่ีอยูดวยกัน  อันเปนผลมาจากระเบียบท่ีกําหนดการกระทํา                      
และความสัมพันธของคน เชน สิทธิและหนาท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาทและสถานภาพ มี
การเปล่ียนแปลงและสนิท สมัครการ (2544) ยังไดอธิบายเพิ่มอีกวา การเปล่ียนแปลงทางสังคม คือ 
การเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีผลทําใหความสัมพันธทางสังคมเกิดมีความแตกตางกันข้ึนในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่งแลว การเปล่ียนแปลงนั้นไมวาจะเล็กนอย หรือใหญโตเพียงไรก็ตามยอมถือไดวาเปน
เปล่ียนแปลงทางสังคมไดท้ังส้ิน ซ่ึงความแตกตางในสวนใดสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับโครงสรางของ
สังคมหรือการจัดระเบียบของสังคมระหวางปจจุบันกับอดีต ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ระหวางชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ท้ังระดับจุลภาคและระดับมหภาค อาจเปนผลดีหรือผลเสียก็ได 

Vago (1980: pp. 33-62) ไดทําการศึกษาประมวลทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทาง                
สังคมท่ีมีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสามารถจําแนกและแบงกลุมไดดังนี้            

1.  ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) เปนแนวความคิดท่ีไดรับอิทธิพลจากทฤษฎี
วิวัฒนาการทางชีวภาพของ Charles Darwin นักสังคมวิทยาในกลุมทฤษฎีวิวัฒนาการเสนอวา การ
เปล่ียนแปลงของสังคมเปนกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนขั้นตอนตามลําดับ โดยมีการ
เปล่ียนแปลงจากขั้นหนึ่งไปสูอีกข้ันหนึ่งในลักษณะท่ีมีการพัฒนาและกาวหนากวาข้ันท่ีผานมา              
มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมที่มีรูปแบบเรียบงายไปสูรูปแบบท่ีสลับซับซอนมากข้ึน และมีความ
เจริญกาวหนาไปเร่ือยๆ จนเกิดเปนสังคมท่ีมีความสมบูรณ จากหลายๆ ทานไดกลาวถึงการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมในหลายๆดาน เชน Comte ไดเสนอวา สังคมมนุษยมีพัฒนาการและการ
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เปล่ียนแปลงดานความรู (Knowledge) ผาน 3 ข้ันตอน ตามลําดับ คือ จากข้ันเทววิทยา (Theological 
stage) ไปสูข้ันอภิปรัชญา (Metaphysical stage) และไปสูข้ันวิทยาศาสตร (Positivistic stage) 
Morgan ไดระบุถึงสังคมจะมีข้ันของการพัฒนา 3 ข้ันคือ จากสังคมคนปา (Savage) ไปสูสังคม อนา
อารยชน (Barbarian) และไปสูสังคมอารยธรรม (Civilized) และSpencer ไดกลาวถึงวิวัฒนาการ
ของสังคมมนุษยโดยระบุวาเปนสังคมแบบสายเดียว (Unilinear) โดยทุกส่ิงทุกอยางในจักรวาลมีจุด
กําเนิดมาจากแหลงเดียวกันดวยและมารวมตัวกันดวยกระบวนการสังเคราะห (Synthesis) ทําใหเกิด
พัฒนาการท่ีกาวหนาข้ึนและซับซอนมากข้ึน การพัฒนาของสังคมจะมีวิวัฒนาการเปนไปตามกฎ
ของธรรมชาติ กลาวคือ มนุษยท่ีมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมใหมๆ ได
เปนอยางดีจะมีชีวิตอยูรอดตลอดไป และนําไปสูการพัฒนาที่ดีข้ึน จากแนวคิดของ Redfield ท่ี
กลาวถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมจะเร่ิมจากสภาพของสังคมชาวบาน (Folk) เปล่ียนแปลงไปสู
สังคมแบบเมือง (Urban)   

2. ทฤษฎีความขัดแยง ท่ีเปนแนวความคิดท่ีมีขอสมมุติฐานท่ีวา พฤติกรรมของสังคม
สามารถเขาใจไดจากการท่ีมีความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ และบุคคลตางๆ ซ่ึงทําการแขงขันกัน
ในการเปนเจาของทรัพยากรที่มีคาและหายาก มีนักสังคมวิทยาหลายทานท่ีใชทฤษฎีความขัดแยง
อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงแนวความคิดของนักทฤษฎีความขัดแยงท่ีสําคัญ 3 ทาน ดังนี้ 

1. Marx มีความเชื่อวา การเปล่ียนแปลงของทุกๆ สังคม จะมีข้ันตอนของการพัฒนาทาง
ประวัติศาสตร 5 ข้ัน โดยแตละข้ันจะมีวิธีการผลิต (Mode of Production) ท่ีเกิดจากความสัมพันธ
ของ อํานาจของการผลิต (Forces of production) ซ่ึงไดแก การจัดการดานแรงงาน ท่ีดิน ทุน และ
เทคโนโลยี กับ ความสัมพันธทางสังคมของการผลิต (Social relation of production) ซ่ึงไดแก 
เจาของปจจัยการผลิต และคนงานท่ีทําหนาท่ีผลิต แตในระบบการผลิตแตละระบบจะมีความขัดแยง
ระหวางชนช้ันผูเปนเจาของปจจัยการผลิตกับผูใชแรงงานในการผลิต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ท่ีเปนโครงสรางสวนลางของสังคม (Substructure) และเม่ือโครงสรางสวนลางมีการ
เปล่ียนแปลงจะมีผลทําใหเกิดการผันแปรและเปล่ียนแปลงตอโครงสรางสวนบนของสังคม 
(Superstructure) ซ่ึงเปนสถาบันทางสังคม เชน รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา ศาสนา และรวมถึง
คานิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมตามแนวความคิดของ Marx 
เปนการตอสูระหวางระหวางชนช้ันในสังคม โดยใชแนวความคิดวิภาษวิธี (Dialectical) ท่ีเร่ิมจาก 
การกระทํา (Thesis) ซ่ึงเปนสาเหตุของ การเปล่ียนแปลงการกระทํา (Antithesis) และเกิดการกระทํา
แบบใหม (Synthesis) ตามมา 

2. Coser เปนนักทฤษฎีความขัดแยง ท่ีมองวา ความขัดแยงกอใหเกิดผลท้ังดานบวกและ
ดานลบ และอธิบายวา ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไมมีกลุมทาง
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สังคมกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีมีความสมานสามัคคีอยางสมบูรณ เพราะความขัดแยงเปนสวนหน่ึงของ
สภาวะหนึ่งของมนุษย ท้ังในความเกลียดและความรักตางก็มีความขัดแยงท้ังส้ิน ความขัดแยง
สามารถแกปญหาความแตกแยกและทําใหเกิดความสามัคคีภายในกลุมไดเพราะในกลุมมีท้ังความ
เปนมิตรและความเปนศัตรูอยูดวยกัน Coser มีความเห็นวาความขัดแยงเปนตัวสนับสนุนใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม สามารถทําใหสังคมเปล่ียนชีวิตความเปนอยูจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่ง
ได เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไมพึงพอใจตอสังคมท่ีเขาอยู เขาจะพยายามทําการ
เปล่ียนแปลงสถานการณนั้นๆ ใหเปนไปตามเปาหมายของเขาได นอกจากน้ี Coser ยังเสนอวา 
ความขัดแยงยังสามารถทําใหเกิดการแบงกลุม ลดความเปนปรปกษ พัฒนาความซับซอนของ
โครงสรางกลุมในดานความขัดแยงและรวมมือ และสรางความแปลกแยกกับกลุมตางๆ เปนตน 

3. Dahrendorf เปนนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ท่ีปฏิเสธแนวความคิดของ Marx ท่ีวา ชน
ช้ันในสังคมเกิดจากปจจัยการผลิต และเสนอวา ความไมเทาเทียมกันในสังคมนั้นเกิดจากความไม
เทาเทียมกันในเร่ืองของสิทธิอํานาจ (Authority) กลุมท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมสามารถแบงออกไดเปน
สองประเภทคือ กลุมท่ีมีสิทธิอํานาจกับกลุมท่ีไมมีสิทธิอํานาจ สังคมจึงเกิดกลุมแบบไมสมบูรณ 
(Quasi-groups) ของท้ังสองฝายท่ีตางกมี็ผลประโยชนแอบแฝง (Latent interest) อยูเบ้ืองหลัง ดังนั้น
แตละฝายจึงตองพยายามรักษาผลประโยชนของตนเอาไว โดยมีผูนําทําหนาท่ีในการเจรจาเพ่ือ
ปรองดองผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ระดับของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจะรุนแรงมากหรือรุนแรง
นอยนั้นข้ึนอยูกับการจัดการและการประสานผลประโยชนของกลุมท่ีครอบงํา และเสนอความคิดวา 
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนผลมาจากความกดดันจากภายนอกโดยสังคมอ่ืนๆ และความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมสามารถควบคุมไดดวยการประนีประนอม ตามแนวความคิดของ 
Dahrendorf ความขัดแยงสามารถทําใหโครงสรางของสังคมมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังนี้ประเภทของ
การเปล่ียนแปลง ความรวดเร็วของการเปล่ียนแปลง และขนาดของการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับ
เง่ือนไขของการเปล่ียนแปลง เชน อํานาจของกลุม ความกดดันของกลุมเปนตน 

ปจจัยท่ีมีผลกับสังคมและวัฒนธรรมแบงไดกวางๆ 2 ปจจัย คือ   

1.  ปจจัยภายนอกชุมชน ท่ีประกอบไปดวย การสาธารณูปโภค เม่ือมีการพัฒนาเกิดข้ึนการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปสูสังคมชนบทเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและตอเนื่องอยู
ตลอดเวลา ความสัมพันธระหวางสังคมชนบท และสังคมเมืองมีอยูมากมายซ่ึงตองพึ่งพาอาศัยกันท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส่ือสาร ท่ีมักเกิดข้ึนในชุมชุนไดอยางรวดเร็วทําใหมีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม  
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    2. ปจจัยภายในชุมชน ท่ีเปนการเกิดข้ึนหรือมีในชุมชนน้ันเอง สงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมไดแก ปจจัยทางนิเวศวิทยาซางรวมไปถึง ส่ิงแวดลอมและท่ีต้ังของหมูบาน 

ท่ีดิน กลาวคือชุมชนอยูในสภาพนิเวศวิทยาท่ีดีก็อาจจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหดีข้ึนซ่ึงมีผลทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานสังคมและวัฒนธรรม (สนิท   สมัครการ, 2544)   
 ดังนั้นจะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและการตอตานการเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลทํา
ใหเกิดความพึงพอใจและไมพอใจซ่ึงในส่ิงเหลานั้นมักมีปจจัยท่ีทําใหเกิดการยอมรับและการ
ตอตาน 6 ประการ นั้นคือ 1. ความตองการในการเปล่ียนแปลง 2. การไดรับความพึงพอใจอยางสูง
ของการเปล่ียนแปลงนั้น 3. การสาธิตผลประโยชน 4.การเขากันไดกับวัฒนธรรมท่ีมีอยู 5. ตนทุน
ของการเปล่ียนแปลง 6. ผูนําในการเปล่ียนแปลง (เสาวคนธ สุดสวาท, 2537) และการเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบกับสังคมและวัฒนธรรมไมวาจะเปนโครงการจากการพัฒนาตางๆหรือ
เปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนเองสามารถนําไปสูบอเกิดแหงความขัดแยงในชุมชนได 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยถึงผลกระทบของผลกระทบทางสังคมในโครงการตางๆที่มีตอการ
เปล่ียนแปลงในสังคมวิถีชีวิตประชาชนจะมีสวนเกี่ยวของ คือ กิจกรรมการทองเท่ียว โครงสรางทาง
เศรษฐกิจ โครงการพัฒนาตางๆ การเปดดําเนินการของธุรกิจ ยอมสงกระทบตอประชาชนท้ังส้ิน  

 มนัส  สุวรรณและคณะ (2539) ศึกษาผลกระทบของโครงสรางทางเศรษฐกิจ (แบบใหม)           
ท่ีมีตอวิถีชีวิต (ปจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ โดยเลือกศึกษาจากตัวอยาง 3 กรณี คือ                  
หัตถอุตสาหกรรมไมแกะสลักบานถวายจังหวัดเชียงใหม นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพนู 
และการทองเท่ียวจังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบวาการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบตอวิถีชีวิตของประชาชนท่ีเกี่ยวของ    
ท่ีชัดเจนเปนพิเศษคือ ประชากรผูมีสวนใชแรงงานมีฐานะทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ในทางตรงกันขามพบวาโครงสรางทางเศรษฐกิจแบบใหมไดทําใหสภาพสังคมและวัฒนธรรม
หลายอยางชุมชนเปล่ียนไป เชนความผูกพันทางเครือญาติเร่ิมเส่ือม การมีสวนรวมกิจกรรมของ
สังคมลดลง และปญหาดานสุขภาพอนามัยเร่ิมปรากฏเดนชัดมากข้ึนในหมูประชาชนผูใชแรงงาน 

 แสงอรุณ  เจริญจันทรแดง (2542) ศึกษาเร่ืองผลกระทบทางสังคมของการอพยพประชาชน
เนื่องจากการขยายเหมืองลิกไนตแมเมาะสําหรับโรงไฟฟาเคร่ืองท่ี 8 และ 9 อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง ผลการศึกษาพบวา ชุมชนเมาะหลวงไดรับการอพยพจากการขยายเหมืองลิกไนตฯคนใน
ชุมชนไดรับผลกระทบทางสังคมดานลบเนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบการอพยพชุมชนมิได
คํานึงถึงผลกระทบทางสังคมท่ีชุมชน ดังนั้นการเตรียมการอพยพมิไดมีการศึกษาถึงวิถีชีวิตชุมชน 
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ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เกิดความขัดแยงจากการจัดการชุมชนระหวางคน
ในทองถ่ินเดิมกับผูท่ีมาอยูใหม ทําใหชุมชนเมาะหลวงกลายเปนชุมชนท่ีมีความสัมพันธทางสังคม
ท่ีเปราะบางและตองใชเวลานานในการพยายามท่ีจะทําใหความสัมพันธทางสังคมดีข้ึนเพื่อใหเปน
ชุมชนท่ีเขมแข็งภายใตบริบทท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเกิดความสัมพันธทางสังคมท่ีดี 

 ปนัดดา  จายเจริญ (2527) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของโครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
ตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบานเมืองเกา ทําการศึกษาวิจัยผลกระทบของโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร สุโขทัย ตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบานเมืองเกา โดยศึกษาจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพในปจจุบันของชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม และทัศนคติของ
ประชาชนตอโครงการฯ จากการศึกษาวิจัยพบวา โครงการอุทยานประวัติศาสตร สุโขทัย                   
ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังสภาพแวดลอมทางกายภาพ กอใหเกิดอาชีพใหมคือ อาชีพท่ี
เกี่ยวของกับอุทยานและเม่ือทําการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผูท่ีประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวของกับอุทยานเปรียบเทียบกับผูท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมแลว พบวา เกิดความแตกตาง         
ในเร่ืองรายไดหลักของครอบครัว ความอิสระในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของสมาชิกใน
ครอบครัว และความคาดหวังในการประกอบอาชีพของหัวหนาครอบครัวเพียงเล็กนอย แตมีผลตอ
ความอิสระในการประกอบอาชีพของสมาชิก ความอิสระในการเก็บทรัพยจากการประกอบอาชีพ 
และความคาดหวังในการประกอบอาชีพของบุตรพอสมควร ซ่ึงทําใหสมาชิกมีบทบาทในการเล้ียง
ตัวเอง ไมเปนภาระของหัวหนาครอบครัวอีกตอไป สวนทางดานสังคมน้ันพบวา โครงการฯ 
กอใหเกิดความแตกตางทางสังคมระหวางกลุมท่ีประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับอุทยานกับกลุมท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเร่ืองความอิสระในการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ของสมาชิก                  
และบทบาทในครอบครัวของหัวหนาครอบครัวเพียงเล็กนอย แตมีผลตอความคาดหวังในการศึกษา
ของบุตร และบทบาทในการใหความรวมมือตอทางราชการในการอนุรักษพอสมควร สวนทัศนคติ
ของประชาชนตอโครงการฯ นั้นพบวา ประชาชนท้ัง 2 กลุมอาชีพมีทัศนคติตอโครงการฯ               
ไมแตกตางกัน ซ่ึงสวนใหญจะมีทัศนคติเชิงบวกตอโครงการฯ 

  สินธุ  สโรบล (2527) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของการพัฒนาท่ีดินและ
แหลงน้ําในบริเวณโครงการพัฒนาลุมน้ําแมแจม จังหวัดเชียงใหม การศึกษาเฉพาะกรณีตําบลชาง
เค่ิง อําเภอแมแจม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากร 
สภาพการเพาะปลูกพืชหลักและการใชทรัพยากรในการผลิต ตลอดจนทัศนคติของประชากร 
ภายใตการดําเนินงานทางดานการพัฒนาท่ีดินและแหลงน้ําของโครงการพัฒนาลุมน้ําแมแจม           
และปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดานการพัฒนาดังกลาว ผลการวิจัยพบวา โครงการฯ ไดบรรลุ
เปาหมายทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเกษตร กลาวคือ ทางดานเศรษฐกิจมีผลทําใหประชาชน
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ในเขตโครงการมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน ทางดานสังคมนั้นปรากฏวา 
โครงการชวยใหสุขภาพอนามัยของประชาชนดีข้ึน โดยพิจารณาจากการไปรับการรักษาพยาบาล
จากแพทย สวนทางดานการเกษตรน้ัน โครงการไดบรรลุเปาหมายทางดานการเพิ่มพื้นท่ีการ
เพาะปลูกและผลผลิตเฉล่ียตอไรท่ีไดรับโดยสวนรวม ทางดานทัศนคติของประชาชนนั้นปรากฏวา 
การดําเนินงานในดานตางๆ ของโครงการมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานความเปนอยูและ
การเกษตรเปนสวนใหญ สําหรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเกษตรนั้น พบวา ปจจัย
ท่ีมีผลกระทบตอรายไดทางการเกษตรของครัวเรือน ความเขมขนในการใชท่ีดินทางการเกษตร การ
ใชท่ีดินเพื่อเพาะปลูกในฤดูแลง ไดแก ประเภทของคําแนะนําทางการเกษตรแผนใหม การพัฒนา
ท่ีดินแบบข้ันบันไดดิน การพัฒนาท่ีดินดวยการใชปุย และประเภทของแหลงน้ําท่ีไดรับในฤดูแลง 
สวนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลผลิตขาวเฉล่ียตอไร และผลผลิตถ่ัวเหลืองเฉล่ียตอไร ไดแก ประเภท
ของคําแนะนําทางการเกษตรแผนใหม การพัฒนาที่ดินแบบข้ันบันไดดิน ประเภทของแหลงน้ําท่ี
ไดรับในฤดูฝนและในฤดูแลง สําหรับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทัศนคติของประชาชนนั้น ไดแก 
ประเภทของคําแนะนําทางการเกษตรแผนใหม การพัฒนาท่ีดินแบบข้ันบันได การพัฒนาท่ีดินดวย
การใชปุย และประเภทของแหลงน้ําท่ีไดรับในฤดูแลง   

 สุริชัย   หวันแกวและคณะ  (2543) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออกตอชุมชนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบทาง
สังคมจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออกตอชุมชนทองถ่ิน ประการท่ีสอง เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมในทองถ่ินอันสืบเนื่องมากจากกระบวนการนั้น และประการท่ีสาม
เพื่อแสวงหาขอสรุป และแนวทางศึกษา ตลอดจนแนวทางนโยบายตอไป  

ผลการศึกษาพบวา  บริบทเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศและภูมิภาคนับวามี
ความสําคัญยิ่งตอการเกิดของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก โดยชุมชน
เกษตรกรรมท่ีเลือกศึกษานั้นพบวา ประการแรก ผลกระทบระยะแรก ไดแก การซ้ือขายท่ีดิน          
การเปล่ียนมือของกรรมสิทธ์ิท่ีดินมีมาก แมเปนเขตนอกนิคมอุตสาหกรรมก็ตาม แรงกดดันท่ีมีตอ
อาชีพเกษตรกรรมเดิมจึงมีมาก ประการท่ีสอง ยังไมมีแรงงานอพยพจากถ่ินอ่ืน มีแหลงงาน
อุตสาหกรรมใหทําในบริเวณไมไกลจากหมูบาน ชาวบานแตเดิมอยูในภาคเกษตรยายเขาไปทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ประการท่ีสาม แมวาพื้นท่ีบริเวณหมูบานถูกกําหนดใหเปนพื้นท่ีสีเขียว 
ตามผังเมืองของจังหวัดระยองท่ีผานมาปลูกพืชยูคาลิปตัส แตในสภาพจริงนั้นถูกทําลายหมดแลว 
และบางสวนคาดวาจะทําสนามกอลฟในอนาคต ประการท่ีส่ี เศรษฐกิจของหมูบานท่ีผานมาไม
แตกตางกันมาก เพราะอยูในอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ทํานา พอมีการขายท่ีดินท่ีเคยทํา
การเกษตรบางสวน และบางสวนไดมีลูกหลานเขาทํางานท่ีในโรงงานอุตสาหกรรม แมวาท่ีไดทําใน
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นิคมอุตสาหกรรมจะมีไมมากก็ตาม ทําใหฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเร่ิมแตกตางกันมากข้ึน 
ประการท่ีหา เร่ิมมีผลกระทบตอสังคมทองถ่ินโดยผานผลกระทบจากส่ิงแวดลอม ปาชายเลนถูกบุก
รุก น้ําเสียและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนและสงกล่ินรุนแรง น้ําฝนไมสามารถบริโภค
ไดจะเพราะคราบน้ํามันจับอยูเต็มไปหมด ประการท่ีหก ความสัมพันธระหวางชาวบานกับวัดยังคง
ตามเดิม คือ ชาวบานชุมชนผูกพันในฐานะเปนสถาบันศาสนา แตวัดเองยังมิไดปรับตัวทันกับ
สภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไปนักเชนยังเร่ียไรเงินเพื่อกอสรางวัดจนเกินความจําเปน  

สําหรับหมูบานประมงนั้น มีผลกระทบทางสังคมดังนี้ ประการแรก การเปล่ียนแปลงต้ังแต
ชวงเปล่ียนมือกรรมสิทธ์ิท่ีดินแมมีไมมากแตก็มีมากข้ึน มีแหลงพักผอนทองเท่ียวเกิดข้ึนและมี
สนามกอลฟท่ีเกิดข้ึนใกลๆ ประการท่ีสอง เกิดการอพยพเขามาของแรงงานจากตางถ่ิน โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขามาทํางานกอสรางโรงแรมและคอนโดมิเนียมในพื้นท่ีดังกลาวเปน
จํานวนมาก โดยจะอาศัยอยูในแคมปกอสราง ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ลูกของคนงานกอสรางเขามาเรียน
ในโรงเรียนวัด มีปญหาการปรับตัวในโรงเรียน ประการท่ีสาม เนื่องจากมีความหลากหลายข้ึน 
ดังนั้นส่ิงแวดลอมในบริเวณชุมชนเร่ิมเลวลง สุขลักษณะไมดีโดยเฉพาะกรณีคายคนงานไดรับ
ผลกระทบจากอากาศเปนพิษ ควันเขมาสีดําฟุงกระจายท่ัวทองฟาบริเวณท่ีอาศัย เด็กเล็ก ไดรับผล
รุนแรงมากเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สวนผูใหญยังไมแสดงอาการ น้ําฝนบริโภคไมไดตองดื่ม
น้ําประปา สถานท่ีพักผอนหยอนใจ ชายทะเลสกปรกมากข้ึนทุกวัน มีสารเคมีเปนพิษในละแวก
ชุมชนน้ี ผลกระทบในระดับชุมชนเหลานี้ โดยเฉพาะดานมลภาวะปรากฏเปนปญหาเดือดรอน           
และนับเปนการทดสอบขีดความสามารถของกลไกและการจัดองคกรการรองรับปญหาได จุดออน
สําคัญไดแก ลักษณะกลไกท่ีเปนภาพรวม และยังเปนโครงสรางท่ีรวมศูนยอยูมาก มิหนําซํ้าความ
เช่ือมโยงกับกลไกของชุมชนและทองถ่ิน ปญหาท่ีเปนผลกระทบสืบเนื่องจากโครงการท้ังท่ี
คาดหมายไวและท่ีเกิดข้ึนจริงจึงมิไดมีการจัดการไดดีเทาท่ีควร  

 อัจฉรา  สวนสมุทร (2543) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบทางสังคม ภายหลังการกอสรางโครงการ
ฝายเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบลักษณะสภาพสังคมและ เศรษฐกิจของ
ประชาชน ท้ังท่ีอยูบริเวณเหนือน้ําและทายน้ําของเข่ือนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีเปล่ียนไป
หลังจากการดําเนินการโครงการฝายเชียงราย บานปายางมน อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และทําการ
วิเคราะหและประเมินผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีวิจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม รวมถึงความคิดเห็น ผูไดรับผลประโยชนโดยตรงในพ้ืนท่ีจากการ
ระบายนํ้า และปริมาณนํ้าของโครงการฝายเชียงราย บานปายางมน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ โครงการฝายเชียงรายไดสงผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการท้ังทางบวกและทางลบ และยัง 
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พบวาประชากรตัวอยางตองการมีสวนรวมในการจัดการโครงการฯ มีท้ังทางบวกและทางลบ และ
ยังพบประชากรตัวอยางตองการมีสวนรวมในการจัดโครงการฯ ท้ังในการประเมินโครงการฯ 
ติดตามตรวจสอบและดําเนินการ  

  อัญจนา  คูวิบูลยศิลป (2545) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปญหาเข่ือนปากมูลตอความม่ันคง
แหงชาติ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุและความเปนมาของปญหาเข่ือนปากมูล เพื่อศึกษา
ผลกระทบของปญหาเข่ือนปากมูลท่ีมีตอความม่ันคงของชาติ เพื่อศึกษาแนวโนมของปญหา              
และนําเสนอมาตรการในการยุติหรือบรรเทาปญหานี้ตอไปในอนาคต  

ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1)สาเหตุความเปนมาของปญหาเข่ือนปากมูลนั้นเกิดจากการมี
อุดมการณในการพัฒนาประเทศ ท่ีตางกัน การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย การเพิกเฉยของรัฐ 
ตอการรับฟงปญหาและแกไขผลกระทบ การเห็นตัวอยางความเดือนรอนจากโครงการสรางเข่ือน
อ่ืนๆ ของรัฐมีผานมา เหลานี้ กอใหเกิดความรูสึกคับของใจ รวมท้ังความต่ืนตัวตอสิทธิชุมชน และ
ความรวมมือกันขององคกรพันธมิตรกับสมัชชาคนจน จึงทําใหประเด็นปากมูลขยายสูสาธารณะ
และยืดเยื้อจนถึงปจจุบัน 2)สวนผลกระทบของปญหาเข่ือนปากมูลท่ีมีตอความม่ันคงของชาติ            
ในดานตางๆ พบวา ดานการเมือง การชุมนุมเรียกรองและการเผชิญหนากันอยางรุนแรง ระหวาง
กลุมท่ีคัดคานกับกลุมผูสนับสนุนการสรางเข่ือน กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ และเสถียรภาพของรัฐบาลเน่ืองจากไมสามารถจัดการกับปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนให หมดไปได ดานส่ิงแวดลอม เม่ือสรางเข่ือนระบบนิเวศของลําน้ํามูลเปล่ียนแปลงไป 
เกาะแกงถูกทําลาย พืชผักสมุนไพรริมฝงถูกน้ําทวม ปลาลดจํานวนลง กระทบตอความม่ันคงดาน
อาหารอีกท้ังทรัพยากรเหลานี้เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญ เม่ือเส่ือมโทรมไป ยอมกระทบตอความ
ม่ันคงดานเศรษฐกิจของชุมชน และสงผลไปถึงความม่ันคงของสังคม-วัฒนธรรม ชมชุนลมสลาย 
การโยกยายไปหาอาชีพภายนอกชุมชน ภูมิปญหาทองถ่ินสูญหายไป และท่ีสําคัญกระทบตอความ
ม่ันคงทางดานจิตใจ จะเห็นวาชาวบานเปนผูถูกกระทํามาโดยตลอด ฉะนั้นความม่ันคงของประเทศ
จึงรวมถึงความม่ันคงของมนุษยดวย 3)แนวโนมของปญหาเข่ือนปากมูลจะยังคงดํารงอยูและมีการ
ตอสูกันดวยขอมูล การศึกษาวิจัยมากข้ึน โดยเฉพาะประเด็นการเปดประตูระบายน้ําเข่ือนปากมูล 
ซ่ึงผลการวิจัยท่ีเปนกลางจากนักวิชาการ อาจเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดในขณะนี้ หากท้ังสองฝายยอมรับ
เหตุผลความจําเปนของกันและกันมากข้ึน และหากผลการตัดสินใจของรัฐบาลไมไดเกิดจากการ
ยอมรับอาจนําไปสูการเรียกรองใหทุบเข่ือนท้ิงไดในอนาคต ฉะนั้นการแกปญหาควรจะมีการหันมา
พูดคุยกันมากข้ึน และเนื่องจากปญหาน้ีเปนปญหาเชิงโครงสราง สังคมจึงตองมีการปรับเปล่ียน
โครงสรางและคานิยมบางประการ และท่ีสําคัญการแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป ควรคํานึงถึงวิถีชีวิต
ของทองถ่ินและคํานึงถึงการฟนฟูทางดานจิตใจดวย ดังนั้นในการดําเนินโครงการใดๆ ตอไป               
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จึงตองมีการประชาพิจารณ และสํารวจผลกระทบอยางรอบดาน รวมท้ังพิจารณาพลังงานดานอ่ืนอีก
ดวย   
 จากวรรณกรรมและแนวคิดท่ีกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาไมวาการดําเนินโครงการ
ใดๆ ยอมมีสวนทําใหเกิดผลกระทบท้ังในดานบวกและดานลบตอประชาชนท้ังนั้น ส่ิงท่ีนาเปนหวง
คือการพัฒนาจากโครงการตางๆ สามารถยกระดับความเปนอยูทางสังคมและส่ิงแวดลอมของ
ประชาชนบางสวนดีข้ึนแตในทางกลับกันบางสวนกลับถูกมองขาม สภาพสังคมและส่ิงแวดลอมวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมเดิมๆ ของประชาชนไมถูกนํามาเปนประเด็นหลักในการประเมินผลกระทบ               
ซ่ึงปญหาสวนใหญท่ีมักเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมปจจุบันทําใหมองความสําคัญแตผิวเผิน ขาดการเอาใจใสอยางจริงจัง ทําใหสังคม
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตเดิมๆ ถูกกลืนและหายไป อีกท้ังสภาพส่ิงแวดลอมท่ีเปนอยูไมเกิด
ความยั่งยืนอยางแทจริงสงใหเกิดการพัฒนาท่ีลมเหลว และสังคมท่ียังยืนก็อาจจะเปนไปไดยากหาก
ไมมีการจัดการท่ียั่งยืนและจริงจังบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยขางตนใชเปนแนวทางศึกษาผลกระทบของโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอนโดยจะใชหลักการประเมินผลกระทบดานสังคมเพ่ือท่ีจะ
ใชคาดการผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต ท้ังดานการใช
ประโยชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดทําการศึกษา 
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา/วิจัย 
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีระบุขางตนนั้นผูวิจัยไดนําแนวคิดตางๆ ดังไดกลาวมาแลวมา

กําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1  
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา/วิจัย 
 
 
 
  

ปจจัยท่ีมีผลตอผลกระทบ
ทางสังคม 

-  การใชประโยชนท่ีดนิ 

-  การจัดการแหลงน้ํา 

-  การคมนาคมขนสง 

-  การใชพลังงาน 

-  สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม  

-  สาธารณสุขและความ
ปลอดภัย 

-  คุณคาทางดานประเพณี
และวัฒนธรรม  

-  การทองเท่ียว พักผอน
หยอนใจ สุนทรียภาพ 

ผลกระทบทางสังคม 
• คุณคาการใช 
ประโยชนของมนุษย 
• คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

แนวทางปองกันและลด
ผลกระทบทางสังคม 

ทางลบของหมูบานปางหม ู

แนวคิด 
•   การพัฒนาที่ยั่งยืน 
•  การมีสวนรวม 
•  การประเมิน SIA 
•  แนวคิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 

บริบทชุมชน 
- สังคม 
- เศรษฐกิจ 
- ส่ิงแวดลอม

โครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน 


