
 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาถึง สภาพทางสังคมปจจุบันของประชาชน ผลกระทบทาง
สังคมทั้งทางบวกและทางลบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม – แมฮองสอนถามีการกอสรางจริง รวมท้ังศึกษาแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกัน
ผลกระทบทางลบจากโครงการฯ ในพื้นท่ีศึกษาบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาตามขอบเขตเนื้อหาท่ีไดกําหนดไว เนนการศึกษาในเชิง
คุณภาพโดยอาศัยการสังเกต การสัมภาษณและการสนทนากลุมยอยกับชาวบาน หัวหนาครัวเรือน
และตัวแทนกลุมผลประโยชน ท้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เพื่อใหเห็นผลกระทบทางสังคมชัดเจน โดยการกําหนดระดับผลกระทบท้ังในปจจุบันและหากมี
โครงการฯ เกิดข้ึน ผลการศึกษาแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

4.1 บริบททางสังคมของพื้นท่ีบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  

4.1.1 ประวัติความเปนมาของชุมชน 

4.1.2 อาณาเขตติดตอ 

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

4.1.4 ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 

4.1.5 เศรษฐกิจในชุมชน 

4.1.6 ระบบสังคมและความสัมพันธในชุมชน 

4.1.7 การทองเท่ียว ประเพณแีละวัฒนธรรม 

4.2 บริบทโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน 

4.2.1 ลักษณะการกอสราง 

4.2.2 สถานีการใหบริการและพื้นท่ีผาน 
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4.3 ผลการประเมินผลกระทบทางสังคมของประชาชนหมูบานปางหมูจากโครงการฯ 

4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

4.3.2 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

4.3.3 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

4.4 มาตรการในเชิงปองกัน แกไข และผลกระทบทางลบทางดานสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานปางหมู 

4.4.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
4.4.2 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4.1 บริบททางสังคมของพืน้ท่ีบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ประกอบ
ไปดวย   

4.1.1 ประวัติความเปนมาของชุมชน 
 

 บานปางหมู เปนชุมชนเกาแกดั้งเดิมของจังหวัดแมฮองสอน กอต้ังมานานกวา 165 ป 
ประชากรท้ังหมดเปนชาวไทยใหญ (ชาวไต) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา ทํา
สวน และทําไร พืชท่ีนิยมปลูกคือ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว กระเทียม และงา พื้นท่ีในหมูบานปาง
หมูสมัยกอนนั้น พื้นท่ีปาจะเต ็มไปดวยพรรณพฤกษาชาติ มีไมสัก สน เต็ง รัง ประดู และพรรณไม
ตางๆ พื้นท่ีหมูบานเหมาะสมในการกอสรางบุกเบิกไรนาต้ังบานเรือน เง้ียวทางเขตพมาเปนพวก
แรกท่ีไดเขามาอยูและปลูกกระทอมประกอบการทํามาหาเล้ียงชีพ แตไมไดมีการอยูอยางจริงจัง เปน
การอาศัยมาเปนคร้ังคราว ในสมัยนั้นถือกันวาดินแดนเปนเขตเมืองใดเมืองนั้นผูใดเขามาสราง
บานเรือนหรือพักอาศัยตองไดรับการอนุญาต มิฉะนั้นอาจถูกขับไลใหออกจากพื้นท่ี ชาวบานท่ี
อาศัยในปางหมูเดิมมีลักษณะเปนชุมชนเล็กๆ มีผูคนอาศัยอยูไมมากนัก เปนชาวไตหรือไทยใหญ 
(พวกเง้ียว) บริเวณหมูบานตัดแมน้ําปายมีปาและท่ีราบวางเปลามากมาย ทําเลที่ต้ังของหมูบาน
คอนขางดีมาก อีกท้ังยังมีดินโปงเปนแหงๆ มีหมูปาลงมากินดินโปงชุกชุมมาก จากทําเลที่เหมาะสม
ท่ีจะต้ังเปนหมูบานไดดี จึงมีการรวบรวมผูคนท่ีอยูกระจัดกระจายในบริเวณใกลๆ ใหมาอยูรวมกัน
โดยมีการประชุมช้ีแจงปรึกษาและแนะนําออกความคิดวาสามารถตั้งใหเปนหมูบาน และท่ีนาเปน
ทางอาศัยทํามาหากินเล้ียงชีพสืบตระกูลบุตรหลาน มีการคัดเลือกผูแทนคนหนึ่งในหมูบานนั้นๆ          
ท่ีเปนผูมีฐานะดีกวาผูอ่ืนในหมูเดียวกันมาเปนนายบานซ่ึงเรียกวา “เหง” ท่ีแปลวากํานัน สรุปใหต้ัง 
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“นายพะกาหมอง” คนไทยเปนเหงหรือกํานันปกครองหมูบานและใหช่ือหมูบานวา “บานโปงหมู” 
ตอมามีการเรียกเพี้ยนกลายเปนบานปางหมู  
 

4.1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 

ลักษณะภูมิประเทศ บานปางหมู มีลักษณะเปนท่ีราบลุม มีแมน้ําปายไหลผาน ทําใหพื้นท่ีมี
ความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร เชน ปลูกกระเทียม ถ่ัวเหลือง และงา เปนหลักพื้นท่ี
หมูบาน ต้ังอยูในเขตการดูแลพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปางหมู   

ทิศเหนือ  ติดตอกับ บานกุงไมสัก หมูท่ี 2 ตําบลปางหมู อําเภอเมืองฯ 

ทิศใต   ติดตอกับ บานทุงกองมู หมูท่ี 3 ตําบลปางหมู อําเภอเมืองฯ 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ปา ภูเขา 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  บานสบสอย หมูท่ี 7 ตําบลปางหมู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
45 
 

 

โกเดนปาย รีสอรท 

ที่ทําการกํานัน โบสถ 

โรงเรียนบานปางหมู 

สถานีอนามัย 

ศูนยผลิตภัณฑOTOP 

วัดปางหมู 

เมืองแมฮองสอน 

1095 

ปาย 

ศูนยแปรรปู
น้ํามันงา 

ศาลาเอนกประสงค หอกระจายเสียง 
สักสวยรีสอรท 

ภูสามหมอกรีสอรท 

ภาพ 1 แผนที่ภายในหมูบานปางหมูโดยสังเขป 

44 
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4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

4.1.3.1 ทรัพยากรปาไม 
พื้นท่ีปาของหมูบานปางหมูอยูภายใตการดูแลของอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทรโดยมี

พื้นท่ีดูแลครอบคลุมอยูในเขตอําเภอขุนยวม และอําเภอเมือง มีเนื้อท่ี 247,875 ไร ระดับยอดเขาท่ีสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,725 เมตร มีลักษณะเปนท่ีราบปกคลุมดวยทุงหญา ปาสน
เขา และปาดิบเขาคลายกับบนยอดเขาภูกระดึง ในชวงหนาหนาวมีดอกไม ตามทุงหญาออกดอก
สวยงาม เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของนกนานาชนิด หนองเขียว มีลักษณะเปนพื้นท่ีราบบนสันเขาและมี
แองน้ําขนาดใหญตามธรรมชาติ มีหญาปกคลุมเต็มพื้นท่ี พื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน              
มีภูเขาหินและภูเขาบางลูกมีหนาผาสูงชัน โดยเฉพาะท่ีดอยวิดจา ดอยปุงถุน เปนตน และเปนตนน้ํา
ลําธารตางๆ หลายสาย ซ่ึงลําธารนี้ไหลลงสูแมน้ําปาย ซ่ึงยังคงความสมบูรณของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพไวไดอยางดี สภาพปาจะแตกตางไปหลายชนิด คือ ปาดงดิบ ปาเต็งรัง 
ปาสนเขา ซ่ึงจะอยูในบริเวณสันเขาสูง สภาพปาประกอบไปดวยปาเบญจพรรณ สวนใหญอยู
บริเวณท่ีราบตํ่าใกลลําหวยใหญๆ ท่ีมีความช้ืนสูงมาก และมีพื้นท่ีคอนขางสูง พันธุไมท่ีมีในพื้นท่ี
ไดแก ยาง สมอพิเภก ตุมเตน ฯลฯ และปาสนเขาจะอยูบริเวณสันเขาสูง พันธุไมไดแก สนสองใบ 
และสนสามใบ สัตวปาประกอบไปดวยสัตวนานาชนิด เชน หมี กวาง เกง หมูปา ลิง คาง ชะนี ไกปา 
และนกชนิดตางๆ ชนิดของไมท่ีพบไดแก สนสองใบ  

 นอกจากนี้ยังสามารถพบกลวยไมหลายชนิดท่ีสวยงาม ไดแก ฟามุย พวงมาลัย หางกะรอก 
ชางกระ เอ้ืองคํา เปนตนดังนั้นปาจึงมีความสําคัญกับคนในหมูบาน เปนท้ังแหลงอาหารของคนและ
สัตว (วัว ควาย) ชาวบานจะเขาไปหาหนอไม เห็ด ผักตางๆ เพื่อการดํารงชีวิต สัตวตางๆ เวลาหนา
ฝนจะเขาไปหากินและอยูอาศัยในปา นอกจากนั้นแลวปายังเปนแหลงเรียนรูดานระบบนิเวศของผูท่ี
สนใจอีกดวย พื้นท่ีปายังเปนแหลงตนน้ําของหมูบาน โดยมีแมน้ําปายเปนแมน้ําสายหลักผานพื้นท่ี
ทําใหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและความหลากหลายทางธรรมชาติ 

 พื้นท่ีปาไมบานปางหมูไดประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2524 มีการ
แบงพื้นท่ีปาเปนพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษและบางสวนชาวบานสามารถใชเปนพื้นท่ีปาใชสอย         
โดยพื้นท่ีปาอนุรักษนั้นเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีหมูบานใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงเปนพื้นท่ีที่มีความ
อุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีจุดเดนท่ีนาสนใจ ดังนี้ โครงการอนุรักษสัตว
ปา - รักษาพันธุไม อยูติดท่ีทําการอุทยานฯ เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ประกอบดวยกรงเพาะเล้ียงและอนุบาลสัตวปา การรวบรวมพรรณไมประจําถ่ิน
เพื่อการศึกษา 
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4.1.3.2 ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา 

หมูบานปางหมูใชน้ําในการอุปโภคและบริโภคจากการประปาสวนภูมิภาคเปนหลัก 
ดานขางหมูบานมีแมน้ําปายไหลผานอีกท้ังบริเวณใกลๆ มีอางเก็บน้ําฝายคอไวใชซ่ึงเปนโครงการ
ชลประทานของจังหวัดแมฮองสอน การขุดบอน้ําใชภายในหมูบานยังมีการใชอยูแตคอนขางนอย 
ในอดีตชาวบานใชประโยชนจากลําน้ําในการบริโภคและใชในครัวเรือนซักลางทําความสะอาด
เส้ือผาและรางกาย รวมท้ังใชรดน้ําพืชผักสวนครัวและพื้นท่ีปลูกขาว ซ่ึงหากตองการน้ําดื่มจะ ตอง
ผานการกรองและฆาเช้ือโรคกอน ในปจจุบันการต้ังบานเรือนเร่ิมมีมากข้ึนตามจํานวนของคนท่ี
เพิ่มข้ึนอัตราการใชพื้นท่ีในการปลูกบานมีมากข้ึนเปนผลทําใหตองมีการสรางแหลงรองรับของเสีย 
การที่จะใชน้ําบอต้ืนมีคุณภาพตํ่าเนื่องจากบานจะอยูใกลกันและมีการกอสรางสวมทุกหลังทําใหไม
สามารถนําน้ําท่ีขุดจากบอน้ําต้ืนมาใชบริโภคไดสวนใหญจะใชในการรดน้ําตนไม และปลูกพืช
สวนครัว    

สวนน้ําท่ีใชบริโภคใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคและบางครัวเรือนก็จะนําน้ําประปาไป
กรองจากเคร่ืองกรองและด่ืมใชอุปโภคบริโภค ภายในหมูบานไดรับงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมูบานใหงบประมาณมาปรับปรุงน้ําใชโดยไดมีการจัดซ้ือเคร่ืองกดน้ําแบบหยอด
เหรียญ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับชาวบาน สถานท่ีติดต้ังจะอยูบริเวณดานหนาวัดปางหมู                
รวมท้ังท้ังชาวบานนิยมดื่มน้ําบรรจุถังจากบริษัทเอกชนท่ีเขามาจําหนายในหมูบานไมตองกรองน้ํา
ดื่มเหมือนแตกอน ทําใหชาวบานมีความสะดวกสบายในการบริโภคน้ํามากข้ึน ซ่ึงในบางครัวเรือน
ยังมีการใชน้ําฝนในการบริโภคโดยมีการรองน้ําฝนแบบอยางดีซ่ึงเปล่ียนพื้นท่ีรองรับน้ําฝน
ตลอดเวลาเพ่ือไมใหสนิมไหลมาปนกับน้ําท่ีจะใชบริโภค การใชประโยชนจากลําน้ําปายในดานอ่ืน 
เชน  การผันน้ําเพื่อใชในพื้นท่ีเกษตรกรรมการปลูกงา ปลูกขาวและไรสวนตางๆ สวนการจับปลา
หรือสัตวน้ําเพื่อนํามาบริโภค สวนใหญมักจะใชเคร่ืองมือหาปลาพื้นบาน เชน แห สวิง เบ็ด เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนเทานั้น ท้ังนี้ลําน้ําปาย คอนขางจะมีน้ําตลอดทุกฤดูในชวงประเพณีลอยกระทง
ทางหมูบานจะนิยมนํากระทงไปลอยในลําน้ําปาย ทําใหชาวบานรูสึกหวงแหนและตองการดูแล
รักษาลําน้ําปายอยางจริงจัง สภาพของลําน้ําปายจะเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติเชน มีสีขุนและมี
ปริมาณนํ้ามากในชวงฤดูฝน ท้ังนี้ ลําน้ําปายยังถือเปนทรัพยากรสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหทรัพยากร
ปาไมบริเวณรอบขาง เกิดความชุมช้ืน และยังชวยใหมีอุณหภูมิท่ีเย็นสบายนาอยูอาศัยอยางยิ่ง 
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4.1.4 สาธารณูปโภคของหมูบาน 
 

หมูบานปางหมูใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยติดต้ังระบบไฟฟาในหมูบานทุก
ครัวเรือน รวมถึงใหแสงสวางตามถนนทางเดินในหมูบาน การใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  
ภายในหมูบานปางหมูไดรับประโยชนจากการติดต้ังน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคและ
นอกเหนือจากนั้นชาวบานยังใชน้ําในตนน้ําหวยฝายคอและน้ําแมสะงาในการอุปโภคบริโภค สวน
น้ําท่ีใชในการเกษตร ไดแก น้ําในแมน้ําปาย ซ่ึงเปนแมน้ําสายใหญ ในบางบานมีการใชน้ําประปา
ในการอุปโภค ภายในหมูบานยังมีจุดบริการน้ําแบบตูหยอดเหรียญซ่ึงเปนโครงการน้ําดื่มเพื่อ
สุขภาพของชุมชนจําหนายคร้ังละ 50 สตางคตอลิตร บางสวนมีการซ้ือน้ําบรรจุถังจากรานคาโดยจะ
มีคามัดจําถังละ 100 บาท 

 การคมนาคมของบานปางหมู หมูบานจะอยูติดกับถนนหมายเลข 1095 สายเชียงใหม – 
ปาย – แมฮองสอน ของกรมทางหลวง ลักษณะเปนถนนลาดยางมะตอย มีสองเลน ผิวถนนอยูใน
สภาพท่ีดีไมขรุขระ การจราจรไมติดขัด เปนเสนทางสัญจรหลักจากเชียงใหม ปาย แมฮองสอน     
อีกท้ังยังเปนเสนทางหลักท่ีชาวบานในหมูบานใชสัญจรไปมายังหมูบานใกลเคียง หรือไปยังอําเภอ
เมืองแมฮองสอน เชียงใหม รวมท้ังใชถนนสายนี้ในการติดตอกับคนภายนอกหมูบาน ท้ังการติดตอ
กับสวนราชการ และการไปทําธุระตางจังหวัด เดินทางไปซ้ือของในตัวเมืองแมฮองสอนหรือ
แมกระท่ังการไปโรงเรียนในตัวอําเภอเมืองแมฮองสอน เปนตน สภาพถนนสายหลักเปน
ถนนลาดยางขนาด 2 ชองจราจร สามารถใชงานไดทุกฤดูกาล สวนการสัญจรภายในหมูบานปางหมู
มีการสรางถนนคอนกรีต ซ่ึงสามารถใชประโยชนเพื่อการติดตอส่ือสารภายในหมูบานไดเปนอยาง
ดี    

ภายในหมูบานมีโทรศัพทใชในการติดตอส่ือสารท้ังภายในหมูบานและภายนอกหมูบาน 
โดยองคการโทรศัพทเขาติดต้ังระบบโทรศัพทท้ังโทรศัพทสาธารณะและโทรศัพทในบานใน
หมูบาน ปจจุบันการส่ือสารดวยโทรศัพทมือถือเร่ิมเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของชาวบาน
มากข้ึน โดยมีทางกลุมบริษัทตางๆ เขามาติดต้ังโครงสรางสัญญาณเพ่ือใหชาวบานไดใช ชาวบาน
เร่ิมมีการใชโทรศัพทมือถือ เพื่อติดตอส่ือสารท้ังการติดตอธุระกับหนวยงานราชการ คนใน
ครอบครัวท่ีไปทํางานท่ีตางจังหวัดหรือตางอําเภอ ติดตอธุรกิจกับคนภายนอก การติดตอส่ือสารกัน
ท้ังภายในและภายนอกหมูบาน สามารถใชไดท้ังโทรศัพทประจําบาน โทรศัพทมือถือ หรือ
อินเทอรเน็ต วิทยุส่ือสาร  

 



 
 

 
 

 
48 
 

สถานท่ีบริการสาธารณะ มีดังนี้ 

 1. วัดปางหมู เปนวัดประจําหมูบาน ต้ังอยูเลขท่ี162 บานปางหมู ถนนสายเชียงใหม
แมฮองสอน-ปาย หมูท่ีหมู 1 บานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน สังกัดคณะ
สงฆมหานิกาย ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี 6 ไร 2งาน สค.1 เลขท่ี 375 มีธรณีสงฆ จํานวน 3 แปลง เนื้อท่ี 65 
8/10 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 1355 และ 1479 อาคารเสนาสนะประกอบไปดวยพระอุโบสก และศาลา
การเปรียญ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป พระธาตุ วัดปางหมูสรางเม่ือป พ.ศ. 2010 ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมากวาง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปดสอนเม่ือป พ.ศ. 2512 
แผนกบาลีเปดสอนเม่ือป พ.ศ. 2521 วัดปางหมูเปนวัดเกาแก มีเจดียรูปทรงพมา ภายในศาลาการ
เปรียญประดิษฐานพระพุทธรูปแบบไทยใหญ เปนพระประธาน 1 องค มีพระปลัดปยะศักดิ์ เปนเจา
อาวาสและเจาคณะตําบลปางหมู  

 2. โบสถศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท จํานวน 1 แหง 

  (ปจจุบันเปนโบสถรางเนื่องจากไมมีการใชงาน)            

 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 1 แหง 

 4. ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง 

 5. ธนาคารขาว  จํานวน 1 แหง 

 6. สถานท่ีเก็บกักผลผลิตทางการเกษตรสวนรวม จํานวน 1 แหง 

 7. หอกระจายขาว  จํานวน 1 แหง 

 8. หองสมุดประชาชน  จํานวน 1 แหง 

 9. ศาลาประชาคม   จํานวน 1 แหง 

 10. ลานกีฬาหรือสนามกีฬาของหมูบาน จํานวน 1 แหง 

 11. สถานท่ีพักผอน สวนสาธารณะของหมูบาน จํานวน 1 แหง 

 12. สนามเด็กเลน   จํานวน 1 แหง 

 13. สถานท่ีบริการโทรศัพทสาธารณะท่ีใชการได จํานวน 4 แหง 

14. สถานศึกษาและการศึกษาในหมูบานโรงเรียนชุมชนบานปางหม ูมีผูอํานวยการ
โรงเรียนชุมชนบานปางหม ู คือ นายวรวรรธน  ไชยคํา มีครูและนักการรวม 11 คน จํานวน
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นักศึกษาสามัญขอมูลจากศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลปางหมู ป 2551 มีนักเรียนจํานวน 201 คน 
(ขอมูลการศึกษาโรงเรียนชุมชนบานปางหม ู ป 2551) 

15. สถานีอนามัย ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาท่ี
ประจําสถานีอนามัยปางหมู มีท้ังหมด 4 คน และมีนางยุพิน  ขัติครุฑ เปนหัวหนาสถานีอนามัย 
(ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ป 2551) 

 

4.1.5 เศรษฐกิจในชุมชน 
 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนรายไดหลักของชุมชน เนื่องจากพื้นท่ีหมูบานปางหมูรอยละ 
91 เปนภูเขาและท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีทํากิน เปนพื้นท่ีท่ีปลูกถ่ัวเหลือง จํานวนประชากรที่มากข้ึนทําใหมี
การเปดพื้นท่ีมากข้ึน พื้นท่ีปาถูกบุกรุกมากข้ึนประกอบกับมีนายทุนกวานซ้ือท่ีดินเปนจํานวนมาก
สงผลทําใหชุมชนโบราณถูกบุกรุก และบานปางหมูก็ประสบปญหานี้เชนเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจ
ภายในหมูบานกลาวไดวาชาวบานมีชีวิตความเปนอยูยากกวาแตกอน เพราะสภาพแวดลอมทาง
กายภาพในหมูบานไมเอ้ืออํานวยเนื่องจากพ้ืนท่ีชาวบานท่ีเคยเขาไปใชประโยชนเดิม ปจจุบันไม
สามารถเขาไปใชไดเต็มท่ีเพราะพ้ืนท่ีปากลายเปนพื้นท่ีของอุทยานเขามาดูแลทําใหไมสามารถเขา
ไปกาวกายไดเทาท่ีควร อีกประการหนึ่งยังข้ึนกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย การดํารงชีพ
ของชาวบานข้ึนอยูกับการกสิกรรม การหาของปา ปรากฏการณทางธรรมชาติเปนตัวแปรท่ีสําคัญ
จะทําใหฐานะความเปนอยูของชาวบานดีข้ึนหรือย่ําแยลงกวาเดิม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมุงเนนไป
ทางเศรษฐกิจหรือการขายเปนไปเพื่อการยังชีพมากกวา พืชท่ีปลูก คือ ขาว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง งา 
พริก พืชสวนครัวชนิดตางๆ พื้นท่ีเพาะปลูกมีมากเพียงพอกับความตองการ เพราะจํานวนประชากร
มีไมมากเทาไหรการซ้ือขายผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตํ่ามากๆ การจางงานเปนรูปแบบของการ
ตอบแทนดวยส่ิงของมากกวา หรือเปนรูปแบบของการ “เอาวัน” คือการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท่ี
เรียกกันอีกแบบหนึ่งวา “การลงแขก” เทคโนโลยีสมัยใหมยังเขามาไมถึง เคร่ืองไมเคร่ืองมือในการ
ทําการเกษตรนั้นยังคงใชแรงงานคนและสัตว ซ่ึงตองใชท้ังเวลาและความอดทน บางคร้ังการลงแขก
ก็ไมไดรับผลเต็มท่ี เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางท่ีเปนตัวแปรดังท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น เงินเปนส่ิง
ท่ีหายาก ครอบครัวสวนใหญมีเงินออมหรือเก็บไวจับจายใชสอยภายในครัวเรือน 500-600 บาท ใน
สมัยนั้นถือไดวาเปนผูมีอันจะกินฐานะเขาข้ันรํ่ารวย เศรษฐกิจคนมักเขาใจวาเปนเร่ืองของเงินๆ
ทองๆ แตท่ีจริงแลวความเปนอยู อาชีพ การงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดินท่ีชาวบานถือครอง สัตว
เล้ียง ฯลฯ เปนเศรษฐกิจชุมชนท้ังส้ิน การเล้ียงสัตวไวใชสอยแรงงานของชาวบานในอดีตท่ีผานมา
นั้นไมประสบผลสําเร็จมากนัก แทบทุกครัวเรือนตางมีสัตวไวใชแรงงานมีพื้นท่ีวางเปลาไวเปน
พื้นท่ีเล้ียงสัตวเหลานี้ ปญหาก็ตามมาเม่ือประชากรในทองถ่ินมีเพิ่มมากข้ึนจากการเพาะปลูกเพื่อยัง
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ชีพก็กลับกลายเปนการเพาะปลูกเพื่อการคาเปนหนวยของเศรษฐกิจพนท่ีเคยเปนท่ียังชีพก็กลายเปน
ท่ีรกรางวางเปลาและมีคามากข้ึนในมุมมองของเศรษฐกิจ ดังนั้นการปศุสัตวแบบดั้งเดิมคือการ
ปลอยใหสัตวประเภท วัว ควาย หากินเองตามธรรมชาติ ก็ทําไมได เพราะจะเขาไปทําลายพืชผลของ
ชาวบานท่ีปลุกไวตามเรือน สวนไรนา โดยท่ีไมไดทําร้ัวกั้นเปนขอบเขตจึงเกิดความขัดแยงกันใน
ชุมชน ชาวบานตางทยอยขายสัตวแรงงานเหลานั้นเพื่อเปนการแกปญหาแลวซ้ือเครื่องจักรเขามา
แทน รถไถนา จึงเปนทางเลือกอีกอยางหนึ่งของชาวบาน 

เศรษฐกิจของชุมชนบานปางหมูและหมูบานใกลเคียงไดรับการพัฒนาจากการที่ปลูกพืช
เพื่อยังชีพเปล่ียนเปนเพื่อการคาขายเน่ืองจากมีการประยุกตปรับวิธีการปลูกมาใหมีความทันสมัย
มากข้ึนทําใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของชาวบานดีข้ึน มีการนําเคร่ืองจักรเขามาใชแทน
แรงงานสัตว ทุกวันนี้อาชีพทําการเกษตร ทําไร ทํานา ยังเปนอาชีพท่ีชาวบานปางหมูทําอยูแต
กระบวนการผลิต ข้ันตอนการเพาะปลูกมีความเปนระบบมากข้ึน รวมถึงการสรรหาพืชเศรษฐกิจ
ใหมๆ เขามาเผยแพรในชุมชนอยูเสมอ นอกจากการทําการเกษตรแลว อาชีพอ่ืนๆ เชน รับราชการ 
รับจาง ลูกจาง การบริการดานการทองเท่ียว คาขาย ก็เปนทางเลือกของการประกอบอาชีพของ
ชาวบานในชุมชน มีรายไดเพิ่มข้ึน คุณภาพชีวิตดีข้ึน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เร่ิมเขามามี
บทบาท   

 ภาระหนี้สินของประชาชนท้ังในรูปของบุคคลและองคกรหรือหนี้สาธารณะก็ขยายเพิ่มข้ึน
ตามไปดวย คานิยม หรือวัฒนธรรมใหมๆ ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนปรับเปล่ียนไปใน
แนวทางท่ีดีข้ึนแตท้ังนี้และท้ังนั้นเม่ือมีขอดีก็ยอมตองมีขอเสียโดยเฉพาะวัฒนธรรมในการทํา
การเกษตรแบบด้ังเดิมก็เลือนหายไป การลงแขกเอาแรงกันไมคอยมี การจางก็เกิดข้ึนทําใหบางคร้ัง
เปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตข้ันตนสูงข้ึนและมีการใชสารเคมีกันอยางฟุมเฟอยและไมระมัดระวัง   
ชาวบานสวนใหญ จะใชพื้นท่ีในการปลูกพืชทําการเกษตร อาทิ เชน ถ่ัวเหลือง กระเทียม งา 
ขาวโพด และเล้ียงสัตว ซ่ึงมีท้ัง โคและกระบือ อาณาเขตของหมูบานยังครอบคลุมพื้นท่ีดอยผาผ้ึง
และดอยโคมไฟซ่ึงเปนพื้นท่ีปาท่ีชาวบานเขาไปใชประโยชน เชน หาของปา จําพวกเห็ด หนอไม 
เปนตน การประกอบอาชีพของชาวบาน ไดแก (เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจาง ฯลฯ) อีกท้ังใน
หมูบานมีสถานท่ีพัก/โรงแรม ภายในหมูบานมีสถานทองเท่ียวและเปนทางผานไปยังสถานท่ีตางๆ 
กลุมนักธุรกิจอ่ืนๆ นอกหมูบานเขามาจับจองและปรับพื้นท่ีทางการเกษตรเปนธุรกิจบานพัก
โรงแรม ซ่ึงในหมูบานมีจํานวน 3 แหง ไดแกโกลเดนทปาย แอนด สวีท รีสอรท ภูสามหมอก         
รีสอรท และสักสวยกลางดอยรีสอรท 
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1.  การทําเกษตรกรรม ประเภทการเกษตร  
การทํานา สวนใหญทุกครัวเรือนจะมีนาเปนของตนเองและมีการทํานาเพื่อหาเล้ียงชีพอยู

การปลูกพืชไรอายุส้ันปจจุบันเปนท่ีนิยมมาก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวดํา กาแฟ งา พื้นท่ีบางสวนทําสวนผลไม
และเล้ียงวัวเนื้อ หมู เปด ไก เพื่อขาย  

  2.  การรับจาง ถือเปนอาชีพเสริมของชาวบานท่ีมีความสําคัญ เพราะชวยทําใหสงเสริม
รายไดจากการวางงานนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมหรือกรณีท่ีไมมีท่ีดินทํากิน การรับจางใน
หมูบานสวนใหญจะเปนการรับจางท่ัวไป ข้ึนอยูกับลักษณะของงานท่ีทํา โดยแรงงานข้ันตํ่าของ
จังหวัดแมฮองสอนอยูท่ี 147 บาทตอวัน เม่ือเทียบกับจังหวัดเชียงใหมแลวนั้น เทากับ 159 บาท           
ซ่ึงแตกตางกันไมมากนักเม่ือเทียบกับรายจายในพื้นท่ี นอกจากนี้ยังมีบางครอบครัวท่ีไปรับจาง
ภายในตัวเมืองแมฮองสอนและเมืองเชียงใหม ซ่ึงจะเปนลักษณะการรับจางแบบไปเชาเย็นกลับ บาง
ครอบครัวไปทํางานรับจางในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด จะกลับมาบานในชวงเทศกาลและ
วันหยุดเทานั้น 

3.  การคาขาย สวนใหญในหมูบานเปนการคาขายส่ิงจําเปนและส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน โดยรานคาภายในหมูบานปางหมูมีท้ังหมด 12 ราน สวนใหญเปนสินคาจากตลาด  
แมมาลัย อําเภอแมแตง มาขายใหคนในหมูบาน เชน เคร่ืองใชในครัวเรือน อาหารสําเร็จรูป 
บางสวนจะเปนการสานแตะคา และใบตองตึง โดยจําหนายร้ิวละ 1 บาท ความยาวประมาณ 150 
เมตร หรือ 100 แตบ (1 แตบ คือ 1 ช้ิน) ราคา 120 บาท ปจจุบันการสานใบตองตึงและใบคาเร่ิม
หายไป เนื่องจากการเก็บความลําบากเพราะอยูในเขตปาสงวน จะเก็บเฉพาะนําไปใชเทานั้น ถากรณี
เก็บไปจําหนายจะถูกหามจากเจาหนาท่ี บางสวนจะเปนการหาของปาและผักสวนครัวท่ีทําการปลูก
เอง มาวางจําหนายหนาบานของแตละบาน เชน พริกกระเหรี่ยง ผักแวน หนอไม เปนตน หมูบาน
ปางหมูยังมีกลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรปลอดสารเคมี ซ่ึงกลุมนี้ ต้ังข้ึนเม่ือเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2542 ต้ังอยูเลขที่ 255/1 หมู 1 บานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน              
มีสมาชิกท้ังหมด 19 คน โดยมีนางจันทรศรี  สุธรรม เปนประธานกลุม และมีหนวยงานภาครัฐ  
เอกชน และองคกรอิสระมาชวยตอยอดการดําเนินกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑงาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค ป พ.ศ. 2546 กลุมไดสงผลิตภัณฑน้ํามันงาตรา 
“หมอกเปา” เขารวมคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) 
ปรากฏวาผานการคัดสรรในระดับ 3 ดาว หลังจากนั้นไดสงสมาชิกกลุมเขารวมอบรมในโครงการ 
Smart OTOP ทําใหสมาชิกมีความรูในดานการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ รวมทั้งการจัดทํา
แผนการตลาดเพ่ิมมากข้ึนมีนางจันทรศรี  สุธรรม เปนประธานกลุม   
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ผลผลิตทางการเกษตรจะมาจากวัตถุดิบท่ีมีจํานวนมากในพื้นท่ี เชน ถ่ัว ใบตองตึง และงา   
เปนตน ปจจุบันรายไดจากผลผลิตท่ีมีในหมูบาน จะเปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑตางๆ เปนหลัก 
บางสวนมีรายไดท่ีมาจากแมคาในตัวเมืองแมฮองสอนและเชียงใหมมารับประจํา อีกสวนมาจาก
วางขายในสถานท่ีของหมูบานเรียกวาศูนย OTOP ของหมูบานท่ีต้ังอยูบริเวณหนาวัดปางหมู ซ่ึงเปน
รายไดท่ีไมแนนอน ในชวงท่ีไมใชฤดูการทองเท่ียว สินคาตางๆ ท่ีผลิตข้ึนไดในหมูบานคอนขาง
จําหนายยากเนื่องจากขาดการสงเสริมอยางจริงจัง ผลิตภัณฑหลายๆ อยางตองเขาไปฝากจําหนายใน
ตัวเมือง จึงทําใหขาดรายไดและคนท่ีเคยทําก็เร่ิมหางหายไปรับจางทํางานในเมืองและทําการเกษตร
อ่ืนๆ ทดแทน ผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงของหมูบานมีหลากหลายอยางเชน ถ่ัวเนาแผน, ถ่ัวแปยี ถ่ัวแป
หลอ น้ํามันงาดําอินทรีย น้ํามันงา กลุมเย็บปกเส้ือไตบานปางหมู 

 
 

ขอมูลผลิตภัณฑหมูบาน 

1.   ผลิตภัณฑ ถ่ัวเนา บานปางหมู ซ่ึงเปนชุมชนดั้งเดิมของแมฮองสอนกอนท่ีจะยายกลุม
ชนไทใหญเขาไปในเขตตัวเมืองปจจุบันนั้น ถือเปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนท่ีสําคัญท่ีสุดใน
วัฒนธรรมไทใหญและวัฒนธรรมไทยวนคือ ถ่ัวเนา ซ่ึงใชผสมปรุงอยูในอาหารเกือบทุกชนิด ท้ัง
น้ําพริก ตม แกง ผัด ถ่ัวเนาจะทําออกมาเปนหลายลักษณะ คือ ถ่ัวเนาซา ถ่ัวเนาแข็บ (ถ่ัวเนาแผน) 
โดยมีวิธีการทําถ่ัวเนาท่ี ปาเม๊ียะ ผดุงกิจ แหงบานปางหมูผลิตภัณฑถ่ัวเนาแผน ผลิตจากถ่ัวเหลือง 
ทําเปนแผนๆ จะรับประทานตองนําไปผิงไฟจนเหลือง หอม วัตถุดิบท่ีใช ถ่ัวเหลือง จําหนายใน
ราคา 10 แผน 20 บาท  

2.   ผลิตภัณฑถ่ัวแปยี เปนถ่ัวท่ีเอาเปลือกออก แลวทอดในนํ้ามันจนสีเหลืองกรอบ อรอย 
สะอาด ถูกหลักอนามัยและยังไดรับมาตรฐาน อย.เลขท่ี 7/2543 วัตถุดิบท่ีใช ถ่ัว น้ํามันจําหนายกิโล
ละ 80 บาท  

3.   ผลิตภัณฑถ่ัวแปหลอ เปนถ่ัวค่ัวเกลือจนสีเหลืองกรอบ อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย
ไดรับมาตรฐาน อย.เลขท่ี 6/2543 วัตถุดิบท่ีใช ถ่ัว เกลือ จําหนายกิโลกรัมละ 80 บาท   

4.   ผลิตภัณฑน้ํามันงา คุณภาพดี มีกล่ินหอม อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดจาก
สารเคมี สามารถเก็บไวไดนาน วัตถุดิบท่ีใช งาขาวและงาดํา จํานวนงา 30 กิโลกรัม สามารถอีดเปน
น้ํามันได ประมาณ 10 ขวด (ขนาดขวดเทาขวดสุราแมโขง) ใน 1 ขวดบรรจุได 3 กิโลกรัม ปจจุบัน
งาดิบกิโลละ500 บาท ซ่ึงราคาดีมาก โดยเฉพาะงาดํา สวนงาขาวคอนขางปลูกยากและไดจํานวน
น้ํามันนอยชาวบานมักนิยมอีดน้ํามันจากงาดํามากกวา 
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5.   กลุมการปกและตัดเย็บเส้ือไตบานปางหมู กอต้ังข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2547 โดยการรวมตัว
กันของอาสาสมัครสมาชิกซ่ึงสวนใหญเปนแมบานท่ีทําการปกเย็บเส้ือไตอยูแตเดิม เพื่อเปนการสืบ
ทอดการปกและเย็บเส้ือไตการแลกเปล่ียนความคิดและทักษะในการตัดเย็บอันจะเปนการเพ่ิม
รายไดใหแกสมาชิกและใหสมาชิกมีความรักและความสามัคคีตอกันยิ่งข้ึน จึงมีแนวคิดในการ
รวมกลุมกันซ่ึงในปจจุบันสมาชิกของกลุมมีท้ังส้ิน 12 คนโดยมีนางณัฐปาณี  ปองโพธ์ิ เปนประธาน
กลุมจําหนายราคาตัวละ 300 บาท แลวแตความยากงาย ของลวดลาย  

 

4.1.6 ระบบสังคมและความสัมพันธในชุมชน 
 

 ชุมชนบานปางหมู ประกอบดวย  ในหมูบานปางหมูรอย80 เปนชาวไทยใหญ หรือ" ชน
ชาวไต" ชาวไตเปนชนชาติหนึ่ง ซ่ึงมีช่ือเรียกกันหลายช่ือ เชน คนเมือง ท่ีอยูอาศัยในดินแดนลานนา 
หรือ ภาคเหนือของประเทศไทย แถบจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน จะเรียก "ชาวไต" วา 
"เง้ียว" คนพมาเรียกชาวไตวา "ฉาน" หรือ "ชาน" สวนในจังหวัดแมฮองสอนกลุมคนไตไดเขามา
อาศัยเม่ือราว พ.ศ.2374 ในแผนดินสมเด็จพระนั่งเกลาเกลาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
และมีเอกลักษณของตนเองมานานนับ 100 กวา ป ซ่ึงผูคนท่ีอาศัยอยูเปนชาวไทยใหญ (ชาวไต) เปน
สวนใหญ การดํารงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในหมูบานนี้ยังรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมประเพณี
ไวไดอยางภาคภูมิใจ โดยเฉพาะ การรักษาวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับหลักพระพุทธศาสนา เชน การ
บวชสางลอง ภาษาพูดสวนมากใชภาษาไทยใหญเปนภาษาในการสื่อสารหลัก ในระบบราชการใช
ภาษาไทยเปนภาษาราชการ มีภาษาเขียนเปนภาษาไทยใหญ สวนใหญจะมีการเขียนตามวัด ปจจุบัน
ไมคอยมีการเขียนในกลุมวัยรุนแตจะนิยมเขียนในกลุมสูงอายุ หรือจเร พระ ตามวัด 

 จํานวนประชากรหมูบานปางหมูปจจุบัน 

 จํานวนครัวเรือนท้ังหมดมี 510 หลังคาเรือนและจํานวนประชากรท้ังหมดมี 2,673 คน 
(อางอิงจากองคการบริหารสวนตําบลปางหมู เดือน มิถุนายน 2551) จากผลสํารวจอายุของ
ประชากรสวนใหญอยูในชวง อายุ 41-55 ป 

กลุมและองคกรตางๆ ในหมูบาน 

ปจจุบันหมูบานปางหมูมีกลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน 
และกลุมประชาคมหมูบาน 
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 คณะกรรมการบริหารหมูบานปางหมูประกอบไปดวย 

 1.   นายเหน คําแสน   ประธานกรรมการ 

  2.   นายอินทร ทัตชัย   กรรมการฝายกิจการคลัง 

  3.   นายบุณโท ติยะวงค   กรรมการฝายกิจการปกครอง 

  4.   นายยุทธภูมิ หัฏฐะวสุกุล  กรรมการฝายกิจการปองกัน 

  5.   นายประจักษ ชีพพาณิชย   กรรมการฝายกิจการพัฒนาสงเสริม-อาชีพ 

  6.   นายคําปน ฤกษดวงมณี  กรรมการฝายกิจการสาธารณสุข 

  7.   นางอัมพันธ เลาเรียนดี  กรรมการฝายกิจการสวัสดกิาร 

  8.   นางสุมิตร รุงกมลวิฉาย  กรรมการฝายกิจการสตรี 

  9.   นางสวางจิตร  บุญเปนธรรมชาติ กรรมการฝายกิจการการศึกษา-วัฒนธรรม 

  10.   นายจํานง สุธรรม     ทําหนาท่ีเลขานุการ 

ความสัมพันธในชุมชน 

การอบรมและการเรียนการสอนในสวนของวัฒนธรรมจะมีหนวยอบรมประชาชนของ
ตําบลปางหมู ใหขอมูลและความรูกับเด็กนักศึกษาและผูสนใจจากภายนอก ซ่ึงจะใชพื้นท่ีในวัดปาง
หมูเปนหลัก โดยจะใหความรูและขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน สุขภาพอนามัย 
สัมมาชีพ  สันติสุข ศึกษาสงเคราะห สาธารณสงเคราะห ความกตัญูกตเวที สามัคคีธรรม ภายใน
วัดปางหมู มีโรงเรียนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีกอต้ังโดยวัดปางหมูรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แมฮองสอน ภายในโรงเรียนภูมิปญญาจะมี กลุมถายทอดการเรียนรู อาชีพนวดแผนโบราณ 
โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ตําบลปางหมู และศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนจะ
นําเสนอรูปแบบการดํารงชีพและส่ิงของหายากของชนชาวไตในอดีต พิพิธภัณฑพื้นบาน  

คณะกรรมการศูนยฯ ประกอบดวยบุคคลที่มาจากสวนตางๆ ไดแก ผูแทนท่ีมาจากทุก
หมูบานในตําบล เชน ผูใหญบานหรือผูท่ีหมูบานมอบหมายใหเปนผูแทนหมูบาน ผูแทนองคกรทาง
ศาสนาในตําบล เชนวัดมัสยิด โบสถ และผูแทนองคการปกครองสวนทองถ่ินในตําบลจากเทศบาล
ตําบล อบต. หรือสภาตําบล ผูแทนสถานศึกษาท่ีเปนทองถ่ิน ผูแทนปราชญพื้นบาน ศิลปนแหงชาติ 
และผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ผูแทนดานการศึกษาในตําบล ผูแทนดานวัฒนธรรมในตําบล 
ผูแทนจากสวนอ่ืน ท่ีเหมาะสมอาทิเชนกลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ เปนตน เลขานุการ
ศูนยฯ ควรเปนบุคคลท่ีอยูในทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถ ผูแทนดานสาธารณสุขประจําหมูบาน 
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(อสม.) ในตําบล ผูแทนดานการเกษตรในตําบล เชนเกษตรตําบล ผูอํานวยการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลหรืออาสาสมัครเกษตรในตําบล 

อีกท้ังมีการจัดหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของศูนยฯ อยางตอเนื่องโดยใช
ระบบขอมูลการชี้วัดและประเมินผลการทํางานเพื่อนําผลงานท่ีไดจากการประเมินไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือเขาใจจุดหมาย แนวคิดและกิจกรรมของศูนย รวมท้ังมีทักษะใน
การดําเนินการประสานงานในชุมชนเปนอยางดีและใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานไปยัง
ฝายสภาวัฒนธรรมอําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบลกําหนดและมอบหมายประชาสัมพันธ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน 

โครงการในหมูบานจะมีหลากหลายโครงการที่ชวยลดปญหาการยากจนโดยเปนการ
กําหนดจากนโยบายของภาครัฐเพื่อกระจายโอกาสใหคนยากจนระดับครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย
มีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและผานเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เชนโครงการแกไขปญหาความยากจน กองทุน กข.คจ. ปจจุบัน
ชาวบานมีหนี้สินมากประมาณ 1.5 แสนตอหัว (กองทุนหมูบาน, กขคจ.) 

 
4.1.7 การทองเท่ียวประเพณีและวัฒนธรรม 
 

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาของหมูบาน ผูคนในชุมชนบานปางหมูมาจากถ่ินฐานท่ีตางกัน
แลวมารวมตัวกันเปนชุมชนหมูบานในความเปนจริงแลวสังคมมนุษยท่ีสลับซับซอนมีวิวัฒนาการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนารูปแบบ ไมวาทางดานประเพณี วัฒนธรรม แตการที่ชาวบานปางหมูอยู
รวมกันไดอยางปกติสุขสามารถรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีมาจากตางกันแตมีรากเหงา
เผาพันธุ เดียวกัน มีความเช่ือม่ันและศรัทราในศาสนา ยอมรับและเคารพในจารีตประเพณีอันดีงาม
ส่ิงเหลานี้ไดหลอหลอมใหชาวบานมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สถานท่ียึดเหนี่ยวพึ่งพาในดาน
จิตใจ คือ วัด ชาวบานปางหมู ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ มีการยึดม่ันในขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของชนชาวไทยใหญ ทุกวันพระหรือวันธรรมสวนะ ชาวบานจะเขาวัดทําบุญ ฟงเทศน ผูสูงอายุท้ัง
ชาย หญิง จะไปรักษาอุโบสถศีลท่ีวัดอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในชวงวันเขาพรรษา วัฒนธรรม 
ประเพณีของชาวไทยใหญบานปางหมู มีดังนี้ วัฒนธรรมการแตงกาย แตเดิมมีการแตงกายแบบชาว
ไต (ไทยใหญ) ผูชายสวมกางเกงคลายชาวจีน เส้ือคอกลมแขนยาวคลายของจีน แตมีกระเปา 4 ใบ 
โพกผาบนศีรษะ ผูหญิงสวมผาถุง เส้ือไต เกลาผมมวย ปจจุบันพบใน ผูสูงอายุ ท้ังชาย หญิง ท่ียังคง
อนุรักษการแตงกายแบบไทยใหญ ภาษา ประชาชนสวนใหญพูดภาษาไทยใหญ (ไต) และมีภาษา
เขียน เรียกวา “ลีกไต” 
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ภูมิปญญาทองถ่ินของหมูบาน ลายฉลุไทยใหญแบบตาง ๆ ไดแก 
 

1.   ลายฉลุท่ีเปนสังกะสี หรือไม จะใชเพื่อประกอบเชิงชาย (ปานซอย) เวลาสรางโบสถ วัด 
หรือบาน มีลักษณะสวยงามมาก อุปกรณท่ีใชแกะสลักมีส่ิว เล่ือยฉลุ คอน 

2.   ลายฉลุท่ีลงกระดาษ จะใชแตงจองพารา (ปราสาท) ทานตนเตียน หรือทานเทียนพรรษา 

3.   การอีด (สกัด) น้ํามันงาดวยพลังวัว ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4 ดาว ท่ีสราง
ช่ือเสียงใหจังหวัดแมฮองสอน เปนภูมิปญญาท่ีไดรับถายทอดมาแตบรรพบุรุษ ผูท่ีสืบทอดภูมิ
ปญญา ไดแก นางสาวสุดาณี   คําดี ชาวบานปางหมูและมีการถายทอดภูมิปญญาแกชนรุนหลังโดย
การใชบานเปนสถานท่ีผลิต และเปนศูนยการเรียนรูอาชีพงา (ภาพประกอบหนา 146) 

 
ประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลตางๆ ของหมูบานสามารถเรียงลําดับกิจกรรมตอไปนี้ 
 

เทศกาลปใหมสงกรานต มีข้ึนในเดือนเมษายนของทุกปในระหวางวันท่ี 11 ถึงวันท่ี 16 ใน
เทศกาลนี้ชาวบานก็จะเตรียมขาวของที่จะบุญถวายพระ หอขนม เก็บกวาดบริเวณบาน บรรดา
ผูสูงอายุดูสดช่ืนแจมใส ในขณะผูท่ีไปใชแรงงานตางถ่ินหรือไดยายไปอยูท่ีอ่ืนๆ ตางก็หวนกลับคืน

ถ่ินเกาเพื่อพบปะและใชเวลาในชวงเทศกาลอันนอยนิด กิจกรรมที่ชาวบานรานถิ่นทําคือเตรียม
ของท่ีจะนําไปถวายวัด เชน อาหารคาว หวาน ขาวสารอาหารแหงเปนพวกขาวตอกดอกไม แมบาน
จะจัดการในเร่ืองของการประดิดประดอยตบแตงใหสวยงาม พอบานก็รับหนาท่ีตามแมบานรอง
ขอใหชวยเหลือเชนการชวยจัดเตรียมเคร่ืองใชไมสอย หรือทํางานท่ีไมคอยใชความละเอียดลออนัก 
ขนมท่ีหอเปนขนมเทียนหรือขนมสอดไสเพื่อนําไปวัดและแจกญาติพี่นอง ลักษณะเชนนี้จะเร่ิมข้ึน
กอนวันพระสองวัน ชวงตอนเย็นของวันโกน ชาวบานก็จัดเตรียมส่ิงของเปนชุดๆ อาจเปนพวกขนม
นมเนย ธูปเทียน ขาวตอกดอกไมใสตะกราตามจํานวนผูสูงอายุภายในหมูบานถาเปน ปูยา ตายาย ลุง
ปา นาอา ก็จะมีความพิเศษมากกวาโดยมีเส้ือผาอาภรณเงินทอง เปนตน หลังจากอาหารเย็นสมาชิก
ภายในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรืออาจมากกวานั้นก็ตามแต นําส่ิงของท่ีไดจัดเตรียมเอาไวแลวไป
ขอพรจากผูใหญผูสูงอายุ หรือผูท่ีเรานับถือ “การกั่นตอ” (ภาพประกอบหนา 147) คือกิจกรรมหนึ่ง
ภายในหมูบานเปนการไปขอพรเพื่อเปนสิริมงคลและขอใหอโหสิกรรมในส่ิงท่ีเราอาจไดกระทํา
ลวงเกินทานไป ไมวาทางดาน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ผูสูงอายุก็จะใหศีลใหพร อโหสิกรรม
ใหผูท่ีมาคาราวะในอดีตท่ีผานก็จะเปนชวงท่ีคนหนุมสาว มีความสุขสนุกสนาน เพราะพวกเขาตางก็
มีโอกาสใกลชิดกัน ควงคูไปกั่นตอ ถือวาการไดทํากิจกรรมเชนนี้เปนการเปดตัวใหผูอ่ืนไดรับรูวา 
เราพรอมท่ีจะรวมใชชีวิตกันในภายหนา การกั่นตอในเทศกาลปใหมสงกรานตมีสองลักษณะคือ 
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การกั่นตอภายในชุมชน หมูบาน (ดังท่ีแจงในรายละเอียดมาแลวขางตน) และการกั่นตอภายนอก
ชุมชนหรือหมูบานใดหมูบานหน่ึงมีวิธีการและข้ันตอนเดียวกันกับลักษณะแรกจะเปนดวยเหตุท่ีวา
มีญาติผูใหญหรือไมก็ตาม เพราะประเพณีการกั่นตอน้ันมีเกือบทุกหมูบานถือไดวาเปนเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีควรไดรับการสงเสริมและรักษาไวใหคงอยูกับหมูบานหรือชุมชนตอไป 
 ประเพณีปอยสางลอง หรือประเพณีบรรพชาสามเณร ซ่ึงถือไดวาเปนอีกประเพณีหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอชาวบานเปนการจัดกิจกรรมทางดานประเพณีท่ียิ่งใหญมากสําหรับชาวบานเพราะ
การจัดงานแบบน้ีในคร้ังหนึ่งๆ ตองใชเงินมาก อยางไรก็ตามเม่ือเปนประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ิน 
ชาวบานจึงตางมีความสุขท่ีไดใหบุตรหลานไดบวชเรียนในรมผากาสาวพักตร และถือวาการเอา
บุตรหลานบรรพชาเปนสามเณรวิธีนี้ถือวาไดบุญกุศลแรงกวาการอุปสมบทพระภิกษุ จึงจัดอยาง
ยิ่งใหญ ชวงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม เด็กผูชายท่ีบวชหรือบรรพชาเรียกวา “สางลอง”  
แลวแตงกายประดับดวยเคร่ืองประดับอันมีคา สวมสรอย กําไลแหวน และใชผาพันโพกศีรษะมี
ดอกไมเสียบรอบๆ เปนท่ีสวยงาม นุงผาลักษณะคลายการนุงจงกระเบน มีลวดลายและสีสัน
สวยงาม สวมถุงเทายาว แตงหนาทาแปงมี ตะแบ หรือพี่เล้ียงท่ีมีหนาท่ีดูแลสางลองตลอดงาน “ซอม
ตอโหลง” คือการนําอาหารคาวหวานถวายพระ โดยในระหวางชวงเวลาท่ีเขาพรรษาสามารถทําได

ตลอด แตมักจะตรงกับวันพระเสมอ ผูมีศรัทธาจะนําอาหารตางๆ ท่ีพิเศษพรอมท้ังผลหมากรากไม
เอาไปรวมกันท่ีวัดและแกะสลักเปนลวดลายสวยงาม เชามืดของวันรุงข้ึนก็ทําพิธีถวาย อาจจะมีการ
เชิญชาวบานจากชุมชนอ่ืนมารวมหรือไมเชิญมารวมก็ได เปนกิจกรรมของชุมชนมากกวา                
อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการฟงธรรมหรือ “ถอมล้ิก” เปนกิจกรรมท่ีเล็กกวาการตางซอมตอโหลง            
มีครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งเปนเจาภาพจัดข้ึน ธรรมหรือ “ล้ิก” ท่ีนํามาอานหรือฟงนั้นโดยมากเปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ หรือชาดกน้ันเองอาจจะจัด 1 วัน 2 วัน หรือมากกวานั้น ข้ึนอยูกับ
เจาภาพ หรือเร่ืองราวจากหนังสือท่ีนํามาอาน  ผูท่ีทําหนาท่ีอานใหคนอ่ืนฟงนั้น เรียกวา “จเร” หรือ 
“เจเร” และตองมีน้ําเสียงดี ทวงทํานองท่ีอานไพเราะ และคอนขางจะเปนผูท่ีเกงในการอานภาษา
ดวยเพราะผูกธรรม หรือเรียนหนังสือท่ีวานี้มักจะมีตัวอักษรพมา อักษรลานนา มาผสมผสานกัน 
ปจจุบันการกระทําเชนนี้นอยลง อาจเปนเพราะวาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน  

เทศกาลออกพรรษา (ภาพประกอบ หนา 147) หรือ  “ออกหวา” กอนท่ีจะถึงวันออกพรรษา 
ในวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 11 มีการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับผูท่ีลวงลับไปแลว หรือท่ีเรียกวา 
“แฮนซอมโกจา” ท่ีเปนญาติสนิทหรือมิตรสหายโดยนําอาหารคาวหวาน บุหร่ี หมากพลู หรือผูท่ี
ลวงลับไปแลวชอบเมื่อยังมีชีวิตอยู ใสในกระทง หรือถวยชามก็ตามแต ใหพระสงฆทําพิธีกรวดน้ํา 
แลวนําไปวางไวใตตนไม หรือท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีไมใชบริเวณภายในวัด หนุมสาว พอบานแมเรือน เขาวดั
ฟงธรรมและมีการ กั่นตอขอ ศีลขอพร และขอขมาผูอาวุโส ท้ังในและนอกชุมชน เชนเดียวกันกับ
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ในเทศกาลปใหมสงกรานต และมีการ ลําโต รํานก (กิ่งกาหรา หรือกินรี) หรือรูปสัตวอ่ืนๆ เพื่อเปน
การตอนรับการเสด็จกลับมายังโลกมนุษยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา หลังจากท่ีข้ึนไปโปรดพระ
บิดา มารดาท่ีบนสวรรค เปนเวลาสามเดือน หมูสัตวจตุบาท ทวิบาท ภูตผีปศาจ ตางก็มีความยินดี
ปรีดา กันถวนหนาจึงไดออกมารําถวาย แสดงความยินดี เชนกัน หมูมวลมนุษยก็ทําปราสาทคอยรับ
เสด็จมาประทับ ท่ีรูจักกันในนามวา  “จองพารา” หรือปราสาท (ภาพประกอบหนา 147) ทําดวย
โครงไมไผเหลาใหไดขนาดเดียวกันแลวมาประกอบเปนรูปราง ใชกระดาษสีท่ีฉลุลวดลายทากาว
ติดตามโครงไมไผ ลักษณะการข้ึนรูปเปนช้ันๆ ใชท้ังเวลาและความอดทนประกอบดวยความ
ชํานาญ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเช่ือวาเม่ือไดบูชา จองพาราตอพระสัมมาสัมพุทธเจา 
จะไดกุศลผลบุญมาก ดังนั้นเม่ือถึงเทศกาลออกพรรษา ชาวบานก็จะรวมมือรวมใจกันทําจองพารา
ถวายตามวัดหรือจะประดับไวท่ีบานเรียกวา “เขงสางปลุด” 

เทศกาลถวายผากฐิน หรือ “ปอยสางกานกะถ่ิน” เปนการทําบุญถวายผาไตรจีวรแกภิกษุ
สงฆ เทศกาลเร่ิมต้ังแต แรม 1 คํ่า เดือน 11 เปนตนไปจนถึงประมาณวันเพ็ญเดือนสิบสองและถือวา
การทําบุญกฐินนั้นไดกุศลแรงอีกอยางหนึ่ง 

เทศกาลการทําทานดวยขาวเหนียวแดง หรือ “ขาวหยากุ” หลังจากท่ีฤดูเก็บเกี่ยวแลว
ชาวบานก็จะทําบุญใหทานขาวใหมท่ีเพิ่มจะนํามาเขายุงฉาง คือการทําขาวหยากุจายแจกใหญาติๆ
หรือผูคนภายในชุมชนหรือแมแตภายนอกชุมชน นอกจากนี้ยังมีพิธีเกี่ยวกับการเกิด การตาย 
แตงงาน สูขวัญ การบวชนาค การทําบุญผาปา เปนตน ในดานสังคมชาวบานอยูดวยกันอยางเกื้อกูล
นับเปนพี่เปนนองเกือบท้ังหมูบาน เปนเคร่ืองหลอหลอมกลอมเกลาจิตใจมนุษยเพื่อใหอยูรวมกนัใน
สังคมไดอยางเปนสุข ดังนั้น วัฒนธรรมและประเพณีท่ีไดกลาวมาตลอดขางตน จึงมีคุณคาท่ีควรจะ
รักษาไวใหยืนยาวคงคูกับชุมชนทองถ่ินตอไป ผูมีสวนรักษาและสงเสริมวัฒนธรรม ไดแก
ประชาชนท่ัวไป เด็กหรือเยาวชน ครูอาจารย พระภิกษุสงฆ ขาราชการตลอดจนผูมีอํานาจ รัฐบาล 
ความรู ความสามารถน้ีนับวามีความสําคัญมาก ผูมีความรูความสามารถเหลานี้ควรถือเปน
ทรัพยากรบุคคลที่ลํ้าคา ซ่ึงเราควรจะพยายามใชทรัพยากรบุคคลเหลานี้ใหเกิดประโยชนใหมาก
ท่ีสุด เนื่องจากทานเหลานี้เปนผูสูงอายุ หากอนุชนรุนหลังมิไดใหความสนใจสืบทอดความรู
ความสามารถของทานไวก็เปนท่ีนาเสียดายเพราะตอไปจะสูญไปโดยเปลาประโยชน บางคนอาจดู
หม่ินในภูมิปญญาของทานดวย ซ่ึงทางท่ีควรไมควรดูหม่ินและควรสนใจศึกษาไวเพื่อสืบทอดให
เปนมรดกชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงอาจแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1.  ดานวัตถุ ไดแก งานกอสรางอาคารสถานท่ี เชน โบสถ วิหาร เจดีย งานชางฝมือ การจัก
สาน งานถักเคร่ืองใชและเส้ือผาเคร่ืองนุงหม งานทําเครื่องใชประจําบาน งานเกี่ยวกับการทํา
เคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับการประกอบอาชีพตางๆ ความรูและวัตถุบางอยางท่ีคนโบราณไดสราง
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สมไว เชน พระพุทธรูป หนังสือใบลาน วัตถุโบราณตางๆ เปนตน ก็ควรพยายามชวยกันดูแลรักษา
ใหคงสภาพดี ไวตอไปเพราะบางอยางเปนส่ิงท่ีหายาก 

2.  ในดานจิตใจและนามธรรม ซ่ึงธรรมเนียมปฏิบัติมาแตโบราณ ไดแกจารีต ประเพณี เชน
การเคารพเช่ือฟงผูใหญ การมีกริยามารยาทอันดีงาม เร่ืองราวท่ีนารูของทองถ่ินท่ีควรสืบทอด เชน 
ภาษาวรรณคดีพื้นบาน ประวัติเร่ืองราวของหมูบานและตําบล นิทานพื้นบาน การละเลนพื้นบาน 
ตําราโหราศาสตร ตํารายาสมุนไพร ส่ิงใดควรจะบันทึกไวก็ควรจะบันทึกทําไวเปนหลักฐานเพื่อ
การศึกษาและคนควาตอไป กับความเช่ือถือคนโบราณมีความเชื่อถือบางอยางแตกตางกับปจจุบัน 
เชน ความเช่ือเกี่ยวกับสถานท่ีศักดิ์ ความเช่ือเกี่ยวกับเวทยมนตคาถา การสักลายดวยหมึก การสืบ
ทอดในเร่ืองของจิตใจนั้นคงเปนไปตามอัธยาศัยของแตละบุคคลซ่ึงจะไปบังคับหรือกะเกณฑไมได 
หากส่ิงใดถือวาเปนส่ิงดีงามเหมาะสมเปนส่ิงท่ีชวยใหบุคคลและสังคมเจริญกาวหนาตามหลักของ
ศิลปวัฒนธรรมเราควรจะรวมมือกันอนุรักษหรือสืบทอดไวเพื่อใหคงอยูและตกทอดไปยังอนุชนรุน
หลังตอไป 
 
 
4.2   บริบทโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชยีงใหม-แมฮองสอน   
 

 ความเปนมาของโครงการ 
 

 โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน เปนการดําเนินงานของ
บริษัท ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด ท่ีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง การขนสงผูโดยสาร การขนสงสินคา และเพื่อประโยชนทางการ
ทองเท่ียว บริการและการคา เนื่องจากในปจจุบันการคมนาคมขนสงไดมีสวนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ รูปแบบ การคมนาคมขนสงในปจจุบันยังมีขอจํากัดพอสมควร พื้นท่ีหางไกลท่ีตองพึ่ง
ระบบการขนสงคมนาคมเดิม ยังมีการเดินทางท่ีคอนขางยากลําบากและใชระยะเวลาในการเดินทาง
ท่ีนาน และเส่ียงตอความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน หากไดมีการพัฒนาการขนสงในรูปแบบ
ใหมข้ึนมาท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ จะแกปญหาและนาจะกอใหเกิดผลดีในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ระยะเวลาเดินทาง การประหยัดเวลาและเพ่ิมความสะดวกสบาย การลดระยะเวลาใน
การเดินทางและเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการขนสง ท้ังยังเพิ่ม
ความแมนยําแนนอนในการขนสง ลดการสูญเสียท้ังในดานตนทุนการขนสงและคาเสียโอกาส   
เวลาท่ีประหยัดไดเพื่อนําไปใชในการผลิตและไดผลผลิตมากยิ่งข้ึน หรืออาจนําไปใชในประโยชน
ดานอ่ืนมากข้ึน สําหรับประเทศกําลังพัฒนาเวลาท่ีประหยัดไดจากการขนสงสินคาอาจจะมี
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ความสําคัญมากกวาเพราะการขนสงสินคาท่ีรวดเร็วทําใหลดการสูญเสียตนทุนระหวางการขนสง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร ซ่ึงเปนสินคาสวนใหญ และมักเสียหายหากใชเวลาขนสงนาน
เกินไป และท่ีสําคัญยังทําใหปจจัยทุนหลายอยางสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีมากข้ึน 

 2.  ตนทุนคาใชจาย โครงการคมนาคมท้ังประเภทที่สรางข้ึนใหมหรือการปรับปรุงของเดิม  
ประโยชนโดยตรงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคือสามารถวัดเปนตัวเงินไดงาย ประหยัดคาใชจายคือ
ประโยชนในรูปของการลดคาใชจายในการเดินทางหรือการขนสงสินคา ซ่ึงผูท่ีจะไดรับประโยชน
โดยตรงคือผูท่ีใชบริการของโครงการ การที่คาขนสงลดตํ่าลงนั้นสงผลใหผูบริโภคไดรับประโยชน
จากการขนสงคมนาคมใหมโดยตรง และหากตนทุนคาใชจายในการคมนาคมที่ถูกลงนั้นจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งแกสังคมและประเทศชาติ มิใชแตเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น  

 3.  กระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมท่ีสะดวกยอมสงผลตอการคาขาย การขนสงท่ี
รวดเร็วข้ึน สงผลใหการคากับประเทศเพ่ือนบานติดตอขนสงไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถเอ้ือ
ประโยชนในดานการทองเท่ียว ชุมชนจํานวนมากยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่ียังอุดมสมบูรณและมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกท้ังการสรางระบบคมนาคมใหมท่ีสามารถลดระยะเวลา และ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง จะกอใหเกิดการดึงดูดนักทองเท่ียว และการลงทุนติดตอคาขายท่ี
สะดวกตอเนื่องรวดเร็วยิ่งข้ึน   
 โดยปกติการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอนน้ัน ท่ีนิยมจะเดินทาง
ได 2 รูปแบบดวยกัน คือ โดยสารทางเคร่ืองบินหรือทางรถยนต แตการเดินทางใน 2 รูปแบบนี้ ก็ยัง
มีขอจํากัดบางประการที่ทําใหการเดินทางยังเปนอุปสรรค คือ 

 1.  การเดินทางโดยสารทางเคร่ืองบินนั้น ยังมีคาใชจายท่ีสูง และในชวงเวลาสภาพอากาศ
ท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเดินทางอาจทําใหตองใชระยะเวลาในการเดินทางท่ีนานกวาเดิม และไมวา
อยางไรก็ตาม เม่ือผนวกกับเวลาท่ีตองใชเพื่อสํารองท่ีนั่ง และการมีจํานวนเท่ียวบินไมมากนักทําให
การเดินทางยังตองใชเวลานาน 

 2.  การเดินทางโดยรถยนตนั้นก็ยังมีปญหาอุปสรรคกับสภาพภูมิประเทศท่ีสวนใหญเปน
ภูเขาสูงชัน การเดินทางโดยรถยนตนั้นสามารถไปไดใน 2 เสนทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 1095 ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง มีระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 
108 ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสลับกับพื้นท่ีราบ  มีระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร ฉะนั้น
การเดินทางใน 2 รูปแบบนี้ยังมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และความลาชาในการคมนาคม
ขนสง รวมท้ังยังส้ินเปลืองน้ํามันและมลภาวะจากเสียง การเรงเคร่ืองยนตและเขมาควันจํานวนมาก
ขณะเรงข้ึนเขาสูงชันจํานวนมากตลอดเสนทาง 



 
 

 
 

 
61 
 

 บริษัทจึงมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการขนสงผูโดยสารและสินคาระบบกระเชา    
โดยมีเสนทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร 
และใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที โดยบริษัทจะทําการหาความเปนไปไดใน
การศึกษา สํารวจออกแบบ และกอสราง โครงการดังกลาว ตามวัตถุประสงคของบริษัทท่ีกลาวไว
แลวนั้นถือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลในทองท่ีในการเดินทาง ตลอดจนเคล่ือนยาย
ขนสงสินคา อีกท้ังยังสามารถเอ้ือประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนเปนการลด
ระยะเวลา คาใชจายผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมประเภทอ่ืนๆ        
ไดเปนอยางดี  
 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
 

 1.    เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนสงสินคา ทําใหเกิดการคมนาคมขนสง
ในรูปแบบใหมท่ีมีท้ังความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและคาใชจาย 
 2.     เพื่อใหเกิดการกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวซ่ึงเปน
รายไดหลักของประเทศ และรองรับการขยายตัวในดานการคาระหวางประเทศเพ่ือนบานท่ีจะมีการ
ขยายตัวในอนาคต 
 3.     เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในทองท่ีในการเดินทางคมนาคมขนสง
และเพิ่มมูลคาการคา ซ่ึงจะกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 ระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางโครงการ 
 

 การดําเนินการกอสรางสถานี เสารับสายเคเบ้ิล สาธารณูปโภคตางๆ จะใชเวลาประมาณ  
3 ป มีข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. งานปรับปรุงท่ีดิน 
2. งานฐานราก, คานคอดิน 
3. งานอาคารสถานท่ี 
4. งานโครงสรางเสาเหล็ก 
5. งานเคร่ืองจักร 
6. งานเคเบ้ิล 
7. งานกระเชา 
8. งานดานระบบไฟฟา 
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9. งานดานความปลอดภัย 
 โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮอนสอน กําหนดเสนทางเริ่ม

จากที่สถานีเริ่มตนที่บานดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ประมาณหลักกิโลเมตร 34 
ของถนนสายเชียงใหม – ฝาง ตรงไปยังสถานีอําเภอปาย สถานีอําเภอปางมะผา สถานีดอยกาง
บอกไฟ อําเภอปางมะผา และสถานีปลายทางที่บานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน     
ซ่ึงต้ังแตสถานีตนทางจนถึงสถานีปลายทางจะประกอบดวยเสารับสายเคเบิ้ลทั้ง 2 ลักษณะ ต้ังอยู
ตามภูมิประเทศท่ีเปนปาไมและภูเขาสูงชัน โดยเจาหนาท่ีผูชํานาญการและแรงงานท่ีดําเนินการ
กอสรางอาจมีความจําเปนจะตองสรคางท่ีพักอาศัยชาวคราวในบริเวณกอสราง รวมท้ังการประกอบ
อาหาร  การลําเลียงวัตถุปจจัยตางๆ เพื่อการดําเนินการดังกลาว รวมถึงการติดตอส่ือสารตางๆ            
โดยผานวิทยุคล่ืนส้ัน-ยาว และเจาหนาท่ีท่ีควบคุมการกอสรางรวมท้ังแรงงานกอสรางจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีทางบริษัทฯ กําหนดอยางเครงครัด 

 
ลักษณะของการกอสราง  
 

1.  การสรางอาคารสถานท่ี (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เปนการกอสรางอาคารตามหลัก
มาตรฐานวิศวกรรมสถานการกอสรางท่ัวไป เนื่องจากโครงสรางไมซับซอน โดยจะเปดใหมีการ
ประกวดราคาจากผูรับเหมาแทนท่ีไดรับความเช่ือถือและผลงานเปนท่ียอมรับ สถานี อาคารสถานี
ประกอบดวย 2 สวนหลักคืออาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนเคร่ืองจักร เปนระบบขับเคล่ือนท่ีใช
พลังงานไฟฟาเปนตนกําลังไปยังมอเตอรเพื่อขับเคล่ือนระบบไฮโดรลิกและสงถายกําลังไปยังระบบ
ขับเคล่ือนตอไป 

2.  การพาดสายเคเบ้ิลระหวางเสา ประกอบไปดวย 

พื้นท่ีราบ ใชวิธีการลําเลียงโดยแรงงานดึงเชือกสายเคเบ้ิล เพื่อลากผานพื้นท่ีตางๆ
โดยไมรบกวนชาวบานและพืชสวนทางการเกษตร 

พื้นท่ีสูงชัน ใชวิธีการลําเลียงโดยอากาศยานปกหมุนดึงลากเชือกนําไปพาดบนเสา
แลวจึงนําเคเบ้ิลท่ีจะใชงานจริงพาดตามเชือกนํา โดยจะตองมีผูชํานาญการในการตอสาย
เคเบ้ิลเปนผูควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมเคเบ้ิลโลก
เทานั้น เสารับสายเคเบ้ิลมี 2 ลักษณะ คือ 

1. เสากลม ใชกอสรางบนพ้ืนท่ีราบ ที่สามารถใชรถยกขนาดใหญเขาไปสนับสนุน
การกอสรางได (ภาพประกอบหนา 141) 
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2. เสาเหล็กถัก ใชกอสรางบนพ้ืนท่ีในเขตท่ีมีภูเขาสูงชัน ท่ียากตอการ  
ลําเลียงวัสดุกอสรางเขาไปในพ้ืนท่ี (ภาพประกอบหนา 142) 

การลําเล้ียงวัสดุอุปกรณ 
 

 บริษัทจะลําเลียงวัสดุอุปกรณตางๆที่ใชในโครงการตากทาเร่ือกรุงเทพฯ โดยใชเสนทาง
ผานถนนเอเชียฯ มายังจุดท่ีพัก บริษัทเย็นทรัพยจํากัด จังหวัดเชียงใหม เพื่อรอการลําเลียงตาม
เสนทางท่ีจะกอสราง (ตามรายละเอียดท่ีไดกลาวเบ้ืองตน) การลําเลียงโดยรถบรรทุกจะใชสําหรับ
จุดกอสรางท่ีอยูบริเวณถนนเขาถึง สวนจุดกอสรางท่ีไมสามารถใชการลําเลียงผานถนนไดอาจมี
ความจําเปนท่ีตองอากาศยานปกหมุนในการลําเลียง ซ่ึงวัสดุอุปกรณสวนใหญเปนวัสดุท่ีใช
ประกอบเสร็จ ดังนั้นจึงทําใหมีเศษวัสดุเหลือตกคางในพื้นท่ีกอสรางเปนจํานวนนอย ซ่ึงทาง
ผูประกอบการจะตองมีหนาท่ีในการเก็บกวาดทําความสะอาดใหอยูในสภาพเรียบรอย ส่ิงประกอบ
ท่ีใชในการกอสราง แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 
 1.  วัสดุกอสรางท่ัวไป  

 2.  เคร่ืองจกัรและสายเคเบ้ิลเปนอุปกรณสําเร็จรูปท่ีผลิตมาจากตางประเทศและบางสวนใน
ประเทศไทย ซ่ึงนํามาประกอบเขาดวยกันในบริเวณพื้นท่ีกอสราง 

 3.  อุปกรณชวยในการกอสราง แบงได 2 ประเภทดังนี้ 
-  อุปกรณทุนแรง เชน อากาศยานปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) บอลลูน รถยก รถขุด
เกล่ียดิน รอก ท้ังแบบท่ีใชแรงงานคน และแบบที่ใชไฟฟา แมแรง  

-  วัสดุส้ินเปลือง 
 

ระบบไฟฟาหลัก 
 

ระบบพลังงานท่ีใชสําหรับโครงการฯ คือ ไฟฟา โดยจะใชไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต           
ทําใหปริมาณการใชไฟฟาของโครงการฯ ไมสงผลกระทบตอประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการฯ 
ทุกสถานีจะมีสถานีไฟฟายอย (Sub-station) ประจําสถานีข้ึนลงผูโดยสารทุกสถานี เพื่อกระจาย
กระแสไฟฟาตลอดสาย และติดต้ังระบบปองกันฟาผาทุกจุดของเสารับเคเบ้ิล โดยมีระบบไฟฟา
สํารองในแตละสถานี สําหรับใชในกรณีฉุกเฉินท่ีกระแสไฟฟาดับ  
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ระบบความปลอดภัยในโครงการ 

1. สถานี โครงสรางของอาคารสถานีและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ตองไดรับการ
ออกแบบตามมาตรฐานและกฎหมายของทองถ่ิน การออกแบบตัวสถานีตองคํานึงถึง
แรงดึงของสายเคเบ้ิลและแรงของแผนดินไหวมากระทําตอตัวสถานีดวย 

2. พื้นท่ีท่ีผูโดยสารสามารถเขาถึง    

2.1 พื้นท่ีพักรอสําหรับผูโดยสารในแตละสถานีตองมีความจุพอท่ีจะสามารถรับ
ผูโดยสารในจํานวนท่ีสูงท่ีสุดได เพื่อก็ใหเกิดการตอเนื่องในการขนสง
ผูโดยสาร 

2.2 ผังทางเขาและทางออกของสถานีตองเอ้ืออํานวยใหเกิดความตอเนื่องในการ
ขนถายผูโดยสารแมในตอนท่ีมีจํานวนผูโดยสารใชบริการมากท่ีสุด 

3. พื้นท่ีหวงหาม 

3.1 พื้นท่ีหวงหามสําหรับผูโดยสาร คือ บริเวณหองควบคุมเคร่ืองจักรหรือบริเวณ
ท่ีกันไวเพื่อความปลอดภัยขณะท่ีเคร่ืองจักรกําลังทํางาน 

4. พื้นท่ีขนถายผูโดยสาร พื้นท่ีในการขนถายผูโดยสารนั้นตองมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับ
จํานวนผูโดยสาร 

5. ระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน ระบบไฟฟาสงสวางฉุกเฉินตองมีจํานวนท่ีมากพอและ
สามรถสํารองไฟสองสวางไดนานพอในเหตุการณฉุกเฉิน หรือเม่ือเกิดอัคคีภัย 

6. ปายสัญลักษณ ปายสัญลักษณตางๆ ตองอยูในสภาพท่ีดี ขอความหรือสัญลักษณใน
ปายตองบอกถึงการระวังภัยจากเค ร่ืองจักรท่ีกํ า ลังขับเคล่ือน  และใช สีตาม
มาตรฐานสากล  

 สายเคเบิ้ล 

1. ระยะท่ีเบ่ียงเบนของเคเบ้ิลท่ีเสาเคเบ้ิลควรมีระยะเบ่ียงเบนไมเกินจากลูกรอก 2.30,- 
4.30, ในกรณีท่ีวัสดุท่ีรองในลูกรอกเปนชนิดแข็ง – ออน  

2. รองในลูกรอกตองออกแบบใหมีลักษณะท่ีทําใหเคเบ้ิลตามแกนไดมากท่ีสุด รัศมีตก
ทองชางตองไมเกิน 300 เทาเสนผาศูนยกลางของเคเบ้ิล (300 d) และอัตราเรง Vr2/R 
(m/s2) ท่ีตูโดยสารเคล่ือนท่ีผานเสาแตไมควนกิน 10 m/s2  
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การตอสายเคเบ้ิล ตองกระทําโดยผูท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางโดยตองผานขอกําหนด
มาตรฐานของโรงงานแตไมควรเกินคําแนะนําของมาตรฐานของผูผลิตดังตอไปนี้ 

1. ความยาวในการตอเคเบ้ิลในแตละคร้ังไมควรตํ่ากวา 1,200 เทาของขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเคเบ้ิล 

2. ระยะตอของเคเบ้ิล 2 จุดไมควรต่ํากวา 3,000 เทาของเสนผาศูนยกลาง 

3. ในชวงเคเบ้ิลของเสาเดียวกันไมควรมีการตอเคเบ้ิลมากกวา 2จุด 

4. ถาเกิดความเสียหายภายในเสนลวดของเคเบ้ิลใหถือวาเคเบ้ิลชวงนั้นเสียหายท้ังหมดให
ทําการเปล่ียนแปลงซ่ึงความยาวข้ันตํ่าในการเปลี่ยนเคเบ้ิลใหม คืออยางนอย 300 เทา
ของเสนผานศูนยกลาง 

5. การตอเคเบ้ิลในแตละท่ี ขนาดของเคเบ้ิลท่ีตอแลวไมควรใหญหรือเล็กกวา 10%  

6. การตอเคเบ้ิลในแตละคร้ังไมควรทําใหกระทบตอความแข็งแกรง  

7. ปลอกรัดปลายสายเคเบ้ิล  ปลอกรัดสายเคเบ้ิลควรทํามาจากอัลลอย มีหนาท่ีเพื่อเก็บ
ปลายเคเบิ้ลใหอยูคงท่ี ปลอกรัดสายเคเบิ้ลควรมีความแข็งเทียบไดกับตัวเคเบ้ิล ขณะท่ี
ติดต้ังตัวปลอกรัดนั้นควรท่ีจะทําสัญลักษณท่ีสามารถอางองถึงตําแหนงของการติดต้ัง 
ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนจากตําแหนงอางก็จะไดสามรถตรวจสอบได  

ขอกําหนดเมื่อตองเปล่ียนสายเคเบิ้ล 

1. ขนาดของเสนผาศูนยกลางของเคเบ้ิลลดลงไปมากกวา 10 % จากตอนท่ีเร่ิมติดต้ัง 

2. เสนลวดในเคเบ้ิลเสียหายมากกวาขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 % 

3. ความแข็งแรงของเคเบ้ิลลดตํ่าลง 10 %  

4. สภาพเคเบ้ิลภายนอกมีการสึกหรอจากเดิม 25-30 % 

5. เกลียวภายในเคเบ้ิลมีการคลายตัว 

6. เคเบ้ิลมีการผุกรอน 

ตูผูโดยสาร (Gondora)  

1. ในการออกแบบใหถือน้ําหนักของผูโดยสารแตละคนใหเทากับ 75 กิโลกรัม 

2. ผูโดยสารสามารถเดินทางโดยยืนได ถาตูโดยสารออกแบบมาเพื่อการโดยสารแบบยืน 
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3. การขนสงผูโดยสารระหวาง 1- 10 คน ใหถือวาแตละคนตองใชเวลาเคล่ือนยายเขา – 
ออกอยางนอย 3 วินาทีและหลังจากคนท่ี 10 ลดลงเปน 1.5 วินาที 

4. safety factor ของอุปกรณในตูโดยสารเชนโครงสรางราวจับและจุดรับน้ําหนักตางตอง
ไมตํ่ากวา 4 

5. การคํานวณในการออกแบบตองคํานึงถึง load ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เชนน้ําหนักของ
ผูโดยสารเอง กระแสลมและความลาของโลหะ แรงท่ีเกิดจากการเรงและเบรก 

6. สวนท่ีปกปดผูโดยสารตองออกแบบใหปองกันผูโดยสารรวงหลนจากตูในกรณีท่ีเกิด
อุบัติเหตุ ระบบประตูควรท่ีเปนระบบเปด-ปดจากภายนอกแตยกเวนตูโดยสารท่ีมี
เจาหนาท่ีดูแลไปดวยก็สามารถมีระบบเปดประตูจากภายในได 

7. ตูโดยสารทุกตู ตองมีระบบระบายอากาศจากธรรมชาติ ถาเปนการระบายอากาศจาก
หนาตางควรจะมีการติดต้ังอุปกรณปองกันผูโดยสารตกจากตูโดยสาร 

8. ขนาดตํ่าสุดของผูโดยสาร 

- ตูโดยสารสําหรับยืน 

A=N/6m2 (N = จํานวนของผูโดยสาร) 

- ตูโดยสารสําหรับนั่ง 

ขนาดความกวาง W=0.5 m 

พื้นท่ีพื้น  A=0.33m2 (ตอผูโดยสาร) 

ความจุตูโดยสาร ตูโดยสารตองแสดงปายหรือสัญลักษณท่ีบงบอกถึงจํานวนผูโดยสาร
สูงสุดในตู ระยะหางตูโดยสารแตละตูบนเคเบ้ิลแตละชวง ระยะหางข้ันตํ่าของตูโดยสารสองตูตอง
ไมนอยกวา 1.5 เทา ของระยะท่ีตูโดยสารสามารถหยุดไดในสภาวะท่ีบรรทุกน้ําหนักเต็ม 

ระบบเสาเคเบิ้ล 
1. ตําแหนงท่ีต้ังเสาตองไดรับการสํารวจรากฐานทางธรณีวิทยา โดยมีวิศวกรรับรองฐาน

รากทุกดานและตองไดรับการออกแบบจากวิศวกรผูชํานาญ 
2. เสาเคเบ้ิลทุกตนตองสามารถรับน้ําหนักของสายเคเบ้ิล ผูโดยสาร และรวมถึงน้ําหนัก

บรรทุกตามขอกําหนดขนาดของเคเบ้ิล 
3. เสาเคเบ้ิลทุกดานจะตองทนความเร็วลมไดไมนอยกวา 220 กิโลเมตร/ช่ัวโมง สามารถ

ตานแรงกระแทกจากทุกดานตามกฎของวิศวกรรม 
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4. เสาตองไดรับการออกแบบเพื่อรองรับแรงส่ันสะเทือนจากการเกิดแผนดินไหว 
5. รอบๆ บริเวณจุดต้ังเสาเคเบ้ิล ตองไดรับการปองกันไฟปา โดยมีระยะหางไมนอยกวา 

5 เมตร 
 

ระบบระวังเฝาตรวจ 
บริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร เสารับเคเบ้ิลตลอดจนตูโดยสารตองมีกลองวงจรปดติดต้ัง

ครอบคลุมทุกท่ีและทุกจุดและมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจตราทุก 24 ช่ัวโมง 
 

สถานีการใหบริการและพื้นท่ีผาน 
 ครอบคลุมแนวพื้นท่ีดงปาลัน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม อําเภอปาย อําเภอปางมะผา 
และบานปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน มีสถานีข้ึนลง 5 แหง คือสถานีดงปาลัน อําเภอแมแตง  
สถานีปาย สถานีปางมะผา สถานีดอยกางบอกไฟ อําเภอปางมะผาและสถานีบานปางหมู อําเภอ
เมืองแมฮองสอนรวมระยะทาง 127 กิโลเมตร โดยใหบริการกระเชาลอยฟาจากสถานีตนทางถึง
สถานีปลายทางและจะวนกลับมายังสถานีเดิมตามเสนทาง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง 4 แสดงเสนทางการใหบริการกระเชาลอยฟาของโครงการ 

สถานี 
ระยะทางโดยประมาณ 

(กิโลเมตร) 
สถานีชวงท่ี 1   
สถานีตนทาง (บานดงปาลัน) – สถานีอําเภอปาย 

 
57 

สถานีชวงท่ี 2  
สถานีอําเภอปาย - สถานีอําเภอปางมะผา 

 
33 

สถานีชวงท่ี 3 
สถานีอําเภอปางมะผา - สถานีดอยกางบอกไฟ 

 
9 

สถานีชวงท่ี 4 
สถานีดอยกางบอกไฟ – สถานีปลายทาง (จังหวัดแมฮองสอน) 

 
28 

ท่ีมา: บริษัท ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากดั, 2550 
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ภาพ 2 แสดงเสนทางของโครงการระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 
ตั้งแตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมถึงอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
ที่มา: www.PointAsia.com และศ.ดร.อนุรักษ  ปญญานวุัตน 2550 

68 

 



 
 

 
 

 
69 
 

เสาท่ีรับเคเบ้ิลแตละเสาจะมีระยะหางระหวางประมาณ 700 – 1,500 เมตร ใชพื้นท่ีเสา ไม
เกินประมาณ 3,600 ตารางเมตรตอเสา โดยมีเสนทางผานพื้นท่ีหลักๆ คือพื้นท่ีเอกชน พื้นท่ีของกรม
ปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมชลประทาน กรมทางหลวง และพ้ืนท่ีของ
สวนราชการจังหวัด โดยจะสามารถกําหนดจุดผานเขตหมูบานตางๆ ดังนี้ (สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) 

               จังหวัดเชียงใหม   จังหวัดแมฮองสอน 

1 บานดงปาลัน    14  บานแมปง 

2 บานทุงสีทอง    15  บานสบแพม 

3 บานปงแสงทอง   16  บานตีนธาตุ 

4 บานหวยไร    17  บานแพมกลาง  
 5 บานแมขิ    18  บานแพมปาหมาก 

6 บานมงชุมเย็น    19  บานแพมบก  

7 บานปางมะเสา    10  บานยะโป 

8 บานแมแมม    11  บานน้ําริน 

9 บานปางลัน    12  บานแมหมูลีซอ 

10 บานแมเลา    13 บานน้ําบอสะเป 

11 ดอยแมยะ    14  บานสบปอง 

12 บานแมปงนอย   15  ดอยกางบอกไฟ 

13 บานทาปาย    16  บานปางหมู 

ท้ังนี้หมูบานปางหมูเปนอีกหมูบานท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ซ่ึงทางโครงการฯ มีแนวทางในการกอสรางเสารับน้ําหนักแบบ
เสาถักต้ังบนพื้นท่ีเนิน จํานวน 1 เสา (BM26) และสถานีข้ึนลง จํานวน 1 แหง (BM27) แสดงบน
แผนท่ีต้ังเสาจากพ้ืนท่ีไดดังนี้ 
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ภาพ 3 แสดงที่ตั้งเสาโครงเหล็ก BM26-BM27ในพื้นที่หมูบานปางหม ู
ที่มา: ที่มาบริษัท ปาย เคเบิล้ ทรานสปอรต จํากัด 2550 
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BM 27   พิกัด 91554005 

BM 26   พิกัด 92154035 

ชุมชนบานปางหมู 

ภาพ 4 รัศมีพื้นที่โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม - แมฮองสอน 
ที่มา: www.PointAsia .com 

71 

 



 
 

 
 

 
72 
 

 โครงการฯ มีความสามารถรองรับการขนสงผูโดยสารไดประมาณวันละ 30,000 คน และยงั
มีกระเชาสําหรับขนสงสินคาได ซ่ึงทางโครงการไดจัดเตรียมแผนในการขนยายคนและสินคาจาก
แหลงตางๆ จากเชียงใหมถึงแมฮองสอน และแมฮองสอนถึงเชียงใหม โดยแบงลักษณะผูโดยสารได
ดังนี้ 

(1) นักทองเท่ียว ไป–กลับ ภายในวันเดียว 

(2) นักทองเท่ียว ไปคางคืนหรือพักผอนในชวงเวลามากกวา 1 วัน  

(3) บุคคลในทองท่ี 

(4) บุคคลท่ีเดินทางเพื่อทํางาน ทําธุรกิจ หรือติดตอสวนราชการ 

(5) ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของสวนราชการ หรือพนักงานองคกรตางๆ เชน 
เจาหนาท่ีธนาคาร รัฐวิสาหกิจ 

(6) การสงไป – กลับ ท่ีเกี่ยวกับทางการแพทย เชน การยายผูปวยเขา – ออกจังหวัด 

(7) การขนสง วัตถุปจจัยตางๆ ท้ังเขา – ออกทุกชนิด 

ชวงเวลาการเปดใหบริการ อยูในระหวาง 8.00 - 17.00 น. ทางโครงการฯ ไดคิดอัตราคา
โดยสารจากสถานีตนทางอําเภอแมมาลัยถึงสถานีปลายทาง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนในราคา 
700 บาท ไมจํากัดเพศและวัยสวนการข้ึนลงระหวางทาง (ในสถานีอ่ืนๆ คือ อําเภอปายและอําเภอ
ปางมะผา) ยังอยูในระหวางพิจารณา 

 สําหรับประชาชนท่ัวไปท่ีมีบัตรประชาชนอยูในจังหวัดแมฮองสอน และอําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหมจะคิดคาโดยสารในราคา 600 บาท เปนกรณีพิเศษและสําหรับรายการสงเสริมการ
ขายอ่ืนๆ เชนคูปองพิเศษน้ัน อยูในระหวางพิจารณาตอไป ในสวนของพระภิกษุ สามเณร เด็กเล็ก 
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ จะมีการพิจารณาในอัตราคาโดยสารอ่ืนๆ ในข้ันตอนตอไป ในสวน
ของการขนสงสินคาตางๆ ทางโครงการมีความสามารถในการรองรับสินคาไดในปริมาณเทียบเทา
รถสิบลอ 1 คัน ตอ 1 เท่ียวของการโดยสาร ซ่ึงอัตราใชบริการยังอยูในระหวางการพิจารณา
เชนเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงความเปนไปไดของจํานวนผูใชบริการ (บริษัทปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต 
จํากัด, 2550) 
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4.3 การประเมินผลกระทบทางสังคม 
การประเมินผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบ ในพื้นท่ีหมูบานปางหมู แบงผล 

การประเมินออกเปน 3 ประเด็น และแบงผลการสรุปออกเปน2 สวน คือ สวนท่ีมาจากการประชุม
กลุมยอย และแบบสอบถาม ประกอบไปดวย 

4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

4.3.2 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

4.3.3 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ภูมิลําเนา จํานวน
สมาชิกในครอบครัว ลักษณะบานพัก อาชีพ รายไดตอเดือน พาหนะที่ใชในการเดินทาง การถือครอง
ท่ีดิน ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นท่ี และการรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ซ่ึงจากผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ี
กรอกแบบสอบถามในคร้ังนี้ พบวา จํานวนผูใหขอมูลเปนเพศชายจํานวน 152 คนและเพศหญิง
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 56.58 และ 43.42 ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญอยูในชวงอายุ 41 – 55 ป  
คิดเปนรอยละ 47.10 รองลงมาอยูในชวงอายุ 26-40 ป คิดเปนรอยละ 32.60 นอกน้ันจะอยูในชวง
อายุ 56  ปข้ึนไป และตํ่ากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 16.90 และ 3.40 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญ
สมรส มีมากถึงรอยละ 70 รองลงมาเปนโสด คิดเปนรอยละ 20 หยา รอยละ 6.90 และ แยกกันอยู 
รอยละ 3.1 สวนระดับการศึกษาสวนใหญไดรับการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 
36.30 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 29.7 สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ10.3 และไมไดรับการศึกษาคิด
เปนรอยละ 10 สําหรับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. และในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิด
เปนรอยละ 6.90 จํานวนเทากัน เบ้ืองตนประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพื้นท่ี ต้ังแตกําเนิดโดยมีมาก
ถึง รอยละ 72.9 ยายมาอยูมากกวา 1 ปรอยละ 27.10 แยกเปน ยายมาเพื่อทํางานในพ้ืนท่ี คิดเปนรอย
ละ 16.9 ยายตามครอบครัวและศึกษา คิดเปนรอยละ 6.6 และ 3.7 ตามลําดับ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ของประชาชนสวนใหญจะมีประมาณ 1-5 คน มีมากถึงรอยละ 73.14 รองลงมาจะมี
ประมาณ 6-10 คน รอยละ 26.86 ลักษณะบานพักท่ีอยูอาศัย จะเปนบานของตนเองรอยละ 66.9 เปน
ผูอาศัย รอยละ 30 และเชา รอยละ 3.1 (ตารางท่ี5) 
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ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปดังนี้ 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 152 43.42 
หญิง 198 56.58 

 รวม                      350 100.00 
อายุ   

ตํ่ากวา  25 ป 12   3.40 
26-40  ป 114 32.60 
41-55  ป 165 47.10 
56  ปข้ึนไป 59 16.90 

  รวม                      350 100.00 
สถานะภาพ   

โสด 70 20.00 
สมรส 245 70.00 
หยา 24   6.90 

แยกกันอยู 11    3.10 
 รวม                       350 100.00 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 127 36.30 
มัธยมศึกษาตอนตน 104 29.70 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
36 10.30 

อนุปริญญา/ปวส. 24   6.90 
จบปริญญาตรีหรือสูง

กวา 
24   6.90 

ไมไดเรียน 35  10.00 
 รวม                      350 100.00 
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ตาราง  5 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปดังนี้ 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
ภูมิลําเนา   
อยูต้ังแตกําเนดิ 255 72.90 
ยายมาอยูมากกวา1 ป 
ประกอบดวย 
เพื่อการศึกษา 
ตามหนาท่ีการงาน 
ตามครอบครัว 
รวม 

 
13 
59 
23 
95 

 
 

  
         
         27.10 

 รวม                       350 100.00 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว   
1-5คน 256 73.14 
6-10 คน 94 26.86 
11-15 คน 0  
16 คนข้ึนไป 0  
 รวม 350 100.00 
ลักษณะบานพกั   
เปนของตนเอง 234 66.90 
เชา 11   3.10 
เปนผูอยูอาศัย 105 30.00 
 รวม                       350 100.00 

    
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานอาชีพ ประกอบไปดวยเกษตรกร รอยละ 42.90 รองลงมา คือ 
รับจางท่ัวไป รอยละ 20.60 คาขายรอยละ 16.90 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและรับราชการ รอยละ 
6.90 พนักงานลูกจางหนวยงานของรัฐ รอยละ 3.1 และพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 2.9 ผูใหขอมูล
สวนใหญจะมีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 5,001- 10,000 บาท รอยละ 56.30 รองลงมาคือตํ่ากวา 
5,000 บาทตอเดือนรอยละ 27.10 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 รอยละ 13.40 และ
รายไดระหวาง 15,000-20,000 รอยละ 3.10 และจํานวนของรายไดเม่ือเทียบกับรายจายแลวมีอัตราท่ี
พอใชแตไมเหลือเก็บ มีมากถึงรอยละ 63.40 รองลงมาจํานวนรายจายมีไมพอและตองกูยืม  
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มีเทากับรอยละ 29.7 และรายไดเพียงพอตอรายจายและเหลือเก็บมีเพียงรอยละ 6.90 ลักษณะของ
รายไดมีอัตราท่ีคงท่ีไมเปล่ียนแปลงจากเดิมรอยละ 62 รายและไดมีลักษณะท่ีลดลงจากเดิม รอยละ 
38  การใชยานพาหนะของประชาชน ใชรถจักรยานยนตเปนหลัก มีรอยละ76.90 ใชรถโดยสาร
ประจําทาง รอยละ 16.60 ใชรถยนตสวนตัวรอยละ 6.60 ดานการถือครองที่ดินทํากิน พบวา สวน
ใหญมีการถือครองท่ีดินทํากินรอยละ 93.40 แบงเปนเจาของ 1-5 ไร รอยละ 53.1 เปนเจาของท่ีดินทํา
กินนอยกวา 1ไร รอยละ 40.3 ท่ีเหลือไมมีท่ีทํากินรอยละ 6.6 (ตารางท่ี 6) 

ตาราง 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกอาชีพ รายไดและการถือครองท่ีดิน 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
อาชีพ   

เกษตรกร 150 42.9 
คาขาย 59 16.0 
ธุรกิจสวนตัว 24 6.90 
หนวยงานรัฐวสิาหกิจ 10 2.90 
รับราชการ 24  6.90 

          พนักงาน/ลูกจางของรัฐ 11  3.10 
          พนักงาน/ลูกจางของเอกชน 0 0 

รับจางท่ัวไป 72 20.6 
 รวม                 350 100.00 

รายได   
ตํ่ากวา 5,000 บาท 95 27.10 
5,001- 10,000  บาท   197 56.30 
10,001-15,000 บาท 47 13.40 
20,001 ข้ึนไป 11   3.10 

 รวม                  350 100.00 
อัตราสวนของรายไดและคาใชจาย   
          พอ /เหลือเก็บ 24   6.90 
          พอ/ไมเหลือเก็บ 222 63.40 
          ไมพอตองกู 104 29.70 
 รวม                 350 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกอาชีพ รายไดและการถือ
ครองท่ีดิน 
ลักษณะ จํานวน รอยละ 

ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ปท่ีผานมา   
          ตํ่าลง 133 38 
         ไมเปล่ียนแปลง 217 62 
          สูงข้ึน 0 0 
 รวม                  350 100.00 
ลักษณะการเดนิทาง   
          รถจักรยาน 0 0 
          รถจักรยานยนต 269 76.9 
          รถยนตสวนตัว 23   6.6 
          รถบรรทุก 0 0 
          รถโดยสารสาธารณะ 58 16.6 
 รวม                350 100.00 
การถือครองท่ีดิน   
          ไมมี 23   6.6 
           มี 327 93.4 
 รวม                 350 100.00 
จํานวนการถือครอง   
           นอยกวา 1 ไร 141 40.3 
           1-5 ไร 186 53.1 
           6-10 ไร 0 0 
           11-15 ไร 0 0 
           มากกวา 20 ไร 0 0 
 รวม                  350 100.00 

 
 ระยะเวลาของการอาศัยอยูในพื้นท่ีหมูบานปางหมู พบวา สวนใหญอาศัยอยูในพื้นท่ี
มากกวา 20 ปข้ึนไปรอยละ 80.3 ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวาคนในหมูบานเปนคนในพื้นท่ีเปนหลัก
รองลงมาคือ อาศัยอยูในระยะเวลา 16-20 ปรอยละ 10 อาศัยอยูในระยะเวลา 11-15 ป รอยละ 3.1 ตํ่า
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กวา 10 ปรอยละ 6.6 ซ่ึงจากการประมวลผลขอมูลการรับรูเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการรอยละ 93.40 มีสวนนอยท่ีไมเคยรับทราบขาวสารเกี่ยวกับโครงการรอยละ 6.60 และการ
รับรูขาวสารของโครงการฯ สวนใหญรับทราบจากคณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากชาวบาน รอยละ 83.4 รองลงมาคือ ผูนํา
ชุมชนรอยละ 10 (ตารางท่ี 7) 
ตาราง 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีอยูอาศัยและการรับรู 

ขาวสารของหมูบานปางหมู 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย   
           ตํ่ากวา 10 ป 23 6.6 

 11 – 15 ป 11 3.1 
 16-20 ป 35 10 
 มากกวา 20 ปข้ึนไป 281 80.3 

 รวม       350 100.00 
การรับทราบขาวสาร   

  เคย 327 93.4 
ไมเคย 23   6.6 

 รวม       350 100.00 
ประเภทของขาวสาร   

หนังสือพิมพ  ,แผนพับ  ,โปสเตอร 0 0 
วิทยุทองถ่ิน 0 0 
คณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

292 83.4 

ผูนําชุมชน 35 10 
 รวม       350 100.00 
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4.3.2 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

         4.3.2.1 การใชประโยชนท่ีดิน  
สภาพปจจุบันและแนวโนมในการใชท่ีดิน แผนพัฒนาพ้ืนท่ี ผังเมืองรวมและการกําหนด

พื้นท่ีเฉพาะ (แมจะไมมีโครงการกอสราง) 
           ปจจุบันสภาพการใชประโยชนดานท่ีดินของหมูบานปางหมู สวนใหญ จะใชพื้นท่ีในการ
ปลูกพืช อาทิ เชน ถ่ัวเหลือง กระเทียม งา ขาวโพด และเล้ียงสัตว ซ่ึงมีท้ัง โคและกระบือ อาณาเขต
ของหมูบานยังครอบคลุมพื้นท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทรซ่ึงเปนพื้นท่ีปาท่ีชาวบานเขาไปใช
ประโยชน เชน หาของปาจําพวกเห็ด หนอไม เปนตน  ลักษณะท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินของประชากร
ในหมูบาน จะเปนการถือครองที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือโฉนดบางสวน สวนใหญเปนลักษณะใบ 
ส.ค.1 และใบน.ส.3 ประมาณรอยละ 90 เอกสารสิทธ์ิท่ีเปนโฉนดจะเปนท่ีอยูอาศัยและท่ีนา หมูบาน
ไมไดอยูในเขตพ้ืนท่ีปา ประชากรในหมูบานประมาณรอยละ 20 เปนคนจากพ้ืนที่อ่ืนท่ีมาทํางาน 
และในครอบครัวหนึ่งๆ จะมีท่ีไรประมาณครอบครัวละ 1-2 ไรตอครอบครัว การถือครองท่ีนาเปน
ไรตอหลังคาเรือนโดยเฉล่ีย คิดเปน 10:2 หลังคาเรือน สวนใหญท่ีมีท่ีนาเปนของตัวเอง การใช
ประโยชนท่ีดินอ่ืนๆ ของหมูบานนอกเหนือจากการปลูกสรางท่ีอยูอาศัยและทําการเกษตรแลว ยังมี
การใหเชาพื้นท่ีต้ังเสาสงคล่ืนโทรศัพทของบริษัทเอกชน  
ตาราง 8 จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือนท่ีทําการเกษตร และเนื้อท่ีทําการเกษตรจําแนกตามอําเภอ/

กิ่งอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. 2545 

ลําดับ 
อําเภอ/ก่ิง
อําเภอ 

จํานวนหมู 
บานทั้งสิ้น 

จํานวนหมูบาน
ทําการเกษตร 

จํานวนครัวเรือน
ทําการเกษตร 

จํานวนเน้ือที่ทํา
การเกษตร ( ไร ) 

1 
เมือง

แมฮองสอน 
68 68 6,107 56,831 

2 ขุนยวม 40 40 3,287 26,143 
3 ปาย 58 58 4,895 42,940 
4 แมสะเรียง 72 72 9,044 63,428 
5 แมลานอย 65 65 5,328 72,776 
6 สบเมย 53 53 6,066 72,255 
7 ปางมะผา 38 38 2,973 32,721 

รวม 394 394 37,700 367,094 

ท่ีมา: รายงานการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน. สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545
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ภาพ 5 แผนที่แสดงการใชดนิตําแหนงพิกัดสถานีและเสารับน้ําหนักสายเคเบิ้ล 

ที่มา: ที่มาบริษัท ปาย เคเบิล้ ทรานสปอรต จํากัด,2550 
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ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในดานการใชประโยชนท่ีดิน  
 

 จากการสนทนากลุมยอย ผูสนทนาท่ีเปนผูนําชุมชนท่ีเปนทางการ เชน กํานันผูใหญบาน 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน และผูนําท่ีไมเปนทางการ เชน กลุม
ผูสูงอายุ ผูนําทางศาสนาและกลุมเกษตรกร พบวา หากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอนอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีอยู การถือครองที่ดิน วิถีชีวิต จากวิถี
ชีวิตแบบเกษตรกรรมไปเปนวิถีชีวิตแบบเมือง เม่ือมีความเจริญเขามาสูหมูบานมากข้ึน เนื่องจากมี
การขายท่ีดินใหกับคนตางถ่ิน อาจมีการกอสรางตึก ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดการผันแปรจากชุมชน
เกษตรกรรมไปเปนชุมชนเมือง เพราะในปจจุบันพื้นท่ีกวารอยละ 50 ไดถูกนายทุนตางถ่ินกวานซ้ือ
ไปเพื่อสรางรีสอรท สรางส่ิงปลูกสรางท่ีเปนตึกตางๆ มากมายจํานวนนายทุนมีการกวานซ้ือท่ีดิน
มากข้ึน ชุมชนโบราณถูกบุกรุกโดยไมรูตัว ลักษณะสภาพพ้ืนท่ีทํากินอาจจะลดลงบางแตไมมาก
เนื่องจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรอยูหางจากพื้นท่ีลงเสาพ้ืนท่ีทํากินไมนาจะกระทบโดยตรง  
 ในดานสภาพพื้นท่ีสาธารณะประโยชนเชนสนามเด็กเลน ลานกีฬา มีระยะหางจากตัวสถานี
มากไมนาจะเกิดผลกระทบเทาไหร พื้นท่ีปาตนน้ําและปาใชสอยอาจไมเกิดผลกระทบโดยตรง
เนื่องจากพ้ืนท่ีลงเสาและสถานีอยูในเขตของอุทยานการเขาไปทําการกอสรางทางกรมอุทยานตอง
ดูแลเปนอยางดี ดังนั้นจึงอาจไมเปนผลเสียมากมายนัก การสนทนายังระบุปญหาเพิ่มเติมอีกวา              
ถ าการใชพื้น ท่ีกอสร าง เสาและสถานีจะตอง เ สียพื้น ท่ีป าไมมาก  อยากให ทํ าการวิจั ย
ทรัพยากรธรรมชาติวาจะกระทบกับอะไรบาง ในเร่ืองของประชากรจะมีความกังวลในเร่ืองการเปด
พื้นท่ีมากข้ึน พื้นท่ีปาถูกบุกรุกมากข้ึนเนื่องจากไมมีท่ีอยูและอาจมีการบุกรุกเพื่อการพาณิชยมากข้ึน 
พื้นท่ีท่ีทําประโยชนเพื่อการยังชีพของตนเองอาจจะเสียหายไปรวมท้ังพื้นท่ีใกลเคียงการกอสราง 
อาจจะไดรับความเสียหาย เพราะถามีการตัดถนนผานไปยังพื้นท่ีกอสราง พืชไรพืชสวนท่ีลงไวก็จะ
ไดรับความเสียหาย และกลัวอันตรายในขณะท่ีไปทํางานในไร ไปหาของปา โดยอาจจะมีรังสีท่ีมี
ผลตอรางกายมนุษยท่ีอาจทําใหเปนหมันได และเกรงวาพื้นท่ีท่ีใชทําโครงการจะทําใหหนาดินสวน
อ่ืนๆ มีผลกระทบโดยอาจจะเส่ือมสภาพและไมสามารถปลูกพืชไดอีก 
 
ผลกระทบเชิงบวกจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานการใชประโยชนท่ีดิน 
 

 กลุมผูเขารวมสนทนาสวนใหญไมแสดงความคิดเห็นดานการใชประโยชนท่ีจะกอใหเกิด
การใชประโยชนทางบวกโดยตรง และไดกลาวถึงการพัฒนานโยบายของทางจังหวัดท่ีตองการใหมี
การพัฒนาข้ึนไปทางดานตอนเหนือของจังหวัด เปนการดี เนื่องจากจะไดเกิดการพัฒนาและ
ทันสมัยมากข้ึนในหลายๆ ดาน หมูบานปางหมูปจจุบัน คอนขางเปนสังคมเมือง การใชท่ีดินในทาง
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เกษตร จะคอยๆ เร่ิมหายไป เนื่องจากประชาชนบางสวนเร่ิมเขาไปรับจางเปนแรงงานในตัวเมือง
มากกวา กรณีถามีโครงการถามีผลกระทบตอท่ีดินของตนก็ไมนาจะเกิดปญหา แตตองไดรับการ
ชดเชยอยางเต็มท่ี ในสวนของปญหาของพื้นท่ีปาตนน้ําและปาใชสอยน้ัน เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ดูแลและกํากับปจจุบันการเขาไปในปาคอนขางยาก การดูแลกรณีถาเกิดปญหาตองใหทางอุทยาน
ดูแลและจัดการเอง สวนใหญชาวบานไมคอยจะเขาไปยุงมากมายนักโดยถือวาเปนหนาท่ีของรัฐ
ทางชาวบานก็เพียงแตไมไปทําลายและกาวกายในพื้นท่ีเนื่องจากพื้นท่ีปาควรอนุรักษและรักษาไว
ใหดีท่ีสุดชาวบานจะชวยดูแลทางออมเทานั้นชาวบานยังกลาวอีกวา เขารักปารักน้ําเหมือนกันแตถา
ความเจริญเขามาทําใหเขามีกินเขาก็พรอมท่ีจะรับ 

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังใน
ระดับปญหาในปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ ในดานการใชประโยชนท่ีดิน สรุป (ตารางท่ี 9)  

ตาราง 9 แสดงระดับผลกระทบดานการใชประโยชนท่ีดนิ  

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ 

การใชประโยชนจากท่ีดิน 
  X        SD ระดับ

ปญหา 
  X       SD ระดับ

ปญหา 

t-test 

สภาพท่ีอยูเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
(การถือครอง การอพยพ) 1.13      0.93 นอย 0.55    2.11 นอยมาก  
สภาพพื้นท่ีทํากิน 0.93      0.87 นอย 0.24    1.89 นอยมาก  
สภาพพื้นท่ี
สาธารณประโยชน 1.00      0.93 นอย 0.50    2.17 นอยมาก  
สภาพพื้นท่ีปาตนน้ํา 1.09      0.86 นอย 0.87    2.21 นอย  
สภาพพื้นท่ีปาใชสอย 1.17      0.80 นอย 0.79    2.05 นอย  

รวม 1.06      0.85 นอย 0.59    1.97 นอยมาก -11.287* 
* P   < .05 
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จากตาราง 9 แสดงระดับผลกระทบดานการใชประโยชนจากท่ีดินท้ังในระดับปญหา
ปจจุบัน และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา ปจจุบันปญหา
ดานใชประโยชนจากท่ีดินอยูในระดับปญหานอย ( X = 1.06) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา  
ทุกรายการมีปญหาในปจจุบันระดับนอยเชนกัน สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา 
ผลกระทบเปนเชิงบวกในระดับนอยมาก ( X = 0.59) และเม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา สภาพท่ี
อยู เกิดการเปล่ียนแปลง  (การถือครอง  การอพยพ )  สภาพพื้น ท่ี ทํากิน  และสภาพพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน มีผลกระทบเชิงบวกในระดับนอยมาก นอกน้ันมีผลผลกระทบเชิงบวกในระดับนอย
และเม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาในปจจุบันกับระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงแสดงวาปญหาดานการใชประโยชนจากท่ีดินท่ีมีอยูใน
ปจจุบันจะลดลงหากมีการกอสรางระบบขนสงตามโครงการนี้ 
 

4.3.2.2 น้ําและการใชน้ํา    
 

     สภาพปจจบัุนและแนวโนมในการใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค คมนาคม การเกษตร 
อุตสาหกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

    การใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ภายในหมูบานปางหมูไดรับประโยชนจากการติดต้ัง
น้ําประปาหยอดเหรียญหมูบานราคาลิตรละ 50 สตางค ตอลิตร ภายในหมูบานยังมีการใชน้ําประปา
จากการประปาสวนภูมิภาค บางสวนมีการนําเคร่ืองกรองมากรองรับประทาน สวนน้ําท่ีใชสําหรับ
การบริโภคนิยมรับประทานน้ําบรรจุถัง โดยมีคาใชจายมัดจํา 1 ถังในราคา 100 บาท ในชวงฤดูฝน
ชาวบานก็จะนําน้ําฝนมารับประทานแตจะมีเคร่ืองกรองกอนนํามาบริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝนตองมี
ภาชนะท่ีสะอาดและสังกะสีท่ีใชตองมีลักษณะใหมเพื่อไมใหมีสนิมปนมากับน้ําท่ีไดและ
นอกเหนือจากนั้นชาวบานยังใชน้ําในตนน้ําหวยฝายคอและน้ําแมสะงาในการใชอุปโภค เชน ซักผา 
ทําความสะอาดตางๆ ภายในครัวเรือน สวนน้ําท่ีใชในการเกษตรไดแก น้ําในแมน้ําปายซ่ึงเปน
แมน้ําสายใหญ ถึงแมจะมีการกอสรางชาวบานคาดวาอาจจะไมเกิดผลกระทบในดานการใชน้ํา
เพราะสถานีกับแหลงน้ําหางไกลกัน ปจจุบันการใชน้ําบอต้ืนลดนอยลงเนื่องจากคุณภาพน้ําไมมี
สุขอนามัยเทาท่ีควร เพราะการปลูกบานและหองน้ําอยูใกลกับบอน้ําต้ืนชาวบานจึงไมคอยนิยมท่ีจะ
บริโภคแตยังมีการใชในกิจกรรมอ่ืนๆ บางบานก็จะปดบอน้ําต้ืนไวโดยไมถมเน่ืองจากมีความเช่ือวา
จะขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือ จากการเลาเร่ืองราวของโครงการพัฒนาในหมูบานท่ีผาน
มา ซ่ึงหากมีการขุดเสาไฟฟาบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีตนน้ําจะกระทบตอน้ําท่ีใชในหมูบาน คือ น้ําจะ
มีสีแดง ขุน ไมสามารถใชประโยชนได แตถาเปนการเกษตรก็ไมมีปญหาเพราะชาวบานไมไดนําน้ํา
จากลําน้ําปายมาบริโภคโดยตรง  
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ตาราง 10 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากแหลงน้ําในดานการทําการเกษตร จําแนกชนิดของ
แหลงน้ําและอําเภอ/กิ่งอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ.2545 

จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าในดานการทํา
การเกษตร 

ลําดับ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ 

จํานวน
ครัวเรือน
ทั้งสิ้น บาดาล/บอ

ตอก/บอ
เจาะ 

บอนํ้าต้ืน 
สระน้ํา 

(100 ตรว. 
ขึ้นไป ) 

อางเก็บ
นํ้า 

หนอง 
บึง 

1 เมืองแมฮองสอน 8,480 591 487 1 804 447 
2 ขุนยวม 3,403 108 105 161 197 0 
3 ปาย 5,543 186 138 420 283 246 
4 แมสะเรียง 10,448 161 418 542 681 698 
5 แมลานอย 5,511 207 219 30 159 447 
6 สบเมย 6,365 334 312 153 537 85 
7 ปางมะผา 3,045 118 480 43 134 60 

รวม 42,795 1,705 2,159 1,350 2,795 1,983 

ท่ีมา: รายงานการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545 
 
ตาราง 11 จํานวนแหลงน้ํา จําแนกตามชนิดของแหลงน้ํา และอําเภอ/กิ่งอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

พ.ศ.2545 

ลําดับ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
บอบาดาล/ 

บอตอก/ 
บอเจาะ 

บอนํ้าต้ืน 
สระน้ํา 

(100 ตรว. 
ขึ้นไป ) 

อางเก็บนํ้า หนอง บึง 

1 เมืองแมฮองสอน 94 507 8 20 12 
2 ขุนยวม 40 260 8 13 8 
3 ปาย 66 548 42 12 10 
4 แมสะเรียง 362 722 65 19 14 
5 แมลานอย 65 168 132 5 67 
6 สบเมย 111 140 32 8 29 
7 ปางมะผา 13 41 3 7 2 

รวม 751 2,386 290 84 142 

ท่ีมา: รายงานการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545 
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ตาราง 12 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน และครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช จําแนกตามอําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. 2545 

จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
ลําดับ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ 

ทั้งสิ้น ที่มีประปาใช ทั้งสิ้น ที่มีประปาใช 
68 33 8,480 4,149 

1 เมืองแมฮองสอน 
100.00 48.53 100.00 48.93 

40 20 3,403 1,655 
2 ขุนยวม 

100.00 50.00 100.00 48.63 
58 44 5,543 3,821 

3 ปาย 
100.00 75.86 100.00 68.93 

72 41 10,448 5,151 
4 แมสะเรียง 

100.00 56.94 100.00 49.3 
65 25 5,511 2,232 

5 แมลานอย 
100.00 38.46 100.000 40.5 

53 29 6,365 2,673 
6 สบเมย 

100.00 54.72 100.00 42 
38 13 3,045 806 

7 ปางมะผา 
100.00 34.21 100.00 26.47 

394 205 42,795 20,487 
รวม 

100.00 52.03 100.00 47.87 

ท่ีมา: รายงานการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545 
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ตาราง 13 จํานวนหมูบานท่ีมีแหลงน้ํา จําแนกตามชนิดของแหลงน้ํา และอําเภอ/กิ่งอําเภอ จังหวัด
แมฮองสอน พ.ศ.2545 

จํานวนหมูบานที่มีแหลงนํ้า 

ลําดับ อําเภอ/ ก่ิงอําเภอ 
จํานวน
หมูบาน
ทั้งสิ้น 

บอบาดาล/ 
บอตอก/ 
บอเจาะ/ 

บอนํ้า
ต้ืน 

สระน้ํา 
(100 ตรว. 
ขึ้นไป ) 

อางเก็บ
นํ้า 

หนอง 
บึง 

1 เมืองแมฮองสอน 68 28 28 7 18 9 
2 ขุนยวม 40 14 17 6 5 2 
3 ปาย 58 25 28 14 10 7 
4 แมสะเรียง 72 29 38 13 14 12 
5 แมลานอย 65 14 27 6 5 9 
6 สบเมย 53 8 13 10 8 4 
7 ปางมะผา 38 5 10 2 4 2 

รวม 394 123 161 58 64 45 

ท่ีมา: รายงานการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน.สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545 
 

ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานน้ําและการใชน้ํา 
 

ผูรวมประชุมความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไมนาจะมีผลกระทบอะไรมากนัก
เนื่องจากจุดท่ีต้ังเสาและสถานีของโครงการอยูคนละทิศกับสายน้ําหลักคือน้ําปายท่ีใชในการเกษตร
เทานั้น ปจจุบันการใชสารเคมีเร่ิมมีมากข้ึนน้ําเร่ิมมีสารเคมีปนเปอน เนื่องจากคนอําเภอฝางและ แม
อายเขามาใชพื้นท่ีปลูกสมและใชสารเคมีมาก ทําใหคุณภาพน้ําลําน้ําปายอาจจะลดลงบางแตไมมาก
นัก เบ้ืองตนการกอสรางชาวบานกลัววา ในฤดูฝนกรณีท่ีเกิดดินถลมอาจเกิดตนไมหรือเศษวัสดุ
ไหลมาขวางทางนํ้าทําใหกระทบตอพื้นท่ีการเกษตรท่ีอยูใกลเคียงลําน้ําปาย การกอสรางท่ีจะเกิดข้ึน
อาจสงผลตอการใชน้ําดื่มอุปโภคบริโภคบาง เนื่องจากอาจมีสารพิษหรือส่ิงเจือปนท่ีมาจากการ
กอสรางและอาจมาจากการท้ิงขยะน้ําเสียของคนงานตามบานพักคนงานท่ีไหลลงพื้นดิน เศษหิน 
เศษดินและเศษวัสดุชะลางมากับน้ําภายในหมูบาน อาจสงผลใหเกิดการสะสม ปนเปอนจากเศษ
ตางๆ ทําใหน้ําไมสามารถใชการไดหรืออาจจะไหลลงสูพื้นท่ีทํากินของชาวบานเนื่องจากการ
กอสรางอยูบริเวณบนดอยสูงจะตองมีท่ีพักคนงานและการท้ิงของเสียเปนไปไดงาย เพราะไมมีการ
ควบคุมดูแลตลอดเวลา น้ําเสียเหลานั้นอาจซึมลงในดินและแทรกมาในนํ้าท่ีชาวบานใช แตปญหา
ดังกลาวมีผลกระทบกับชาวบานนอยมาก เนื่องจากปจจุบันชาวบานไมไดใชน้ําบอต้ืนในการ
บริโภคและอุปโภคจึงไมคอยมีความกังวลมากนัก แตจะกังวลในกรณีท่ีน้ําเสียซึมลงดินทําให
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คุณภาพดินเสียไมสามารถปลูกพืชได และถามีการปนเปอนของสารเคมีทางสาธารณะสุขจะตองมี
การจัดการอยางเปนระบบจึงทําใหชาวบานลดความกังวลลง กรณีท่ีอาจเกิดปญหาการแยงการใชน้ํา
ระหวางชาวบานกับโครงการเปนไปไดนอยเนื่องจากชาวบานใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค
อัตราการใชน้ําจะแยกกันระหวางชาวบานกับโครงการ ชาวบานเช่ือวาไมนาจะเกิดผลกระทบอะไร
ถาโครงการมีการสรางอางเก็บน้ําเอง และในหมูบานก็มีอางเก็บน้ําหวยฝายคอท่ีสามารถทดแทน
การใชน้ําในฤดูแลง สวนพื้นท่ีทําการเกษตรสวนใหญจะผันน้ําจากลําน้ําปาย มาใชจึงไมนาจะ
เกิดผลกระทบมาก   
ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานน้ําและการใชน้ํา 
 ผูเขารวมสนทนาไดรวมกันวิเคราะหผลทางดานน้ําและการใชน้ําคือ การใชน้ําของชาวบาน
โดยตรงอาจมีผลกระทบนอยเนื่องจากชาวบานใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคในการบริโภคและ
อุปโภค การจัดสรรน้ําในหมูบานคอนขางไมมีปญหาจํานวนแหลงน้ําในการเกษตรก็จะใชจากลําน้ํา
ปายเปนหลัก ในบางสวนก็อาจจะใชจากอางเก็บน้ําใกลเคียงเบ้ืองตนความกังวลในสวนนี้มีนอยมาก
ในการกอสรางโครงการอาจจําเปนตองใชน้ําเปนสวนประกอบในการกอสราง ซ่ึงแหลงน้ําท่ีใกล
หมูบาน คือ ลําน้ําปาย ทางบริษัทอาจจะมีการสรางอางเก็บน้ําเฉพาะ เพื่อใชดําเนินการกอสราง  
และเม่ือเสร็จส้ินการกอสราง อางเก็บน้ําดังกลาวจะเปนประโยชนตอชาวบานในการกักเก็บน้ํา
สํารอง หรือปลอยท้ิงไวใหกลายเปนแหลงเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติและอาจพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวไดในอนาคต 

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาใน
ปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ โดยดานน้ําและการใชน้ํา สรุป (ตารางท่ี 14) 
ตาราง 14 แสดงระดับผลกระทบดานน้าํและการใชน้ํา 

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ 

แหลงน้ําและการใชน้ํา 
X      SD ระดับ

ปญหา 

X       SD ระดับ
ปญหา 

t-test 

แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 1.17  0.78 นอย 0.61    1.61  นอยมาก  
ปริมาณการใชน้ํา 1.40  0.90 นอย 0.57    2.07 นอยมาก  
คุณภาพของแหลงน้ํา 1.20  0.90 นอย 0.29    1.82 นอยมาก  

รวม 1.26  0.84 นอย 0.49    1.72 นอยมาก -13.007* 
* P   < .05 
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จากตารางท่ี 14 แสดงระดับผลกระทบดานแหลงน้ําและการใชน้ํา ท้ังในระดับปญหา
ปจจุบัน และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา ปจจุบันปญหา
ดานแหลงน้ําและการใชน้ําอยูในระดับปญหานอย ( X = 1.26) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา 
ระดับปญหาในปจจุบันอยูในระดับนอยทุกเร่ือง ไดแก แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ปริมาณการ
ใชน้ํา และคุณภาพของแหลงน้ํา สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ระดับปญหาอยูใน
ระดับนอยมาก ( X = 0.49) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับปญหาอยูในระดับนอยทุกเร่ือง
เชนกัน เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาในปจจุบันกับระดับปญหาในอนาคต พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาปญหาเกี่ยวกับแหลงน้ําและ
การใชน้ําจะลดลงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน   
 

4.3.2.3 การคมนาคม      
 

สภาพปจจุบันและแนวโนมในการสัญจร เดินทางติดตอส่ือสาร 

ภายในหมูบานปางหมูมีการสรางถนนคอนกรีต  ซ่ึงสามารถใชประโยชนเพื่อการ
ติดตอส่ือสารภายในหมูบานไดเปนอยางดี ถนนกอนเขาหมูบานเปนถนนทางหลวงหมายเลข 1095 
ลักษณะท่ีลาดยาง ทางแยกเขาภายในหมูบานเปนพื้นคอนกรีตบางสวนมีลักษณะท่ีชํารุดบางแต
สามารถเดินทางไปมาไดอยางสะดวก ถนนภายในหมูบานมีขนาดคอนขางแคบแตพอใหรถสามารถ
วิ่งสวนกันได สวนใหญการคมนาคมในหมูบานและระหวางหมูบานใกลๆ จะใชรถมอเตอรไซค
เปนสวนใหญ และรถยนตจะใชในกรณีท่ีมีการเดินทางไกลๆหรืออาจใชบริการรถโดยสาร
สาธารณะ ซ่ึงจะมีรถท่ีผานเขาออกหมูบานไปยังหมูบานตางๆ โดยจะมี 2 เวลา คือ 7.00 น.และ 
16.00 น. การเดินทางไปยังตัวเมืองหรือจังหวัดเชียงใหมจะมีรถเมลผานทุกๆ 2-3 ช่ัวโมง และจะ
หมดประมาณ 16.00 น. การคมนาคมเปนไปดวยความสะดวกสามารถเดินทางไดอยางรวดเร็วและ
ติดตองายเนื่องจากหมูบานอยูติดถนนใหญและอยูกอนเขาตัวเมืองแมฮองสอน (กรณีท่ีมาจากอําเภอ
ปาย) สวนการขนสงสินคาทางการเกษตรก็จะใชรถยนตเปนหลักในการขนสงสินคาไปจําหนายท้ัง
ในตัวเมืองเชียงใหมและแมฮองสอน ในการเดินทางการไปทําไรทํานาก็จะใชรถจักรยานยนตใน
การเดินทางเปนหลักเพราะคอนขางสะดวกและงายตอการจอด  
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ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในดานการคมนาคม 

จากการสนทนากลุมกลาวถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน คือใน
ระหวางการกอสรางไมจําเปนตองใชเสนทางขนสงถนนภายในหมูบาน แตจะใชถนนสายหลัก
มากกวา ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการคมนาคมอาจจะมีบางคือตองระวังรถมากข้ึน การสัญจร
ภายนอกหมูบานอาจจะตองระมัดระวังสูง การคมนาคมภายในหมูบานเองอาจจะไมกังวลเร่ืองการ
ทรุดและพังทลายเพราะรับน้ําหนักไมไหวเนื่องจากไมมีจํานวนรถท่ีมีขนาดน้ําหนักมากผานเขาออก
เนื่องจากการเดินทางของโครงการกอสรางจะใชถนนสายหลักท่ีผานเขาในอําเภอเมืองแมฮองสอน
มากกวา กรณีท่ีตองผานเสนทางบางสวนเชนพื้นท่ีทําการเกษตรของชาวบาน ถนนเสนตัดผานไป
ทําไรนา อาจทําใหถนนทรุดไดหรืออาจทําใหพื้นท่ีถนนสกปรกชํารุดมากข้ึนยากตอการเดินทางไป
ไรนา ถามีการใชถนนบอยๆอาจจะมีการทรุดได ซ่ึงในอนาคตชาวบานจะเดือดรอน อีกท้ังอาจมี
เสียงดังจากการขนสงอุปกรณของการกอสรางทําใหเปนท่ีรบกวนเวลาท่ีชาวบานอยูบาน เนื่องจาก
กลุมแมบานจะตองใชเวลาอยูบานเปนสวนใหญจึงคาดการณไววา นาจะมีเสียงดัง ซ่ึงอาจทําใหเสีย
สุขภาพจิต และสมาธิในการทํางาน และปญหาฝุนควันอาจจะกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพอนามัย
ของคนในหมูบาน แตทางกลุมแมบานก็ไมมีปญหาอะไรมาก ถามีการดูแลและเอาใจใสของ
เจาหนาท่ีโครงการและอํานวยความสะดวกมีการทําถนนใหดีข้ึนกอนการกอสรางกลาวคือทําใหอยู
ในสภาพท่ีแข็งแรงทนตอการคมนาคมท่ีหนักได และการขนสงวัสดุกอสรางผานไปยังบริเวณพื้นท่ี
ทําการเกษตร หากมีการกอสรางจริงจําเปนตองขยายพ้ืนท่ีและเปดพื้นท่ีใหม ซ่ึงอาจจะไปตกใน
พื้นท่ีทํากินของชาวบาน เพื่อความตองการในการสรางถนน ชาวบานจึงมีความกังวลเร่ืองถนน
ทางผานไปไรนาไมสามารถรองรับน้ําหนักรถบรรทุกขนาดใหญ เพราะถนนเปนสภาพดินแดง
รองรับน้ําหนักของรถไดนอย  หากมีน้ําหนักเกินจะสงผลใหถนนเกิดการชํารุด และไมสามารถใช
การได 

กลุมผูสนทนาใหความคิดเห็นเร่ืองการขยายถนนพ้ืนท่ีท่ีผานสวนไรนาของชาวบานการใช
พื้นท่ีในการคมนาคมที่เพิ่มข้ึนซ่ึงจะตองรุกลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีของชาวบาน ซ่ึงบริษัทฯจะตองจาย
คาชดเชยคาเสียหายใหกับชาวบาน ความกังวลเร่ืองความปลอดภัยของคนในชุมชนในระหวางการ
กอสรางและความปลอดภัยเร่ืองสุขภาพ เชน การเกิดฝุนละอองท่ีมีผลกระทบกับเด็กในหมูบาน
รวมถึงความกังวลเร่ืองเสียงรบกวนจากเฮลิคอปเตอรในการขนสงวัสดุการกอสรางอาจเกิดเสียง
รบกวนเด็กท่ีกําลังเรียนหนังสืออยูในโรงเรียน 
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 ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานการคมนาคม 
 

ผูสนทนาใหความคิดเห็นโดยรวม คือการเปล่ียนแปลงในดานดีหากมีการกอสรางกระเชา
ลอยฟา คือ ทําใหยนระยะเวลาในการเดินทาง และสามารถเดินทางไดสะดวกข้ึน การคมนาคมใน
พื้นท่ีสะดวกข้ึน สามารถเดินทางระหวางจังหวัดไดอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลา ในกรณีท่ีมีการ
เจ็บปวยหรือการทําธุระท่ีตองใชระยะเวลาการเดินทางนอย และทําใหการขนสงสินคาทางการ
เกษตรลดความเส่ียงท่ีจะเสียหายไดมาก และการเดินทางแบบกระเชานาจะมีผลดีเพราะมีความ
ปลอดภัยสูงกวาการเดินทางถนน 

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาใน
ปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ ดานการคมนาคม สรุป (ตารางท่ี 15)                    
 

ตาราง 15 แสดงระดับผลกระทบดานการคมนาคม 

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ 

สภาพการคมนาคม 
X        SD ระดับ

ปญหา 
 X        SD ระดับ

ปญหา 

t-test 

สภาพถนน 1.11     0.98 นอย 0.55    2.03 นอยมาก  
สภาพการจราจร 1.18     0.93 นอย 0.79    2.05 นอย  
ความสะดวกในการสัญจร
ติดตอ 

0.97     0.91 
นอย 

0.86    1.96 
นอย  

ความปลอดภยัในการคมนาคม 1.05     0.90 นอย 0.79    1.49 นอย  
รวม 

1.08     0.90 
นอย 

0.75    1.74 
นอยมาก 

-
13.301* 

* P   < .05 
 

จากตารางท่ี 15 แสดงระดับผลกระทบดานสภาพการคมนาคม ท้ังในระดับปญหาปจจุบัน 
และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา ปจจุบันปญหาดาน
สภาพการคมนาคมอยูในระดับปญหานอย ( X  = 1.08) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับปญหา
ในปจจุบันอยูในระดับนอยทุกเร่ือง ไดแก สภาพถนน สภาพการจราจร ความสะดวกในการสัญจร
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ติดตอ และความปลอดภัยในการคมนาคม สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ผลกระทบ
เปนเชิงบวกในระดับนอยมาก ( X = 0.75) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับผลกระทบเปนเชิง
บวกในระดับนอยมากในเร่ืองสภาพถนน นอกนั้นเปนเชิงบวกในระดับนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ระดับปญหาในปจจุบันกับระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงแสดงวาผูตอบแบบสอบถามเช่ือวาระดับปญหาเกี่ยวกับการคมนาคมจะลดลง
เม่ือโครงการกอสรางเสร็จส้ินลง 
 

4.3.2.4 พลังงาน 
 

อัตราการใชไฟฟาปจจุบันหมูบานมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน บานปางหมูไมมีการใช
พลังงานอยางอ่ืนใชแตพลังงานไฟฟาอยางเดียว โดยจะใชไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแมฮองสอน            
ซ่ึงการไฟฟาท่ีแมฮองสอนไมคอยมีมาตรฐานเทาท่ีควร ถือไดวาเปนปญหาใหญของจังหวัด
แมฮองสอน ในการที่กระแสไฟฟามีไมเพียงพอ ทําใหมีการดับบอยครั้งโดยเฉพาะในชวงเดือน
มีนาคมถึงบานเดือนเมษายน เนื่องจากการไฟฟาแมฮองสอนท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากเข่ือนแมสะงามี
ไมพอจายใหกับประชาชนจังหวัดแมฮองสอนท่ีนับวันก็มีความตองการใชไฟฟามากข้ึน และใน
บางคร้ังทางจังหวัดแมฮองสอนแกปญหาโดยการดึงไฟฟามาจากอําเภอแมแตง อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหมเขามาใชในจังหวัด 
 
ตาราง 16 ความตองการพลังงานไฟฟาในเขตจังหวัดแมฮองสอน แยกตามอําเภอป 2546-2549 

ความตองการไฟฟา (เมกกะวัตต) 
ป 

งบประมาณ เมือง 
แมสะ
เรียง 

ขุนยวม 
แมลา
นอย 

สบเมย ปาย 
ปางมะ
ผา 

รวม 

2546 5.0 2.5 2.5 1.5 1.0 3.0 1.5 17.0 
2547 5.5 3.0 2.5 1.5 1.0 3.5 1.5 18.5 
2548 5.63 3.1 2.7 1.5 1.1 3.79 1.5 19.32 
2549 6.01 3.3 2.89 1.6 1.2 4.07 1.6 20.67 

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแมฮองสอน, 2546 (อางอิงโครงการกอสรางสายสงระบบ 115 
kVA ชวงสถานีไฟฟาแรงสูง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม-อําเภอปาย-อําเภอปางมะผา-อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน) 
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ตาราง 17 ผลการพยากรณความตองการใชไฟฟา ในเขตจังหวัดแมฮองสอนป พ.ศ. 2546 – 2559 

กําลังไฟฟา กําลังไฟฟา ปงบประมาณ 
เมกกะวัตต เพิ่ม (%) 

ปงบประมาณ 
เมกกะวัตต เพิ่ม (%) 

2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

17.0 
18.5 
19.32 
20.67 
27.70 
22.78 
23.92 
25.12 
26.38 
27.67 
29.08 
30.53 
32.06 
33.67 

6.25 
8.82 
4.43 
6.98 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 
2571 
2572 
2573 

35.35 
37.12 
38.97 
40.92 
42.97 
45.12 
47.37 
49.74 
52.23 
54.84 
57.58 
60.46 
63.48 
66.66 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแมฮองสอน, 2546 (อางอิงโครงการกอสรางสายสงระบบ 115 kVA ชวงสถานี
ไฟฟาแรงสูง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม-อําเภอปาย-อําเภอปางมะผา-อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน) 
ตาราง 18 สถิติผูใชไฟฟาของการไฟฟาจังหวัดแมฮองสอนและการไฟฟาในสังกัด 

ประเภทการใชไฟฟา จํานวน (ราย) 
จํานวนหนวย 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
จํานวนเงิน (บาท) 

ที่อยูอาศัยไมเกิน 150 หนวย 26,128 17,228,567 36,677,737.68 
ที่อยูอาศัยเกิน 150 หนวย 4,630 11,632,053 31,179,979.06 
กิจการขนาดเล็ก 1,631 8,449,979 24,568,135.78 
กิจการขนาดกลาง 37 4,172,967 11,899,668.42 
กิจการขนาดใหญ 0 0 0.00 
กิจการเฉพาะอยาง 11 3,857,786 9,673,414.23 
สวนราชการและองคกรไมแสวงหากําไร 675 10,963,302 27,661,863.00 
สูบน้ําเพื่อการเกษตร 11 34,985 86,245.50 
ไฟฟาชั่วคราว 254 506,611 2,336,301.41 

รวม 33,377 56,846,250 144,083,345.08 

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแมฮองสอน, 2546 (อางอิงโครงการกอสรางสายสงระบบ 115 kVA ชวงสถานี
ไฟฟาแรงสูง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม-อําเภอปาย-อําเภอปางมะผา-อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน) 
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ตาราง 19 รายละเอียดแหลงผลิตไฟฟาในจังหวัดแมฮองสอน 

กําลังผลิต (กิโลวัตต) 
โรงไฟฟา 

จํานวน
เคร่ือง 

หนวยละ รวมท้ังหมด 
จายได
จริง 

โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนผาบอง (กพพ.) 1 850 850 160 
โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนแมสะงา (กพพ.) 2 2,520 5,040 2,450 
โรงจักรดีเซล อ.เมืองแมฮองสอน (กฟภ.) 2 360 720 360 
โรงจักรดีเซลที่สถานีไฟฟาแมฮองสอน 
(กฟผ.) 6 1,000 6,000 3,000 

รวม 12,610 5,970 
ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแมฮองสอน, 2546 (อางอิงโครงการกอสรางสายสงระบบ 115 
kVA ชวงสถานีไฟฟาแรงสูง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม-อําเภอปาย-อําเภอปางมะผา-อําเภอเมือง                 
จังหวัดแมฮองสอน) 
 

ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในดานนี้หากมีโครงการกอสราง 

กลุมผูสนทนาแสดงความคิดเห็นวา  การใชไฟฟาและพลังงานในปริมาณมากจาก
โครงการฯทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และการใชพลังงานไฟฟาของโครงการอาจจะสงผล
ตอการเกิดมลภาวะ จากการสนทนากลุมชาวบานมีความคิดเห็นวาการสรางกระเชาลอยฟา ทําให
สูญเสียพลังงานไฟฟามากชาวบานอาจจะตองเสียคาไฟฟาท่ีมากข้ึน และถามีจํานวนคนข้ึนนอย
อาจจะเปนการสูญเสียพลังงานไฟฟาโดยเปลาประโยชน ผูรวมประชุมกลาวไปทิศทางเดียวกันถึง
กรณีท่ีไฟฟามีไมพอและไดแนะนําวาทางโครงการอาจจะตองหากระแสไฟฟามาทดแทนกรณีท่ี
กระทบตอการใชไฟฟาในพ้ืนท่ี หรือมีการจัดเตรียมไฟฟาสําหรับทางโครงการเอง การกอสราง
จําเปนตองใชไฟฟาในปริมาณมาก จึงอาจสงผลใหในตัวเมืองแมฮองสอนดับบอยซ่ึงจะตองดึง
ไฟฟาจากเชียงใหมมาใชในเบื้องตนการกอสรางอาจจะมีผลกระทบบางแตก็นาจะนอย เนื่องจาก
ทางโครงการแจงถึงการจัดการเรื่องกระแสไฟฟาใหกับชาวบานเปนอยางดี ผลกระทบของการใช
ไฟฟาปญหาดังกลาวเปนปญหาตอเนื่องท่ีแกไขยากชาวบานรูสึกเฉยๆ กับปญหานี้  
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ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานการใชพลังงาน 

โครงการจะใชพลังงานไฟฟาเปนตัวขับเคล่ือน ซ่ึงหากมีโครงการกระเชาลอยฟา จริงชาวบาน
คาดวาปริมาณการใชไฟฟาคงตองเพียงพอตอความตองการของชาวบานมากข้ึนเนื่องจากการเขามาของ
โครงการใหญการเล็งเห็นผลกระทบท่ีจะเกิดจะมองในมุมกวางซ่ึงอาจจะมีการเรงรีบแกไขอยางรวดเร็ว
การสํารองจากแหลงอ่ืนหรือการหาแหลงพลังงานทดแทนก็จะมีบทบาทและมีคนมองเห็นปญหาตรงนี้
มากข้ึน เนื่องจากเปนการกอสรางโครงการขนาดใหญมีผลตอภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกท้ัง
เปนจุดท่ีนาสนใจของหลายๆ ฝายการใหความสนใจเรื่องการกระแสไฟฟาทดแทนในจังหวัด
แมฮองสอนอาจจะแกไขไดถามีโครงการนี้ ซ่ึงอาจเปนผลพลอยไดชวยใหชาวบานมีไฟฟาใชตามความ
ตองการและมีสถิติไฟดับท่ีลดลง 
 

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาใน
ปจจุบันและผลกระทบถามีโครงการ ดานพลังงานไฟฟา สรุป (ตารางท่ี 20) 
 

ตาราง 20 แสดงระดับผลกระทบดานพลังงานไฟฟา 

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ 

พลังงานไฟฟา 
X       SD ระดับ

ปญหา 

X       SD ระดับ 
ปญหา 

t-test 

ความสม่ําเสมอของ
กระแสไฟฟา 

1.11      0.81 
นอย 

0.50     2.10 
นอยมาก  

ปริมาณของกระแสไฟฟา 1.05      0.85 นอย 0.23    1.90 นอยมาก  
คาไฟฟา 1.15      0.87 นอย 0.05    2.08 นอยมาก  

รวม 1.10      0.83 นอย 0.07    1.69 นอยมาก -9.497* 
* P   < .05 
 

จากตารางท่ี 20 แสดงระดับผลกระทบดานพลังงานไฟฟา ท้ังในระดับปญหาปจจุบัน  
และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา ปจจุบันดานพลังงาน
ไฟฟาอยูในระดับปญหานอย ( X = 1.10) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับปญหาในปจจุบันอยู
ในระดับนอยทุกเร่ือง ไดแก ความสม่ําเสมอของกระแสไฟฟา ปริมาณของกระแสไฟฟา  
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และคาไฟฟา สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ผลกระทบเปนเชิงบวกในระดับนอยมาก 
( X = 0.07) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับผลกระทบเปนเชิงบวกในระดับนอยมาก 
ทุกเร่ืองเชนกัน เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาในปจจุบันกับระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามเช่ือวาระดับปญหา
เกี่ยวกับการพลังงานไฟฟาท่ีมีอยูในหมูบานนี้จะลดลงเม่ือการกอสรางโครงตามโครงการเสร็จส้ิน
ลง 
 

4.3.3 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

4.3.3.1 เศรษฐกิจและสังคม 
 

   สภาพปจจุบันและแนวโนมในดานสภาพเศรษฐกิจสังคมในระดับชุมชน ครัวเรือน การ
รวมกลุมทางสังคม องคกรชุมชน กลุมท่ีอาจออนไหวจากโครงการ การรับรู ความคาดหวังเกี่ยวกับ
ประโยชนและความวิตกกังวล  

                 ปจจุบันหมูบานปางหมูมีกลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน 
และกลุมประชาคมหมูบาน การดํารงชีพของประชากรในหมูบานนั้น มีความหลากหลายอาชีพ           
แตสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย รับจางและบริการรับราชการและ วางงานฐานะ
และความเปนอยูของประชากรในชุมชนทองถ่ินมีสถานภาพพอกินพอใช อาชีพเกษตรกรรมปลูก
ขาว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง งา พริก การปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง โดยการปลูกพืชของแตละ
ครอบครัวข้ึนอยูกับการจับจองที่ดินของสมัยปูยาตาทวด การปลูกพืชจะมีการปลูกพืชหมุนเวียน
และจะเนนปลูกถ่ัวสลับกับพืชทางการเกษตร นอกเหนือจากรายไดหลักท่ีมาจากการรับจางยังมี
รายได ท่ีมาจากการขายสินคาทางการเกษตรจะมีรายไดจากการขายสินคาหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก งานตัดเย็บเส้ือไต เคร่ืองจักสาน และมีสินคาแปรรูปทางการเกษตร 
ไดแก น้ํามันงา ถ่ัวเหลือง เปนตน สวนหน้ีสินในหมูบาน เปนหนี้สินจากการกูยืมจากกองทุนเงิน
ลาน ธนาคารการเกษตรและสหกรณ และหนี้นอกระบบ การถือครองท่ีดินสวนใหญเปนการใช
พื้นท่ีเพื่อการเกษตรและท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีสวนใหญมีเอกสารสิทธ์ิมีบางสวนท่ีเปนท่ีไรนาสวนผลไม
จะเปนพื้นท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิ ปญหาท่ีมักเกิดจะเกิดจากการขายที่ดินของชาวบานใหคนอ่ืนเปนไป
ไดยากเนื่องจากเอกสารไมพรอมและขาดความเช่ือถือในการทําสัญญาระหวางผูซ้ือและผูขาย 
ความสัมพันธในชุมชนไมมีปญหาทุกคนอยูกันอยาง กลมเกลียว และมีความสามัคคีโดยเฉพาะการ
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ จะเห็นไดชัดเจนจากการรวมกันทําบุญและงานประเพณีทองถ่ินตางๆ 
ท่ีจัดข้ึนในหมูบาน เนื่องจากบานปางหมูเปนชุมชนขนาดใหญการปกครองเปนไปคอนขางลําบาก
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สังคมสวนใหญจะเนนความเขาใจกัน และความเกรงใจกันระหวางผูสูงอายุและเด็ก วิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวบานผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ความสัมพันธบุคคลซ่ึงกันและกัน
ภายในชุมชนและระหวางคนในชุมชนอ่ืนมีความเปนกันเอง เนื่องจากสังคมบานปางหมูเปนสังคมท่ี
มีความเกื้อหนุนและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ผูคนโดยท่ัวไปมีความปรองดองรักใครกลมเกลียวกัน 
บานปางหมูมีสถานภาพทางสังคมท่ีไมแตกตางกันมากนัก คนในชุมชนสวนใหญยึดถือปฏิบัติตาม
เกณฑ ขนบธรรมเนียมประเพณี เคารพและยอมรับผูท่ีมีอาวุโสกวา ปฏิบัติตามแบบสังคมดั้งเดมิของ
ทองถ่ินอยางเหนียวแนน ชุมชนบานปางหมูไดสรางรูปแบบของสังคมเปนของตนเอง โดยอาศัย
ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนแนวทาง ยกตัวอยางเชน การถือศีลนอนวัดของพอแกแมเฒาในวันพระ
การรวมแรงรวมใจกันของชาวบานท่ีจะไปชวยกันทําอาหารใหพอแกแมเฒาท่ีถือศีลในวัด
รับประทานโดยท่ีทุกคนมีจิตศรัทราตอพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด ชาวบานทุกคนมีความ
รวมมือรวมใจกันอยางมากโดยเฉพาะในชวงท่ีมีเทศกาลหรือประเพณีท่ีเปนไทยใหญทุกคนจะ
พรอมใจกันใสชุดไตอยางพรอมเพรียงกัน ปจจุบันสังคมภายนอกเร่ิมเขามามีบทบาท ทําใหเกิด
อาชีพท่ีหลากหลาย วิถีชีวิตเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเปนสภาพสังคมเมืองมากข้ึน นั่นก็เปนไปเพื่อความ
เทาทันและเหมาะสมตอสภาวการณของโลกปจจุบันมากกวา แตสังคมบานปางหมูก็ยังคงยึดถือและ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน 
 

ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในดานเศรษฐกิจและสังคม 

จากการสนทนากลุมยอยชาวบานปางหมูไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ดานสังคมและเศรษฐกิจในทองถ่ินวา โครงการดังกลาวอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตไปสู
สังคมเมืองมากข้ึน เชนจากการเพาะปลูก ทําสวน หากมีโครงการชาวบานอาจจะประกอบอาชีพอ่ืนแทน
โดยเฉพาะผูหญิงท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงการดํารงชีวิตแบบเดิมใหเปนสังคมเมืองมากข้ึน ซ่ึงอาจจะทําให
ลืมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม บทบาทของผูหญิงในหมูบานอาจจะมีมากขึ้น มีการเปล่ียนแปลงอาชีพจาก
แรงงานในภาคเกษตรไปสูภาคธุรกิจการทองเท่ียวและบริการ ความเจริญอาจทําใหวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบานบางอยางสูญหายไป รวมถึงความเช่ือหรือความเคารพในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือ ศาสน
สถาน สภาพความเปนอยูปจจุบันท่ีอยูอยางสงบ แวดลอมดวยธรรมชาติ กลัววาเสียงจะดังจากการ
กอสรางท่ีจะเกิดข้ึน อีกท้ังมีความกังวลเร่ืองสารพิษ สารเคมี สารปนเปอนในอากาศที่มาจากการ
กอสราง และตัวกระเชาเอง และ กังวลวาถามีนักทองเท่ียวหรือคนแปลกหนาเขามาในหมูบาน
เพิ่มข้ึนอาจจะมีปญหาขโมย อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการสัญจรผานหมูบาน ซ่ึงเดิมหมูบานอยูกันอยาง
เครือญาติโดยทั้งหมดมีความรวมมือกัน ทุกกลุมกลัววามีคนตางถ่ินเขามาอยูอาศัย การมีคนตางถ่ิน
เขามามากข้ึนทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชน มีความหนาแนนของประชากรเพ่ิมข้ึน การควบคุม
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หรือปกครองยากลําบาก อาจทําใหเกิดอาชญากรรม ปญหาสังคม ยาเสพติด อาจจะกลายเปนเมืองท่ี
มีแตชาวตางชาติ เหมือนอําเภอปาย เยาวชนอาจแตงกายเลียนแบบชาวตางชาติ ประเพณีการแตงชุด
ไตเร่ิมหายไป และชาวบานเกรงวาจะเกิดการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว ทําใหเกิดความขดัแยงใน
ชุมชน เนื่องจากตองการหาผลประโยชนและเห็นแกตัวมากข้ึน คนท่ีไดรับประโยชนไมใชคนใน
จังหวัดแมฮองสอน แตจะเปนกลุมผลประโยชนดานธุรกิจ ดานการใชแรงงานชาวบานมีความกังวล
วา เจาของโครงการอาจจะไมจางแรงงานในพื้นท่ีและมีคนนอกพ้ืนท่ีมาอยูสวนวิถีชีวิตของคนใน
หมูบานทุกกลุมกลาวไปในทิศทางเดียวกันวา การเขามาของโครงการไมสงผลมากนักตอการดํารง
ชีพของชาวบาน เนื่องจากชาวบานพรอมและมีความตองการที่จะเปล่ียนแตไมไดหมายถึงเปล่ียนไป
ทุกอยาง การปรับหรือเปล่ียนชาวบานยอมรับวาทุกคนทุกพื้นท่ีตองมีการปรับเปล่ียนรับส่ิงใหมๆ 
บางเพื่อการดํารงชีพท่ีดี ข้ึนแตทางกลุมก็ยังยึดท่ีจะเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริเหมือนเดิม แตการเปล่ียนแปลงก็จะตองดูวาเปล่ียนแบบไหนมากนอยแคไหนถา
กระทบถึงจารีต ประเพณีดั้งเดิมของชาวบานก็เปนไปไมได และการท่ีหมูบานมีงานท่ีมากข้ึนก็
อาจจะทําให เ ย าวชนท่ีออกไปทํางานนอกหมูบ านกลับมาทํางานในหมูบ านมาก ข้ึน                     
ดานความสัมพันธของคนในชุมชนกรณีท่ีมีโครงการหรือไมมีนั้นกลุมผูสนทนาใหความคิดเห็นวา
บานปางหมูเปนหมูบานท่ีมีความกลมเกลียวกันดังนั้นการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆไมมีผลวาจะ
มีโครงการหรือไม ชาวบานเคยทําอยางไรก็จะปฏิบัติตามนั้นโดยปจจัยภายนอกไมมีผลตอความเข็ม
แข็งของชุมชน  

  

ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากในดานเศรษฐกิจและสังคม 

ผลดีถามีการกอสรางโครงการฯ กลุมผูสนทนาใหความคิดเห็นวาในระหวางการกอสราง
ทางกลุมแมบานอาจมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึนจากการขายของใหคนงานมากข้ึน และกลุมวัยรุนและวัย
แรงงานก็จะไดมีอาชีพรับจางจากการกอสรางโดยอาจไปเปนกรรมกรรับจางซ่ึงเปนทางเลือกท่ี  
เปนหนทางท่ีจะมีรายไดเพิ่มข้ึน จํานวนของหนี้สินอาจจะลดลง เศรษฐกิจในหมูบานโตข้ึน               
และกิจกรรมท่ีหมูบานทําเชนศูนยการเรียนรูงานดานศิลปวัฒนธรรมตางๆ งานจักสานทองถ่ิน 
สามารถนําไปเผยแพรหรืออาจทําเปนสินคาประจําหมูบาน  สินคาของฝากท่ีจะสามารถนําเงินจาก
การจําหนายเขากลุมและปนสวนกันระหวางสมาชิกไดเร็วข้ึนทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ชาวบานท่ี
สูงอายุก็จะมีงานทําไมตองอยูบานเฉยๆ ทําใหมีการเปล่ียนแปลงในดานท่ีดี โดยเฉพาะจะทําให
รายไดเพิ่มข้ึนจากการมาของนักทองเท่ียว ทุกหมูบานในตําบลปางหมูจะไดรับประโยชนอีกท้ัง
ชาวบานยังสามารถเก็บคาเชาพื้นท่ีต้ังเสาท่ีอยูในพื้นท่ีของตนเองไดและเปนสวนหน่ึงท่ีจะทําใหมี



 
 

 
 

 
98 
 

รายไดท่ีเพิ่มข้ึน สวนพื้นท่ีการกอสรางสถานีสามารถมีรายไดจากภาษีท่ีจะเกิดในแตละปเพื่อนํามา
พัฒนาทองถ่ินไดอยางดี เด็กๆ ในหมูบานเกิดการเรียนรูใหมๆ ไมตองรอแตการเพาะปลูกอยางเดียว 
การเขามาของความเจริญในหลายๆ ดานมีผลตอการดํารงชีวิตและสังคมของชาวบานแนนอน ผลดี
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีโครงการ ชาวบานอาจจะมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึนจากการจําหนายผลิตภัณฑทางการ
เกษตรโดยท่ีไมตองรอเฉพาะชวงเทศกาลท่ีสําคัญหรือฤดูการทองเท่ียวเทานั้นเนื่องจากการจําหนาย
สินคาของชาวบานหลังจากการสงเสริมผลผลิตภายในชุมชน หรือ OTOP นั้นไมเปนผลชาวบานก็
ไมมีรายไดเพิ่มเติมจากการทําการเกษตร การเขามาของโครงการอาจจะทําใหชาวบานมีอาชีพท่ี
ม่ันคงและรายไดเพิ่มข้ึนสามารถชําระหนี้สินหรือภาระตางๆ ไดคลองตัวโดยท่ีไมตองไปทํางานท่ี
อ่ืน 

 
จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอคุณภาพ

ชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาในปจจุบันและ
ผลกระทบถามีโครงการ ดานเศรษฐกิจและสังคม สรุป (ตารางท่ี 21) 
 

ตาราง 21 แสดงระดับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ 

เศรษฐกิจและสังคม 
X         SD ระดับ

ปญหา 

X        SD ระดับ
ปญหา 

t-test 

อาชีพ 1.21     0.95 นอย 0.07    2.06 นอยมาก  
รายได 1.17     0.93 นอย 0.14    2.05 นอยมาก  
เงินฝากภาระหนี้สิน 1.17     0.90 นอย 0.13    1.69 นอยมาก  
ลักษณะการถือครองท่ีดิน 1.14     0.86 นอย 0.25    1.91 นอยมาก  
ความสัมพันธของคนใน
ชุมชน 

1.09     9.51 
นอย 

0.16   1.98 
นอยมาก  

การมีสวนรวมของชุมชน 1.20     0.91 นอย 0.28    1.90 นอยมาก  
การมีสวนรวมของชาวบาน 
กับกิจกรรมในชุมชน  1.00    0.90 นอย 0.01    2.68 นอยมาก  

รวม 1.14     0.89 นอย 0.09    1.26 นอยมาก -10.195* 
* P   < .05 



 
 

 
 

 
99 
 

 
จากตารางท่ี 21 แสดงระดับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับปญหาปจจุบัน 

และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา ปจจุบันดานเศรษฐกิจ
และสังคมอยูในระดับปญหานอย ( X = 1.14) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับปญหาใน
ปจจุบันอยูในระดับนอยทุกเร่ือง ไดแก อาชีพ รายได เงินฝากภาระหน้ีสิน ลักษณะการถือครองท่ีดิน
ความสัมพันธของคนในชุมชน  การมีสวนรวมของชุมชน การมีสวนรวมของชาวบานกับกิจกรรม
ในชุมชน สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ผลกระทบเปนเชิงลบในระดับ                  
นอยมาก ( X = 0.09) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับผลกระทบเปนเชิงบวกในระดับ           
นอยมากทุกเร่ืองเชนกัน เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาในปจจุบันกับระดับผลกระทบถามีโครงการฯ 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวากลุมตัวอยางมีความเห็นวาหากการ
กอสรางแลวเสร็จปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมจะลดลงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน    
 

4.3.3.2 สาธารณสุข 
 

สภาพปจจุบันและแนวโนมบริการสาธารณสุข การจัดสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม สถิติการ
เจ็บปวย โรคประจําถ่ิน ภาวะโภชนาการ โรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการ  

 ปจจุบันสถานบริการสาธารณสุขในหมูบานปางหมูมีสถานีอนามัย 1 แหง ความสามารถ
ในการใหบริการของเจาหนาท่ีมีไมพอเพียงกับจํานวนคน เนื่องจากมีคนอพยพเขามาทําการรักษา
เปนจํานวนมาก คนในหมูบานเองแทบจะไมไดเขาใชบริการเลย ปจจุบันมีเจาหนาท่ีประจําสถานี
อนามัยปางหมู จํานวน 4 คน การจัดการสุขาภิบาลหองน้ําและการจัดการของเสียอยูภายใตการดูแล
ของอบต.ปางหมู ปริมาณขยะมีประมาณ 2 ตันตอวัน ดําเนินการจัดเก็บในวันจันทร-ศุกรหมุนเวียน
ไปทุกหมูบาน โดยใหผูใชบริการซ้ือถุงขยะสีดําท่ีมีตราสัญลักษณอบต. ราคาหอละ 80 บาท นําไป
ท้ิงท่ีบอท้ิงอยูหางจากอบต.ประมาณ 5 กิโลเมตร ขนาดบอ 10x30 เมตร ใชวิธีกองท้ิงไวใหขยะแหง
แลวเผาอาทิตยละ 1 คร้ัง สถิติการเจ็บปวยหรือโรคประจําถ่ินไมมี ภาวะโภชนาการในหมูไมมี
ปญหา เนื่องจากเปนหมูบานท่ีคอนขางพัฒนาและมีความเปนสังคมเมืองสูงโรคประจําถ่ินหรืออัตรา
การเจ็บปวยไมมีใหเห็นสวนใหญจะเปนไขหวัด กรณีถาปวยมากๆ จะไปรักษาที่โรงพยาบาล
แมฮองสอน 
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ตาราง 22 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขแตละประเภท ของจังหวัดแมฮองสอน 

โรงพยาบาล 

อําเภอ จํานวน 
(แหง) 

จํานวน
เตียง 

ศูนย
สุขภาพ
ชุมชน 

สถานี
อนามัย
แมขาย 

สถานี
อนามัย
ท่ัวไป 

หนวย
ควบคุม

โรคติดตอท่ี
นําโดยแมลง 

มาลา 
เรีย

คลินิก 

เมือง 1 150 5 4 12 2 4 
แมสะเรียง 1 90 6 5 10 2 2 
ขุนยวม 1 30 4 3 7 1 2 
ปาย 1 60 3 2 9 1 1 

แมลานอย 1 30 4 3 7 1 2 
สบเมย 1 30 3 2 2 2 3 
ปางมะผา 1 30 2 1 4 1 1 
รวม 7 420 27 20 51 10 15 

ท่ีมา: รายงานประจําป 2549 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน, กุมภาพันธ 2550 
 
ตาราง 23 จํานวนและสัดสวนบุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญของจังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ 

2549 

ประเภท 
จํานวนบุคลากร
ในจังหวดั (คน) 

สัดสวนระดับ
จังหวดั 

สัดสวน
ระดับเขต 1 

สัดสวน
ระดับประเทศ 

เปาหมาย
แผนฯ 9 

แพทย 51 1 : 4,985 1 : 6,096 1 : 7,051 1 : 3,300 
ทันตแพทย 15 1 : 16,949 1 : 22,124 1 : 25,208 1 : 9,800 
เภสัชกร 23 1 : 11,054 1 : 10,367 1 : 12,554 1 : 5,200 
พยาบาล
วิชาชีพ 

390 1 : 652 1 : 756 1 : 832 1 : 900 

ท่ีมา: รายงานประจําป 2549 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน, กุมภาพันธ 2550 
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ตาราง 24 จํานวนและอัตราการปวยจําแนกตามกลุมโรคท่ีปวยสูงสุด 5 อันดับของจังหวัด
แมฮองสอน ป 2545 – 2549  

กลุมโรค 
จํานวน 
(ราย) 

อัตราปวยตอ 

แสนประชากร 
ป 2545   
1. โรคระบบหายใจ 175,505 73,935.61 
2. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 69,158 40,279.31 
3. โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนือ้ยึดเสริม 67,125 28,117.77 
6. โรคติดเช้ือและปรสิต 54,252 22,725.44 
5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 50,035 20,958.99 
ป 2546   

1. โรคระบบหายใจ 152,639 63,884.13 
2. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 88,322 36,965.48 
3. โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนือ้ยึดเสริม 63,004 26,369.12 
4. โรคติดเช้ือและปรสิต 48,507 20,301.68 
5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 46,844 19,605.66 
ป 2547   
1. โรคระบบหายใจ 144,059 59,038.88 
2. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 73,805 30,247.08 
3. โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนือ้ยึดเสริม 55,130 22,593.61 
4. โรคติดเช้ือและปรสิต 39,394 16,144.62 
5. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 35,587 14,584.42 
ป 2548   

1. โรคระบบหายใจ 143,277 56,809.74 
2. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 84,524 33,514.01 
3. โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนือ้ยึดเสริม 60,294 23,906.74 
4. โรคติดเช้ือและปรสิต 35,661 14,139.69 
5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 34,958 13,860.95 
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ตาราง 24 (ตอ) 

กลุมโรค 
จํานวน 
(ราย) 

อัตราปวยตอ 

แสนประชากร 
ป 2549   

1. โรคระบบหายใจ 146,005 57,891.40 
2. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 92,765 36,781.59 
3. โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนือ้ยึดเสริม 68,176 27,031.59 
4. อาการ อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจ
ทางคลินิกฯ 

47,506 18,836.26 

5. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 46,156 18,300.99 
ท่ีมา: รายงานประจําป 2545-2549 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน, กุมภาพันธ 2550 
 

ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในดานสาธารณสุข 

จากการสนทนาชาวบานมีความกังวลในดานการสาธารณสุขของชาวบานคือ ถามีโครงการ
เกิดข้ึนจริงก็จะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวมาก ยอมกอใหเกิดการแพรกระจายของโรคตางๆ
ท่ีมากับนักทองเที่ยวไดเร็วข้ึน การรองรับดานการสาธารณสุขจะไมเพียงพอตอความตองการของ
ชาวบานและแรงงานตางถ่ิน ดังนั้นทางโครงการควรท่ีจะมีการจัดการแผนการรองรับมาตรการการ
ควบคุมโรคใหดี เพราะมันจะทําใหเกิดการแพรกระจายของโรคงายข้ึนและมากข้ึนถามีคนหล่ังไหล
เขามามาก ควรจะจัดใหมีสถานพยาบาลมากข้ึนตามจํานวนคนท่ีมากข้ึนดวย 
 

ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานสาธารณสุข 

หากวามีการสรางโครงการจริง กลุมตัวอยางหวังวาระบบการสาธารณสุข ในหมูบาน
อาจจะดีข้ึน เนื่องจากการเขามาของนักทองเท่ียวหรือมีการกอสรางข้ึนในพื้นท่ีของโครงการใหญๆ 
จะทําใหทางจังหวัดเล็งเห็นความสําคัญหรืออาจทําใหระบบการจัดการสาธารณสุขที่มีในหมูบานดี
ข้ึน สวนระบบสุขาภิบาลก็จะดีข้ึนตาม เชน หองน้ําในหมูบานและในแตละบานจะสะดวกข้ึน 
จํานวนหองน้ําสาธารณะอาจจะมีเพิ่มข้ึน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ จะมีเพิ่มข้ึน ในเร่ืองของ
ระบบสุขาภิบาลนั้นทางหมูบานก็อยากใหทางโครงการเล็งเห็นจุดนี้อยางจริงจัง รวมถึงควรจะสราง
ใหมีความปลอดภัยและใหมีเพียงพอ การจัดการดานบุคลากรทางการแพทยดีข้ึนเนื่องจากตองมีการ
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ขยายงานและจํานวนแพทยท่ีสามารถรองรับจํานวนนักทองเที่ยวท่ีอาจจะมีเพิ่มมากขึ้น ดานการ
จัดการของเสียและอาหารก็จะมีการพัฒนามากข้ึนเด็กก็จะสามารถรับประทานอาหารที่ถูก
สุขอนามัยเปนผลทําใหสุขภาพอนามัยของชาวบานดีข้ึนตามลําดับ  

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอคุณภาพ
ชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาในปจจุบันและ
ผลกระทบถามีโครงการ ดานสาธารณสุข สรุป (ตารางท่ี 25) 
 
ตาราง 25 แสดงระดับผลกระทบดานสาธารณสุข 
 

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ 

สาธารณสุขและความปลอดภัย 
X         SD ระดับ

ปญหา 

X          SD ระดับ
ปญหา 

t-test 

สถานบริการสาธารณสุข/
โรงพยาบาล 1.00     0.86 นอย 0.28      2.23 นอยมาก  
ความสามารถในการใหบริการ 
ของเจาหนาท่ี 1.00     0.85 นอย 0.39      3.18 นอยมาก  
สุขอนามัยของประชาชน 1.13     0.92 นอย 0.69      3.57 นอยมาก  
การจัดการขยะและของเสีย 1.13     0.90 นอย 0.32      1.97 นอยมาก  
อาหารการกิน 1.05     0.87 นอย 0.70      1.55 นอยมาก  

รวม 1.06     0.84 นอย 0.48      2.15 นอยมาก -9.902* 

* P   < .05 
 
จากตารางท่ี 25 แสดงระดับผลกระทบดานสาธารณสุขและความปลอดภัย ท้ังในระดับ

ปญหาปจจุบัน และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา ปจจุบัน
ดานสาธารณสุขและความปลอดภัย อยูในระดับปญหานอย ( X = 1.06) เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบวา ระดับปญหาในปจจุบันอยูในระดับนอยทุกเร่ือง ไดแก สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล
ความสามารถในการใหบริการของเจาหนาท่ี สุขอนามัยของประชาชน การจัดการขยะและของเสีย 
และอาหารการกิน สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ผลกระทบเปนเชิงบวก ในระดับ
นอยมาก ( X = 0.48) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับผลกระทบเปนเชิงบวกในระดับนอยมาก
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ทุกเร่ืองเชนกัน เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาในปจจุบันกับระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงหมายความวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นวาระดับปญหาสาธารณสุขท่ีมีอยูในปจจัยจะลดลงภายหลังการกอสรางตามโครงการเสร็จ
ส้ินลง 
 

4.3.3.3 คุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
 

สภาพปจจุบันและแนวโนมในดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ในหมูบานปางหมูจะมี
ประเพณีทุกๆ เดือน โดยในพื้นท่ีหมูบานจะมีวัฒนธรรมเปนของตนเองในชวงวันพระจะมีการ       
ฟงเทศนเปนภาษาไทยใหญ ไมมีการออกไปบิณฑบาทของพระสงฆในหมูบาน เบ้ืองตนการ
สอบถามจากเจาอาวาสกลาววาเปนการปฏิบัติกันมานานหลายช่ัวอายุคน เนื่องจากพระจะอยูท่ีวัด
แลวชาวบานจะนําขาวปลาอาหารมาถวายเองเปนการทําบุญอยางหนึ่งโดยท่ีทุกคนจะไดทําบุญ
เหมือนกัน โดยใหเหตุผลวา การออกไปบิณฑบาทในตอนเชาอาจจะมีคนท่ีอยากทําบุญแตไม
สามารถทําบุญไดเนื่องจากติดภารกิจ การท่ีจะมาท่ีวัดก็ตองมีเวลาระบุไวซ่ึงอาจจะขวางการเขา
ทําบุญของชาวบานพระจึงตองอยูท่ีวัดแลวใหชาวบานนําอาหารหรือของมาทําบุญไดทุกเวลาโดยไม
ตองมีการคาดเคล่ือนกันระหวางพระและชาวบาน การทําขนมแบบไทยใหญในชวงเทศกาลเปนส่ิง
หนึ่งในหมูบานปางหมูทําเนื่องจากจะมีการนํามาวางจําหนายหนาบานเพื่อขายใหกับคนท่ีผานไปมา 
การทําขนมไทยใหญขายนั้นจะขายกอนวันพระ 1 วัน คือวันโกนจะมีการเอาออกมาจําหนายหนา
บานดูแลวเปนท่ีเปนท่ีนาสนใจอยางยิ่ง ในหมูบานประเพณีทุกๆ อยางชาวบานจะมีความรวมมือกัน
อยางเต็มท่ีทุกคนจะหยุดทํางานและมาชวยงานประเพณีอยางแข็งขัน พฤติกรรมนี้จะเปนต้ังแตเด็ก
จนถึงคนแก ทุกคนจะมีความผูกพันกับศาสนามากๆ จะมีการถือศีลอยางเครงครัด ในชวงวันพระ
การทําผิดประเพณีในหมูบานแทบจะไมมี ประเพณีท่ีสําคัญของหมูบานไดแก เทศกาลปใหม
สงกรานต  ประเพณีการกั่นตอ การทําจองพารา ประเพณีปอยสงลอง หรือประเพณีบรรชาสามเณร 
เทศกาลออกพรรษา หรือออกหวา เทศการงานถวายผากฐิน หรือปอยสางกานกะถ่ิน เทศกาลการ
ทําบุญดวยขางเหนียวแดง หรือขาวหยากุ ฯลฯ 
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ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติอาจเขามาทําลายวัฒนธรรม ทําใหสภาพสังคมเปลี่ยนไปบาง
เบ้ืองตนการเขามาของชาวตางชาติอาจเขามาเพื่อศึกษาหรือเขามาเรียนรู วัฒนธรรม อาจจะมี
บางสวนท่ีไมถูกประเพณี การละเวนใหก็อาจจะเปนไปไดเนื่องจากมีความเขาใจในคนตางพื้นท่ีท่ี
ตองการพยายามเขามามีสวนรวมและศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของหมูบาน ดานประเพณีใน
หมูบานก็จะมีความคงเดิมไมมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย แตอาจมีบางสวนท่ีสามารถใชแทนกัน
ไดซ่ึงในปจจุบันหาไดงายกวา เชนการใชเคร่ืองจักสานเปล่ียนมาเปนพลาสติกบาง ดูจากภายนอก
อาจจะไมสวยงามแตภายในแลวมีความสมบูรณและสวนประกอบในการทําพิธีครบ สวน
วัฒนธรรมของชาวบานไดกลาววา วัฒนธรรมของหมูบานรักษาและปฏิบัติกันมานานถือวาเปน
ระเบียบของสังคมที่ควรปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงหรือไมกระทําเปนไปไดยากเนื่องจากชาวบาน
ผูกพันและอยูในหมูบานมาต้ังแตเกิด มีความสัมพันธกับประเพณีวัฒนธรรมอยางเหนียวแนนการท่ี
จะยกปฏิบัติคงไมนาจะเกิดข้ึนหรือคนภายนอกเขามามีบทบาทก็ไมนาจะเกิดข้ึนเพราะหมูบานเปน
หมูบานท่ีมีความเขมแข็งและสามัคคีกันมาก 

ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานประเพณีและวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินมี  

 สามารถเปนแนวทางหรือประชาสัมพันธใหคนตางชาติทราบถึงวัฒนธรรมและประเพณีท่ี
นาสนใจของกลุมคนท่ีอยูทางตอนเหนือของจังหวัดท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางและนาสนใจเน่ืองจาก
หมูบานปางหมูเปนแหลงวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดแมฮองสอน กรณีในชวง
เทศกาลชาวบานสามารถท่ีจะนําเสนอประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินการแสดงท่ีมีในหมูบานให
เปนรูจักมากข้ึนหากมีการกอสรางสามารถพัฒนาศูนยการศึกษาประเพณีในหมูบานไดดีข้ึน 

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอคุณภาพ
ชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาในปจจุบันและ
ผลกระทบถามีโครงการ ดานประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน สรุป (ตารางท่ี 26) 
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ตาราง 26 แสดงระดับผลกระทบประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ คุณคาทางประเพณีและ

วัฒนธรรมในทองถ่ิน X         SD ระดับ
ปญหา 

X         SD ระดับ
ปญหา 

t-test 

ประเพณใีนทองถ่ิน 0.95      3.79 นอย 0.62     2.16 นอยมาก  
วัฒนธรรมในทองถ่ิน 0.48     5.95 นอยมาก 0.63     2.17 นอยมาก  

รวม 0.72     0.49 นอยมาก 0.63     2.05 นอยมาก -13.466* 
* P   < .05 

จากตารางท่ี 26 แสดงระดับผลกระทบดานคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน           
ท้ังในระดับปญหาปจจุบัน และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา 
ปจจุบันดานคุณคาทางประเพณี และวัฒนธรรมในทองถ่ินอยูในระดับปญหานอยมาก ( X  = 0.72) 
เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับปญหาในปจจุบันอยูในระดับนอยท้ังในเรื่องประเพณี               
ในทองถ่ิน และวัฒนธรรมในทองถ่ิน สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ผลกระทบเปน
เชิงบวก ในระดับนอยมาก ( X = 0.63) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ระดับผลกระทบเปนเชิงบวก
ในระดับนอยมากทุกเร่ืองเชนกัน เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาในปจจุบันกับระดับผลกระทบ            
ถามีโครงการฯ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความวากลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาระดับปญหาเกี่ยวกับคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ินจะลดลงภายหลังการ
กอสรางตามโครงการฯ 
 

4.3.3.4 การทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 
 

สภาพปจจุบันและแนวโนมในดานแหลงและความงดงามทางธรรมชาติและสถาปตยกรรม
ท่ีมีอยู แหลงทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนในท่ีควรอนรัุกษ  

หมูบานปางหมูมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียวจํานวนหลายแหง เชน อางเกบ็น้าํ
หวยฝายคอ อุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมสายใยชุมชนหมูบานปางหมู               
วัดปางหมู และกลุมผลิตภัณฑสินคาพื้นบาน เชนการศึกษาภูมิปญญาชาวบานจากการอีดงาโดยใช
แรงงานสัตว การตัดเย็บเส้ือผาไต   
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ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 

จากการสนทนาในประเด็นการทองเท่ียวและสุนทรียภาพของบาน ปางหมู พบวา ชาวบาน
ตองการความเปนธรรมชาติแบบดั้งเดิม เนื่องจากหมูบานเปนพื้นท่ีปาอุดมสมบูรณ มีพรรณไมนานา
ชนิด ท่ีควรศึกษา เปนพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ สงผลใหมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดท้ังป และมีทิวทัศนท่ีสวยงาม มีปาธรรมชาติปกคลุมอยูรอบดาน อีกท้ังชาวบานสามารถเขา
ไปใชประโยชนจากปาได รวมท้ังมีสถานท่ีโบราณทางวรรณคดีมากมายโดยเฉพาะวัดปางหมูท่ีมี
ศิลปะท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืน ดังนั้น หากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยพานสายเชียงใหม – 
แมฮองสอน อาจจะทําใหขัดกับธรรมชาติของ จังหวัดแมฮองสอนเพราะวามีเสามีกระเชาไฟฟามา
แทรกอยู ดังนั้นสุนทรียภาพอาจหายไปจากเดิมท่ีเห็นปาไมและทิวเขาสลับซับซอนหมอกลง
หนาแนนอาจกลายเปนเสาขนาดใหญและพ้ืนท่ีท่ีมีคนเยอะ กลายเปนเมืองทองเท่ียวเต็มตัว เสนห
ความเปนแมฮองสอนก็จะหายไปเนื่องจากขาดบรรยากาศท่ีสัมผัสกับธรรมชาติและทาทายกับสภาพ
การเดินทางท่ีคดเค้ียว   

ดานการทองเที่ยว ภายในหมูบานมีสถานท่ี ท่ีสามารถดูงานและเรียนรูไดอยางเปนระบบ 
กรณีท่ีมีโครงการก็อาจจะไมกระทบมากมายนัก เนื่องจากอยูคนละพื้นท่ีกัน ชาวบานไดบอกอีกวา
สถานท่ีทองเท่ียวในหมูบานจะมีแหลงเรียนรูวัฒนธรรมการสรางบานแบบโบราณของไทยใหญ
ประเพณีและภาษาไต ซ่ึงอยูในบริเวณวัดบานปางหมูท่ีเปนท่ีรวบรวมศิลปะพื้นบานท้ังหมดของ
ชาวบานและชนชาวไทยใหญโบราณไว ในหมูบานมีศูนยการผลิตน้ํามันงาแบบภูมิปญญาชาวบาน
โดยใชแรงงานสัตวเชนวัว มาใชในการสกัดน้ํามัน เปนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริเพื่อเปนการใหชาวบานไดใชหลักการภูมิปญญาท่ีมีอยูมาเปนแหลงการเรียนรูของผูท่ี
สนใจศึกษา 

ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในดานการทองเที่ยวและ
สุนทรียภาพ 

การทองเท่ียวในหมูบานอาจเปนสวนหนึ่งท่ีสงเสริมรายไดในครัวเรือน สวนใหญแลวใน
หมูบานมีความนาสนใจในดานการทองเท่ียวแบบภูมิปญญาพื้นบาน การดํารงชีพแบบพอเพียง 
เพราะหมูบานปางหมูเปนหมูบานแรกของจังหวัดแมฮองสอนประเพณีและความโบราณของ
ศิลปวัฒนธรรมจะมีมาก โดยเฉพาะตัววัดปางหมูเองท่ีเปนทองเท่ียวท่ีนาสนใจมาก ซ่ึงอาจจะมี
นักทองเท่ียวเขามาดูและศึกษาหมูบานมากข้ึน เดิมท่ีเคยมีคณะนักทองเที่ยวมาแวะเท่ียวในหมูบาน
เพียงแคในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ถามีโครงการฯ อาจจะมีนักทองเท่ียวมามากข้ึน
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โดยมีการกําหนดเปนจุดเดนในการทองเท่ียวใหคนมาแวะชมนั่งกระเชาชมธรรมชาติวิวทิวทัศนบน
ยอดเขาสูง และสามารถสรางรายไดใหแก กลุมผลิตภัณฑของหมูบานไดเปนอยางดี เชนกลุมทอ
เส้ือผาไต กลุมแปรรูปน้ํามันงา ถ่ัวเนา ถ่ัวแปหลอ และถ่ัวแปยี การจําหนายของที่ระลึก ของปาและ
การคาขายสินคาภายในหมูบานจะดีข้ึน หากมีโครงการความเจริญก็จะเขามาทําใหหมูบานเกิดการ
พัฒนามากข้ึน 

จากผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมดานคุณคาตอคุณภาพ
ชีวิต โดยผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงถึงความแตกตางท้ังในระดับปญหาในปจจุบันและ
ผลกระทบถามีโครงการ ดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ สรุป (ตารางท่ี 27) 
ตาราง 27 แสดงระดับผลกระทบดานทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ระดับปญหา 
ในปจจุบัน 

ระดับปญหา 
ถามีโครงการฯ 

การทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 
X       SD   ระดับ

ปญหา 

X         SD ระดับ
ปญหา 

t-test 

ความสมบูรณของสภาพ
ธรรมชาติ 

1.15   0.96   
นอย 

0.82    2.29 
นอย  

แหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน 1.15   0.91 นอย 0.57    2.28 นอยมาก  
ความงดงามของทิวทัศน
ธรรมชาติ 

1.16   0.87 
นอย 

1.18    2.09 
นอย  

แหลงโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร 

1.20   1.01 
นอย 

0.85    1.96 
นอย  

รวม 
1.17   0.93 

นอย 
0.86    2.02 

นอย 

-
24.295

* 
* P   < .05 
 

จากตารางท่ี 27 แสดงระดับผลกระทบดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ ท้ังในระดับ
ปญหาปจจุบัน และระดับผลกระทบถามีโครงการฯ ในหมูบานปางหมูโดยภาพรวม พบวา ปจจุบัน
ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ อยูในระดับปญหานอย ( X = 1.17) เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบวา ระดับปญหาในปจจุบันอยูในระดับนอยทุกเร่ือง ไดแก ความสมบูรณของสภาพธรรมชาติ  
แหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน ความงดงามของทิวทัศนธรรมชาติ และแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร 
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สวนระดับผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา ผลกระทบเปนเชิงบวก ในระดับนอย ( X = 0.86) เม่ือ
พิจารณารายละเอียด พบวา ระดับผลกระทบเปนเชิงบวกในระดับนอยมากเร่ืองแหลงทองเท่ียวใน
ทองถ่ิน นอกนั้นเปนเชิงบวกในระดับนอย เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาในปจจุบันกับระดับ
ผลกระทบถามีโครงการฯ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวากลุม
ตัวอยางมีความเห็นวาภายหลังการกอสรางตามโครงการเสร็จส้ินลงแลว สภาพปญหาเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวและสุนทรียภาพจะลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

4.4 แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ 

แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสานพาน เชียงใหม-แมฮองสอน ในพื้นท่ีหมูบานปางหมู ผูวิจัยไดแบงผลการประเมินออกเปน  
2 ประเด็น คือ ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 

4.4.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

 4.4.1.1 ดานการใชประโยชนท่ีดิน 

จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดานการใชประโยชน
ท่ีดิน โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกอสรางโครงการฯ  
ในประเด็นหลักสําคัญ คือ ขอใหหลีกเล่ียงพื้นท่ีตนน้ําและปาอนุรักษของหมูบาน  เพราะเปนแหลง
ตนน้ํา แหลงหาของปาของชาวบาน และพื้นท่ีดินดังกลาวจะเส่ียงตอการเกิดดินถลมและความ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะตนไมและสัตวปาในเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกแม
สุรินทร และหากมีปญหาไฟปาจะกระทบกับโครงการหรือไม ปองกันอยางไรหากจะมีโครงการจะ
ทําใหท่ีดินมีราคาแพงข้ึน นําไปสูการบุกรุกพื้นท่ีปาแตหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานได
เสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1. หากมีการกอสรางจริงพื้นท่ีในเขตหมูบานปางหมูและมีผลกับชาวบาน
โดยตรงจะตองใหชาวบานเปนผูดูแลรวมกับบริษัทฯ 

2. หากมีการกอสรางในพื้นท่ีปา ทางบริษัทฯจะตองมีการปลูกปาทดแทนและ
จะตองมีการเชาพื้นท่ีของชาวบานและบริเวณท่ีสรางเสาตองลอมร้ัวอยาง
เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหสัตวเล้ียงเขาถึง 

3. หลีกเล่ียงพื้นท่ีทําการเกษตรและพื้นท่ีอยูอาศัย 
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4. หากจะดําเนินการสรางเสาในพื้นท่ีบริษัทฯจะตองรวมสํารวจพื้นท่ีรวมกับ
ชาวบานและเจาหนาท่ีอุทยานเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองและกําหนดสัญญาหรือ
ขอตกลงรวมกัน 

5. ควรมีการควบคุมการใชท่ีดินในบริเวณรอบพื้นท่ีโครงการและใหสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของเขาไปดูแล โดยจะตองมีกฎหมายรองรับ 

6. ควรศึกษาพื้นท่ีบริเวณสรางเสาอยางละเอียดจากผูเช่ียวชาญ หากเปนพื้นท่ีท่ีมี
ตนไมขนาดใหญ สมุนไพรหายาก หรือเปนพื้นท่ีตนน้ํา จะตองละเวนพื้นท่ีนั้น 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการใชประโยชนท่ีดินของหมูบานปางหมูไดจัด
ความสําคัญเพื่อใชเปนแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 28) 

ตาราง 28 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานการใชประโยชนท่ีดนิ  

ลําดับท่ี ดานการใชประโยชนท่ีดิน ความถ่ี รอยละ ลําดับ 
1 หลีกเล่ียงพืน้ท่ีทํากินของชาวบาน 154 44.0 3 
2 ชดเชยคาตอบแทนอยางเปนธรรมในกรณท่ีีใชท่ีดินทํา

กินของชาวบาน 
279 79.7 1 

3 โครงการฯ ดําเนินการเชาท่ีดนิหรือปลูกปาทดแทน
กรณีท่ีใชพื้นท่ีตนน้ําหรือปาใชสอย 

190 54.3 4 

4 โครงการฯ หาพื้นท่ีทํากินใหมใหชาวบานในกรณีท่ีได
ผลกระทบ 

232 66.3 2 

จากตารางท่ี 28 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการใชประโยชน
ท่ีดินโดยภาพรวม พบวา การดําเนินการของโครงการฯ ในสวนท่ีตองดําเนินการเปนอันดับแรก
ไดแกชดเชยคาตอบแทนอยางเปนธรรมในกรณีท่ีใชท่ีดินทํากินของชาวบาน เปนรอยละ 79.7 
รองลงมาเปนตองหาพื้นท่ีทํากินใหมใหชาวบานในกรณีท่ีไดผลกระทบ รอยละ 66.3 ตองหลีกเล่ียง
พื้นท่ีทํากินของชาวบานและโครงการฯ ดําเนินการเชาท่ีดินหรือปลูกปาทดแทนกรณีท่ีใชพื้นท่ีตน
น้ําหรือปาใชสอย รอยละ 44 และ 53.4 ตามลําดับ  

4.4.1.2 ปริมาณนํ้าและการใชน้ํา 

              จากการสนทนากลุมชาวบานไดแสดงความคิดเห็น ดานปริมาณนํ้าและการใชน้ํา โดยได
เสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกอสรางโครงการฯ ในประเด็น
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หลักสําคัญ คือ การกอสรางตองไมกระทบตอพื้นท่ีตนน้ําหรือแหลงน้ําของชาวบาน และไดเสนอ
แนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1.  การกอสรางของโครงการฯ กรณีท่ีมีผลตอปญหาน้ําไมพอใช คุณภาพน้ําขุน
และมีส่ิงตกคางท่ีเปนอันตรายตองใหทางโครงการจัดหาผู เ ช่ียวชาญมา
ดําเนินการแกไขโดยตรง 

2.  การจัดการเร่ืองขยะและของเสียในระหวางการกอสรางหรือเม่ือมีการดําเนิน
โครงการแลวตองมีการจัดเก็บเปนกิจลักษณะท่ีนอกเหนือจากบริเวณฝงกลบ
ขยะของชาวบานโดยตองมีระบบการจัดเก็บท่ีหางไกลกับแหลงน้ํา เพราะขยะ
อาจจะท่ีมีการสะสมของสารเคมีปนเปอนลงสูน้ําใตดิน รวมท้ังมีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเปนระยะ เพื่อความปลอดภัยของการใชน้ําในหมูบาน 

ผลการการวิเคราะหแบบสอบถามดานน้ําและการใชน้ํา ไดจัดความสําคัญเพื่อเปนแนวทาง
หรือมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 29)   

ตาราง 29 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา 

ลําดับท่ี ดานน้าํและการใชน้ํา ความถ่ี รอยละ ลําดับ 
1 หลีกเล่ียงพืน้ท่ีปาตนน้ําหรือแหลงน้ําของชาวบาน 140 40.0 1 
2 ศึกษาผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําอยางรอบคอบ 128 36.6 4 
3 หากมีน้ําเสียโครงการฯ ตองจัดระบบกรองน้ําท่ีได

มาตรฐานใหแกชาวบาน 
165 47.1 2 

4 จัดสรางแหลงเก็บกักน้ําใหชาวบานในกรณีท่ี
โครงการตองใชน้ําในพืน้ท่ี 

139 39.7 3 

 
จากตารางท่ี 29 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานน้ําและการใชน้ํา            

โดยภาพรวมพบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ ส่ิงแรกท่ีนาจะทําคือ ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีปาตนน้ํา
หรือแหลงน้ําของชาวบาน รอยละ 40 รองลงมาคือ ซ่ึงหากมีน้ําเสียโครงการฯ ตองจัดระบบกรองน้ํา
ท่ีไดมาตรฐานใหแกชาวบาน รอยละ 47.1 ท่ีเหลือเปนจัดสรางแหลงเก็บกักน้ําใหชาวบานในกรณีท่ี
โครงการตองใชน้ําในพื้นท่ี และ ตองศึกษาผลกระทบดานน้ําและการใชน้ําอยางรอบคอบ รอยละ 
39.7และ 36.6 ตามลําดับ 
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4.4.1.3 การคมนาคมขนสง 

จากการสนทนากลุมชาวบานแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดานการคมนาคมขนสง  
โดยไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันการลดผลกระทบทางคมนาคมขนสงท่ีอาจเกิดจาก
การกอสรางโครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ การจํากัดการบรรทุกอุปกรณกอสรางและหาก
ถนนท่ีใชมีการชํารุด เสียหายในระหวางการกอสรางโครงการจะตองดําเนินการซอมแซมใหอยูใน
สภาพท่ีสามารถใชงานไดตามปกติ และเสนทางจากปางหมูถึงตัวเมืองแมฮองสอนระยะทาง 4 
กิโลเมตรจะรองรับปริมาณการจราจรไดหรือไม ระบบการรักษาความปลอดภัยและการปองกัน
อาชญากรรมระหวางการเดินทางในกระเชาเปนอยางไร คาโดยสารราคาท่ีสูงเหมาะสําหรับ
นักทองเท่ียวท่ีสามารถจายไดแตคงไมใชทางเลือกในการเดินทางสําหรับชาวบาน 

ดังนั้นหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานไดรวมเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1.    กรณีท่ีตองมีการสรางเสนทางลําเลียงวัสดุตางหากหรือตองการขยายถนน  
ตองปรึกษากับคณะกรรมการหมูบานกอนเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอท่ีอยู
อาศัยและพื้นท่ีทํากินของชาวบาน   

2.    ตองมีการวางแผนและกําหนดเวลาวันและเวลาลําเลียงวัสดุกอสราง ใหกับ
กํานันผูใหญบานเพื่อท่ีจะสามารถแจงกับชาวบานลวงหนา 

3.   ลดความเร็วในการขับข่ีรถบรรทุกขณะเขาใกลชุมชนเนื่องจากอาจจะมีการตก
หลนของวัสดุอุปกรณกอสรางซ่ึงอาจเปนอันตรายตอชาวบาน 

 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามดานการคมนาคมจากชาวบาน โดยไดจัดความสําคัญเพื่อ
เปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 30) 

ตาราง 30 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 

ลําดับท่ี ดานการคมนาคมขนสง ความถ่ี รอยละ ลําดับ 
1 จํากัดน้าํหนกัรถบรรทุกขนยายอุปกรณในระหวางการ

กอสราง 
225 64.3 1 

2 กําหนดระยะเวลาในขนสงอุปกรณกอสราง 141 40.3 4 
3 โครงการฯ ตองดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย

จากการใชขนสงอุปกรณกอสราง             
212 60.6 2 

4 จัดสรางถนนตางหากเพื่อเปนเสนทางการกอสราง
โครงการกระเชาลอยฟา 

174 49.7 3 



 
 

 
 

 
113 
 

 
 จากตารางท่ี 30 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการใชถนน หากมี
การดําเนินโครงการฯ ควรจะ จํากัดน้ําหนักรถบรรทุกขนยายอุปกรณในระหวางการกอสราง              
คิดเปนรอยละ 64.3 รองลงมาคือใหโครงการฯ ตองดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหายจากการ
ใชขนสงอุปกรณกอสรางคิดเปนรอยละ 60.6 ท่ีเหลือเปนการจัดสรางถนนตางหากเพื่อเปนเสนทาง
การกอสรางโครงการกระเชาลอยฟาและกําหนดระยะเวลาในขนสงอุปกรณกอสราง คิดเปนรอยละ 
49.7และ40.3 ตามลําดับ 
 

4.4.1.4 พลังงานไฟฟา  
จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดานพลังงานไฟฟา          

โดยไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการกอสรางโครงการฯ           
ในประเด็นหลักสําคัญ คือ ส่ิงแรกท่ีชาวบานตองการทราบคือกระแสไฟฟาท่ีใชในระหวางการ
กอสรางและหลังดําเนินการจะใชกระแสไฟฟาจากแหลงใด เนื่องจากในปจจุบันปริมาณการใช
ไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการเกิดปญหาไฟดับบอยคร้ัง หากมีการกอสรางโครงการฯ กลุม
สนทนาไดรวมกันเสนอแนวทางเพื่อลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟา ดังนี้ 

1.    การไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนการใชไฟฟาของโครงการ กระเชาลอยฟา 
และการใชกระแสไฟฟาในชุมชน ใหมีปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการ 

2.   มีการตรวจสอบการใชกระแสไฟฟาของตัวกระเชาเปนระยะเนื่องจาก 
กระแสไฟฟาอาจจะร่ัวหรือลัดวงจร  เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร 

3.   ระหวางการกอสรางในพื้นท่ีเขตกอสรางท่ีอันตรายควรมีการประชาสัมพันธ
ให ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบถึงจุดกอสรางและการปองกันตนเองในกรณี
เขาปาหรือเขาไปในพื้นท่ีทําการเกษตรตลอดจนการนําสัตวไปเล้ียงในบริเวณ
ท่ีอยูใกลเคียงกับจุดกอสราง 

4.    แจงใหประชาชนทราบกรณีท่ีตองมีการใชไฟฟาในปริมาณมากๆเน่ืองจากจะ
ไดมีการเตรียมตัวและวางแผนในการดําเนินชีวิต 

5.     ตองมีการกันพื้นท่ีกอสรางและทําปายหรือสัญลักษณเตือนเขตพื้นท่ีอันตราย
และพ้ืนท่ีท่ีใชกระแสไฟฟาแรงสูง 
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ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามดานพลังงานไฟฟาโดยไดจัดความสําคัญเพื่อเปนแนวทาง
หรือมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 31) 

 
ตาราง 31 แสดงแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟา  

ลําดับท่ี ดานพลังงานไฟฟา ความถ่ี รอยละ ลําดับ 
1 แบงสายไฟฟาสําหรับกระเชาไฟฟาและใชในครัวเรือน

ใหแยกจากกนั 
129 36.9 1 

2 โครงการฯ สํารองปริมาณการใชไฟฟาในระหวางการ
กอสราง 

164 46.9 3 

3 การไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนเพ่ือปองกัน
กระแสไฟฟาขัดของ 

153 43.7 2 

4 ภาครัฐและเจาของโครงการรวมกันหาพลังงานทดแทน 154 44.0 4 
 
จากตารางท่ี 31 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานพลังงานไฟฟาโดย

ภาพรวม พบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ การไฟฟาสวนภูมิภาคควรแบงสายไฟฟาสําหรับ
กระเชาไฟฟาและใชในครัวเรือนใหแยกจากกัน รอยละ 36.9 รองลงมาคือควรมีการวางแผนเพื่อ
ปองกันกระแสไฟฟาขัดของ สวนโครงการฯควรสํารองปริมาณการใชไฟฟาในระหวางการกอสราง
และภาครัฐกับเจาของโครงการรวมกันหาพลังงานทดแทน รอยละ 46.9 และ 44 ตามลําดับ  

 
4.4.2 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

           4.4.2.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม 
        จากการสนทนาชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯดานเศรษฐกิจและสังคม 
โดยไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการกอสรางโครงการฯ    
ในประเด็นหลักสําคัญ คือ หากมีการกอสรางโครงการข้ึนจริง การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพใน
ชุมชนจะเกิดผลกระทบและเกิดการเปล่ียนแปลงไปมากนอยเพียงใด และความเจริญท่ีเขามาจะ
คุมคากับส่ิงท่ีไดรับหรือไม สังคมวุนวาย วิถีชีวิตเปล่ียน มีคนตางถ่ินเขามามากเหมือนเมืองปาย 
และตัวเลขนักทองเท่ียววันละ 30,000 คน นั้นจังหวัดแมฮองสอนไมสามารถรองรับได ปจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจในชุมชนและการประกอบอาชีพยังเปนแบบดั้งเดิม หาเชากินคํ่า ชาวบานสวนใหญ
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและและรับจาง ซ่ึงรายไดสวนใหญผันแปรไปตามภาวะ
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เศรษฐกิจ ปญหาการอพยพยายถ่ิน ขาดความรวมมือ มีความเห็นแกประโยชนสวนตนมากข้ึน อาจมี
การขยายพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณรอบสถานี จํานวนประชากรมีความเคล่ือนไหวมากข้ึน เชนมีจํานวน
นักทองเท่ียวและคนหลบหนีเขาเมืองเพิ่มข้ึน อาจจะนํามาซ่ึงผลกระทบจากคนอพยพยายถ่ินในรูป
ของอาชญากรรม และการคายาเสพติด ดังนั้นหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานไดเสนอแนวทาง
เพื่อลดผลกระทบดังนี้ 

1.  ใหโครงการ สงเสริมดานอาชีพใหแกชาวบานเพ่ือทดแทนหรือ ชดเชยรายไดท่ี
อาจจะสูญหายหากมีโครงการฯ 

2.  ขอใหชาวบานมีสวนรวมกับโครงการหากเสาหรือสถานีไปกระทบกับพื้นท่ีปา
ชุมชนหรือพื้นท่ีอยูอาศัยขอใหยืดหยุนไปตามความเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบ และใหทําร้ัวกั้นแบงพื้นท่ีอยางชัดเจน โดยใหชาวบาน
ชวยดูแลพื้นท่ีนั้น 

3.  การรับคนงานในการกอสรางท่ีไมจําเปนตองมีทักษะมากขอใหพิจารณา
แรงงานในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบกอน  เพื่อสรางรายไดในแกคนในชุมชน 

5.  หมูบานเปนสถานีปลายทางโครงการตองมีการจัดสรรพื้นท่ีขายของท่ีระลึก
หรือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชาวบานท่ีไดรับผลกระทบอยางเปน
ธรรม 

6.  ขอใหหลีกเล่ียงการกอสรางใกลหรือมีลักษณะขามเหนือศีรษะบริเวณสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิเชน วัดและสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิในหมูบาน 

ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามดานเศรษฐกิจและสังคม ชาวบานไดรวมจัดความสําคัญ
เพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 32) 
ตาราง 32 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม   

ลําดับท่ี ดานเศรษฐกิจและสังคม ความถี่ รอยละ ลําดับ 
1 จัดหาอาชีพเสริมที่ทดแทนรายไดจากการเพาะปลูกและ

การขายของที่ระลึกริมทาง 
129 36.9 3 

2 หากการกอสรางเสร็จสิ้นใหชุมชนมีหุนสวนจากรายได 
เพ่ือนําเงินมาพัฒนาหมูบาน 

187 53.4 1 

3 โครงการฯ ควรจางแรงงานในทองถ่ินแทนการจางแรงงาน
ตางถ่ินตามความเหมาะสม 

141 40.2 4 

4 สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 168 48.0 2 
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จากตารางท่ี 32 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 
พบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ เสร็จส้ินจะตองใหชุมชนมีหุนสวนจากรายได เพื่อนําเงินมา
พัฒนาหมูบาน เปนรอยละ 53.4 รองลงมาคือ ควรสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินเปนรอยละ 
48 จัดหาอาชีพเสริมท่ีทดแทนรายไดจากการเพาะปลูกและการขายของท่ีระลึกริมทางและจาง
แรงงานในทองถ่ินแทนการจางแรงงานตางถ่ินตามความเหมาะสม เปนรอยละ 36.9 และ40.2 
ตามลําดับ 
   4.4.2.2 ดานสาธารณสุข 
 

                   จากการสนทนากลุมยอยชาวบานแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดานสาธารณสุข โดยได
เสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกอสรางโครงการฯในประเด็น
หลักสําคัญ คือ ปจจุบันการบริการดานสาธารณสุขในหมูบานมีเพียงพอตอความตองการของ
ชาวบานแตสวนใหญแลวนิยมใชบริการโรงพยาบาลในตัวเมืองแมฮองสอนมากกวาเนื่องจากสถานี
อนามัยในหมูบานจะมีแรงงานตางถ่ินมาใชบริการจํานวนมาก ขีดความสามารถในการรองรับและ
ใหบริการของสถานีตํารวจ โรงพยาบาล การขนสงอาจจะนอยลง ความสามารถของพ้ืนท่ีและระบบ
สุขาภิบาลในเขตเมืองอาจจะมีไมพอเพียงจะรองรับนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนและอาจเกิดโรคใหมท่ีมา
กับคนงาน เชน มาลาเรีย เทาชาง เร้ือน วัณโรค พื้นท่ีท้ิงขยะในปจจุบันยังรองรับไดอีกประมาณ 7 ป 
แตถามีนักทองเท่ียวเพิ่มจะรับไมได คนอพยพทําใหรัฐมีภาระคาใชจายในการดูแลมากข้ึน ดังนั้น
หากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานไดรวมเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1.    จัดทําทะเบียนประวัติแรงงานตางถ่ินท่ีเขามาในพ้ืนท่ี 

2. ทางบริษัทจะตองมีการสรางหองสุขาเพ่ิมเติมหลังการสรางกระเชาลอยฟาให
เพียงพอและรองรับปริมาณของผูคนและนักทองเท่ียว 

3. สรางมาตรการปองกันและควบคุมโรคและคัดกรองคนงานกอสรางเพื่อมิใหเกิด
โรคระบาดหรือโรคติดตอรายแรง 

4. จัดสงเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพใหคนในหมูบานและใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ  การจัดการขยะในชุมชนท่ีถูกตอง
และการปฐมพยาบาลผูปวยเบ้ืองตน  

5. มีระบบการปองกัน เตรียมการกรณีเกิดอุบัติภัย 

6. ควรมีสถานพยาบาลทุกสถานี มีเจาหนาท่ีประจําอยูในหองโดยสาร 
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ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามดานสาธารณสุข โดยไดจัดความสําคัญเพื่อเปนแนวทาง
หรือมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 33) 

ตาราง 33 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานสาธารณสุข 

ลําดับท่ี ดานสาธารณสุข ความถ่ี รอยละ ลําดับ 
1  ในระหวางการกอสรางควรจัดทําทะเบียนคัดกรอง

และตรวจโรคแรงงานตางถ่ิน 
141 40.3 4 

2 จัดระบบการจดัการขยะและของเสียในชุมชนใหได
มาตรฐาน 

151 43.1 1 

3 ขยายการบริการดานสาธารณสุขระหวางและหลังการ
กอสรางใหท่ัวถึง 

117 33.4 3 

4 มีแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางและหลังการ
กอสราง 

175 50.0 2 

 
จากตารางท่ี 33 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานสาธารณสุข               

โดยภาพรวม พบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ ควรจัดระบบการจัดการขยะและของเสียในชุมชน
ใหไดมาตรฐานและมีแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางและหลังการกอสรางเปนรอยละ 43.1 
และ 50 ตามลําดับ รองลงมา คือ ขยายการบริการดานสาธารณสุขระหวางและหลังการกอสรางให
ทั่วถึงและในระหวางการกอสรางควรจัดทําทะเบียนคัดกรองและตรวจโรคแรงงานตางถ่ิน รอยละ 33.4 
และ 40.3 ตามลําดับ   
 

4.4.2.3 ดานคณุคาทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดานคุณคาทางประเพณี
และวัฒนธรรมในทองถ่ิน โดยไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก
การกอสรางโครงการฯ ในประเด็นหลักสําคัญ คือ บานปางหมู เปนชุมชนไทยใหญและเปนชุมชน
แหงแรกของจังหวัดแมฮองสอน ยังคงอนุรักษภาษา ประเพณี การแตงกายไวไดดีทุกประการ            
ควรจะอนุรักษและสงเสริมเปนแหลงทองเท่ียว ดังนั้นหากจะมีการกอสรางข้ึนจริงชาวบานไดรวม
เสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1. มีการพัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมภายในหมูบานใหเปนท่ีรูจักและ
สงเสริมใหกลายเปนแหลงทองเท่ียว 
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2. การท่ีจะสงเสริมวัฒนธรรมศิลปะพ้ืนบานของทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน
โดยควรท่ีจะมีการสงเสริมใหพนักงานประจําโครงการใสชุดไทยใหญท่ีเปน
สัญญาลักษณประจําจังหวัดแมฮองสอนเพื่อเปนการดึงดูดความสนใจจาก
นักทองเท่ียวมากข้ึน 

3. สงเสริมกิจกรรมทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักและนําไปเปนสวนหนึ่งของการแนะนํา
โครงการดวย 

ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามดานคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน           
โดยไดจัดความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 34) 
ตาราง 34 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน 
ลําดับท่ี ดานคณุคาทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน ความถ่ี รอยละ ลําดับ 

1 สงเสริมประชาสัมพันธและพัฒนาศูนยการเรียนรู
ประเพณแีละวฒันธรรมทองถ่ินในหมูบาน 

237 67.7 1 

2 จัดสถานท่ีในการนําเสนอประเพณวีัฒนธรรมท่ีนาสนใจ
ในหมูบาน 

152 43.4 3 

3 สงเสริมใหหมูบานเปนหมูบานท่ีเปนส่ือในการแนะนํา
ทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

139 54.0 2 

4 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาและสงเสริมคุณคาทาง
ประเพณแีละวฒันธรรมในทองถ่ิน 

214 62.6 4 

 
จากตารางท่ี 34 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานประเพณีและ

วัฒนธรรมในทองถ่ิน โดยภาพรวม พบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ ควรสงเสริมประชาสัมพันธ
และพัฒนาศูนยการเรียนรูประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินในหมูบานและสงเสริมใหหมูบานเปน
หมูบานท่ีเปนส่ือในการแนะนําทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เปนรอย67.7 และ 54 
ตามลําดับ รองลงมา คือ จัดสถานท่ีในการนําเสนอประเพณีวัฒนธรรมท่ีนาสนใจในหมูบานและ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ินรอยละ 
43.4 และ 62.6 ตามลําดับ  
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 4.4.2.4 ดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 

จากการสนทนากลุม ชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดานการทองเท่ียวและ
สุนทรียภาพ โดยไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกอสราง
โครงการฯ ในประเด็นหลักท่ีสําคัญ คือ แนวคิดการกําหนดใหเมืองแมฮองสอนเปนเมืองอนุรักษ
เชนเดียวกับหลวงพระบาง ซ่ึงทรัพยากรการทองเท่ียวหลักของแมฮองสอนคือธรรมชาติและ
วัฒนธรรม หาก 2 ส่ิงนี้หมดไปการทองเท่ียวก็อยูไมไดจึงตองพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แตเดิมโครงการตางๆ ท่ีผานการตัดสินใจจากผูบริหารมักขาดความตอเนื่องกลายเปนอนุสรณไวให
คนในพื้นท่ีตามดูแล แกปญหาและบํารุงรักษาและอาจกลายเปนส่ิงกอสรางท่ีบดบังทัศนียภาพท่ี
สวยงามของจังหวัดชาวบานไดเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังนี้ 

1.    สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหมูบานใหนักทองเท่ียว โดยการจัด
โปรแกรมการทองเที่ยวในหมูบานและใหชาวบานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ เพื่อการกระจายไดสูชุมชน 

2.    จัดทําขอมูลประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงโบราณ
สถานท่ีนาสนใจตามเสนทางท่ีมีพื้นท่ีข้ึนลงของกระเชา 

3. ตกแตงหรือจัดสภาพแวดลอมบริเวณเสารับน้ําหนักใหกลมกลืนกับธรรมชาติ 

ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ โดยไดจัดสําคัญ
ความสําคัญเพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบ (ตารางท่ี 35) 

 

ตาราง 35 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ  

ลําดับท่ี ดานการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ ความถ่ี รอยละ ลําดับ 
1 สงเสริมประชาสัมพันธและจัดโปรแกรมการทองเท่ียวใน

หมูบาน 
162 46.3 2 

2 ใหชาวบานเปนผูดําเนินการบริการนักทองเท่ียวรวมกนั 175 50 1 
3 จัดสภาพแวดลอมของเสาโครงเหล็กและสถานีให

กลมกลืนกับธรรมชาติ 
187 53.4 4 

4 เตรียมความพรอมใหชุมชนเชน การอบรมมัคคุเทศก
ทองถ่ิน การอบรมภาษาตางประเทศ  เปนตน 

129 36.9 3 
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จากตารางท่ี 35 แสดงแนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบดานการทองเท่ียวและ
สุนทรียภาพ โดยภาพรวม ดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพพบวา หากมีการดําเนินโครงการฯ 
ควรใหชาวบานเปนผูดําเนินการบริการนักทองเท่ียวรวมกัน รอยละ 50 รองลงมาคือ สงเสริม
ประชาสัมพันธและจัดโปรแกรมการทองเท่ียวในหมูบาน และเตรียมความพรอมใหชุมชนเชน การ
อบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน การอบรมภาษาตางประเทศ รอยละ 46.3 และ 36.9 ตามลําดับ และจัด
สภาพแวดลอมของเสาโครงเหล็กและสถานีใหกลมกลืนกับธรรมชาติ รอยละ 53.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 36 สรุปแนวทางและมาตรการปองกันผลกระทบทางสังคม 
การเสนอแนะ รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการ 

แนวทาง มาตรการปองกัน 
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย    
     1. การใชประโยชนที่ดนิ เปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ

น้ํ าตกแม สุ รินทร และ 
พื้นที่เกษตรกรรม 

เสาโครงเหล็กจํานวน 2 จุด
และสถานีขึ้นลงปลายทาง
ของโครงการ 

วางแผนการใชประโยชน
ที่ดินใหเกิดความคุมคา 
 
 

1. เจาของโครงการรวมกับ
ชาวบานกําหนดขอบเขตการ
กอสรางใหชัดเจนหลีกเลี่ยง
พื้นที่เกษตรกรรม 
2. ปลูกตนไมทดแทน 
3. มีการควบคุมการใชที่ดินใน
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
อยางตอเนื่อง 

    2. น้ําและการใชน้ํา ใชน้ําประปาสวนภูมิภาค
และ น้ําบาดาลในการ
อุปโภคและบริโภคมี
แ ม น้ํ า ป า ย ที่ ใ ช ใ น
การเกษตร 

น้ําบาดาลไมมีคุณภาพ  มี
สารปนเปอน  น้ําตะกอนสี
ขุน 

หลีกเลี่ยงพื้นที่ตนน้ํา 
 

1. ศึกษาโครงสรางของดิน  น้าํ
ใตดินและทิศทางการไหล 

2 .  จั ดห า แหล ง น้ํ า สํ า ร อ ง
สําหรับการอุปโภคบริโภค   
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ตารางที่ 36 (ตอ) 
การเสนอแนะ รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการ 

แนวทาง มาตรการปองกัน 
ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย    
    3. การคมนาคม ใชเสนทางถนนหมายเลข 

1095 
ระหวางกอสรางเกิดปญหา
การชํา รุดของถนนหลัง
ก อ ส ร า ง ไ ด ใ ช บ ริ ก า ร
กระเชาไฟฟา 

กํ า ห น ด แ ล ะ ว า ง แ ผ น
รวมกับชุมชนในการใช
ถนน 

1.กําหนดเวลาและจํากดั
น้ําหนกัรถบรรทุกสิ่งกอสราง 
2.ผูขับขี่รถบรรทุกควรขับขี่
อยางระมัดระวัง 
3.ซอมแซม/สรางถนนใหมี
สภาพดีเมื่อการกอสรางระบบ
ขนสงตามโครงการเสร็จสิ้นลง 
4.เอาใจใสเรื่องความปลอดภยั 
โดยการตรวจสอบกระเชาและ
สายเคเบิ้ล 

    4. พลังงานไฟฟา 
 
 
 
 

มีกระแสไฟฟ า ใช ทุ ก
บาน ไฟดับบอยครั้ง 

 

 

ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช ไ ฟ ฟ า
เพิ่มขึ้น  
 
 
 

วางแผนและสํารองการใช
ไฟฟา 
 
 
 

1. สํารวจปริมาณการใชไฟฟา
ภายในหมูบาน 
2. เขมงวดดานการตรวจสอบ
การใชกระแสไฟฟาของ
โครงการเชน กระแสไฟฟา 
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ตารางที่ 36 (ตอ) 
 

การเสนอแนะ รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการ 
แนวทาง มาตรการปองกัน 

ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย    
     ของโครงการเชน 

กระแสไฟฟารั่วหรือลัดวงจร 
3. จัดหาพลังงานทดแทน 
4. ทําปายหรือสัญลักษณ
เตือน เชน “เขตกอสราง 
อันตราย หามเขา!” 

ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต     
1. เศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตเรียบงายมีรายได

จากเกษตรกรรมเปนหลัก 
มีการรวมกลุมทางสังคม
เปนสังคมที่เข็มแข็ง 

ก า ร เ ข า ม า รั บ จ า ง ข อ ง
แรงงานตางถิ่น ประชากร
เพิ่มขึ้น ความสัมพันธใน
หมูบานนอยลง รายไดมาก
ขึ้น   

ปรับอาชีพ  เต รียมความ
พรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

1. สงเสริมดานอาชีพใหแก
ชาวบาน 
2. มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานผลตอบแทนเชน  
การเชาพื้นที่ตั้งเสา 
3. สงเสริมการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 36 (ตอ) 
การเสนอแนะ รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการ 

แนวทาง มาตรการปองกัน 
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต    
    4. จัดตั้งเครือขายเฝาระวัง

ปญหาทางสังคมจากบุคคล
และวัฒนธรรมภายนอก 

2. สาธารณสุข ชาวบานไดรับการบริการ
ด านสาธารณสุขอย าง
ทั่วถึง 

เกิ ดโรคติดตอห รือโรค
ระบาด การกําจัดขยะที่ไม
พอเพียง 

เตรียมการวางแผนกอน
และหลังกอสรางโครงการ 

1.จัดทําทะเบียนประวัติแรงงาน
ตางถิ่นและแสดงใบรับรอง
แพทย 
2.ควบคุมโรคจากคนงาน
กอสรางเชน การฉีดวัคซีน การ
จัดพื้นที่อยูอาศัยที่เหมาะสม 
3. มีการจัดการขยะในชุมชน 
4. มีแพทยเขาตรวจเยี่ยม
ชาวบานสนับสนุนกลุม อสม. 

3. ดานคุณคาทางประเพณีและ
วัฒนธรรมในทองถิ่น  

มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว
ในชวงเทศกาลและเขามา
ดูศีลปะวัฒนธรรมที่วัด 

นักทอง เ ที่ยวมามาก ขึ้น  
เสาโครง เหล็กและสาย
เคเบิ้ลเปนสิ่งแปลกปลอมมี 

รวมมือกับชาวบานในการ
วางแผนการสงเสริมดาน
ประเพณีและ วัฒนธรรม 

1. มีการพัฒนาศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมภายในหมูบานให
เปนที่รูจักและสงเสริมให 
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ตารางที่ 36 (ตอ) 
การเสนอแนะ รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการ 

แนวทาง มาตรการปองกัน 
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต    
    กลายเปนแหลงทองเที่ยว 

2. สงเสริมวัฒนธรรมศิลปะ
พื้นบานของทองถิ่นใหเปน
ที่รูจักมากขึ้นโดยควรที่จะมี
การสง เสริมใหพนักงาน
ประจําโครงการใสชุดไทย
ใหญ ที่ เปน สัญญาลักษณ
ประจําจังหวัดแมฮองสอน
เพื่ อ เปนการดึ งดู ดความ
สนใจจากนักทองเที่ยว 

3. สงเสริมกิจกรรมทองถิ่นให
เปน ที่ รู จักและนําไปเปน
สวนหนึ่งของการแนะนํา
โครงการ 
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ตารางที่ 36 (ตอ) 
การเสนอแนะ รายการ ปจจุบัน ผลกระทบถามีโครงการ 

แนวทาง มาตรการปองกัน 
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต    
4. การทองเที่ยวและสุนทรียภาพ มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว

ในชวงฤดูหนาว  ดวย
สภาพแวดลอม ที่ อุดม
สมบูรณดวยทรัพยากร
ปาไมและแหลงน้ํา 

นักทองเที่ ยวลดลง   เสา
โครงเหล็กและสายเคเบิ้ล
เปนสิ่งแปลกปลอม 

รวมมือกับองคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร
วางแผนดานการทองเที่ยว 

1. จัดโปรแกรมการทองเที่ยว
ในหมูบาน 
2. จัดทําขอมูลประชาสัมพันธ 
แหล งท อง เ ที่ ยวและแหล ง
โบราณสถานตามเสนทาง 
ที่กระเชาพาดผาน 
3. ตกแตงหรือจัดสภาพแวด 
ลอมบริเวณสารับน้ําหนักให
กลมกลืนกับธรรมชาติ 
4 .  ทํ า สั ญ ลั ก ษ ณ แ ห ล ง
ทองเที่ยวและแหลงโบราณ
สถานที่สามารถมองเห็นได
ขณะโดยสารกระเชา 
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