
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 สรุปผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม- 
แมฮองสอน กรณีศึกษาบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ลักษณะเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยเนนมิติทางดานสังคมของหมูบาน ผานกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม ซ่ึงประกอบดวย คุณคาการใชประโยชนจากทรัพยากรและคุณคาตอ
คุณภาพชีวิตของคนในหมูบาน จากการกอสรางโครงการฯ วาจะสงผลกระทบอยางไรตอหมูบาน 
โดยเปดโอกาสใหชาวบานไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากโครงการฯ โดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาคือ ศึกษาสภาพทางสังคม
ปจจุบันของประชาชน และคาดการณผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากโครงการ และเพ่ือใหขอเสนอแนวทางในการบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิดจาก
โครงการ    

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาที่เนนการวิจัยเชิงคุณภาพและผสมผสานกับวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
สังเกต การใชแบบสอบถามและการสนทนากลุมยอยกับกลุมผูนําชุมชนที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารพรอมกับการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม จึงขอสรุปเนื้อหาผลการศึกษาไดดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ดําเนินการโดยบริษัท
ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด ลักษณะ เปนโครงการขนสงขนาดใหญเปนการดําเนินกิจการขนสง
ผูโดยสารและสินคาแบบกระเชา มีเสนทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอน                
มีระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที สามารถ
อํานวยความสะดวกใหกับบุคคลในทองถ่ินและภายนอกได ระยะเวลาในการกอสรางโครงการ
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ประมาณ 3 ป โดยโครงการฯ ไดมีการกําหนดเสนทางเร่ิมตนจากสถานที่ 1 บานดงปาลัน อําเภอแมแตง                 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนสถานีตนทาง ตรงไปยังสถานีอําเภอปาย ซ่ึงเปนสถานีท่ี 2 สถานีอําเภอปาง
มะผาเปนสถานีท่ี 3 สถานีดอยกางบอกไฟ อําเภอปางมะผาเปนสถานีท่ี 4 และสถานีที่ 5 ซ่ึงเปน
สถานีปลายทางท่ีบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โครงการฯ จะประกอบไปดวยตัว
สถานีรับสงผูโดยสาร เสารับสายเคเบ้ิลซ่ึงจะพาดผานพื้นท่ีของหมูบานตางๆ ท้ังท่ีเปนพื้นท่ีปา
ชุมชน พื้นท่ีทํากิน และพื้นท่ีเอกชน นอกจากนั้นยังผานพื้นท่ีของอุทยานฯ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เปนตน บานปางหมู หมูท่ี 1 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เปนพื้นท่ีหนึ่งท่ีทาง
โครงการฯ จะมีการดําเนินการกอสรางสถานีปลายทางท่ีรับสงผูโดยสารและขนสงสินคา     
 ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ บริบททางสังคมพ้ืนท่ี 
หมูบานปางหมู ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึน และแนวทางหรือมาตรการปองกันเพื่อ
ผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – 
แมฮองสอน โดยไดนําเสนอผลกระทบตามประเด็นดังนี้ 
 
 5.1.1 ผลกระทบทางดาน คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

1.  ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากมีโครงการฯ 
  ชาวบานมีความกังวลในเร่ืองการทําลายทรัพยากรปาไมเพื่อทําเปนสถานีข้ึนลง เพราะการ

สรางสถานีอยูในบริเวณเขตพื้นท่ีทําการอุทยาน อาจจะสูญเสียระบบนิเวศและความหลากหลายของ
พันธพืชได ชาวบานอาจจะใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาไดนอยลง และยังสงผลตอใชเสนทางเดินปา  
เนื่องจากอาจจะตองบุกเบิกทางเดินใหมท่ีไกลกวาเดิม และการสูญเสียท่ีดินบริเวณจุดกอสรางอาจ
เกิดดินสไลดในชวงฤดูฝนมีอัตราเส่ียงตอการเกิดดินถลม เกิดความสกปรกไมสามารถใชการได  
อาจทําใหปดกั้นทางไหลของน้ํา ทําใหน้ําเปล่ียนทิศทางและเกิดน้ําทวมบานเรือนและพื้นท่ีทํา
การเกษตรของชาวบานซ่ึงมีผลกระทบตอหมูบาน การคมนาคมอาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุกรณีท่ี
มีจํานวนรถบรรทุกท่ีเพิ่มข้ึน ดานการใชพลังงานไฟฟา ปริมาณอัตราการใชไฟฟาอาจะเพิ่มข้ึน   

2.  ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากมีโครงการฯ  
 โครงการดังกลาวสามารถใหประโยชนกับหมูบานไดเชน การมีระบบคมนาคมท่ีทันสมัย
ทําใหหมูบานพัฒนาและสามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังยังเอ้ืออํานวยตอการขนสง
วัตถุดิบทางการเกษตร ลดความเส่ียงตอการขนยายอุปกรณทางการเกษตรที่มีราคาสูง ลดความลาชา
ในการจําหนายตอผูขายรายยอย การปรับปรุงถนนในหมูบานใหอยูในสภาพท่ีดีข้ึนชาวบานก็จะ
สามารถติดตอส่ือสารและการคมนาคมสะดวกก็จะสะดวกข้ึน เชน การขนยายผูปวย การติดตอ
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ราชการ และการสํารวจไฟปาตามพื้นท่ีท่ีมีสายเคเบ้ิลพาดผาน เปนตน สวนดานการจัดการระบบไฟฟา
จะดีข้ึนมีสถิติไฟดับท่ีลดลง เนื่องจากการเขามาของโครงการขนาดใหญจะตองมีการเตรียมการวางแผน
และสํารองใหเพียงพอตอการใชไฟฟาซ่ึงเปนประโยชนตอชาวบานและหมูบานพื้นท่ีใกลเคียง 

5.1.2  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

1. ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากมีโครงการฯ 

 การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานาอาจจะเปนสังคมเมืองมากข้ึนไปสู
การเปล่ียนแปลงดานชีวิตแบบดั้งเดิม มีการเปล่ียนแปลงอาชีพจากแรงงานในภาคเกษตรไปสูภาค
ธุรกิจการทองเท่ียวและบริการแกนักทองเท่ียว ความเจริญอาจทําใหวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน
บางอยางสูญหายไป รวมถึงความเช่ือหรือความเคารพในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ความหนาแนนของประชากร
เพิ่มข้ึน การควบคุมหรือปกครองยากลําบาก อาจทําใหเกิดอาชญากรรม ปญหาสังคม ปญหา
ยาเสพติด ชาวบานเกรงวาจะเกิดการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว  ทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน 
ดานการรองรับจากการบริการดานสาธารณสุขจะไมเพียงพอตอความตองการของชาวบานและ
แรงงานตางถ่ิน สถานีอนามัยและโรงพยาบาลอาจจะไมสามารถรองรับความตองการของประชาชน
ท่ีมีมากข้ึนได ชาวบานมีอัตราเส่ียงกับภาวะความเครียดท่ีเกิดจากจํานวนประชากรตางถ่ินมากข้ึนทํา
ใหความสัมพันธในชุมชนลดนอยลงมีการแขงขันทางตลาดสูง อีกท้ังระบบการรองรับขยะแบบเดิม
ไมสามารถรองรับได จะตองเกิดปญหาการตกคางของสารอันตรายในดินและเกิดมลพิษทางอากาศ
อยางหลีกเล่ียงไมได สวนดานประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ินอาจมีการดัดแปลงและเปล่ียนไป
จากเดิมเนื่องจากการเขาใจถึงภูมิปญญาอยางแทจริงอาจจะถูกกลมกลืนไปกับการพัฒนาท่ีเพิ่มข้ึน
สวนดานการทองเท่ียวและสุนทรียภาพเปนส่ิงท่ีจําเปนตองอาศัยจินตนาการจากเดิมท่ีเคยเห็นปาไม
และทิวเขาสลับซับซอน สายเคเบ้ิลเปนส่ิงแปลกปลอมท่ีบดบังธรรมชาติท่ีสวยงาม 

2. ผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากมีโครงการฯ 
ชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึน เชนการจําหนายของท่ีระลึกตามสถานีหลัก การเก็บคาเชา

พื้นท่ีทําสถานีในรูปแบบของภาษี บํารุงทองถ่ิน ทําใหสภาพความเปนอยูและการดูแลจากภาครัฐมี
มากข้ึน เชน การโครงการพัฒนาอาชีพ สงเสริมใหชาวบานมีอาชีพหลากหลายและสามารถดําเนิน
ชีวิตไปพรอมกับความเจริญได การพัฒนาจากโครงการขนาดใหญนํามาซ่ึงความเจริญ ท้ังทางดาน
การศึกษาจะเกิดการพัฒนามีแหลงการเรียนรูท่ีกวางขวางสามารถติดตอและเช่ือโยงกับเทคโนโลยี
ไดอยางดี ปญหาครอบครัวก็จะลดลงเนื่องจากการดูแลภายในครอบครัวจะสามารถดูแลไดอยาง
ท่ัวถึง เชนการออกไปเรียนตางจังหวัดของกลุมเยาวชนก็จะลดลงความสัมพันธท่ีดีและความอบอุน
ภายในครัวเรือนก็จะมีมากข้ึน เกิดจิตสํานึกของเยาวชนในการกลับมาพัฒนาบานเกิดลดปญหา
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สังคมได สงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน ดานสาธารณสุขชาวบานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคท่ีถูกตองตามสุขอนามัยเพิ่มข้ึน มีการจัดการขยะอยางมีระบบมากข้ึน การดูแล
สุขอนามัยก็จะมีความทันสมัย มีจํานวนแพทยและบุคลากรทางการแพทยท่ีเพิ่มข้ึน ลดการสูญเสีย
ชีวิตท่ีมาจากการเดินทางขณะไปรักษายังตางจังหวัด ดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินหมูบานจะ
เปนท่ีนาสนใจมากข้ึน มีการเรียนรูใหมๆ จากสังคมภายนอกประเพณีอ่ืนๆ เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางวัฒนธรรมไดอยางดี การทองเท่ียวและสุนทรียภาพ สงผลใหกระตุนการทองเที่ยว 
เพราะความสะดวกสบาย ทันสมัย ใชเวลานอยในการเดินทาง มีความปลอดภัยสูงกวาการคมนาคม
ทางบก ทําใหเห็นทิวทัศนท่ีสวยงามของภูเขาท่ีสลับซับซอน   
 

5.1.3  แนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบ จากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในหมูบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน 

 5.1.3.1   ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
                                การวางแผนเพื่อหาแนวทางในลดกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยนั้น  สามารถวางแผนเพ่ือต้ัง
รับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนได เชน ดานการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงตองมีการปลูกปาทดแทน 
หลีกเล่ียงพื้นท่ีทําการเกษตรและที่อยูอาศัย ตองใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผล
กระทองถ่ินโดยตรง ดานน้ําและการใชน้ําควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีตนน้ํา กอนดําเนินการกอสราง ควร
ศึกษาผลกระทบโครงสรางของดินและระดับความลึกในการตอกเสาเข็มเพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
กับน้ําใชในหมูบาน การจัดการขยะตองไกลจากพื้นท่ีตนน้ําหรือแหลงน้ําการสํารองสําหรับการ
อุปโภคบริโภค ใหแกโครงการ มีการวางแผนคํานวณปริมาณน้ําและจัดระบบการบริหารการใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ ดานการคมนาคม จะตองกําหนดเวลาและจํากัดการบรรทุกวัสดุกอสราง พรอม
กับแจงใหกรรมการหมูบานและคนในหมูบานไดทราบกอนการดําเนินการ ดานการใชพลังงาน
ไฟฟา ควรวางแผนและสํารองการใชไฟฟาของโครงการ มีการตรวจสอบการใชไฟฟาของกระเชา
ลอยฟาอยางตอเนื่องเพ่ือไมใหเกิดปญหาไฟฟาดับในการใชกระแสไฟฟาภายในชุมชน มีปายบง
บอกพ้ืนท่ีอันตรายจากกระแสไฟฟาของโครงการใหชาวบานท่ีเขาไปในปาทราบเพื่อความปลอดภัย 
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5.1.3.2    ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
                                  การวางแผนเพ่ือหาแนวทางในลดกระทบทางลบจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตนั้น สามารถวางแผนเพื่อต้ังรับ
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนได เชน ดานเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแบบอยางของการปรับประยุกตเทคโนโลยีท่ีผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ดานสาธารณสุข ใหมีการจัดทําทะเบียนประวัติและใบรับรองแพทยของแรงงาน
ตางถ่ิน ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดตอ การจัดการขยะในชุมชนท่ีถูกตอง สวนดาน
การทองเท่ียวและสุนทรียภาพนั้น ควรจัดโปรแกรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวตามสถานท่ี
สําคัญในหมูบาน มีการนําเสนอวัฒนธรรมทองถ่ินเชน การแตงกายชุดไต  การเรียนรูภาษาพื้นบาน 
ท่ีเรียกวาภาษา ไต ใหกับนักทองเท่ียวท่ีเขามาในหมูบาน ตกแตงหรือจัดสภาพแวดลอมบริเวณเสา
รับน้ําหนักใหกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อดึงดูดใจนักทองเท่ียวในระหวางโดยสารอยูในกระเชาลอย
ฟา 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอน” สามารถกําหนดประเด็นสําคัญเพื่ออภิปรายผลการศึกษา ประกอบดวย 

5.2.1  ผลกระทบทางสังคม 

5.2.2  แนวทางหรือมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ 

         ปจจุบันการต่ืนตัวถึงความสําคัญของการศึกษาผลกระทบทางสังคมมากข้ึน เพราะ
การศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมนั้น ตองมีการศึกษาผลกระทบทางสังคมรวมไปดวยซ่ึงท้ังสองสวน
มีความเกี่ยวของกัน เนื่องจากทุกคนอาศัยอยูภายใตส่ิงแวดลอมเดียวกันแตมีความแตกตางกันท้ังการ
ดํารงชีวิตและสภาพสังคมของแตละพื้นท่ี โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสานพานเชียงใหม- 
แมฮองสอน เปนตัวอยางหนึ่งท่ีจําเปนตองมีการศึกษาผลกระทบทางสังคมอยางรอบคอบ โดยนํา
แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) มาพิจารณาโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน โดยจําแนกเปน 3 ลักษณะ อ ลักษณะท่ีหนึ่งสามารถ
ประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายในหมูบาน ลักษณะท่ีสอง อ เขาใจถึงผลกระทบท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน และลักษณะท่ีสามของการเสนอทางออกของปญหา และขอควรปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรม
ในสังคม จากการพิจารณาผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนโดยการนําหลักการสรางฐานขอมูล 
(Baseline data) มาพิจารณาขอมูลจากสภาวะในอดีตและในปจจุบันของชุมชน การเปรียบเทียบกรณีท่ีมี
โครงการและไมมีโครงการ การเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมกันวิเคราะหศักยภาพ โอกาสและขอจํากัด
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ของชุมชน การศึกษาคร้ังนี้มิใชเปนการศึกษาเพื่อใหเห็นผลดีของดานในดานหนึ่ง แตเปนการรวบรวม
ขอมูลจากสภาพความเปนจริงของหมูบานปางหมู ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการฯดังกลาว  
 จากการวิเคราะหผลกระทบทางสังคมจะเห็นไดวาการดํารงชีวิตของชาวบานปางหมูมีวิถี
ชีวิตแบบไทยใหญท่ีอยูรวมกับธรรมชาติ การพัฒนาจากหลากหลายส่ิงหลายอยางจะพัฒนาไป
พรอมๆ กัน ความเจริญเติบโตของสังคม การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต ระบบสังคมใน
หมูบานหลอหลอมพฤติกรรมของชาวบานใหเปนไปตามธรรมเนียมวิถีแบบพื้นบาน จากสภาพของ
หมูบานท่ีอยูในพื้นท่ีท่ีเปนท่ีราบลุมแมน้ําซ่ึงเหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เปนพื้นท่ีท่ีมีความ
อุดมสมบูรณมีแหลงน้ําไหลผานหมูบานตลอดปการทําการเกษตรกรรมถือเปนอาชีพท่ีสําคัญและ
เปนอาชีพหลักของทุกบานในหมูบาน ชาวบานมีการอนุรักษพื้นท่ีปาของอุทยานแหงชาติน้ําตกแม
สุรินทรใหเปนพื้นท่ีปาชุมชนมีการจัดการดูแลโดยรวมกันกับเจาหนาท่ีของอุทยานในการรวมกัน
อนุรักษผืนปาไวเพื่อใหมีทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตของผูคนในพื้นท่ีนั้นสืบตอไปจากคน
รุนปจจุบันไปถึงคนรุนอนาคต การพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงเปนหลักปฏิบัติของหมูบานท่ีจะตอง
คํานึงถึง การตองสนองความตองการของคนในปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไปในอนาคต
ตองลดความสามารถในการสนองความตองการของพวกเขาลง จะเห็นจากแนวคิดของโครงการ
ศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมภาคเหนือ (2541) ท่ีกลาววาการพัฒนาท่ีตองการใหมนษุย
ทุกคนไดรับความสุขตามความจําเปนพื้นฐานท่ีเทาเทียมกัน ควรใหโอกาสและความเสมอภาคใน
การเขาถึงเพื่อการใชทรัพยากรของมนุษยในแตละสังคมอยางเทาเทียมกันซ่ึงหมูบานตองการใหคน
รุนตอไปไดรับความสุขท่ีไมตางจากปจจุบัน และแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นมีหลักการ
หลากหลายดาน ตามแนวคิดของ อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2541) ท่ีไดกลาวไววา หลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน ตองเนนการเสริมอํานาจใหแกชุมชนทองถ่ินโดยรับผิดชอบตามสิทธิการดูแลรักษา
ชุมชนเอง การเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากรทองถ่ินและการสรางวินัยทองถ่ิน และสิทธิชุมชน
จะตองไดรับการยอมรับซ่ึงฐานะ กิจกรรมตางๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเปนไปบนพื้นฐานของ
ภูมิปญญาทองถ่ินและขอปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน สนองตอบตอความตองการ
ของชุมชนทองถ่ิน การมีสวนรวมจากระดับลาง ในการคิดริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจ ไดรับ
ผลประโยชน ประชาชนในทองถ่ินไดรับการแจงขาวสารขอมูลปรึกษาหารือเกี่ยวของในข้ันตอน
การวางแผน นําแผนแปลงมาสูภาคปฏิบัติและจัดการโครงการ ตองมีความเสมอภาค ทางเพศ สิทธิ
ของคนพื้นเมืองและชนกลุมนอยตองไดรับการยอมรับ มีความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ ลดการพึ่งพา
ปจจัยภายนอกรวมท้ังเทคโนโลยี การชวยเหลือและการตลาดอันนําไปสูการพึ่งพาตนเองและ
ชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ ดังนั้นการพัฒนาจากภายนอกตองไมสามารถกลืนวัฒนธรรมท่ียังแฝงอยู
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ในสังคมทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิม การสืบทอดวัฒนธรรมท่ีควรคาแกการอนุรักกษณเปนส่ิงท่ีลํ้า
คาและควรรักษาไว จะเห็นไดจากการแตงกายท่ีสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดแตงกายแบบ ไทย
ใหญ (ชุดไต)ในวันสําคัญๆ ของหมูบาน อาทิเชน วันสําคัญทางศาสนาพุทธ หรือแมกระทั่งในงาน
ประเพณีตางๆ ของหมูบาน การรักษาภาษาพูดของไทยใหญ (ภาษาไต) รวมถึงภาษาเขียนท่ีบงบอก
ถึงเอกลักษณของชาวไทยใหญท่ีนับวันจะสูญหายไป รวมถึงการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมความเช่ือตางๆ ใหคงไว   

ปจจุบันพื้นท่ีของหมูบานคอนขางจะเปนสังคมเมืองและมีความคิดท่ีทันโลกสงผลทําให
แนวคิดตางๆ ของชาวบานรุนใหมๆ ก็คอยๆ เปล่ียนแปลงไปแตการเปล่ียนแปลงยังอิงอยูกับความ
เช่ือเดิมๆ ท่ีส่ังสมมากับวิถีท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว การทองเท่ียวจากหลายเช้ือชาติและวัฒนธรรม
เขามาในหมูบานสงผลใหบานปางหมูคอยๆ เปล่ียนแปลงไปแตส่ิงหนึ่งท่ียังเปนส่ิงท่ีนาสนใจคือ
ความเปนชุมชนเขมแข็ง ความสัมพันธ การชวยเหลือกัน ไปมาหาสูกัน มีกิจกรรมการรวมกลุมทํา
รวมกันอยางเหนียวแนน หากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน
ซ่ึงเปนการดําเนินกิจการขนสงผูโดยสารและสินคาขนาดใหญท่ีสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถท่ีจะ
เอ้ืออํานวยประโยชนใหคนในทองถ่ินในการเดินทางและการขนยายส่ิงของท่ีสะดวกข้ึน เอ้ือ
ประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวซ่ึงเปนรายไดหลักของประเทศและรองรับการขยายตัวใน
ดานการคาระหวางประเทศเพ่ือนบานในอนาคต ซ่ึงโครงการฯ ดังกลาวเปนโครงการพัฒนาขนาด
ใหญท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอสังคมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในดานตางๆ ท้ังการใชประโยชน
จากทรัพยากรและคุณภาพชีวิต บานปางหมูเปนสถานีรับสงผูโดยสารและรับสงสินคาของโครงการ
ระยะปลายทางอีกท้ังยังมีการใชพื้นท่ีกอสรางเสาของโครงการอีกดวย โดยบทเรียนจากโครงการ
พัฒนาขนาดใหญของประเทศที่ผานมาลวนแลวแตกอใหเกิดผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี
โครงการและพื้นท่ีใกลเคียงผลกระทบทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึนท้ังในพ้ืนท่ีหมูบานและใน
สังคม ท่ีผานมาโครงการตางๆ เหลานี้ไมไดมีสวนรวมจากภาคประชาชนซ่ึงเปนเจาของพื้นท่ี
เจาของทรัพยากรและเจาของประเทศอยางแทจริง ดังนั้นการจะทําโครงการพัฒนาตางๆ ควรเปด
โอกาสใหประชาชนหรือผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากโครงการไดมีสวนรวมท้ังในข้ันตอนของการ
วางแผน การตัดสินใจดําเนินโครงการ การควบคุมการดําเนินโครงการ รวมถึงการพิจารณาการจาย
คาชดเชยและกําหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบในดานตางๆ วาบทบาทของเจาของโครงการ  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนจะเปนอยางไรในแตละข้ันตอน เพื่อลดปญหาการตัดสินใจของ
รัฐและปญหาความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง   
 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการกับบานปางหมูท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังการสูญเสียพื้นท่ีปาชุมชน การสูญเสียปาไม รวมไปถึงการ
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สูญเสียท่ีดินซ่ึงเปนทรัพยากรที่ชาวบานใชประโยชนในการดํารงวิถีชีวิตท่ีสืบทอดมาต้ังบรรพบุรุษ
จนถึงปจจุบัน การถางพื้นท่ีปาชุมชนเพื่อเปนจุดต้ังเสาของโครงการนั่นหมายถึงการทําลาย
ทรัพยากรปาไม การทําลายท่ีอยูอาศัยของสัตวปา การทําลายแหลงอาหารของมนุษยรวมไปถึงการ
ทําลายระบบนิเวศและความหลายหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีปาบริเวณนั้น การทําลายองคประกอบ
ของระบบนิเวศสวนใดสวนหนึ่งจะสงผลกระทบตอระบบความสัมพันธของระบบนิเวศอ่ืนๆ ตาม
ไปดวย โดยผลกระทบตางๆ สามารถท่ีจะสงผลจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่งได เม่ือทรัพยากรซ่ึงเปน
ฐานการผลิตและเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงวิถีชีวิตของชาวบานถูกทําลายจะสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของชาวบานในการเขาไปใชประโยชนจากปาเพื่อการเล้ียงชีพโดยการหาของปาจะทําให
ชาวบานไมสามารถเขาไปหาของปาในพื้นท่ีได ชาวบานตองเพ่ิมภาระคาใชจายในการซื้ออาหาร
และยารักษาโรคเกิด การพึ่งพาระบบจากภายนอกมากข้ึนและทําใหวิถีของชาวบานกับพื้นท่ีปา
ชุมชนลดความสัมพันธลง การขยายตัวของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชน
เปนผลทําใหเกิดการเปล่ียนทางสังคมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงปจจัยภายนอกชุมชนประกอบไป
ดวย การสาธารณูปโภค เม่ือมีการพัฒนาเกิดข้ึนการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปสู
สังคมชนบทเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและตอเนื่องอยูตลอดเวลา ความสัมพันธระหวางสังคมชนบทและ
สังคมเมืองมีอยูมากมายซ่ึงตองพึ่งพาอาศัยกันท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การส่ือสาร
ท่ีมักเกิดข้ึนในชุมชุนไดอยางรวดเร็วทําใหมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ปจจัย
ภายในชุมชน ท่ีเปนการเกิดข้ึนหรือมีในชุมชนนั้นเอง สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดแก 
ปจจัยทางนิเวศวิทยาซ่ึงรวมไปถึง ส่ิงแวดลอมและท่ีต้ังของหมูบาน ท่ีดิน กลาวคือชุมชนอยูใน
สภาพนิเวศวิทยาท่ีดีก็อาจจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหดีข้ึนซ่ึงมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
ดานสังคมและวัฒนธรรม (สนิท สมัครการ, 2525: น.42) และปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและการ
ตอตานการเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลทําใหเกิดความพึงพอใจและไมพอใจซ่ึงในส่ิงเหลานั้นมักมีปจจัย
ท่ีทําใหเกิดการยอมรับและการตอตาน 6 ประการ นั้นคือ 1. ความตองการในการเปล่ียนแปลง           

2. การไดรับความพึงพอใจอยางสูงของการเปล่ียนแปลงนั้น 3. การสาธิตผลประโยชน 4.การเขากัน
ไดกับวัฒนธรรม ท่ี มีอยู  5 .  ตน ทุนของการ เป ล่ียนแปลง  6 .  ผูนํ า ในการ เป ล่ียนแปลง                 

(เสาวคนธ สุดสวาท, 2524: น. 48) การเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบกับสังคมและวัฒนธรรม
ไมวาจะเปนโครงการจากการพัฒนาตางๆ หรือเปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนเอง
สามารถนําไปสูบอเกิดแหงความขัดแยงในชุมชนได สวนหนึ่งของการลดความขัดแยงในสังคมเรา
ตองรวมมือในการเสนอและออกแนวคิดผานการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการท่ีมีขนาดใหญ
การเสริมสรางกระบวนการอยางมีสวนรวมมาจากกิจกรรมพื้นฐานท่ีใชในการพัฒนาชุมชนผาน
กิจกรรมการศึกษาสําหรับชุมชน (อนุรักษ  ปญญานุวัฒน, 2541)โดยกิจกรรมตางๆ นั้น มรว.อคิน 
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รพีพัฒน (2527) ไดเสนอแนวคิดท่ีวากิจกรรมตางๆที่กําหนดตามแผนการรวมบริหารการตัดสินใจ
รวมกันดวยความเต็มใจหรือไดรับรางวัลตอบแทน หรือการถูกบังคับใหเขารวมตองมีสวนรวมใน
การเขารวมไดสรางพลังหรืออํานาจและสรางปฏิสัมพันธขององคกร การมีสวนรวมของประชาชน 
(Public Participation) เปนแนวทางที่สําคัญท่ีสุดในการลดปญหาความขัดแยงในการดําเนิน
โครงการตางๆ เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเปดโอกาสใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบ
และผูท่ีไมเห็นดวยกับโครงการไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ทัศนคติและทางเลือกท่ีมีอยู
ตอสาธารณะชน รวมท้ังไดมีโอกาสรวมในกระบวนการตัดสินใจในโครงการนั้น  
 จากแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว แสดงใหเห็นวา 
การแกไขปญหาอยางแทจริงนั้นตองพิจารณาการมีสวนรวมเร่ิมต้ังแตการรวมคิดรวมตัดสินใจใน
การคนหาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา การรวมในการปฏิบัติการแกไขปญหา และการมี
สวนรวมในการประเมินผล อยางไรก็ตาม การท่ีประชาชนจะมีสวนรวมในข้ันตอนใดนั้นข้ึนอยูกับ
วาผูนั้นมีโอกาสท่ีจะเขามามีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข
ปญหามากกวาผูท่ีไมไดมีความรับผิดชอบโดยตรง จากโครงการกอสรางฯ เปนผลใหจํานวน
นักทองเที่ยวเขามามากข้ึนเนื่องจากการเดินทางท่ีรวดเร็วและสะดวกขึ้นนั้น ในทางเศรษฐกิจบาน
ปางหมูอาจไดรับผลกระทบในทางบวก นั่นคือระบบเศรษฐกิจการทองเท่ียวโดยภาพรวมใน       
หมูบานปางหมูจะดีข้ึนท้ังดานรายไดและการจางงานแกคนในทองถ่ิน คนรูจักเมืองแมฮองสอนมาก
ข้ึน แตในทางกลับกันเม่ือระบบเศรษฐกิจปางหมูดีข้ึนโดยเฉพาะดานการทองเท่ียว แตความตองการ
ในการขยายการกอสร าง ส่ิงอํานวยความสะดวกเ พ่ือรองรับนักทอง เ ท่ียวไมว าจะเปน                        
รีสอรต เกสทเฮาส ฯลฯ ใหเพียงพอตอจํานวนนักทองเท่ียวท่ีจะเพิ่มตามมา สงผลใหมีนักลงทุนเขา
มาลงทุนในหมูบานเพ่ิมข้ึน ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได คือชุมชนแออัด ปญหาขยะ ปญหา
น้ําเสีย มลพิษทางอากาศ กากของเสียท่ีเปนพิษ คาครองชีพสูงข้ึนการอพยพเขามาของแรงงานตาง
ถ่ิน ลวนสงผลตอปญหาส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลตําบลปางหมูและหมูบานใกลเคียง ส่ิงท่ีสําคัญ
คือปญหาท่ีดินท่ีชาวบานอาจขายท่ีดินซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองใหกับนายทุนในการสรางรี
สอรต เกสทเฮาส เพราะพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลไมสามารถท่ีจะขยายไดอีกตอไปจึงจําเปนท่ีตองขยาย
ออกมายังพื้นท่ีรอบนอกท่ียังคงมีทรัพยากรท่ีสมบูรณเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว เกิดการกวานซ้ือท่ีดิน
ท้ังเพื่อเก็งกําไรและการลงทุนของนายทุนท้ังในประเทศและนอกประเทศจะทําใหในอนาคต
กรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีเคยเปนของชาวบานในการทําการเกษตรกรรม การเล้ียงสัตวซ่ึงเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม
จะถูกเปล่ียนมือ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบานอาจไมมีใหเห็นอีกตอไปเพราะชาวบานไมอาจทน
ตอกระแสและแรงของการพัฒนาท่ีรุกคืบเขายังพื้นท่ี อนุรักษอยางมาก ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
ของของหมูบาน ถูกทําลาย การพัฒนาหนักไปดานใดดานหนึ่งมากเกินก็จะทําใหลดความสมดุล
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ของธรรมชาติและสังคมและกอใหเกิดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย การพัฒนาเมืองใหเจริญใน
ดานตางๆ ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดแหลงชุมชนแออัดสําหรับคนจนจํานวนมากดวย การพัฒนา
ชนบทใหทันสมัยดวยไฟฟาและถนน คนท่ียากจนตองอพยพจากชนบทไปรับจางในเขตเมืองมาก
ข้ึน   

ในปจจุบันการหล่ังไหลทางวัฒนธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหสังคมเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดวย จนทําใหเกิดการทําลายคุณคาและเอกลักษณของสังคมน้ันๆ ไปการ
ยอมรับวัฒนธรรมท่ีหล่ังไหลเขามาโดยไมไดกล่ันกรองใหรอบคอบ ทําใหเกิดภาวะทันสมัย แตไมมี 
อารยธรรมในหลายๆ ดาน เชน การหลงใหลในดนตรีตะวันตกจนหลงลืมดนตรีพื้นเมือง การเช่ือใน
ความรูของโลกตะวันตกจนลืมภูมิปญญาทองถ่ิน การเลียนแบบการแตงกายท่ีไมเหมาะสม ฯลฯ   
ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากผลพวงของการพัฒนานี้ในอนาคต จากโครงการพัฒนาตางๆ 
ของรัฐทุกโครงการยอมสงผลตอการเปล่ียนแปลงนั้นไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และทรัพยากร  การเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะเปล่ียนไปในทางท่ีเจริญข้ึนหรือเส่ือมลงก็ได               
การเปล่ียนแปลงนั้นข้ึนอยูกับระยะเวลาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลงยอม
ท่ีจะสงผลทําใหวัฒนธรรมเปล่ียนตามไปดวยและสงผลกระทบมาถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมอยาง
หลีกเล่ียงไมได เชน คานิยม ความเช่ือ ความคิด และจะตองทําใหคนทุกกลุมในสังคมไดรับผลดีจาก
การพัฒนาอยางเทาเทียมกันสามารถที่จะเก็บรักษาส่ิงท่ีมีคาของสังคมทั้งธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมใหตกทอดแกคนรุนตอๆ ไปไดมีโอกาสชื่นชมและไดใชประโยชนอยางยั่งยืน            
เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศและทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองผลกระทบทางสังคมอันอาจเกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพานเชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษาบานปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน จากการประมวลรวบรวมขอเสนอแนะจากการสนทนากลุม การสัมภาษณ การใช
แบบสอบถามและการสังเกต   
 โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานมีท้ังผลดีและผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตตอประชาชนในพ้ืนท่ี ในหลายๆ ความคิด  การเล็งเห็นความสําคัญเพียงผิวเผินคือมองใน
ผลดีมากกวา ขาดการมองในมุมกวางท่ีเปนสวนรวมอาจมีผลเสียมากกวา ดังนั้น ทางฝายท่ีเกี่ยวของ
ในการกอสรางโครงการฯ ควรที่จะเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในทุกกระบวนการของโครงการฯ เพื่อหาทางบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดข้ึน และหากทาง
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ฝายท่ีเกี่ยวของยังไมพรอมท่ีจะดําเนินการกอสรางในยุคปจจุบันควรท่ีจะมีการทบทวนโครงการฯ  
เพื่อใหโครงการฯ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.  การศึกษาเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบทางสังคม เพื่อเตรียมความ
พรอมในการปองกันผลกระทบน้ัน จําเปนตองอาศัยหนวยงาน 3 หลัก คือ ชุมชน หนวยงานรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อใหสามารถกําหนดกรอบการทํางานได
อยางชัดเจน และเพื่อสรางความรวมมือตามบทบาทหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

2.  ควรมีการศึกษาผลกระทบท้ังทางลบและทางบวกอยางละเอียดในมุมกวางประเด็น
ทางดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีปาชุมชนท่ีคาดวา
จะเกิดจากการกอสรางโครงการท้ังในชวงของการกอสรางและเม่ือเปดดําเนินการ 

 3.  ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางดานสังคม ส่ิงแวดลอมและสุขภาพจาก
โครงการขนาดใหญท่ีดําเนินการแลวกับโครงการท่ีกําลังจะเร่ิมกอสรางเพื่อใหเห็นถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตอยางชัดเจนยิ่งข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการบรรเทาผลกระทบและเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาตอไป 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรทําการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว ทางวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ในการคมนาคมขนสง โดยสํารวจความคิดเห็นจาก
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ท่ีเข ามาทองเท่ียวหรือผูมีสวนได สวนเสียจาก
ผูประกอบการจากรถประจําทาง รถเชา เพื่อหารับฟงความคิดเห็นและหาแนวทางรวมกัน 

2.  ควรทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการปรับตัว              
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ 

3.  ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษา
ผลกระทบทางสังคมแบบเชิงลึกมากข้ึน 

 


