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ภาพ 15 แบบแปลนรูปดาน A ของสถานีมอเตอรและ Pulley 
ที่มา: บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 
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ภาพ 16 แบบแปลนรูปดาน B ของสถานีมอเตอรและ Pulley 
ที่มา: บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 
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ภาพ 17  แบบแปลนรูปดาน C ของสถานีมอเตอรและ Pulley 
ที่มา: บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 
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ภาพ 18  แบบแปลนรูปดาน D ของสถานีมอเตอรและ Pulley 
ที่มา: บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 

90 



 91

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 19 แบบแปลน 3 มิติ ของเสารับน้ําหนกัแบบเสาถักตั้งบนพืน้ที่เนิน 
ที่มา: บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 
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ภาพ 20 แบบแปลนโครงสรางและฐานรากของเสารับน้ําหนักแบบเสาถักตั้งบนที่เนิน 
ที่มา: บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 
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แบบสอบถาม 
ผลกระทบทางสังคมอนัอาจเกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 

เชียงใหม - แมฮองสอน 
 
 แบบสอบถามน้ีเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพื่อทําการคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงวิชาการ ผลการศึกษาไมมีผลกระทบใด ๆ ท้ังส้ินตอผูใหขอมูล
จึงขอใหทานกรุณาตอบคําถามตามความเห็นท่ีแทจริงเพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะหและวิจัย 
 ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ัง 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
คําชี้แจง  กรุณาใส เคร่ืองหมาย    ลง   หนาขอความท่ีทานตองการตอบเพียงขอเดียว 
ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 
 
1.  เพศ    ชาย    
     หญิง 
 

2.  อายุ    1.  ตํ่ากวา  20  ป 
    2.  21 – 30  ป 
    3.  31 – 40  ป 
    4.  41 – 50  ป 
    5.  51 – 60  ป 
    6.  61  ปข้ึนไป 
 

3.  ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน   
    1.  ตํ่ากวา  10  ป 
    2.  11  ป – 20  ป 
    3.  21  ป – 30  ป 
    4.  31  ป - 40  ป 
    5.  41  ปข้ึนไป 
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4.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    อนุปริญญา/ปวส. 

 จบปริญญาตรีหรือสูงกวา                 ไมไดเรียน 
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................... 

 
5.  อาชีพ   เกษตรกร      คาขาย 
     ธุรกิจสวนตัว     หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
     รับราชการ      พนกังาน/ลูกจาง
หนวยงานรัฐ 
    พนักงาน/ลูกจางหนวยงานเอกชน   รับจางท่ัวไป 

 อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................................. 
 
6.  รายไดตอเดือน  1.  ตํ่ากวา  5,000  บาท 
    2.  5,001 บาท – 10,000 บาท 
    3.  10,001 บาท – 15,000 บาท 
    4.  15,001 บาท – 20,000 บาท 
    5.  20,001 บาทข้ึนไป  
 

7. การถือครองท่ีดินทํากิน     ไมมี 
   ไมมีท่ีทํากิน 

 ไมมีแตเชา (โปรดระบุ).....................งาน....................ไร 
 อ่ืนๆ ............................................................................... 
  มีและเปนเจาของ 

  นอยกวา  1 ไร  1-5  ไร   6-10  ไร 
  11-15  ไร    16-20  ไร   มากกวา  20  ไร  
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8. ทานเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน
หรือไม 
   เคย   (ระบุ)  จาก 
          หนังสือพมิพ,แผนพับ,โปสเตอร      วิทยุ,โทรทัศน    

  คณะผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ผูนําชุมชน                                        อ่ืนๆ............................. 

  ไมเคย 
 

สวนท่ี  2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน จะเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของทานและชุมชนอยางไร และ
ระดับใดบาง 
  ระดับผลกระทบทางลบมากท่ีสุด    -3 ระดับผลกระทบทางลบมาก -2 
  ระดับผลกระทบทางลบนอย    -1 ไมมีผลกระทบ    0
  ระดับผลกระทบทางบวกมากท่ีสุด     3 ระดับผลกระทบทางบวกมาก  2 
  ระดับผลกระทบทางบวกนอย     1 
 

ระดับผลกระทบชวงกอสรางโครงการ ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ 

-3 -2 -1  0 1 2 3 

1. การใชประโยชนของท่ีดนิมีผลกระทบตอ  

พื้นท่ีทํากิน        
พื้นท่ีปาชุมชน        
สภาพดินท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีปาชุมชน        
แหลงอาหารของชาวบาน        
แหลงอาหารของสัตวปา        
ความหลากหลายทางชีวภาพ        
พืชพันธุไมภายในปาชุมชน        
การเปล่ียนแปลงสภาพของปาไม        
แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา        
แหลงสมุนไพร        
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินอยูอาศัย        
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากนิ        
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ระดับผลกระทบชวงกอสรางโครงการ ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ 

-3 -2 -1  0 1 2 3 

2. น้ําและการใชน้ํามีผลกระทบตอ     

พื้นท่ีตนน้ําภายในปาชุมชน        
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค        
คุณภาพของแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค        
คุณภาพของแหลงน้ําในการเกษตรกรรม        
ปริมาณการใชน้ําภายในครัวเรือน        
ปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรม        
แหลงน้ําบาดาล        
การเปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําใตดนิ        
3. สภาพการคมนาคมมีผลกระทบตอ   

สภาพถนนท่ีจะเกดิการชํารุดเสียหาย        
สภาพการจราจร มีการใชรถลดลง        
รถรับจางจะสามารถรับนักทองเท่ียวเฉพาะกลุมได        
ความสะดวกในการสัญจรติดตอกับหมูบานอ่ืนๆ        
ความปลอดภยัของประชาชนภายในหมูบาน        
4. เศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบตอ  

อาชีพของคนในหมูบาน        
การเพิ่มงานใหกับชุมชน        
การจางงานภายในชุมชน        
รายไดของคนในชุมชน        
ความสัมพันธของคนในชุมชน มีความรวมมือกันมาก
ข้ึน 

       

การมีสวนรวมของชาวบานกบักิจกรรมในชุมชน        
ประเพณแีละวฒันธรรมในทองถ่ิน        
ความเช่ือของชุมชน        
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเม่ือเปดดําเนินการแลวจะมีผลตอ
คุณภาพชีวิตของทานและชุมชนระดับใดบาง 
 

ระดับผลกระทบเม่ือเปดดําเนินการ ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ 

-3 -2 -1  0 1 2 3 

1. การใชประโยชนของท่ีดนิมีผลกระทบตอ  

พื้นท่ีทํากิน        
พื้นท่ีปาชุมชน        
สภาพดินท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีปาชุมชน        
แหลงอาหารของชาวบาน        
แหลงอาหารของสัตวปา        
ความหลากหลายทางชีวภาพ        
พืชพันธุไมภายในปาชุมชน        
การเปล่ียนแปลงสภาพของปาไม        

ระดับผลกระทบเม่ือเปดดําเนินการ ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ 

-3 -2 -1  0 1 2 3 
แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา        
แหลงสมุนไพร        
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินอยูอาศัย        
การการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากนิ        
2. น้ําและการใชน้ํามีผลกระทบตอ     

พื้นท่ีตนน้ําภายในปาชุมชน        
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค        
คุณภาพของแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค        
คุณภาพของแหลงน้ําในการเกษตรกรรม        
ปริมาณการใชน้ําภายในครัวเรือน        
ปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรม        
แหลงน้ําบาดาล        
การเปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําใตดนิ        
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3. สภาพการคมนาคมมีผลกระทบตอ   

สภาพถนนท่ีจะเกดิการชํารุดเสียหาย        
สภาพการจราจร มีการใชรถลดลง        
รถรับจางจะสามารถรับนักทองเท่ียวเฉพาะกลุมได        
ความสะดวกในการสัญจรติดตอกับหมูบานอ่ืนๆ        
ความปลอดภยัของประชาชนภายในหมูบาน        
4. เศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบตอ  

อาชีพของคนในหมูบาน        
การเพิ่มงานใหกับชุมชน        
การจางงานภายในชุมชน 
            - ขับรถรับจาง 

       

            - รับจางทํานา        
            -  รับจางทําสวน        
            - รับจางทําไร        
            - รับจางท่ัวไป        
รายไดของคนในชุมชน        

ระดับผลกระทบเม่ือเปดดําเนินการ ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ 

-3 -2 -1  0 1 2 3 
ความสัมพันธของคนในชุมชน มีความรวมมือกันมาก
ข้ึน 

       

การมีสวนรวมของชาวบานกบักิจกรรมสวนใหญใน
ชุมชน 
            - เร่ิมตนคิดหรือรวมคิด 

       

            - วางแผน        
            - ตัดสินใจ        
            - ดําเนนิการ        
            - ติดตามประเมินผล        
ประเพณแีละวฒันธรรมในทองถ่ิน        
ความเช่ือของชุมชน        
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ตอนท่ี 4 แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในพื้นท่ีหมูบานปงแสงทอง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 

1. ถาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน ทานแนวทางลดผลกระทบตอการใช
ประโยชนในพื้นท่ีปาชุมชน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอยางไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................ ............................................

.................................................................................................. ..........................................................

.............................................................................................................................................................  
 

2. ถาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เพื่อลดผลกระทบการใชน้ําท่ีอาจจะ
เกิดจากผลการกอสรางไดอยางไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................. ...........................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

3. ถาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เพื่อเปนแนวทางลดผลกระทบการ
คมนาคมสัญจรภายในหมูบานท่ีอาจเกิดผลจากโครงการภายหลังเปดการดําเนินโครงการนี้
ไดอยางไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................ ............................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................................................. 
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4. ถาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน ทานจะมีแนวทาง เพื่อลดผลกระทบ
ตออาชีพ รายได วิถีการดําเนินชีวิต ไดอยางไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .............................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

5. ถาหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน ทานจะมีแนวทางเพ่ือเสนอโครงการ 
หรือกิจกรรมหรือประเด็นอะไร? เพื่อทดแทนในกรณีท่ีมีผูเสียหาย ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได
อยางไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .............................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101

ประวัติของผูเขียน 
 
ช่ือ - สกุล    ชัชพงศ ทองขัน 
 
วัน เดือน ปเกดิ    14 กุมภาพนัธ 2527 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียน

น้ําดิบวิทยาคม ป พ.ศ. 2545 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ป พ.ศ. 2549  

 


