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บทคัดยอ 
  

 การศึกษาเร่ือง  ผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษา: บานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง     
จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมในดานคุณคาการ
ใชประโยชนของมนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน  เ ชียงใหม  – แมฮองสอน  ของหมูบานปงแสงทอง  ตําบลข้ีเหล็ก  อําเภอแมแตง                
จังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการและแนวทางการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต   

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชการสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมี
สวนรวม การประชุมกลุมยอยและแบบสอบถามในประเด็นผลกระทบทางสังคมดานคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

ผลการศึกษาพบวา ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก ดานการใช
ประโยชนท่ีดิน พื้นท่ีปาชุมชน ซ่ึงเปนผลกระทบทางลบ เชน หากมีการตั้งสถานี Pulley บริเวณ 
ดอยใต และต้ัง เสาถัก ท่ีบริเวณปาชุมชนดอยเหนือ จะตองมีการเบิกพื้นท่ี 2 ไร เพื่อทําเปนจุดต้ัง
สถานีและเสา ทําใหคาดวา จะใชพื้นท่ีมากกวา 1 ไร จะมีผลกระทบตอพื้นท่ีปาชุมชน ดานน้ํา           
และการใชน้ํา แหลงน้ําบาดาล มีผลกระทบทางลบเกี่ยวกับน้ําบาดาล ท่ีอาจทําใหเปนผลกระทบตอ
แหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภค ในพื้นท่ีบริเวณดอยใตซ่ึงเปนปาชุมชน ประชาชนมี
โครงการขุดเจาะนํ้าบาดาลของหมูบาน หากมีการตั้งเสาตรงจุดน้ําบาดาลชาวบานกลัวจะเกิด



 จ 

ผลกระทบตอน้ําบาดาล  และดานคมนาคม ความปลอดภัยของประชาชนภายในหมูบาน และมี
ความกังวลของประชาชนในหมูบานปงแสงทองคือ อาจมีเสียงของรถในการขนสงวัสดุกอสราง 
หรือรถแบ็คโฮทําการขุดหรือปรับพื้นท่ีในชวงของเวลาเขาออก และการขนสงวัสดุอุปกรณเขา ออก 
อาจทําใหถนนเกิดการพังหรือเสียหาย 

ผลการศึกษาพบวา ดานคุณภาพชีวิต ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต 
อาจจะสงผลตอประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ินมีผลกระทบทางลบ แสดงวาในชวงท่ีมีการ
กอสรางโครงการฯอาจจะสงผลกระทบตอประเพณีและวัฒนาธรรมในทองถ่ินเกี่ยวกับปาชุมชนได 

ผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ชาวบาน
ตองการที่จะเขามามีสวนรวมในการเร่ิมเขามาของโครงการ เพื่อตองการหาแนวทางจัดการกับพื้นท่ี
ปาชุมชนท่ีมีการกอสรางจุดต้ังเสา ตองการใหโครงการเขามาทําประชาวิจารณกับชาวบานอีกคร้ัง
หนึ่ง หากเร่ิมดําเนินการกอสรางโครงการระบบขนสงดวยสายพาน  
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Abstract 
 

The study on “Social Impacts from Chiang Mai – Mae Hong Son: A Case Study 
of Rope way Project: Ban Pongsangtong, Kre lek sub district, Mae Tang District, Chiang Mai 
Province.” had two objectives. The first was to study the social effects on the human value and 
the life quality from the project in building mass transportation by using pulley from Chiang Mai 
to Mae Hong Son of Bang Pong Saeng Thong, Khee Lek Sub-district, Mae Taeng District, 
Chiang Mai province. The second objective was to study the ways to administer and have 
preventive measures for the problems which may occur in the future. 

The researcher collected the data by using observation method both with 
participation and without participation. There were also small group meetings and the distributing 
of questionnaires asking about the social effects on the benefits of using human value and the life 
quality. 

The results of the study showed that the benefits of using human value were the 
benefits of land use, community land areas which would have the negative effects such as if there 
were a pulley station in Doi Tai area and the main pole were at Doi Nue community land areas, 
there would be 2 rai of land excavation. This would be for the pulley station and poles in which 
there was an expectation that more than one rai would be needed and would have the effects on 
the community land areas and on water, water utilization, and underground water resource. The 
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effects on the underground water resource would have effects on the water resources for home 
consumption. In Doi Tai area which is the community land areas, people had the plan to dig the 
village underground water. If there would be poles at the spots where the underground water 
would be dug, the villagers were concerned that it would have effects on their underground water 
and their communication and the safety of villagers. The concern of villagers in Pong Saeng 
Thong village was that there would noise from the cars transporting building materials, or the 
noise from the backhoe which dig or adapt the area. These would damage the roads. 

The results of the study also found that for the life quality such as economic, 
social and ways of life would have negative effects on local traditions and culture. This meant 
that during the construction time, there would be effects on local traditions and culture which are 
related to community land areas. 

The study found the measures to prevent the problems which might occur in the 
future. These were the villagers would like to have participation in the starting of the project in 
order to find the ways to manage their community land areas especially the ones that would be the 
sites for the poles. They also would like to have public hearing again once there would be a plan 
to build this mass transportation by using pulley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


