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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาสังคมเปนรูปแบบการเปล่ียนแปลงอยางหนึ่งท่ีมนุษยคิดคนข้ึน การพัฒนา      
คือ การเปล่ียนแปลงโดยมีเปาหมายกําหนดเอาไววาตองการเปล่ียนไปอยางไร มีการวางแผนวา  
ตองทําอยางไรบาง จึงจะเปล่ียนไดตามที่ตองการ ดังนั้น การพัฒนาก็คือการเปล่ียนแปลง             
โดยการวางแผนเอาไวแลวไมใชเปล่ียนโดยบังเอิญ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนควบคูกับสังคมมนุษย การเปล่ียนแปลง       
แบบแรกท่ีมนุษยรูจักคือ การเปล่ียนในลักษณะวิวัฒนาการและการพัฒนาการ เพราะเปน            
การเปล่ียนไปตามธรรมชาติ  คอยเปนคอยไปจากสภาพเรียบงายไปสูความซับซอนหรือ                   
ในทางกลับกัน  อยางไรก็ตามสังคมมนุษยก็ได รูจักความเปล่ียนแปลงในลักษณะอ่ืน  เชน               
การเปล่ียนแปลงฉับพลันอันเปนผลมาจากการกระทําของธรรมชาติหรือของมนุษยดวยกัน           
ดังตัวอยางภัยธรรมชาติท่ีมีผล ใหผูคนลมตายจํานวนมากหรือภาวะสงครามที่บีบบังคับใหมนุษย
ตองอพยพหลบหนี มนุษยจึงเร่ิมรูจักการเปล่ียนแปลงท้ังในแบบท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค
เปล่ียนไปเปนแบบท่ีกาวหนาหรือถดถอย 

สังคมไทยในอดีตไดมีประสบการณเปล่ียนแปลงในลักษณะน้ีมาแลว แตอาจเรียกในศัพท
อ่ืน เชน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกกันวา    
การปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาล ก็เปนการเปล่ียนแบบท่ีมีเปาหมายและมีการวางแผน สังคมไทยเพ่ิง
รูจักคําวา พัฒนา ในตนพุทธศตวรรษท่ี 25 นี้เอง 

พุทธศตวรรษท่ี 25 เปนศตวรรษท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับสังคมไทย เพราะเปนจุดเปล่ียน
ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตองการ
ควบคุมเศรษฐกิจของฝายรัฐทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนแรก จึงได
เกิดข้ึนพรอมกับการเกิดสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ หลังจากนั้นคําวา “พัฒนา” ก็อยูคูกับ
สังคมไทยมาโดยตลอดและไดเกิดแนวคิดการพัฒนามาโดยลําดับเชนกันแตแนวคิดที่ เห็น
วา “การพัฒนาตองอยูบนพื้นฐานของความเช่ือท่ีวา ประชาชนเปนท้ังทรัพยากรและผูรับประโยชน
ในการพัฒนาการ การพัฒนาควรทําใหประชาชนเปนฝายท่ีมีบทบาทการพัฒนาเปนกระบวนการ
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เปล่ียนแปลงสังคม ควรจะไดพยายามรักษาดุลยภาพระหวางการแสวงหาโอกาส และการใหโอกาส
ระหวางประชาชนและสถาบันสังคมท้ังหลาย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนควรมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิม โดยประชาชนเปนผูพิจารณารับและปรับเปลี่ยนตาม ท่ีเขาเห็นวา
เหมาะสมแทนท่ีจะเปนการยัดเหยียดให นอกจากนี้เราควรเขาใจรวมกันวาภาวะทันสมัยและการ
พัฒนาไมใชกระบวนการท่ีเกิดในทิศทางเปนเสนตรงเดียวกันและเกิดเหมือนกันทุกแหง (Unilinear and 
Universal Process) ตรงกันขามการพัฒนานาจะเติบโตแบบหลายทิศทางและผูกพันอยูกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรของแตละสังคม ท้ังนี้เปนเพราะส่ิงใหมกับส่ิงเกาไมใชส่ิงท่ีแยก
จากกันโดยเด็ดขาด แตกลับมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางซับซอนซ่ึงมิติท้ังสามดานของการ
พัฒนาสังคม ไดแก มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมก็มีความเกี่ยวพันกันอยาง
ใกลชิด ปฏิสัมพันธของมิติท้ังสามนี้เอง ประกอบกันข้ึนเปนลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของ
สังคมนั้น ๆ การรักษาดุลยภาพระหวางลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม กับกระแสการเปล่ียนแปลงใน
การพัฒนาตามทิศทางและจังหวะท่ีสังคมตองการ คือ เปาหมายของการพัฒนาสังคม 

สังคมอาจไมจําเปนตองมีตัวแบบหรือทฤษฎีเฉพาะในการพัฒนา แตสภาพความเปนจริง
หรือลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมนั้นเองจะเปนตัวกําหนดตัวแบบใหเกิดข้ึน สาระสําคัญของ
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมนี้อยูท่ีระบบคิดภายในจิตใจของประชาชน เราจําเปนจะตองเขาใจ
ระบบคิดภายในจิตใจนี้ และใชมันเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา งานพัฒนาท่ีทําโดยละเลย
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมหรือระบบคิดของประชาชนมักจะประสบอุปสรรคเสมอ 

หลังจากท่ีไดมีการสงเสริมการพัฒนารูปแบบตาง ๆ อยางรวดเร็วและมากมาย ปญหา      
ดานส่ิงแวดลอมก็เกิดตามข้ึนมา และเปนปญหาท่ีรัฐบาลตองลงทุนเพื่อการแกไขปญหาตาง ๆ         
ท่ีเกิดข้ึนอยางไมมีท่ีส้ินสุด ท้ัง ๆ ท่ีมีกฎหมายและหนวยงานตาง ๆ เพื่อการปองกันปญหา
ส่ิงแวดลอมอยูบางแลวก็ตาม แตหนวยงานเหลานี้ยังตองมีภารกิจอ่ืนท่ีเนนการสงเสริมการพัฒนาทํา
ใหไมสามารถควบคุมและปองกันปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วได จนในป พ.ศ. 2518 
รัฐบาลไดเร่ิมใหความสําคัญอยางจริงจังในการคุมครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยมีการ
ออกกฎหมายและจัดต้ังหนวยงานดานส่ิงแวดลอม คือ สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติข้ึนมา เพื่อรองรับการควบคุมและแกไขปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอม จนถึงปจจุบันถึงแม
จะมีการนําวิธีการและมาตรการตาง ๆ ท่ีประเทศพัฒนาท้ังหลายใชอยู เชน การจัดทํารายงาน               
การวิเคราะหส่ิงแวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพตาง ๆ มาประยุกตใชเพื่อการนี้ ก็ยังมี
จุดบกพรองและมีปญหาที่ยังไมสามารถคุมครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมไดยอยางมี
ประสิทธิภาพซ่ึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงและแกไขตามสถานการณและการเปล่ียนแปลงดาน
เทคโนโลยีตอไป เพื่อใหสภาวะแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมลงมาตลอดเวลาไดท่ีสภาพท่ีดีข้ึนกวาปจจุบัน
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วิธีการหรือมาตรการตาง ๆ ก็จําเปนจะตองไดรับความรวมมืออยางดีท้ังจากหนวยงานภาครัฐบาล
และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดระบบการควบคุม ปองกัน  และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอยางมี
ข้ันตอนและเปนท่ียอมรับของทุก ๆ ฝาย (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2546) 

 การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะชวยในการวางแผน และตัดสินใจ
เพื่อการคุมครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 
ไมใชมาตรการคุมครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมข้ันพื้นฐานโดยลําดับในตัวเอง โดยท่ัวไปใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน แคนาดา ตางยอมรับวาจุดมุงหมายข้ัน
พื้นฐานของการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมนั้น ไมไดมุงเนนเพื่อจะพิจารณาจากความสมดุลของ
ส่ิงแวดลอมเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจ สังคม หรือการพิจารณาอ่ืน แตจะตองทําการวิเคราะหและประเมนิ
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหแนใจวาการอนุมัติหรือการเห็นชอบในโครงการ
หรือกิจการ ไดกระทําบนรากฐานของการไดรับรูถึงผลที่อาจจะเกิดจากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ     
ตอคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยไดเตรียมมาตรฐานการควบคุมปองกันและแกไขเปนการรองรับเพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงในปจจุบันการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเอง
ยังมีจุดออนในมิติทางสังคมและสุขภาพอนามัย (ทวีวงศ ศรีบุรี,2541) 

 เพื่อท่ีจะใหเกิดความเขาใจตรงกัน ในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาของการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) เปนท้ังศาสตรและศิลป ในการศึกษาและหาแนว
ทางแกไขปญหาสังคม เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมในทุกดาน และสามารถปรับใชในทุก
วงการ  

 อยางไรก็ตามการพัฒนาดานหลักการมีการพัฒนาและประยุกตนํามาใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และถือวาเปนสวนหน่ึงของการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (Environment Impact Assessment: EIA) ซ่ึงม่ันใจวาการประเมินผลกระทบทางสังคม
มีคุณคามากสําหรับนักพัฒนาสังคม โดยเฉพาะความเขาใจมิติทางสังคม วัฒนธรรม และความ
ขัดแยง ท่ีเกิดจากผลกระทบทางสังคม อีกท้ังจากปญหาทางสังคมในดานตาง ๆ และปญหาท่ีมนุษย
มิไดกอ อาทิ ภัยพิบัติตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยรวมกระทําโดยอาศัยประโยชนจากธรรมชาติ 
อาทิ การเกษตร ก็สามารถเปนระบบตนเหตุท่ีมนุษยและสังคมไดรับผลกระทบตามมาเชนกัน     
 แนวคิดและวิธีการการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) เปนหลัก เพื่อเปนแนวทาง
การศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีมนุษยสรางข้ึนหรือปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ชุมชน คนท่ีอาศัยในชุมชนและสังคม ดังนั้น ตัวอยางการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)        
จะคาดคะเนการเปล่ียนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีจะเกิดข้ึน พรอมกับ
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นําเสนอมาตรการและการปรับเปลี่ยนโครงการหรือสภาวการณนั้น ๆ ใหสอดคลองกับสุขภาพ
ชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีกอใหเกิดประโยชนรวมถึงการลดผลกระทบทางลบแกชุมชนและสังคม
ใหมากท่ีสุด เพื่อใหผูตัดสินใจในโครงการพิจารณาวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเปนท่ียอมรับได            
และคุมคากับประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการหรือไม (สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 
2539) อยางไรก็ตาม ผลกระทบทางสังคม มักเกิดข้ึนจากระบบธรรมชาติ(Natural System)           
ระบบกึ่งธรรมชาติ (Semi-Natural System) และระบบท่ีมนุษยสรางข้ึน (Man-Made System) 

 ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในสังคมไทยท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงแรงผลักดันทางเศรษฐกิจทําใหมีโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาตาง  ๆ               
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในทุกพื้นท่ีของประเทศ ทําใหโครงการเหลานี้สงผลกระทบท้ังทางบวกและ
ทางลบตอประชาชนจํานวนมาก และในการดําเนินโครงการมักขาดการพิจารณาผลกระทบเหลานี้
อยางรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งไมใหความสําคัญกับผลกระทบทางสังคมเทาผลกระทบดานอ่ืน ๆ 
จนทําใหเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนในโครงการตาง ๆ แมในโครงการท่ีไมมีการตอตานหรือความ
ขัดแยง ก็อาจพบวาเกิดมีผลกระทบทางลบตามมา จึงทําใหประชาชนท่ีไดรับประโยชนจาก
โครงการพัฒนาไมคุมคาเทาท่ีควร ดวยเหตุนี้จึงเปนแนวทางใหสาธารณชนท้ังกลุมผูสนใจและกลุม
ท่ีไดรับผลกระทบไดมีสวนรวมในการเสนอขอมูลและขอคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจในโครงการตอไป (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2546)  

 แสงอรุญ เจริญจันทรแดง (2540: 115) ศึกษาพบวา แนวคิดใหมในการดําเนินโครงการ 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญท่ีสงผลกระทบตอชุมชนควรทํา คือ การคํานึงถึงผลกระทบทาง
สังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคมควรเปนสวนหนึ่งของวงจรโครงการ (Project Cycle) 
ซ่ึงสามารถทําการประเมินใน 3 ข้ันตอน คือ 1) การประเมินผลกระทบทางสังคมกอนการดาํเนินการ 
2) การประเมินผลกระทบทางสังคมขณะดําเนินการ 3) การประเมินผลกระทบทางสังคมเม่ือส้ินสุด
โครงการฯ และสวนประกอบของการศึกษาผลกระทบทางสังคม เชน การสํารวจสภาพประชากร 
ชาติพันธุ เศรษฐกิจ การรวมกลุมและเครือขาย วิถีชีวิต ความรู/ความเช่ือ พิธีกรรม ประเพณี การ
รับรูกระบวนการตัดสินใจ แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ ความตองการข้ันพื้นฐาน (Basic needs) 
ความอยาก (Desire) (อมรา พงศาพิชญ, 2535 :3)  

 การประเมินผลกระทบโดยเนนการมีสวนรวมของกลุมคนท่ีเกี่ยวของจะเปนการเปดโอกาส
ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมประเมินผลกระทบ ตัดสินใจ และวางแผนการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ นอกจากนี้ยังเปดใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมระดมความคิดเห็นรวมกันกอนการ
ตัดสินใจท่ีจะกอสรางโครงการตาง ๆ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมแบบ



 5 

เนนการมีสวนรวมเปนการสรางเวทีเพื่อใหไดมีการรับฟงขอมูลและขอเท็จจริงจากหลาย ๆ ฝาย แต
ไมจําเปนตองมีขอสรุปวาสรางหรือไมสรางโครงการตาง ๆ การประเมินผลกระทบเปนเพียง
แนวทางประกอบการตัดสินใจอยางรอบดานเทานั้น(กนกวรรณ มะโนรมย, 2549) 

 บริษัท ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด เปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการขนสงบุคคลและส่ิงของ    
ดวยระบบกระเชา จากจังหวัดเชียงใหมถึงจังหวัดแมฮองสอน โดยเร่ิมตนจาก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ไปยังอําเภอปาย,อําเภอปางมะผาและอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีระยะทาง
ประมาณ 140 กิโลเมตร และใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที ซ่ึงจะเปนการอํานวย   
ความสะดวกใหกับบุคคลในทองท่ีในการเดินทาง ตลอดจนเคล่ือนยายขนสงส่ิงของ อีกท้ัง             
ยังสามารถเอ้ือประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนเปนการลดระยะเวลา คาใชจาย 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไดเปนอยางดี 

โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ไดเร่ิมตนศึกษา   
ความเปนไปไดในการที่จะใชระบบการขนสงลําเลียงท่ีมีจุดคุมคาตอการลงทุนดวยระบบเคเบ้ิล 
โดยเสนทางเริ่มจากสถานีเร่ิมตนท่ีอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตรงไปยังอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน และตอไปยังสถานีถัดไปท่ีอําเภอปางมะผา และยังไปสถานีปลายทางท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงต้ังแตสถานีตนทางจนถึงปลายทาง จะประกอบดวยเสารับ สายเคเบ้ิล ต้ังอยู
ตามภูมิประเทศท่ีเปนปาไมและภูเขาสูงชัน 

 ดังนั้นโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ไดเร่ิมตนศึกษา
ความเปนไปไดจะมีการสรางเสารับสายเคเบ้ิลผานหมูบานตาง ๆ และผานพื้นท่ีปาอนุรักษ             
ท้ังจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงมีผลกระทบทางสังคมตอประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีการ
ผานของเสารับเคเบ้ิลจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน 

โดยหมูบานปงแสงทอง ซ่ึงเปนพื้นท่ีเปาหมายของผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา เพราะเปนจุดต้ัง
ของเสารับสายเคเบ้ิลซ่ึงอยูในบริเวณพ้ืนท่ีของปาชุมชนหมูบานปงแสงทอง ถาหากมีการดําเนิน
โครงการกอสรางจริง จุดต้ังเสารับสารเคเบ้ิลมีจุดสองจุด คือ ดอยใต ซ่ึงมีพื้นท่ีปาชุมชนจํานวน    
113 ไร แตเดิมเปนพื้นท่ีตนน้ําของหมูบาน และดอยอ้ืนซ่ึงสวนใหญเปนพื้นท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน
จํานวน 460 ไร โดยพื้นท่ีท้ังหมดเปนปาชุมชน ชุมชนใชพื้นท่ีท่ีเปนแหลงหาอาหาร แหลงรายได
จากการเก็บผลผลิตจากปาชุมชนไปขาย เปนแหลงสมุนไพรของหมูบาน เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 
และสําคัญบริเวณปาชุมชน โดยเฉพาะดอยใตซ่ึงเคยเปนปาเส่ือมโทรมมากอน จนเม่ือชาวบานกัน
ไวเปนพื้นท่ีชุมชนทําใหเกิดเปนพื้นท่ีชุมน้ํา (ตนน้ํา) ถาหากมีจุดท่ีต้ังเสา 2 เสา อาจมีผลกระทบตอ
การใชน้ําของชุมชน  และจะตองมีการเบิกพื้นท่ีเพื่อทําเปนถนนเขาไปยังจุดต้ังเสา เพื่อการขนสง
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วัสดุอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงมีอาจจะมีการใชพื้นท่ีมากกวา 1 ไร ถาหากดําเนินงานกอสรางจะตองมี         
การปรับพื้นท่ี มีการตัดตนไม การขุดดิน สงผลกระทบตอการใชประโยชนของท่ีดิน แหลงตนน้ําท่ี
ดอยอ้ืนและดอยใต ผลตอถนนในหมูบาน เพราะถนนเปนถนนขนาดความกวาง 4 เมตรเทานั้นเกรง
วา ถนนจะชํารุดเสียหาย ชาวบานกลัววาจะมีการตัดถนนเขามาในปาชุมชนท่ีมีการฟนฟูข้ึนมาจาก       
การอนุ รักษของชุมชน  วิ ถี ชีวิตของชาวบานท่ีอาศัยปา ชุมชนเปนแหลงหารายได เสริม                 
สัตวก็จะหายไปจากปาชุมชน วงจรชีวิตของสัตวและระบบหวงโซอาหาร ระบบนิเวศของปาชุมชน
ไมเหมือนเดิม จะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานท่ีเขาไปใชพื้นท่ีปาชุมชน และคาชดเชยจาก
การเสียประโยชนจากการใชท่ีดิน จุดต้ังเสาของโครงการอยูในเขตปาชุมชน จะตองมีการชดเชย
พื้นท่ีและทรัพยากรที่ตองสูญเสียไป และพ้ืนท่ีปาบริเวณรอบ ๆ ท่ีเส่ือมโทรม   

 
1.2 คําถามงานวิจัย 
1. ถามีการกอสรางโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ในพื้นท่ีท่ี

เปนปาชุมชนท้ังสองจุด จะมีผลกระทบทางสังคมในดานการใชประโยชนของมนุษยและ       
ดานคุณคาของคุณภาพชีวิต อยางไร 

2. เม่ือเกิดผลกระทบทางสังคมในทางลบข้ึน ภายในอนาคตจะมีแนวทางในการปองกันหรือแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางไร 

 
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณคา
ตอคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน     
ของหมูบานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการและแนวทางการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อทราบถึงผลกระทบทางสังคมในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและดาน
คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการจดัการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการกอสรางโครงการขนาดใหญ 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย หมายถึง การศึกษาผลกระทบทาง ดานการใชประโยชน
ท่ีดิน ดานน้ําและการใชน้ํา และการคมนาคม 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต หมายถึง การศึกษาถึงผลกระทบทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต
และคาทดแทนและชดเชยกรณีท่ีอาจมีผูไดรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน   

การใชประโยชนของท่ีดิน หมายถึง ลักษณะการใชท่ีดินในปจจุบัน เชน พื้นท่ีเพาะปลูก
หรือเล้ียงสัตว พื้นท่ีสาธารณะของหมูบาน โดยเฉพาะการใชประโยชนจากพื้นท่ีปาชุมชน 

ดานน้ําและการใชน้ํา หมายถึง สภาพการใชน้ําในปจจุบัน เพื่อการอุปโภค, บริโภค, 
การเกษตรและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

การคมนาคม หมายถึง สภาพเสนทางติดตอ ส่ือสารระหวางหมูบานหนึ่งไปสูอีกหมูบานหนึ่ง 

ผลกระทบทางสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิต   

 

1.6 ขอบเขตของการศึกษา 
1.6.1 ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้ไดเลือกพื้นท่ีการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีหมูท่ี 11 บานปงแสงทอง              
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีเกณฑการคัดเลือกหมูบานปงแสงทอง โดยมีเหตุผล
ในการเลือกพื้นท่ีศึกษาดังนี้ 

• เปนหมูบานท่ีมีจุดกอสรางเสาจํานวนสองจุดในพื้นท่ีหมูบานซ่ึงเปนพื้นท่ีปาชุมชน 

• โดยชาวบานสวนใหญยังคงอาศัยพื้นท่ีปาชุมชน เพื่อใชเปนแหงอาหารและหารายไดจาก
การขายของปา 
1.6.2 ขอบเขตดานประชากร  
การวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี หมูบานปงแสงทอง ครัวเรือน

ท้ังหมด 185 ครัวเรือน จํานวนประชากรท้ังส้ิน 637 คน ชาย 317 คน หญิง 320 คน 
 
 



 8 

1.6.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  1.6.3.1 ตอนท่ี 1 บริบทชุมชน 

- ประวัติของหมูบานปงแสงทอง 
- ลักษณะท่ัวไปของชุมชนปงแสงทอง 
- โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
- สภาพทางสังคมของชุมชน 
- สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 

1.6.3.2 ตอนท่ี 2 บริบทของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-
แมฮองสอน 

- ความเปนมาของโครงการ 
- รายละเอียดการสรางสถานี Pulley บริเวณดอยใต 
- รายละเอียดการสรางเสาถัก บริเวณดอยเหนือ(ดอยอ้ืน) 
 

1.6.3.3 ตอนท่ี 3 การประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังในชวง
กอสรางโครงการระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอนและ
หลังเปดดําเนินการ โดยแบงเปนการศึกษาดานคุณคาการใชประโยชนของ 
มนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก 

• ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
o ดานการประโยชนของท่ีดิน 
o ดานการใชน้ํา 
o ดานการคมนาคม 

• ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
o ดานสภาพเศรษฐกิจ สังคม วถีิชีวิต 
o การทดแทนและชดเชย กรณีท่ีอาจมีผูรับผลกระทบ 
o  

1.6.3.4 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพื่อหามาตรการและแนวทาง ในการปองกัน
ผลกระทบทางลบ 

 


