
 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – 
แมฮองสอน กรณีศึกษา: บานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มุงที่จะ
ศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบทางสังคม ซึ่งผูศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

2.1 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social impact assessment)  
2.2 แนวคิดการเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 
2.3 การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable development) 
2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
2.5 กรอบแนวคิด 
 

2.1 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social impact assessment, SIA)  
 2.1.1 ความสําคัญของผลกระทบทางสังคม 

ในการดําเนินโครงการตางๆท่ีผานมามักจะเกิดปญหาเม่ือผูดําเนินโครงการฯ คํานึงถึง
ผลกระทบตอชุมชนและสังคม เพียงในแงผลผลรวมของผลกระทบท่ีมีตอแตละปจเจกบุคคลใน
สังคมนั้น แตไมพิจารณาผลกระทบท่ีมีตอความสัมพันธระหวางปจเจกชนในสังคมนั้น ๆ อาทิเชน 
เม่ือพิจารณาผูรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนก็ดูเฉพาะผลกระทบตอผูท่ีไดรับ
ความเสียหาย ตองสูญเสียบานชอง ท่ีทํากิน ตองโยกยายท่ีอยู แตไมไดคิดรวมไปถึงการท่ีคนใน
ชุมชนน้ีท่ีตองโยกยายกับคนท่ีไมตองโยกยายตองพลัดพรากจากกัน การแตกสลายของชุมชน
ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไมไดรับการพิจารณา วาเปนผลกระทบท่ีควรนํามาวิเคราะห 
และชดเชย นั่นคือ วิถีชุมชนไมไดรับการใหน้ําหนักในการพิจารณาตนทุนโครงการ 

เธียรชัย ณ นคร(อางในสถาบันนโยบายการศึกษา) ไดเสนอแนวคิดท่ีใหความสําคัญของ
ผลกกระทบทางสังคม กลาวคือ ในปจจุบันการดําเนินงานตามโครงการขนาดใหญหลายโครงการ
ไดกอใหเกิดความขัดแยงข้ึนระหวางรัฐกับประชาชน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดสะทอนใหเห็นถึงขอบกพรอง
ของกระบวนการตัดสินใจท่ียังคงขาดมิติทางสังคมท่ีอาจจะหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ ดังนั้นจึงควรมีการผลักดันใหมีการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคม ในโครงการที่
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นาจะมีผลกระทบตอสังคมโดยเฉพาะตอชุมชนและวิธีชีวิตในการดําเนินชีวิตชุมชนแยกตางหาก
จากแนวความคิดท่ีมีการเสนอใหรวมการศึกษาผลกระทบตอสังคมเขาไวกับรายงานการศึกษา
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม(Environmental impact assessment, EIA) 

ท้ังนี้เพราะโดยพื้นฐานของกระบวนการ EIA แลว เปนการศึกษาท่ีมุงเนนถึงปญหาทาง
กายภาพและชีวภาพ ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่นาจะมุงเนนถึง “คุณคาหรือ
คุณภาพ” ของชีวิตหรือวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตท่ีอาจจะตองเปล่ียนไปเม่ือมีการดําเนินตาม
โครงการตาง ๆ 

ดังนั้นเพื่อเปนการเสริมสรางใหกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล สามารถเปนไปดวย
ความรอบคอบและเหมาะสมมากย่ิงข้ึน จึงควรท่ีจะตองมีการดําเนินการผลักดันเพื่อใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของขอมูลท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจจากเดิมซ่ึงประกอบดวย 

1. รายการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ( feasibility study )หรือความเหมาะสม
ของโครงการ 

2. รายงานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม(EIA) 

โดยเพิ่ม (3) รายงานการศึกษาผลกระทบตอสังคม เปนขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจข้ึน
อีกสวนหนึ่งแยกตางหากจากรายงานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

 2.1.2 วิวัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสังคม 

การตื่นตัวและความสนใจเ ร่ือง  SIA นี้ เกิดข้ึนควบคูกับความพยายามในการเพ่ิม
ความสามารถของกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม SIA จึงเกิดข้ึนพรอมกับการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

EIA นั้นเพิ่งไดรับการนํามาใชและยอมรับอยางกวางขวางเม่ือเกือบ 30 ปมานี้เอง จากการที่
สหรัฐอเมริกาออกพระราชบัญญัตินโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ (The Nation Environmental Policy 
Act-NEPA) ในป 1969 พระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความตองการอยางชัดเจนและจริงจังท่ีจะลด
ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมทางชีวภาพและกายภาพอันเกิดจากโครงการพัฒนาใหม ๆ 
พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงวางเสนอรายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Statement: 
EIS)  

อยางไรก็ดีอาจกลาวไดวา EIA ยังอยูในกระบวนการแสวงหาท่ีมุงเนนปรับปรุงวิธีการและ
กระบวนการการประเมินอยูเปนระยะ ๆ นอกจากนั้น SIA ก็ยังเปนผลพวงของความพยายามท่ีจะทํา
ให EIA มีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย ท้ังนี้ก็เพื่อสามารถท่ีจะใหภาพรวมท้ังหมดโดยไมมุงเนนเฉพาะ
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แตดานชีวภาพและกายภาพ หากตองรวมมิติทางสังคม-เศรษฐกิจเขาไวดวย ท้ังนี้ไมไดหมายความ
วา SIA จะแยกออกจาก EIA อยางเด็ดขาดเปนเอกเทศแตจะเปนเร่ืองของการวางจุดเนน
(Focus)มากกวา SIA นั้นจะเนนตางจาก EIA กลาวคือ SIA จะเนนดานประชากร สังคม              
และเศรษฐกิจ ซ่ึงเกี่ยวพันกับมนุษยโดยตรง ในขณะท่ี EIA เนนดานชีวภาพและกายภาพของ
ส่ิงแวดลอมท่ีแมจะรวมชุมชนมนุษยเอาไวแตก็ไมไดมีรายละเอียดมากเทากับปจจัยทางสังคมท่ี SIA 
ไดระบุไว 

ในปจจุบันนี้ SIA มุงไปท่ีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติหรือไมก็โครงการกอสรางขนาด
ใหญ ลักษณะเดนของการทํา SIA ก็คือ มีการพิจารณาปจจัยแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรมอยาง
รอบดานตางกับ EIA ซ่ึงมักอาศัยการวิเคราะหผลได-ผลเสีย (benefit-cost analysis) ในรูปแบบ
เดียวกันในโครงการตาง ๆ 

 2.1.3 แนวทางการทํา SIA 

Lang และ Armou (1981) (อางในสถาบันนโยบายการศึกษา, 2539) สรุปประเด็นหลัก ๆ        
ของแนวทางการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมกับการประเมินผลกระทบทางสังคมไดดังนี้ 

 

กรอบวิธีการวิจัยสําหรับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

กรอบวิธีการวิจัยสําหรับการประเมินผล
กระทบทางสังคม (SIA) 

คาดการณ 

ความรุนแรง ขอบเขตและความเปนไปไดท่ีจะ
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอมกับผล
ทางตรงและทางออม ผลกระทบข้ันแรกและ
ข้ัน ท่ีสองใน พ้ืน ท่ี ต้ั งโครงการและนอก
โครงการออกไป 

คาดการณ 

ใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงที่คาดวาจะมีตอ
ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโครงการและ
ทางเลือกตาง ๆ ของโครงการ 

ประเมิน 

ความสําคัญของผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับสภาพ
ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมาตรการในการ
ลดผลกระทบนั้น 

ประเมิน 

ความสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิด
ตอแตละกลุม โดยคํานึงสภาพการณทางสังคมท่ี
กลุมเหลานั้นมีประสบการณอยูในปจจุบันท่ีจะ
เปนไปในอนาคตและสภาพการณทางสังคมที่
พวกเขาปรารถนา ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงมาตรการ
ในการลดผลกระทบนั้นดวย 
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กรอบวิธีการวิจัยสําหรับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

กรอบวิธีการวิจัยสําหรับการประเมินผล
กระทบทางสังคม (SIA) 

การประเมินผล 

เพื่อดูว าโครงการท่ี เสนอนั้นจะได รับการ
ยอมรับโดยท่ัวไปหรือมีผลกระทบรุนแรง 
ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือกแตละทาง 

การประเมินผล 

เพื่อดูวาโครงการท่ีเสนอนั้นจะได รับการ
ยอมรับโดยท่ัวไปหรือมีผลกระทบรุนแรง 
ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือกแตละทาง 

ประโยชนของ SIA ท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ การท่ี SIA สามารถระบุถึงผลกระทบทางสังคม
และกําหนดไดวาผลกระทบทางสังคมน้ันจะมีน้ําหนักทางเศรษฐกิจมากเพียงใด ประเด็นนี้มี
ความสําคัญเพราะทําใหการทํา SIA มีคุณคาและมีผลตอการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 
 2.1.4 คุณลักษณะของการทํา SIA 

ในการพิจารณาผลกระทบทางสังคมตอชุมชนนั้นควรคํานึงถึงคุณลักษณะสําคัญ 3 ดาน
ของชุมชน คือ  

1. การมีปฏิบัติสัมพันธหรืออันตรกิริยาทางสังคม(Social Interaction) 

ปฏิสัมพันธทางสังคม  ไดแก  ความสัมพันธโตตอบกันระหวางกลุมคนในชุมชน
ความสัมพันธนี้มีท้ังดานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี  เศรษฐกิจ และการเมือง 

2. การมีพื้นท่ีท่ีแนนอน(Spatial Orientation) 

การพื้นท่ีท่ีแนนอนเปนองคประกอบทางกายภาพของชุมชน ท้ังในทางภววิสัยและจิตวิสัย
ชุมชนจะมีวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพันกันมากหรือนอยเพียงไรก็ข้ึนอยูกับคุณลักษณะทางกายภาพน้ีดวย
ชุมชนท่ีมีพื้นท่ีในทางสังคม การบริหารและเศรษฐกิจสอดคลองกับพื้นท่ีทางกายภาพ จะมีแนวโนม
ท่ีจะมีพลังงานทางผลิต และชุมชนท่ีมีพื้นท่ีทางกายภาพชัดเจนเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนานก็จะ 
มีโอกาสที่ มีความผูกพันระหวางคนในชุมชนสูง  หากโครงการจะมีผลท่ีจะแบงแยกหรือ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีทางกายภาพของชุมชน ก็เรียกไดวามีผลกระทบทางดานกายภาพท่ีจะสงผล
กระทบในทางสังคมตอชุมชนอยางแนนอน 
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3. การมีสายใยแหงความสัมพนัธรวมกันระหวางคนในพ้ืนท่ีนั้น(Common Ties) 

หมายถึงการมีรากเหงาและประสบการณรวมในฐานะเปนชนเผา เช้ือชาติ ภาษาถ่ิน       
และการเปนคนทองถ่ิน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติความเปนมา การอยูรวมกันมา 
ท้ังในแงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจเปนแบบแผนเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

เม่ือไดระบุท้ัง 3 คุณลักษณะเปนองคประกอบท่ีสําคัญของชุมชนและสังคมแลวนั้น           
การขาดหายหรือลดนอยถอยลง (Social Severance) ของคุณลักษณะดังกลาวจึงอาจนับเปน 
“ผลกระทบทางสังคม (Social Impact)”  
 
 2.1.5 การระบุตัวแปรทางสังคม 

Burdge (1987) (อางในสถาบันนโยบายการศึกษา) ไดศึกษาแนวทางท่ัวไปของ SIA ท่ี
หนวยงานตาง ๆ ไดนําเสนอและสรุปตัวแปร แบงไดเปน 5 หมวดดังนี้ 

1. ผลกระทบทางดานประชากร 
- การเปล่ียนแปลงทางดานประชากร 
- การอพยพแรงงานช่ัวคราว 
- คนท่ีวางงานตามฤดูกาล 
- การโยกยายปจเจกชนและครอบครัว 
- ความแตกตางดานอายุ เพศ เช้ือชาติ และความแตกตางดานชาติพันธุ 

2. การจัดการทางดานชุมชน/สถาบัน 
- ทัศนคติท่ีมีตอโครงการ 
- กิจกรรมของกลุมผลประโยชน 
- การเปล่ียนแปลงในเร่ือง ขนาด และโครงสรางของรัฐบาลทองถ่ิน 
- การวางแผนและกําหนดพื้นท่ีสําหรับกิจกรรมตางๆ 
- ความหลากหลายของอุตสาหกรรม 
- ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ 
- ความเปล่ียนแปลงในเร่ืองการใหความยุติธรรมในการจางงานแกชนกลุมนอย 
- โอกาสในการประกอบอาชีพ 

3. ความขัดแยงระหวางคนในทองถ่ินกับผูท่ีมาอยูอาศัยใหม 
- องคกรภายนอกทองถ่ิน 
- การเกิดชนช้ันใหมในสังคม 
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- การเปล่ียนแปลงทางดานการคา/อุตสาหกรรมในชุมชน 
- การที่คนตางถ่ินจะมาพักรอนสุดสัปดาหในทองถ่ิน 

4. ผลกระทบท่ีมีผลตอปจเจกบุคคลและครอบครัว 
- วิถีชีวิตประจําวันถูกทําลายลง 
- ความแตกตางกันในดานการปฏิบัติของศาสนา 
- การเปล่ียนแปลงในโครงสรางของครอบครัว 
- การลมสลายของเครือขายทางสังคม 
- ความรับรูถึงความปลอดภยัและการรักษาสุขภาพของตนเอง 
- โอกาสดานสันทนาการ 

5. ความตองการโครงสรางพื้นท่ีฐานของชุมชน 
- การเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานของชุมชน 
- การครอบครองท่ีดินและอํานาจในการจัดการใชสอยท่ีดนิ 
- ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนตอดานวฒันธรรม ประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี 

 2.1.6 เทคนิคการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA Technique) 

ในการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคมโดยจากการท่ีไดทําการสํารวจ
รายงาน SIA ของประเทศท่ีพัฒนาแลว 127 ฉบับ SIA ของประเทศกําลังพัฒนา 28 ฉบับ และพบวา
ในประเทศพัฒนาแลวจะมีคาเฉลี่ยการใชเทคนิคตาง ๆ 4 เทคนิคตอรายงานและอาจจะสรุปไดวา 
การศึกษา SIA จะตองใชเทคนิค 3 ประเภทดังนี้ 

1. เทคนิคในการระบุและแสดง 
- ภาพรวมของภาพปจจุบันของชุมชน 
- ภาพยอยของภาพปจจุบันของชุมชน 
- องคประกอบและข้ันตอนการดําเนินของโครงการ 

2. เทคนิคในการทํานายหรือคาดการณ 
- ความแตกตางของสภาพกอน/หลังโครงการ 
- การเปล่ียนแปลง(ผลกระทบ)ทางสังคมท่ีจะเกดิข้ึนแกชุมชน 
- ขอบเขตและความรุนแรงของผลกระทบ 
- โอกาสที่จะเกดิผลกระทบ 
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3. เทคนิคในการประเมิน 
- ประโยชนและผลเสียของโครงการตอกลุมคนตาง ๆ 
- เปรียบเทียบหาประโยชนสุทธิระหวางทางเลือกโครงการตาง ๆ 

ผูวิจัยของสถาบันนโยบายศึกษาไดสรุปวา เม่ือพิจารณาแนวทางการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ใชอยูในประเทศและหนวยงานตาง ๆ ปญหาทางการประเมินผลกระทบ           
ทางส่ิงแวดลอมทางสังคมในประเทศไทย 

ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการตาง ๆ สภาพสังคมไทย ระดับการ
พัฒนาพื้นฐาน และผูทําการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน ควรจะเปน
แนวทางที่เนนทางการมีสวนรวมของประชาชน (ชุมชนสัมพันธ) มากกวาเทคนิค 
 
 2.1.7 แนวทางการทํา SIA ของตางประเทศ 

ระเบียบวิธีการพัฒนามานุษยวิทยา เปนท่ีนิยมในการประเมินผลกระทบและการวิจัย
เกี่ยวกับบริบททางสังคมของโครงการพัฒนาทั่วไป  ในประเทศกําลังพัฒนาท่ีดําเนินการ             
โดยนักพัฒนามานุษยวิทยามักจะอาศัยวงจรของโครงการเปนเง่ือนไขในการตรวจสอบประเมิน   
ตัวแปรและผลกระทบทางสังคมวงจรโครงการนี้สามารถแบงไดเปน 3 ประการ ในการดําเนินงาน            
ระยะออกแบบคือ 

1. ระยะออกแบบ จะเปนระยะท่ีมีความสําคัญมากเพราะจะมีสวนในการตัดสินใจวา             
จะมีการดําเนินตามโครงการหรือไม ท่ีสําคัญก็คือ นักพัฒนามานุษยวิทยาจะมีบทบาทสําคัญ            
ในการนําเอาปจจัยเกี่ยวกับคนเขามาพิจารณาวางแผนโครงการ และมีการคาดคะเนผลกระทบท่ีมี     
ตอประชาชนและกิจกรรมหลัก 3 ประการ ในการดําเนินงานระยะออกแบบ คือ 

  1.1 การประมวลขอมูลพื้นฐาน 

ในการะประมวลขอมูลข้ันพื้นฐาน  นักพัฒนามานุษยวิทยาจะตองบรรยาย
สภาพแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน และคุณลักษณะทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีจะไดรับผลกระทบ
ซ่ึงขอมูลพื้นฐานประกอบดวยกลุมตัวแปร 3 ประเภท คือ ตัวแปรดานประชากร ตัวแปรดานสังคม-
เศรษฐกิจ ตัวแปรระบบการดํารงชีพข้ันพื้นฐาน 

  สาระสําคัญของขอมูลทางกระบวนการสังคมพ้ืนฐาน 3 กระบวนการ คือ  

1. ชุมชนนั้นมีการสืบทอดกลุมในทางชีวภาพและทางสังคมอยางไร 
กลาวคือ มีการอบรมกลอมเกลาเล้ียงดู และเติบโตในสังคมไดอยางไร 
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2. ชุมชนมีการรวมตัวกันเปนกลุมในดานตางๆอยางไร และมีการเลือกสรร
ผูนําอยางไรผูกพันคนในชุมชนดวยวิธีการใด 

3. ชุมชนมีการจัดลําดับคุณคาและการแสดงออกซ่ึงคุณคานั้นอยางไร และ        
มีเง่ือนไขผูกพันคนในชุมชนดวยวิธีการใด 

 การทําความเขาใจกระบวนการสังคมสามดานนี้เปนส่ิงจําเปนตอการประเมินผลกระทบ              
ทางสังคม  

  1.2 การวิจัยสนาม 

 เทคนิคการวิจัยสนามระยะส้ันท่ีสําคัญ คือ วิธีประเมินสภาวะชนบทอยางเรงดวน (Rapid 
rural appraisal-RRA) และตอมาวิธีการนี้ไดรับการพัฒนาใหเปนวิธีการประเมินสภาวะชนบทอยาง
มีสวนรวม (participant rural appraisal-PRA) การวิจัยสนามจะชวยช้ีวาประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
ควรมีสวนรวมในรูปแบบใด อยางไร ดั้งนั้นการวิจัยสนามจึงมีสวนสําคัญในการปอนขอมูล
ยอนกลับไปเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงโครงการเสียใหม ท้ังนี้โดยผานกระบวนการตัดสินใจอยาง
เปนทางการกับการตกลงตอรองอยางไมเปนทางการ 

  1.3 การทํารายงาน 

 ในการเสนอรายงาน ผูเสนอไมจําเปนตองบรรยายผลการวิจัยสนามอยางยืดยาว ผูเสนอ      
ควรระบุประเด็นสําคัญท่ีจะทําการวิจัยสนามเทานั้น ประเด็นกลาวไดแก กระบวนการทางสังคม
พื้นฐาน 3 กระบวนการดังกลาวขางตน 
 2. ระยะเวลาปฏิบัติการ 

 นักพัฒนามานุษยวิทยาจะทําการประเมิน  2 ประเภท  คือ  ประเมินกระบวนการ             
(process evaluation) กับประเมินผลกระทบ (impact evaluation) 

 การประเมินกระบวนการ หมายถึง การประเมินความกาวหนาในการดําเนินตามโครงการ
เพื่อหาความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของสภาพแวดลอมของโครงการท่ีอาจจะมีผลในการทําให
โครงการมีอุปสรรคลาชา และเพื่อเสนอขอแนะนําท่ีเปนประโยชน ขอเสนอแนะเหลานั้นอาจ
นําไปสูการยุติเลิกลมโครงการก็ได หรือไมก็ใหเกิดการปรับปรุงตนแบบของโครงการเสียใหมหรือ
นําไปสูการปรับเปล่ียนโครงการบางดานเพียงเล็กนอย 

 การประเมินผลกระทบ หมายถึง การประเมินเพื่อดูวาโครงการไดกอใหเกิดผลตามท่ี
ตองการตอประชากรท่ีคาดวาจะเปนผูท่ีไดรับประโยชนหรือไม และเพื่อประเมินผลกระทบท่ีไมได
คาดคิดไวกอน เพื่อสรุปบทเรียนและใหคําแนะนําท่ีโครงการสามารถใหประโยชนได 
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 ในการทําการประเมินและติดตามตรวจสอบ ดําเนินโครงการนั้นควรใชระเบียบตาม     
ไตรภาคย (Tripartite Methodology) ซ่ึงระเบียงดังกลาว ไดแก 

2.1 การทําการสัมภาษณผูนําหมูบานใหกวางขวางท่ีสุด 
2.2 ทําการสํารวจทางสังคมใหกวางขวางท่ีสุด 
2.3 การศึกษาเฉพาะกรณีอยางเจาะลึก 

การใชวิ ธีการประเมินสามแบบประกอบกันนี้ เปนการนําจุดแข็งของวิธีการแตละ              
วิ ธีมาเสริมจุดออนซ่ึงกันและกัน  การสัมภาษณผูนําหมูบานท้ังพื้นท่ีของโครงการมีผลดี                 
ในการหาขอมูลอยางกวางขวางเก่ียวกับผลกระทบของโครงการ แตมีขอเสียท่ีวาความเห็นท่ีได          
เปนความเห็นของกลุมผูนําซ่ึงอาจไมตรงกับความเห็นของคนในชุมชนก็เปนได การสํารวจอยาง
กวางขวางจะชวยแกปญหานี้เพราะการสํารวจจะทําใหผูประเมินลวงรูถึงการกระจายของผลดี          
และผลเสียท่ีเกิดจากโครงการ แตก็มีขอดอยในแงท่ีวาการสํารวจไดขอมูลท่ีคอนขางจะผิวเผิน 
ดังนั้นจึงตองมีการเสริมดวยการศึกษาเฉพาะกรณีแบบเจาะลึกเพราะจะชวยลดระดับความฉาบฉวย 
และเขาใจกระบวนการท่ีละเอียดออนท่ีซอนเรนอยูภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได 
 
3. ระยะเวลาท่ีโครงการสิ้นสุด 

 เปนการประเมินผลโครงการในข้ันตอนท่ีโครงการเสร็จส้ินแลว โดยเปนการเขาไปทํางาน
ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของรายงานสรุปผล (Wrap-up report) วัตถุประสงคก็เพื่อเรียนรูวา               
มีประสบการณใดบางท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงโครงการอ่ืนๆในอนาคต        
และเพื่อเปนขอมูลเชิงนโยบายการพัฒนาตอไป ส่ิงท่ีจะเปนประโยชนก็คือ การประเมินผลกระทบ
หลังจากท่ีโครงการเสร็จส้ินลงระยะหนึ่ง ดังท่ีเรียกวา Post Evaluation เพื่อตรวจสอบถึงผลกระทบ
ของโครงการท่ีเกิดข้ึนหลังจากส้ินสุดแลวหลายป แตไมคอยมีการกระทํากันมากนัก 
 
 2.1.8 ความเปนมาของการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 

 การศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมถือ ไดวาเปนสวนหนึ่งของรายงานการวิเคราะห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (รายงาน EIA) เพียงแตการศึกษาผลกระทบทางสังคม (social impact 
assessment: SIA) จะมีจุดเนนของการศึกษาท่ีแตกตางจากสวนอ่ืน คือ จะเนนการศึกษาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนกับชุมชน ตลอดจนการคาดการณเปล่ียนแปลงในดานของสังคม-เศรษฐกิจ วัฒนธรรม          
และองคประกอบอ่ืนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องจากการเกิดกิจกรรม/โครงการบางอยางข้ึน 
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1. การศึกษาดานคุณคาการใชประโยชน 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน จะเปนการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีมีตอ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  โดยดูจากปริมาณการใชบริการและ
ความสามารถ ในการใหบริการกอนและหลังจากมีโครงการ 

- การคมนาคมขนสง เปนการศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากกิจกรรมหรือ
โครงการในดานของคมนาคม โดยพิจารณาจากความสามารถในการรองรับ
กิจกรรมดานการขนสงในระหวางหรือหลังจากมีโครงการท่ีมีตอวิถีชีวิตปกติของ
ชุมชน 

- แผนการใชท่ีดินรวมท้ังการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ การศึกษาจะพิจารณา
ถึงรูปแบบการใชท่ีดินในดานตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีโครงการ เชน ท่ีอยูอาศัย 
เกษตรกรรม พื้นท่ีสาธารณะประโยชน 

2. การศึกษาดานคุณภาพคาตอคุณภาพชีวิต 

- สังคมและเศรษฐกิจ เปนการศึกษาผลกระทบในดานการเปล่ียนแปลงดานอาชีพ
ของประชากร โอกาสการจางงานและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิตของคน
ในชุมชนในบริเวณใกลเคียงหรือภายในพื้นท่ีโครงการ โดยในการศึกษาจะตอง
เสนอแนวทางเลือกหรือแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนดวย 

- สุทนรียภาพ เปนการศึกษาสภาพรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมและการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากโครงการท่ีมีตอธรรมชาติ ทัศนียภาพ 

- โบราณสถานและโบราณวัตถุ เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีอาจมีตอ
โบราณสถานและโบราณวัตถุในบริเวณรอบโครงการหรือพื้นท่ีโครงการซ่ึงอาจ
เปนการถูกบุกรุกทําลายจากกิจกรรมตางๆของโครงการ 

- คุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรม เปนการศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
ประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีเปนสวนหนึ่งของชีวิตของชุมชน 

- การตั้งถ่ินฐานใหม จะเปนการศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอการต้ังถ่ินฐาน
อันเปนผลพวงมาจากความเสียหายจากโครงการท่ีตองสูญเสียไปเนื่องจาก
โครงการ 

- สาธารณสุขและความปลอดภัย เปนการศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
สาธารณสุขและความปลอดภัยของชุมชน 
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- การพักผอนหยอนใจ เปนการศึกษาถึงผลกระทบของโครงการท่ีมีตอกิจกรรม
พักผอนหยอนใจของชุมชนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ เชน เสียง
รบกวนความส่ันสะเทือน การทําลายสุนทรีภาพ การศึกษาจะเปนการดูระดับของ
ความเสียหายท่ีมีตอกิจกรรม การพักผอยหยอนใจท่ีเปนอยูวาไดรับผลกระทบจาก
โครงการอยางไร 

- การใชสถานท่ีสาธารณะ เปนการศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการที่มีตอ              
การใชท่ีดินสาธารณะท่ีมีอยูภายในชุมชน โดยจะดูการรบกวนหรือการสูญเสีย
กิจกรรมท่ีทางชุมชนใชประโยชนจากท่ีสาธารณะ  เชน  อุทยานแหงชาติ 
สวนสาธารณะ 

- การศึกษา เปนการศึกษาถึงรายละเอียดในดานของระดับการศึกษา สถานท่ีศึกษา 
ท่ีอยูภายในชุมชนท่ีเปนท่ีต้ังโครงการ ตลอดจนความสามารถท่ีศึกษาในการ
รองรับการใชบริการตอชุมชนและอาจมีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีชุมชนตองมีการขยายตัว
ภายหลังจากส้ินสุดการกอสราง 

- ความปลอดภัยสาธารณะ เปนการศึกษาท่ัวไปของความปลอดภัยภายในทองถ่ิน 

- การยายท่ีอยูอาศัย การศึกษาผลกระทบทางสังคมในดานนี้จะเปนสวนสําคัญของ
การศึกษาผลกระทบทางสังคมเพราะผลกระทบจะมีลักษณะท่ีเปนรูปธรรมมีผลตอ          
การเปล่ียนแปลงผลกระทบทางสังคมเพราะผลจะมีลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและมี
ผลตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ทิศทางการเติบโตของชุมชนอยางชัดเจน 

 
 
3. การจัดทําการศึกษาประเมินผลกระทบทางสังคม 

การจัดทํา EIA ท่ีผานมายังใหความสนใจผลกระทบทางสังคมคอนขางนอยเม่ือเทียบกับ
การศึกษาผลกระทบในดานอ่ืน ๆ การศึกษาผลกระทบทางสังคมท่ีทําอยูในปจจุบันจึงเปนเพียงการ
นําเสนอขอมูลท่ีเปน Socio-Economic Survey ซ่ึงไมเพียงพอท่ีจะนํามาใชเปนขอมูลในการ
คาดคะเนผลกระทบทางสังคม และยังไมพอท่ีจะใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในโครงการจึงทําให
เกิดปญหาในการจัดทํา SIA ในประเทศไทย คือ 
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1. การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีผานมายังขาด
ความเชื่อมโยงกับการศึกษาผลกระทบในดานอ่ืน ๆ เชน ดานกายภาพ และดานนิเวศวิทยา ยังเปน
การศึกษาและวิเคราะหในลักษณะแยกสวน 

2. การศึกษา SIA ท่ีผานมายังขาดการใชประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล
เพื่อรับฟงความคิดเห็น ทําใหการทําการศึกษาผลกระทบทางสังคมเปนการตอบสนองตอเจาของ
โครงการเปนหลักมากกวาจะคํานึงถึงความตองการของประชาชน และทําใหหลายโครงการไมได
รับการยอมรับจากประชาชน 

3. ทัศนคติของเจาของโครงการตอการศึกษาผลกระทบทางสังคม ท่ีผานมาเจาของ
โครงการมักจะไมใหความสําคัญกับ SIA ซ่ึงเจาของโครงการมักจะรายงานเฉพาะดานบวกใหกับ
ประชาชนไดรับทราบในเชิงของการประชาสัมพันธโครงการมากกวาการศึกษาผลกระทบทาง
สังคม ท่ีมุงเนนใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจะตองไดรับทราบขอมูลท่ีเปนผลกระทบ                
ท้ังในดานลบและดานบวก 
 

2.2 แนวคิดการเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 

 กาญจนา  แกวเทพ (2538: 13) ไดกลาวถึงการพัฒนาท่ีผานมาวาไมไดศึกษาถึงวัฒนธรรม
ชุมชนและไดสงผลกระทบตอความสัมพันธชุมชนท่ีสอดคลองกับเสนห จามริก ท่ีไดกลาวมาแลว 

 ในชวงทศวรรษ 1950 (ประมาณป พ.ศ. 2490-2500) ประเทศในโลกเสรี เชน สหรัฐ           
ไดเสนอแนวทาง “การพัฒนาเศรษฐกิจ” สําหรับพัฒนาประเทศโลกท่ีสามใหเจริญกาวหนา ท้ังนี้
เพราะการพัฒนาแนวเศรษฐกิจ(ท่ีรูจักกันในนามของ “ทฤษฎีข้ันตอนความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ”) มีความเช่ือวาบรรดาวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีพื้นบานตาง ๆ ท่ีเคยมีอยูในชุมชน
นั้นลวนแตเปนอุปสรรคขัดขวางความเจริญกาวหนาและทันสมัยตามความเจริญกาวหนาและ
ทันสมัยตามความเจริญทางเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนาของประเทศในโลกเสรี สงผลให
ประเทศโลกท่ีสามดําเนินแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจกันขนานใหญ และในชวงทศวรรษ 1960-
1970,1970-1980 ของการพัฒนาเศรษฐกิจผานพนไปและเร่ิมผลิดอกออกผลมาใหเห็น ท่ีเปนผลผลิต
เก็บกินไดก็มีอยูบาง เชน หมูบานมีถนนหนทาง มีไฟฟาใชแตท่ีออกดอกออกใบมาเปนผลกระทบมี
อยูมากกวาเพราะดูเหมือนยิ่งพัฒนาไปคนจนย่ิงมากข้ึน ท่ีจนอยูแลวก็ยิ่งจนลงไปอีก ปญหาความ
เส่ือมโทรมทางสังคม ปญหาความเส่ือมโทรมดานส่ิงแวดลอมอยูในข้ันวิกฤต ส่ิงท่ีแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจเคยใหสัญญาไวนอกจากจะไมเปนจริงดังท่ีสัญญาแลว ตอหนาปญหาที่โลกท่ีสาม
กําลังเผชิญอยูการพัฒนาเศรษฐกิจก็ยังไมมีคําตอบใหอีกดวย 
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องคการยูเนสโก (UNESCO) ซ่ึงไดประกาศผลวาการท่ีผลลัพธจากการพัฒนาโลกท่ีสามไม
บรรลุเปาหมายเทาท่ีควรและยังสรางปญหาใหม ๆ ใหเกิดข้ึนมานั้นเปนการกระทําจากภายนอกเขา
ไปไมวาจะเปนความตองการที่จะพัฒนา แนวคิดและวิธีการทํางานพัฒนา รวมท้ังแบบจําลองตาง ๆ 
เม่ือกระทําจากภายนอกเขาไปแลวยังสงผานจากบนลงสูลาง (Top-Down) อีกดวยและผลจากการใช
แนวพัฒนาเศรษฐกิจทําใหผูวางแผนพัฒนาละเลยความสําคัญของวัฒนธรรม 

จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งสองทานจะเห็นไดวาการพัฒนาไปสูความทันสมัยท่ีไมได
คํานึง ถึงความสัมพันธทางสังคมท่ีเปนวัฒนธรรมชุมชน สงผลใหชุมชนไดรับผลกระทบทาง
สัมพันธภาพทางสังคมและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน  
 
 2.2.1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงสังคมและ
วัฒนธรรม 

มีนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาจํานวนมากมายท่ีพยายามทําความความเขาใจกับ
สังคมชุมชนหรือความเปนชุมชน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของชุมชน ในท่ีนี้ผูวิจัย
จะไดกลาวถึงทฤษฎีและแนวคิดเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสังคมชุมชนและการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนดังนี้ 

 2.2.2 ทฤษฎีระบบสังคมชุมชน 

ระบบสังคม หมายถึง หนวยท่ีมีไดมีการจัดระเบียบและมีความสัมพันธทางสังคมระหวาง
บุคคลหรือกลุมองคกร ไดแก ครอบครัว ชุมชนหรือสถาบันตาง ๆ ระบบสังคมอาจมองเปนเร่ือง
แบบแผนพฤติกรรมของการกระทําของบุคคลและวัฒนธรรมซ่ึงเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหลายคนกับปรากฏการณของวัฒนธรรม 

ชุมชนประกอบดวยระบบสังคมซ่ึงมีสวนประกอบของสถานภาพ บทบาท กลุมและ
สถาบันตางๆซ่ึงกลุมเหลานั้นมีความสัมพันธกัน โดยมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของชุมชนดวย
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2537:38) 

ในขณะที่นักสังคมวิทยาทานอ่ืนไดใหความหมายของ  ระบบสังคมวาคือ  ระบบ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การที่มนุษยมาอยูรวมกันทําใหเกิดแบบแผนการปฏิบัติของสมาชิกทุก
คนในกลุมนั้น ๆ จะตองยึดถือปฏิบัติจนกลายเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติเกิดเปนสังคมข้ึน (โสภา 
ชูพิกุลชัย,2522:40) 
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จากความหมายซ่ึงมีผูใหคํานิยามไวตาง ๆ พอจะสรุปไดวา ชุมชนจะมีสวนประกอบทาง
ภูมิศาสตร ความเปนระบบสังคม รูปแบบ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การดําเนินชีวิตอยางเดียวกัน
และมีความสัมพันธระหวางกัน  

โสภา ชูพิกุลชัย(2522:40) ไดใหความหมายของสังคม คือ การท่ีคนกลุมหนึ่งไมจํากัดอายุ 
ไมจํากัดเพศ มาอยูรวมกันเปนกลุม มีการสืบตอไปเร่ือย ๆ มีสถาบันและวัฒนธรรมซ่ึงมีเอกลักษณ
ของตนเอง สังคมมนุษยประกอบไปดวยระบบสังคมหลายๆระบบ เปนตนวา ระบบครอบครัว 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการศึกษา และระบบความเช่ือ  

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข(2537:39) โดยคุณลักษณะของกลุมสังคมสามารถจําแนกไดดังนี ้
1. ประกอบดวยคนจํานวนหนึง่มากกวา 2 คนข้ึนไป 
2. กลุมคนท่ีมารวมกันนั้นมีความรูสึกเปนพวกเดยีวกัน(Sense of Belonging) 
3. มีการติดตอกระทําระหวางกนั(Social Interaction) 
4. มีความสัมพันธกัน(Social Relationship) 
5. มีการจัดระเบียบทางสังคม(Social Organization) 
 
วราคม ทีสุกะ(2535:5) ไดกําหนดแนวทางการศึกษาทางสังคม มีวัตถุประสงค 4 ประการ 
1. เพื่อเขาใจชีวิตสังคม กระบวนการชีวิตสังคม ในขณะเดียวกันก็คนหากฎสากลท่ีแฝง

เรนอยูเบ้ืองหลังกระบวนการเหลานั้นดวย 
2. เพื่อประสานความสัมพันธระหวางเพื่อมนษุย 
3. เพื่อคนหาวิธีแกปญหาสังคม และวางแผนพัฒนาสังคม 
4. เพื่อควบคุมทางสังคมทั้งท่ีเปนในรูปท่ีเปนบุคคล และในรูปท่ีเปนส่ิงของหรือ

เหตุการณ  

สรุปไดวา กลุมของสังคมน้ันจะประกอบดวยคนจํานวนหนึ่งท่ีมีจุดมุงหมายที่เหมือนกัน   
มีการกระทําติดตอระหวางกัน การพบปะพุดคุย การคบคาสมาคมท่ีจะทําใหมีความสัมพันธแบบ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิกับสมาชิกภายในกลุม ซ่ึงจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไปสูจุดหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการรวมกลุมมีความจําเปนตองกําหนดสถานภาพ บทบาทและกฎเกณฑตาง ๆ อัน
เปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน อีกท้ังยังมีการถายทอด สืบทอดระหวางสมาชิกรุนตอรุน 
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 2.2.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 

สามารถจําแนกอยางกวาง ๆ ได 2 ปจจัยคือ 

1) ปจจัยภายนอก เปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายนอกชุมชนซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม เชนการสาธารณูปโภค เม่ือรัฐไดดําเนินการพัฒนาโดยการรัดเรงสรางถนน 
ไฟฟา โรงเรียน ทําใหชุมชนชนบท ไดรับการพัฒนาท่ีดีข้ึน การแพรกระจายของวัฒนธรรมเปนอีก
ปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะการแพรกระจาย        
ทางวัฒนธรรมจากสังคมเมือง ไปสูสังคมชนบทเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
ความสัมพันธระหวางสังคมชนบทและสังคมเมืองมีอยูมากมาย  ตองพึ่งพาอาศัยกันทาง                     
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและการส่ือสารมวลชน จึงมีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง                  
ทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมชนบท 

2) ปจจั ยภายใน  เปนป จจั ย ท่ี เกิด ข้ึนหรือมีอยู ภ ายในชุมชนซ่ึงส งผลให มี                      
การเปล่ียนแปลงทางสังคมได ปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัยทางนิเวศวิทยา เชน ส่ิงแวดลอม ท่ีต้ังของ
หมูบาน ท่ีดินและอ่ืน ๆ โดยหากชุมชนต้ังอยูในสภาพนิเวศวิทยาท่ีดีก็อาจจะพัฒนาชุมชนของตน     
ใหดีข้ึนไดซึงทําใหมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางดานบุคลิกภาพหรือ         
ความเปนผูนําของชุมชนท่ีมีความรูอาจจะมีสวนในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม               
ไดเชนกัน(สนิท สมัครการ, 2522:42) 

 ในสวนของลักษณะของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
(2528:11-12) กลาววา นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามักจะกลาวถึงในรูปของโครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรม หรือกลาวถึงสถาบันตาง ๆ ในสังคมหรือชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
หรือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ดังนั้นลักษณะของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเปน
เร่ืองของการเปล่ียนแปลงในระบบสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไปเพื่อตอบสนองความตองการ
ของสมาชิกในสังคมปจจุบัน ไดแก ระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา 
ระบบสาธารณสุข ระบบการปกครอง และระบบความเช่ือและประเพณี เปนตน 

สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอาจสามารถกลาวได
อยางกวาง ๆ ดังนี้ ปจจัยท่ีหนึ่ง ปจจัยทางดานนิเวศวิทยา ไดแก ทําเลที่ต้ัง ทรัพยากรรอบ ๆ หมูบาน
สภาพภูมิประเทศ ท่ีดิน แหลงน้ําธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ ปจจัยท่ีสอง ปจจัยทางดาน
สาธารณูปโภค ปจจัยท่ีสาม ปจจัยดานการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปยังสังคม
ชนบท ปจจัยท่ีส่ี ปจจัยดานส่ือสารมวลชน ซ่ึงมีอิทธิพลอยางมากตอชุมชนและรวดเร็วในปจจุบัน 
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ปจจัยท่ีหา ปจจัยดานชาติพันธุ และปจจัยท่ีหก ปจจัยทางดานบุคลิกภาพ เชน บุคลิกภาพของผูนํา
ชุมชนท่ีมีความรู ความฉลาด และความสามารถในการพัฒนาทองถ่ิน 

สรุป การเปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เปนการ
เปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคมปจจุบัน ไดแก ระบบครอบครัว   
และเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ระบบการปกครอง และระบบ
ความเช่ือประเพณี 

 

2.3 การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) 

 ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา มนุษยเร่ิมมีความตระหนักมากข้ึนวาความเจริญกาวหนาและ
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดกอผลกระทบอยางรายแรงตอ
ส่ิงแวดลอมของโลก ไมวาจะเปนปญหา น้ําเนาเสีย ขยะ อากาศเปนพิษ หรือข้ันโอโซนใน
บรรยากาศถูกทําลาย ความตระหนักในปญหาเหลานี้ไดนํามาสูความต่ืนตัวในเร่ืองการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ในป ค.ศ. 1980 International Union for the conservation of Nature and Nature Resources  
ไดจัดพิมพหนังสือช่ือ World Conservation Strategy ซ่ึงไดกลาวถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนคร้ัง
แรกในป ค.ศ. 1987 World Commission on Environment and Development ไดจัดพิมพรายงานช่ือ 
Our Common Future ซ่ึงไดกลาวถึงแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและไดใหความสําคัญวา เปน
หนทางท่ีจะนําไปสูความอยูรอดของมนุษยชาติ แมวาการพัฒนาอยางยั่งยืนจะเปนแนวคิดท่ีคอนขาง
ใหม แตการที่ไดรับความสนใจจากหลายฝายทําใหมีการเพิ่มเติมและขยายแนวความคิดนี้อยูเสมอ 

 ใน Our Common Future ไดกลาววาการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ “การพัฒนาที่สนองความ
ตองการในปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไปในอนาคตตองลดความสามารถในการสนอง
ความตองการของพวกเขา” (WCED, 1987. อางในโครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอมภาคเหนือ: 2541) 

 นอกจากนี้ Rees (1989) ไดกลาววา การพัฒนาอยางยั่งยืน มีลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการคือ 
1) การพัฒนาอยางยั่งยืนมุงบรรลุวัตถุประสงคเชิงนิเวศวิทยา สังคม และเศรษฐกิจ         

ไปพรอม ๆ กัน 
2) การพัฒนาอยางยั่งยืนอาจกําหนดขีดจํากัดทางนิเวศวิทยา เพื่อจํากัดการบริโภคทางวัตถุ 

ในขณะเดียวกนัก็สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของชุมชนและบุคคล 
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3) การพัฒนาอยางยั่งยืนจําเปนตองอาศัยการแทรกแซงของทางราชการ แตก็ตองอาศัย
ความเปนผูนําและความรวมมือของภาคเอกชนดวย 

4) การพัฒนาอยางยั่งยืนจําเปนตองมีการประสานงานและบูรณการเชิงนโยบายในทุก
สวนและระหวางหนวยงานทางกฎหมายท้ังหลาย 

5) การพัฒนาอยางยั่งยืนตองอาศัยกระบวนการศึกษา การวางแผน และการเมืองท่ีเปด
กวางใหทุกคนและมีความเสมอภาค (Rees,1989.อางในโครงการศึกษาวิจัยการจัดการ
มนุษยกับส่ิงแวดลอม ภาคเหนือ: 2541) 

 

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (อางในอนุรักษ ปญญานุวัฒน, 2541) มีดังนี้ 

1) เนนการเสริมอํานาจใหแกชุมชนทองถ่ินโดยรับผิดชอบตามสิทธิการดูแลรักษาชุมชน
เอง การเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากรทองถ่ินและการสรางวินัยทองถ่ิน และสิทธิ
ชุมชนจะตองไดรับการยอมรับซ่ึงฐานะของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2) กิจกรรมตาง ๆ ควรเปนไปบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและขอปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน สนองตอบตอความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

3) การมีสวนรวมจากระดับลาง ในการคิดริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจ ไดรับผลประโยชน 
ประชาชนในทองถ่ินไดรับการแจงขาวสารขอมูลปรึกษาหารือเกี่ยวของในข้ันตอนการ
วางแผน นําแผนแปลงมาสูภาคปฏิบัติและจัดการโครงการ 

4) ความเสมอภาคทางเพศ 
5) สิทธิของคนพ้ืนเมืองและชนกลุมนอย 
6) ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในการ

เขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ  
7) ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอกรวมท้ังเทคโนโลยี การชวยเหลือและการตลาดอันนําไปสู

การพึ่งพาตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ 
 

 แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1) ดําเนินการในรูปแบบท่ียึดถือการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน การเรียนรูท่ีปฏิสัมพันธ
กันและความเสมอภาคระหวางผูปฏิบัติงานรวมกันฉันทเพื่อนรวมงาน 
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2) เนนการเรียนรูอยางเปนอิสระ ท่ีสัมพันธตอกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของโดยไมมีใครเปน 
“ผูเช่ียวชาญ” อยูแลว โดยมีเปาหมายการทํางานรวมกันกระบวนการยอมสําคัญกวา
เทคโนโลยีและวิธีการ 

3) รูปแบบการประนีประนอมระหวางชาติท่ีพัฒนาแลวกับชาติท่ีดอยพัฒนา 
4) รูปแบบการสรางเครือขายและสัมพันธมิตร เพราะปญหาระดับทองถ่ิน 
5) รูปแบบการดําเนินงานหลายระดับ เปนเร่ืองราวท่ีอาศัยมวลชนเปนศูนยกลางสําคัญ               

ในการพัฒนาและในการเสริมสรางอํานาจใหแกบุคคล และชุมชนทองถ่ินหลายระดับ 
เชน ชุมชน สถาบันระดับชาติ และภูมิภาคของโลก ดังนั้นจําเปนตองตระหนักใหทราบ
วาบุคคลตางกัน และตางกลุมยอมมีทักษะและบทบาทแตกตางกันดวย 

6) รูปแบบทางเลือกดานเศรษฐกิจ เปนการสรางตัวบงช้ีในการพัฒนา เชน ความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และการสรางกลไกทางเลือกใหมท่ีกอใหเกิดคาใชจายทาง
สังคมและส่ิงแวดลอมในระบบการเงินหรืองบประมาณของชาติ 

 

2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 แสงอรุณ เจริญจันทรแดง (2540) ศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบทางสังคมของการอพยพ
ประชาชน เนื่องจากการขยายเหมืองลิกไนตแมเมาะ สําหรับโรงงานไฟฟาเคร่ืองท่ี 8 และ 9 อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง ผูศึกษาตั้งวัตถุประสงคไว 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคม
ของชุมชนหลังอพยพ 2) เพื่อวิเคราะหแนวความคิดเร่ืองผลกระทบทางสังคมในการเตรียมการเพ่ือ
รองรับชุมชนท่ีตองอพยพของการไฟฟาฝายผลิต และ 3) เพื่อวิเคราะหผลกระทบทางสังคมของ
ชุมชนเปรียบเทียบกับแนวความคิดเร่ืองผลกระทบทางสังคมในการเตรียมการเพ่ือรองรับการอพยพ
ราษฎรของการไฟฟาฝายผลิตพื้นท่ีทําการศึกษา คือ ชุมชนเมาะหลวง บานทาปะตุน-นาแขม ตําบล
แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ประชากรโดยรวมท่ีถูกอพยพ 1,500 ครัวเรือน วิธีการวิจัยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีผสมผสานกันไดแก การสัมภาษณ การ
สังเกต การจัดกลุมสนทนา เพื่อหาความสัมพันธของขอมูล การวิเคราะหขอมูลไดทําการแยกแยะ
เง่ือนไขของขอมูลเพื่ออธิบายสาเหตุความสัมพันธรวมท้ังเปนการอธิบายปรากฏการณท่ีศึกษา    
และใชขอมูลทางสถิติท่ีทําการหาคารอยละและแผนที่ชุมชนเปนขอมูลเสริมท่ีจะชวยอธิบาย
ปรากฏการณใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

 ผลการศึกษาพบวา ชุมชนเมาะหลวงไดรับการอพยพจากการขยายเหมืองฯ ของการไฟฟา
ฝายผลิต ทําใหคนในชุมชนไดรับผลกระทบทางสังคมดานลบเนื่องจากการไฟฟาฝายผลิต เปน
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หนวยงานรับผิดชอบการอพยพชุมชนมิไดคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมท่ีชุมชนจะไดรับดังนั้นการ
เตรียมการอพยพจึงมิไดมีการศึกษาถึงวิถีชีวิตชุมชน ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน จากการที่ไมไดมีการศึกษาเพื่อเตรียมการทําใหมิไดมีการคาดการณเร่ืองผลกระทบทางสังคม
ท่ีชุมชนจะไดรับจนสงผลใหชุมชนเมาะหลวงใหมไดรับผลกระทบทางสังคม และสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและการเปล่ียนแปลงปจเจกบุคคลและครอบครัว การยายชุมชนมา
อยู ท่ีใหมในดานการจัดการชุมชนนั้นชุมชนเมาะหลวงไดรับผลกระทบเร่ืองความขัดแยง                
ท่ีเนื่องมาจากการจัดการชุมชนท่ีกอใหเกิดความขัดแยงระหวางคนในทองถ่ินเดิมกับผูท่ีมาอยูใหม 
ผลกระทบทางสังคมดานลบท่ีเปราะบางและตองใช เวลานานในการพยายามท่ีจะทําให
ความสัมพันธทางสังคมดีข้ึนเพื่อใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็งภายใตบริบทท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเกิด
ความสัมพันธทางสังคมท่ีดี 
 อัจฉรา สวนสมุทร(2543) ผลการศึกษาโครงการฝายเชียงรายไดสงผลกระทบทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการฯมีท้ังทางบวก
และทางลบ และยังพบวาประชากรตัวอยางตองการมีสวนรวมในการจัดการโครงการฯ ท้ังในการ
ประเมินโครงการฯ ติดตาม ตรวจสอบ และดําเนินการ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยมีกลุม
ตัวอยางท่ีใชแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมประชาชนในทองถ่ิน กลุมขาราชการ และกลุมนักวิชาการ
หรือผูเช่ียวชาญ   

จากผลของการศึกษา 

 1. แนวทางการมีสวนรวมของสาธารณชน ในการวิเคราะหผลกระทบจากโครงการฯ และ
การมีสวนรวมของประชากรและกลุมเปาหมาย 
 2. แนวทางในการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 การเสนอแนะแนวทางการจัดการดังกลาว เนื่องจากผลกระทบจากโครงการฝายเชียงรายท้ัง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม มีแนวโนมวาจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตเพ่ือลด
ผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรเร่ิมใหมีการดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อปองกันปญหาท่ีจะ
ตามมาในอนาคต 

 วิญู อินนอย (2545) วิจัยเร่ือง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศชุมชนท่ีมีผลตอ
ความสัมพันธทางสังคมของชนเผามง: กรณีศึกษาบานดอยต้ิว ตําบลศรีภูมิ อําเภอทาวังผา จังหวัด
นาน การศึกษาคร้ังนี้มีประเด็นการศึกษาไว 3 ประเด็น ดังนี้ 1. เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม ความเช่ือ และการจัดการระบบนิเวศชุมชน 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ 
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ดานการเมือง และดานสังคม ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศชุมชนของชนเผามง 3. เพื่อ
ศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศชุมชน มีผลกระทบตอระบบความสัมพันธทาง
สังคม และชีวิตความเปนอยูของชาวเผามง  

 ผลการศึกษา พบวา การเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ตาม
อารยะธรรมทางตะวันตก การขยายความเจริญลงสูชนบท มุงเนนการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การ
คมนาคมสะดวกสบายข้ึน การติดตอส่ือสารสารมารถติดตอกันทุกมุมโลก ส่ือทางวิทยุและโทรทัศน 
มุงเนนการบริโภคนิยม ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทางดานวัฒนธรรมกับชุมชนอ่ืนมากข้ึน เกิดการ
แยงชิงการใชทรัพยากรธรรมชาติท้ังในและนอกชุมชน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาสงผลทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเทศชุมชน ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในระบบนิเวศวิทยาเกิดการเคล่ือนไหวปรับ
โครงสรางใหเกิดความสมดุลเพื่อความอยูรอด ในหมูบานดอยต้ิวเกิดปญหาเชนเดียวกันกับสังคม
อ่ืน ๆ เม่ือระบบนิเวศชุมชนเปล่ียนแปลง ประชาชนชุมชนเผามงมีการปรับตัว เพื่อใหสอดคลองกับ
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทําใหวิถีชีวิต ความเปนอยูหลังการเปล่ียนแปลง มีลักษณะท้ังดานท่ีดีข้ึน
และเลวลง 

จาตุรนต จันทรากุล (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอมของ
เข่ือนกั้นน้ําเค็มปากระวะตอชาวประมงพื้นบาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบทางดางสังคม 
และส่ิงแวดลอม ภายหลังจากการกอสรางเข่ือนกั้นน้ําเค็มปากระวะตอกลุมชาวประมงพื้นบาน           
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีประเด็นการศึกษาผลกระทบทางสังคม คือ                  
การประกอบอาชีพ และความสัมพันธทางสังคม ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม คือ ทรัพยากรสัตว
น้ํา และการจัดการทรัพยากร การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การ
สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก และการสนทนากลุม 

ผลการศึกษาพบวา เข่ือนกั้นน้ําเค็มปากกระวะกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม 
ตอกลุมชาวประมงพื้นบานในตําบลคูขุด หลังจากมีการสรางเข่ือนกั้นน้ําเค็มปากกระวะไปแลว 10 ป 
ระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลามีความเส่ือมโทรมลงไปมาก ทรัพยากรสัตวน้ําลดลงบางชนิดสูญ
พันธุไปจากทะเลสาบ เนื่องจากคลองปากกระวะเปนทางเสนทางอพยพเขามาอาศัยวางไข และ
เจริญเติบโต ของสัตวน้ําจากทะเลอาวไทยเขามายังทะเลสาบสงขลา และการสรางเข่ือนฯยังทําให
ระบบการไหลเวียนของน้ําในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหสัตวน้ําท่ีชาวบานจับไดมีปริมาณ
นอย และมีคุณภาพตํ่ามาก ความรูพื้นบานในการทําประมงบางอยางไดสูญหายไป ชาวบานท่ี
ประกอบอาชีพประมงลดจํานวนลงไปเปนอยางมาก คนหนุมสาวออกไปหาอาชีพใหมนอกชุมชน 
เชน ทํางานในโรงงาน เปนแรงงานรายวัน ในชุมชนเหลือเพียงคนชรา ทําใหชุมชนลมสลาย          
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และชาวประมงไดรวมตัวกันเรียกรองใหมีการร้ือเข่ือนฯออก ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึนกับชาวนา 
จากปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหชาวบานเร่ิมมีความตระหนักและไดรวมกันหาแนวทางในการอนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรในทะเลสาบใหมีความอุดมสมบูรณกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง เชน การกําหนดเขต
พื้ น ท่ีอนุ รั กษ สัตวน้ํ า  การปลอยพัน ธุ สัตวน้ํ า  และใน ท่ี สุดก็ ได มี ก ารรวม ตัวกัน เปน                       
“ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอสทิงพระ” ข้ึน 
 สุภาวดี บุญเจือ  และคณะ (2549) ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษาพบวาการระหวาง
กอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดานสุขภาพ เพราะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 1) การเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอม คือ มลภาวะทางอากาศ จะมีฝุนกระจาย เสียงดัง ตลอดท้ังมีกล่ินเหม็นเขามาใน
หมูบานในชวงท่ีระเบิด ทําใหเกิดมลภาวะทางเสียงและแรงส่ันสะเทือน ไดสงผลทําใหชาวบานเกิด
ความต่ืนตระหนก บานเรือนของชาวบาน สถานีโทรทัศน วัด มัสยิด ไดรับความเสียหาย และเกิด
รอยราว 2) ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ คือ แหลงน้ํา การกอสรางอางทําใหแหลงน้ํา
ธรรมชาติท่ีชาวบานนํามาอุปโภคบริโภค เชน หวย บอน้ําต้ืน เกิดการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ํา 
คือ มีลักษณะเปนตะกอนสีเหลืองขุนไมเหมาะท่ีจะนําไปบริโภค เม่ือนําไปอาบชาวบานบางคนเปน
ตุนและมีอาหารคันตองแกรงสารสมกอนจะนําไปใช และฝุนละอองและสารเคมีจากการระเบิดได
แพรกระจายครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนทําใหน้ําฝนท่ีใชในการบริโภคไมสามารถนํามาบริโภคไดเพราะ
มีฝุน ทําใหชาวบานโดยเฉพาะหมู 6 ไดซ้ือน้ําใชในชวงป 2536-2537 3) ความม่ันคงทางอาหาร    
เกิดจากปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติไดเปล่ียนแปลงทําใหแหลงอาหารไดเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปดวยทําใหไมสามารถผลิตไดตามฤดูกาลหรือไดผลผลิตนอย ชาวบานตองเสียคาใชจายมากข้ึน
ทางดานอาหารและการฟนฟูทางดานการเกษตร 4)การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจของชุมชน เปน
ผลมาจาก การสูญเสียท่ีดินของชาวบานจํานวน 82 ครัวเรือน ของหมู 6 ตองสูญเสียท่ีดินทํากิน 
ถึงแมจะมีการจายคาชดเชย แตหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมไดมีการวางแผนรองรับ และท่ีดินท่ีชาวบาน
ไดรับการจัดสรรแปลงละ 3.5 ไรเปนดินท่ีไมอุดมสมบูรณเพราะหนาดินเปนดินท่ีเอามาจากการ
สรางอาง ทําใหตนไมท่ีปลูกไมเจริญ 5) ความมั่นคงทางดานความสัมพันธภายในชุมชน การ
กอสรางโครงการฯ ทําใหเกิดความขัดแยงทางดานความคิดทางดานผลกระทบท่ีเกิดจากการสราง
อางฯ ซ่ึงนําไปสูการขัดแยงภายในชุมชน ทําใหเกิดการแบงออกเปนกลุม ๆ   
 กรณีศึกษาดังกลาวจึงเปนบทเรียนท่ีสะทอนใหเห็นความจําเปนวาตองมีการศึกษา
ผลกระทบทางสุขภาพควบคู ไปกับรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมและสังคม                        
โดยกระบวนการศึกษาในทุกข้ันตอนจะตองใหชาวบานท่ีไดรับผลกระทบมีสวนรวมและในการ
จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมในอนาคตผูไดรับผลกระทบจากโครงการจะตองมี
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สวนรวมในการศึกษาผลกระทบทุกข้ันตอน โดยเฉพาะในการกําหนดขอบเขตการศึกษา และการ
ตรวจรับผลการศึกษา เพื่อผูไดรับผลกระทบจะไดนําเสนอขอหวงใย และรับรูผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกับครอบครัว ชุมชน ของตนอยางรอบดาน หากมีขอหวงใยประเด็นใดท่ีผูไดรับผลกระทบอาจมี
ความหวงใยเปนกรณีพิเศษหนวยงานเจาของโครงการตองสนับสนุนงบประมาณใหผูไดรับ
ผลกระทบศึกษาคูขนานไปกับกระบวนการศึกษาตามปรกติ และดําเนินการใหผูไดรับผลกระทบมี
สวนรวมในการศึกษาทุกข้ันตอน  
 

2.5 กรอบแนวคิด 

 การศึกษาในคร้ังนี้ใหความสําคัญและมุงท่ีจะศึกษาถึง ผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
สรางกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ถาหากวามีโครงการฯเกิดข้ึนจริงจะ
เกิดผลกระทบทางสังคมอยางไรตอชาวบานปงแสงทอง และขอเสนอแนะเพ่ือลดผลกระทบ            
ทางสังคมและมีมาตรการแกไขปญหาอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       

แผนภูมิท่ี  1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
บริบทของโครงการ
กอสรางระบบขนสง
ดวยสายพาน 
เชียงใหม- แมฮองสอน 

ผลกระทบทางสังคม 
 ดานการใชประโยชนของมนุษย 
     -การใชประโยชนที่ดนิ 
     -ดานน้ําและการใชน้ํา 
     -การคมนาคม 
ดานคุณคาของคุณภาพชีวิต 
     -ดานสภาพเศรษฐกิจ,สังคม,วิถีชีวติ 
     -การทดแทนและชดเชยกรณีที่อาจมี        

ผูเสียหาย 

- ข อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ล ด
ผลกระทบทางสังคม 
- แนวทางการแกไขปญหา 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
- แนวคิดการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม 

- ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
- ทฤษฎีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
- เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

บริบทชุมชนของ
หมูบานปงแสงทอง  


