
 

บทท่ี 4  
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษา: บานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ทําการศึกษาตามประเด็นเนื้อหาท่ีกําหนด ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 4 ตอน 
ตามขอบเขตของเน้ือหา ดังนี้ 

4.1 บริบทชุมชน 
4.1.1 ประวัติของหมูบานปงแสงทอง 
4..1.2 ลักษณะท่ัวไปของชุมชนปงแสงทอง 
4.1.3 โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
4.1.4 สภาพทางสังคมของชุมชน 
4.1.5 สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 

4.2 บริบทของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน 
4.2.1 ความเปนมาของโครงการ 
4.2.2 รายละเอียดการสรางสถานี Pulley บริเวณดอยใต 
4.2.3 รายละเอียดการสรางเสาถัก บริเวณดอยเหนือ (ดอยอ้ืน) 

4.3 ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะเกิดขึ้น แบงเปนการศึกษาดานคุณคาการใชประโยชนของ
มนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล  
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากมีโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน จะเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต  

4.4 ขอเสนอแนะเพื่อหามาตรการและแนวทาง ในการปองกันผลกกระทบทางลบ 
 4.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

4.2  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
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4.1 บริบทชุมชน  
4.1.1 ประวัติของหมูบานปงแสงทอง 
เนื่องหมูบานบวกหม้ือมีการขยายตัวของหมูบานกลายเปนหมูบานขนาดใหญข้ึน หลังจาก

ท่ีมีการจัดการกับพื้นท่ีของหมูบานบวกหมื้อ ก็ไดแบงแยกเขตการปกครองของพื้นท่ีของหมูบาน
บวกหม้ือ คือ หมูบานบวกหม้ือไดอยูในเขตการปกครองของเทศบาลอําเภอแมแตง ทําใหสวนหนึ่ง
ของหมูบานทําการจัดสรรเงินเพื่อใชในการพัฒนาหมูบานสวนนี้ไมได จึงทําใหตองมีการแบงแยก
หมูบานเพื่อทําการจัดสรรเงินสําหรับการพัฒนาหมูบาน ทําใหแยกสวนหนึ่งของหมูบานบวกหม้ือ
ออก โดยนับจากรอยตอจากแนวชลประทานออกไปทางตะวันตกมา 100 เมตร และไดต้ังหมูบาน
ปงแสงทอง มาในป พ.ศ. 2548 เพื่อสามารถของบสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
และหมูบานบวกหม้ือ จะสามารถของบสนับสนุนจากเทศบาลตําบลสันมหาพน 

ชุมชนบานปงแสงทอง หมูท่ี 11 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชน
ขนาดกลาง ดวยบานเรือน จํานวน 185 หลังคาเรือน 637 คน (ท่ีมา: ขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา 
(Base line data) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) เปนหมูบานท่ีมีการแยกออกมาจาก
หมูบานบวกหม้ือ หมูท่ี 1 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในปพ.ศ. 2548 ปจจุบันมี
ผูใหญบานมาต้ังแตป พ.ศ. 2548  

4.1.2 ลักษณะท่ัวไปของชุมชนบานปงแสงทอง 
บานปงแสงทองเดิมเปนหมูบานท่ีแยกออกมากจากหมูบานบวกหม้ือ หมูท่ี 1 ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในปพ.ศ. 2548 และกอต้ังหมูบานปงแสงทอง หมูท่ี 11 ตําบลข้ีเหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีผูใหญบานช่ือ นายสมบูรณ ตุนตามเช้ือ แตงต้ังในป พ.ศ. 2548  

บานปงแสงทองเปนหมูบานที่ตั้งอยูติดกับถนนสายแมมาลัย- ปาย  เปนถนนที่เปน
เสนทางหลักในการเดินทางไปสู อําเภอปาย  และจังหวัดแมฮองสอน เสนทางรถยนตเริ่ม
จากตัวอําเภอเมืองเชียงใหม ขึ้นไปทางทิศเหนือตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข  107 
ระยะทาง 36.99 กิโลเมตร เลี้ยวซายไปตามทางแยกซายมือตรงตลาดแมมาลัยเขาหมูบานปง
แสงทอง เปนระยะทาง 2 กิโลเมตร เปนถนนลาดยาง อาณาเขตติดตอกับหมูบานอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ บานสันมหาพน หมูท่ี 11 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานบวกหม้ือ หมูท่ี 1 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานหวยไร หมูท่ี 9 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง  
ทิศใต ติดตอ บานทุงสีทอง หมูท่ี 10 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง 
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ลักษณะสภาพพ้ืนท่ีเปนพื้นท่ีอุทยานและภูเขาอยูทางทิศตะวันตกของชุมชนท่ีอยูอาศัย            
มีพื้นท่ีราบทางทิศตะวันออกติดกับน้ําหวยแมมาลัย ซ่ึงเปนแหลงน้ําสําคัญในดานอุปโภคบริโภค 
หมูบานมีขนาดของหมูบาน 3.3 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2062.5 ไร  

 



 
 
  ปาชุมชนดอยเหนือหรือดอยอื้น 
   พื้นที่ปาชุมชน  
   460 ไร  
                        100 m  
 
 
 
 
 
 
                        100 m 
 

   

ตลาด 
แมมาลัย 

ศาลา
ประชาคม 

สถานที่พระรูป 
เจาแมกวนอิม 

ถนน แมมาลัย-ปาย 

ปาชุมชน หมูบานปงแสงทอง 
พื้นที่ 113 

อาณาเขตของหมูบาน 3.3 ตารางกิโลเมตร 

ภาพ 1 แผนที่หมูบาน ปงแสงทอง หมูที่ 11 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

ถนน สายเชียงใหม - ฝาง 41 
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ภาพ 2 แผนท่ีหมูบานปงแสงทอง หมูท่ี 11 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ภาพจาก Point Asia 

 

 
 

ภาพ 3 ปายหมูบานปงแสงทอง หมูท่ี 11 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

สภาพท่ัวไปของหมูบานเปนหมูบานแบบกระจายตอเนื่องตลอดตาม ถนนสายแมแตง-
แมฮองสอน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมูบานจํานวน 5 สาย ถนนลูกรังของหมูบานจํานวน 15 สาย               
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อาคารอเนกประสงค จํานวน 2 หลัง ลานกีฬาตานยาเสพติด 1 แหง อางเก็บน้ํา 2 แหง สะพานขามลํา
น้ํา ลําหวย 3 แหง มีระบบประปาหมูบาน 1 แหง สวนสาธารณะประจําหมูบาน ท่ีอานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน และปอมยามประจําหมูบาน  
 

4.1.3 โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ไฟฟา 
ปจจุบันหมูบานปงแสงทอง หมูท่ี 11 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

มีไฟฟาใชในพื้นท่ีทุกครัวเรือน  
 น้ําสําหรับใชในการอุปโภค – บริโภค 
ปจจุบันประชาชนในหมูบานปงแสงทองมีแหลงน้ําใชโดยแบงเปน 2 สวนดวยกัน

คือ สวนที่ 1 การใชน้ําประปาและน้ําบาดาลในการอุปโภค บริโภคและสวนท่ี 2 เปนการใชน้ํา
ชลประทาน และนํ้าอางแมมาลัยเปนท่ีเก็บน้ําซับมาจากปาชุมชนดอยเหนือ มีการใชน้ําแมมาลัย สาย
นี้ท้ังหมด 4 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1, หมูท่ี 4, หมูท่ี 5, และหมูท่ี 11 อาศัยน้ําใชในพื้นท่ีเกษตรกรรม  

สถานีอนามัย 
ภายในพื้นท่ีปจจุบันนี้ยังไมมีสถานีอนามัยอยู แตมีสถานีอนามัยบานบวกหม้ือท่ี

อยูติดกับวัดบวกหม้ือ ของเทศบาลตําบลสันมหาพน ต้ังอยูในเขตติดตอกับหมูบานอยูแลว ทําใหไม
มีความจําเปนท่ีจะตองสรางสถานีอนามัย และสามารถเขามารับการบริการจากสถานีอนามัยบาน
บวกหม้ือได  

 

การคมนาคม 
  ปจจุบันการเดินของประชากรภายในหมูบานมีเสนทางคมนาคมในหมูบาน
สามารถใชไดสะดวก มีถนนหลวงสายปาย-แมฮองสอน และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง
แอสฟลติก 5 สาย และปจจุบันนี้ยังตองการสรางอีก 5 สาย 
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ภาพ 4 ถนนสายแมมาลัย – ปาย 
 

 
 

ภาพ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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4.1.4 สภาพทางสังคมของชุมชน 
โครสรางประชากร  

  จากผลการสํารวจจํานวนประชากรท้ังหมด ภายในหมูบานปงแสงทองมี 637 คน 
ชาย 317 คน หญิง 320 คน จํานวนครัวเรือน 185 ครัวเรือน อายุของจํานวนประชากรสวนใหญใน
หมูบานปงแสงทอง อยูในชวง 30 – 50 ป  

การศึกษา  
  การศึกษาสวนใหญภายในครัวเรือนจากการสํารวจกลุมประชากรตัวอยาง 125 
ครัวเรือน จากครัวเรือนท้ังหมด 185 ครัวเรือน จะมีผูท่ีเปนหัวหนาครอบครัวมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเกินรอยละ 50 ของหัวหนาครัวเรือน 
 

 
 

ภาพ 6 โรงเรียนบานบวกหมือ้ 
 
ศาสนา  
ในหมูบานปงแสงทองนั้นประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ยัง มี

คณะกรรมการวัดบวกหมื้อ  ยังมีวัดรวมกัน  ถึงจะแยกหมูบานแตยังมีการจัดกิจกรรม
ภายรวมกัน  เชน  วันสําคัญทางพุทธศาสนา ,  ทอดกฐิน ,  ผาปาสามัคคี  เปนตน   
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ภาพ 7 วัดบวกหมื้อ 
 
ครอบครัวและเครือญาติ 

  จากการสํารวจจํานวนหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนการสุมกลุมตัวอยางท้ังหมด 125 
ครัวเรือน แลวประชากรของหมูบานปงแสงทอง จะมีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป รอยละ 28.0 เม่ือ
พิจารณาในชวงอายุแลว ทําใหทราบถึงลักษณะของครอบครัวในหมูบานปงแสงทอง เปนครอบครัว
ขนาดเล็ก มีสมาชิกภายในครอบครัวไมเกิน 3-4 คน ตอครัวเรือน อีกท้ังในปจจุบันหมูบานไดรับ 
นโยบายจากทางกระทรวงมหาดไทย ทําเปนชุมชนเขมแข็งตานภัยยาเสพติด มีการกอต้ังชุดรักษา
ความปลอดภัยข้ึนภายในหมูบาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในหมูบาน และทําการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับยาเสพติดอีกดวย  
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หนวยรักษาความปลอดภยัประจําหมูบานปงแสงทอง 
 

      
 

ภาพ 8 ศูนย ชรบ. บานปงแสงทอง หมูท่ี 11 
 
4.1.5 สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน  

การประกอบอาชีพและรายได  
ประชากรในหมูบานปงแสงทอง สวนใหญจะประกอบอาชีพหลัก คือ รับจางและ

ทําเกษตรกรรม อาชีพรอง คือ คาขาย พืชหลักของหมูบาน คือ ถ่ัวเหลือง และมีการรวมกลุมอาชีพ
ในหมูบานจํานวน 3 กลุม คือ 1. กลุมจักสาน 2. กลุมสงเสริมอาชีพ (กลุมขาวสาน) 3. กลุมปุย
ชีวภาพ 4. กลุมสหกรณออมทรัพยจําหมูบาน และรายไดประชากรสวนใหญของหมูบานมีอาชีพ
หลักคือ เกษตรกรรม และรับจางท่ัวไป อาชีพรองคือ คาขาย รายไดสวนใหญของประชากรสวน
ใหญจากการสํารวจขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก แลวประชาชนหมูบานปงแสงทอง มี
รายได 30,000 บาทตอครัวเรือนตอป มีตกเกณฑอยู 2 ครัวเรือน 
 



 48 

 
 

ภาพ 9 พื้นท่ีทางการเกษตรกรรม 
 

 
 

ภาพ 10 การปลูกถ่ัวเหลือซ่ึงพืชหลักท่ีเปนรายไดแกประชาชนในหมูบาน 
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4.2 บริบทของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน 

4.2.1 ความเปนมาของโครงการ 
 เนื่องจากในปจจุบันการคมนาคมขนสงไดมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ รูปแบบการ

คมนาคมขนสงในปจจุบันยังมีขอจํากัดพอสมควร พื้นท่ีหางไกลที่ตองพึ่งระบบการขนสงคมนาคม
เดิม ยังมีการเดินทางท่ีคอนขางยากลําบากและใชระยะเวลาในการเดินทางท่ีนาน และเส่ียงตอความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน หากไดมีการพัฒนาการขนสงในรูปแบบใหมข้ึนมาท่ีมีมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับ จะแกปญหาและนาจะกอใหเกิดผลดีในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ระยะเวลาเดินทาง การประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบาย การลดระยะเวลาในการ
เดินทางและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการขนสง ท้ังยังเพิ่ม
ความแมนยําแนนอนในการขนสง ลดการสูญเสียท้ังในดานตนทุนการขนสงและคาเสียโอกาส   
เวลาท่ีประหยัดไดเพื่อนําไปใชในการผลิตและไดผลผลิตมากยิ่งข้ึน หรืออาจนําไปใชในประโยชน
ดานอ่ืนมากข้ึน สําหรับประเทศกําลังพัฒนาเวลาที่ประหยัดไดจากการขนสงสินคาอาจจะมี
ความสําคัญมากกวาเพราะการขนสงสินคาท่ีรวดเร็วทําใหลดการสูญเสียตนทุนระหวางการขนสง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร ซ่ึงเปนสินคาสวนใหญ และมักเสียหายหากใชเวลาขนสงนาน
เกินไป และท่ีสําคัญยังทําใหปจจัยทุนหลายอยางสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีมากข้ึน 

 ตนทุนคาใชจาย โครงการคมนาคมท้ังประเภทที่สรางข้ึนใหมหรือการปรับปรับปรุง
ของเดิม ประโยชนโดยตรงที่มีความสําคัญท่ีสุดคือสามารถวัดเปนตัวเงินไดงาย ประหยัดคาใชจาย
คือประโยชนในรูปของการลดคาใชจายในการเดินทางหรือการขนสงสินคา ซ่ึงผูท่ีจะไดรับ
ประโยชนโดยตรงคือผูท่ีใชบริการของโครงการ การที่คาขนสงลดตํ่าลงนั้นสงผลใหผูบริโภคไดรับ
ประโยชนจากการขนสงคมนาคมใหมโดยตรง และหากตนทุนคาใชจายในการคมนาคมท่ีถูกลงนั้น
จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกสังคมและประเทศชาติ มิใชแตเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น  
 กระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมท่ีสะดวกยอมสงผลตอการคาขาย การขนสงท่ี
รวดเร็วขึ้น สงผลใหการคากับประเทศเพ่ือนบานติดตอขนสงไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถเอ้ือ
ประโยชนในดานการทองเที่ยว ชุมชนจํานวนมากยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่ียังอุดมสมบูรณและมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกท้ังการสรางระบบคมนาคมใหมท่ีสามารถลดระยะเวลา และ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง จะกอใหเกิดการดึงดูดนักทองเท่ียว และการลงทุนติดตอคาขายท่ี
สะดวกตอเนื่องรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยปกติการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอนนัน้    
ท่ีนิยมจะเดินทางได 2 รูปแบบดวยกัน คือ โดยสารทางเคร่ืองบินหรือทางรถยนต แตการเดินทางใน 
2 รูปแบบนี้ ก็ยังมีขอจํากัดบางประการที่ทําใหการเดินทางยังเปนอุปสรรคอยูบางประการ คือ 

1) การเดินทางโดยสารทางเคร่ืองบินนั้น ยังมีคาใชจายท่ีสูง และในชวงเวลาสภาพ
อากาศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเดินทางอาจทําใหตองใชระยะเวลาในการเดินทางท่ีนานกวาเดิม และ
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ไมวาอยางไรก็ตาม เม่ือผนวกกับเวลาท่ีตองใชเพื่อสํารองท่ีนั่ง และการมีจํานวนเท่ียวบินไมมากนัก
ทําใหการเดินทางยังตองใชเวลานานพอสมควร 

2) ดานการเดินทางโดยรถยนตนั้นก็ยังมีปญหาอุปสรรคกับสภาพภูมิประเทศท่ี
สวนใหญเปนภูเขาสูงชัน การเดินทางโดยรถยนตนั้นสามารถไปไดใน 2 เสนทาง คือ ทางหลวง
หมายเลข 1095 ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง มีระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร และ
ทางหลวงหมายเลข 108 ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสลับกับพื้นท่ีราบ มีระยะทางประมาณ 
345 กิโลเมตร ฉะนั้นการเดินทางใน 2 รูปแบบนี้ยังมีความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ และความลาชา
ในการคมนาคมขนสง รวมท้ังยังส้ินเปลืองน้ํามัน และมลภาวะจากเสียง การเรงเคร่ืองยนตและเขมา
ควันจํานวนมากขณะเรงข้ึนเขาสูงชันจํานวนมากตลอดเสนทาง 
  ดังนั้นบริษัท ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง การขนสงผูโดยสาร การขนสงสินคา  
และเพื่อประโยชนทางการทองเท่ียว บริการและการคา บริษัทจึงไดประเมินศึกษาถึงผลกระทบและ
ความเปนไปไดและผลกระทบท่ีนาจะเกิดข้ึนในการท่ีจะใชระบบการขนสงลําเลียงระหวาง
เชียงใหม-แมฮองสอน ท่ีมีความคุมคาทางดานการลงทุน ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความ
สะดวกในการเดินทางลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มมูลคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และเศรษฐกิจ
ของท้ังบริษัทและสังคมโดยรวม 
 4.2.2 วัตถุประสงคโครงการ 
 บริษัทมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการขนสงผูโดยสารและสินคาระบบกระเชา โดยมี
เสนทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดแมฮองสอน ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที โดยบริษัทจะทําการหาความเปนไปไดในการศึกษา สํารวจ
ออกแบบ และกอสราง โครงการดังกลาว ตามวัตถุประสงคของบริษัทท่ีกลาวไวแลวนั้นถือเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับบุคคลในทองท่ีในการเดินทาง ตลอดจนเคล่ือนยายขนสงสินคา อีกท้ังยัง
สามารถเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนเปนการลดระยะเวลา คาใชจาย 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมประเภทอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี 
 4.2.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

1 เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนสงสินคา ทําใหเกิดการคมนาคมขนสงใน
รูปแบบใหมท่ีมีท้ังความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและคาใชจาย 
2  เพื่อใหเกิดการกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวซ่ึงเปน 

รายไดหลักของประเทศและรองรับการขยายตัวในดานการคาระหวางประเทศเพ่ือนบานท่ีจะมีการ
ขยายตัวในอนาคต 

3 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในทองท่ีในการเดินทางคมนาคมขนสงและเพ่ิม
มูลคาการคา ซ่ึงจะกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคม 
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4.2.4 วิธีการดําเนินงาน 
  องคประกอบของโครงการ 

     โครงการกอสรางกระเชาลอยฟา กําหนดเสนทางเริ่มจากที่สถานีบานดงปาลัน 
อําเภอ แมแตง จังหวัดเชียงใหม ประมาณหลักกิโลเมตร 34 ของถนนสายเชียงใหม – ฝาง ตรงไป
ยังสถานีอําเภอปาย สถานีอําเภอปางมะผา สถานีดอยกางบอกไฟ อําเภอปางมะผา และสถานี
ปลายทางที่บานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน และหมูบานปงแสงทองนั้นเปนหมูบาน
อยูในแนวเสนทางที่ผาดผานของสายพาน ซ่ึงมีจุดสําหรับการกอสรางเสาอยู 2 คือจุดหมายเลขเสา 
MP05 ลักษณะของเสา คือ สถานี Pulley ซ่ึงจะทําการกอสรางในพื้นท่ีปาชุมชน ดอยใต และ
จุดหมายเลขเสา MP06 ลักษณะของเสา คือ เสาถัก ซ่ึงจะทําการกอสรางในพ้ืนท่ีปาชุมชน ดอยเหนือ  

ลักษณะของการกอสราง มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  เสารับสายเคเบ้ิล มี 2 ลักษณะ คือ 
      1.1) เสากลม ใชกอสรางบนพื้นท่ีราบ ท่ีสามารถใชรถยกขนาดใหญเขาไป

สนับสนุนการกอสรางได 
     1.2) เสาเหล็กถัก ใชกอสรางบนพ้ืนท่ีในเขตท่ีมีภูเขาสูงชัน ท่ียากตอการลําเลียง

วัสดุกอสรางเขาไปในพ้ืนท่ีมี 2 รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 ลักษณะตัวอยางการกอสรางเสารับสายเคเบ้ิล 
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2)  ส่ิงประกอบที่ใชในการกอสราง แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1) วัสดุกอสรางท่ัวไป  
2.2) เคร่ืองจักรและสายเคเบ้ิลเปนอุปกรณสําเร็จรูปท่ีผลิตมาจากตางประเทศ และ

บางสวนในประเทศไทย ซ่ึงนํามาประกอบเขาดวยกันในบริเวณพื้นท่ีกอสราง 
2.3) อุปกรณชวยในการกอสราง แบงได 2 ประเภทดังนี้ 

2.3.1 อุปกรณทุนแรง เชน อากาศยานปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) บอลลูน รถยก 
รถขุดเกล่ียดิน รอก ท้ังแบบท่ีใชแรงงานคน และแบบที่ใชไฟฟา แมแรง เคร่ืองมือชางตางๆ  

2.3.2 วัสดุส้ินเปลือง 
3) งานกอสราง 

    ในการกอสรางโครงการฯ แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ รายละเอียดดังนี้ 
3.1) การสํารวจและออกแบบ ตามแนวเสนทาง โดย 3 วิธี คือ 

    1)  แผนท่ี 
    2)  ดาวเทียม  
    3)  เจาหนาท่ีเดินสํารวจ ประกอบดวย บุคลากร จํานวน 2 ทีม ๆ ละ 6 คน รถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ จํานวน 2 คัน อากาศยานปกหมุน จํานวน 1 ลํา และบอลลูน 

  3.2)  การวางผังและแนวในการกอสราง 
      เพื่อการกอสรางเสาและสถานท่ีสําหรับวางสายเคเบ้ิลตลอดท้ังโครงการฯ 
จํานวน 128 ตน โดยกําหนดใหมีการติดต้ังเสาคร้ังละ 25 ตน ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศเอ้ืออํานวยใหเจาหนาท่ีดําเนินการกอสรางติดต้ังเสาเคเบ้ิล โดยใชแรงงานและ
ผูชํานาญการประมาณ 25 คน ในการติดต้ังเสาเคเบ้ิลจํานวน 1 ตน ในกรณีเสาเคเบ้ิลท่ีอยูใกลถนน
หรือเสนทางคมนาคมลําเลียงวัสดุอุปกรณไดสะดวก ใชระยะเวลาติดต้ังโดยประมาณ 30 วัน ตอเสา
เคเบ้ิลจํานวน 1 ตน  
     โดยมีรายการวัสดุอุปกรณกอสรางท่ีใชในการดําเนินการดังกลาว ดังนี้ 

1) เหล็กโครงเสา 
2) อุปกรณยึดติดตรึง 
3) เหล็กเสนขนาดตาง ๆ  
4) คอนกรีตผสมเสร็จ (ไมมีการผสมคอนกรีตในพื้นท่ีกอสราง) 
5) แบบหลอคอนกรีตสําเร็จ 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการกอสราง 
1) รอกไฟฟา 
2) เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเคล่ือนท่ี 
3) หัวเจาะคอนกรีต 



 53 

4) รถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ (กรณีมีเสนทางเขา-ออก) 
5) อากาศยานปกหมุน 
6) เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการกอสรางขนาดเล็ก (เคร่ืองมือชาง) 

3.3)  การพาดสายเคเบ้ิลระหวางเสา 
  พื้นท่ีราบ ใชวิธีการลําเลียงโดยใชแรงงานดึงเชือกนําสายเคเบ้ิล เพื่อลากผานพื้นท่ีตาง ๆ 
โดยไมไปรบกวนชาวบานและพื้นท่ีเกษตร พื้นที่สูงชัน ใชวิธีการลําเลียงโดยอากาศยานปกหมุนดึง
ลากเชือกนําไปพาดบนเสาแลวจึงนําเคเบ้ิลท่ีจะใชงานจริงพาดตามเชือกนํา โดยจะตองมี
ผูชํานาญการในดานการตอสายเคเบ้ิลเปนผูควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมเคเบ้ิลโลกเทานั้น 

4) การลําเลียงวัสดุอุปกรณ 

         บริษัท ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด จะทําการลําเลียงวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชใน
โครงการฯ จากทาเรือกรุงเทพฯ โดยใชเสนทางผานสายเอเชียฯ มายังจุดพักท่ี บริษัท เย็นทรัพย 
จํากัด จังหวัดเชียงใหม เพื่อรอการลําเลียงตามเสนทางท่ีจะกอสราง การลําลียงโดยรถบรรทุกจะใช
สําหรับจุดกอสรางท่ีอยูในบริเวณถนนเขาถึง สวนจุดกอสรางท่ีไมสามารถใชการลําเลียงผานถนน
ไดอาจมีความจําเปนท่ีจะตองใชอากาศยานปกหมุนในการลําเลียง ซ่ึงวัสดุอุปกรณสวนใหญเปน
วัสดุท่ีใชประกอบสําเร็จ ดังนั้นจึงทําใหมีเศษวัสดุเหลือตกคางในพ้ืนท่ีกอสรางเปนจํานวนนอย ซ่ึง
ผูรับเหมาจะมีหนาท่ีในการเก็บกวาดทําความสะอาดใหน้ําอยูในสภาพเรียบรอย 

5) ระบบความปลอดภัยในโครงการ 
5.1 สถานี 

1) โครงสรางของอาคารสถานีและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ไดรับการ
ออกแบบตามมาตรฐานและกฎหมายของทองถ่ิน การออกแบบตัวสถานีตองคํานึงถึงแรงตึงของสาย
เคเบ้ิลและแรงของแผนดินไหวท่ีกระทําตอตัวสถานีดวย 

2) พื้นท่ีท่ีผูโดยสารสามารถเขาถึง 
2.1) พื้นท่ีเขาคิวในแตละสถานีมีความจุพอท่ีจะสามารถรับผูโดยสารใน

จํานวนท่ีสูงท่ีสุดได เพื่อใหเกิดการตอเนื่องในการขนผูโดยสาร 
2.2)  ผังทางเขาและออกของสถานีเอ้ือใหเกิดความตอเนื่องในการขนถาย

ผูโดยสาร แมในตอนท่ีมีจํานวนผูโดยสารใชบริการมากท่ีสุด 
3) พื้นท่ีหวงหาม 

3.1)  พื้นท่ีหวงหามสําหรับผูโดยสาร คือ บริเวณหองเคร่ืองจักรหรือ
บริเวณท่ีเคร่ืองจักรกําลังทํางาน 

3.2)  เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ มีระบบลดและปองกันการเกิดเสียง
อยางเพียงพอ ระบบเฟองขับตองเปนระบบท่ีสามารถปองกันความเสียหายจากสภาวะอากาศ 
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4) พื้นท่ีขนถายผูโดยสาร 
               พื้นท่ีในการขนถายผูโดยสาร คือ บริเวณท่ีตูโดยสารนั้นอยูในสภาวะท่ีอยู
กับท่ีและมีบริเวณเพียงพอสําหรับจํานวนผูโดยสารในอัตราเฉล่ีย 

5) ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน 
              ระบบไฟสองสวางฉุกเฉินตองมีจํานวนท่ีมากพอและสามารถสํารองไฟ
สองสวางไดนานพอในเหตุการณฉุกเฉิน หรือเม่ือเกิดอัคคีภัย 

6) ปายสัญลักษณ 
               ปายสัญลักษณตางๆ อยูในสภาพท่ีดี ขอความในปายสัญลักษณตองบอก
ถึงการระวังภัยจากเคร่ืองจักรท่ีกําลังขับเคล่ือน สีของพ้ืนหลัง เชน สีเหลืองหรือสีแดง จะใชในปาย
ท่ีบงบอกท่ีรายแรงกวาท่ีอ่ืน 

5.2 ระบบไฟฟาหลัก 
              ระบบพลังงานท่ีใชสําหรับโครงการฯ คือ ไฟฟา โดยจะใชไฟฟาจะไฟฟาฝายผลิต 

ทําใหปริมาณการใชไฟฟาของโครงการฯ ไมสงผลกระทบตอประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการฯ 
ทุกสถานีจะมีสถานีไฟฟายอย (Sub Station) ประจําสถานีข้ึนลงผูโดยสารทุกสถานี เพื่อกระจาย
กระแสไฟฟาตลอดสาย และติดต้ังระบบปองกันฟาผาทุกจุดของเสารับเคเบ้ิล โดยมีระบบไฟฟา
สํารองในแตละสถานี สําหรับใชในกรณีฉุกเฉินท่ีกระแสไฟฟาดับ  

6) เสาท่ีรับเคเบ้ิล 
     เสาท่ีรับเคเบ้ิลแตละเสาจะมีระยะหางระหวางประมาณ 700–1,500 เมตร ใชพื้นท่ี

เสาไมเกินประมาณ 3,600 ตารางเมตรตอเสา โดยมีเสนทางผานพื้นท่ีหลัก ๆ คือพื้นท่ีเอกชน พื้นท่ี
ของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ชลประทาน กรมทางหลวง และพ้ืนท่ีของ
สวนราชการจังหวัด โดยจะสามารถกําหนดจุดผานเขตหมูบาน ตําบลตาง ๆ ดังนี้ 

     6.1) จังหวัดเชียงใหม 
1. บานดงปาลัน 
2. บานทุงสีทอง 
3. บานปงแสงทอง 
4. บานหวยไร 
5. บานแมขิ 
6. บานมงชุมเย็น 
7. บานปางมะเสา 
8. บานแมแมม 
9. บานปางลัน 
10. บานแมเลา 
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 6.2) จังหวัดแมฮองสอน 
1. ดอยแมยะ 
2. บานแมปงนอย 
3. บานทาปาย 
4. บานแมปง 
5. บานสบแพม 
6. บานตีนธาตุ 
7. บานแพมกลาง 
8. บานแพมปาหมาก 
9. บานแพมบก 
10. บานยะโป 
11. บานน้ําริน 
12. บานแมหมูลีซอ 
13. บานน้ําบอสะเป 
14. บานสบปอง 
15. ดอยกางบอกไฟ 
16. บานปางหมู 
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ภาพ 12 แผนที่ตําแหนงที่ตัง้โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม - แมฮองสอน 

56 



 57 

 
 

ภาพ 13 ขยายสวนที่1 แผนที่ตําแหนงที่ตัง้โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน 

57 
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ภาพ 14 แสดงตําแหนงของเสาในพื้นที่บานปงแสงทอง 
ที่มา: บริษัท ปาย เคเบิ้ล ทรานสปอรต จํากัด, พฤศจิกายน 2550 

 
 

58 
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7) จุดท่ีจะลงเสาของโครงการฯ 
ตําแหนงท่ีเปนสถานี Pulley และเสาถัก ซ่ึงจะมีตําแหนง คือ จุดท่ี 1 สถานี Pulley 

ตําแหนง MP05 สําหรับกอสรางในพื้นท่ีดอยใตและจุดท่ี 2 เสาถัก ตําแหนง MP06 สําหรับกอสราง
บนท่ีเนินในพื้นท่ีดอยสูง 

 
4.3 ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะเกิดขึ้น แบงเปนการศึกษาดานคุณคาการใชประโยชน

ของมนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต   

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล  

ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม จะถือวาเปนตัวแทนของหัวหนาครอบครัว ขอมูลเหลานี้จะ
ประกอบดวย เพศ อายุ ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน การ
ถือครองท่ีดิน และการรับทราบขาวสารเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เพื่อ
แสดงถึงการรับรูของประชาชนในหมูบานปงแสงทอง 

ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลเพศ  อายุ ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน  ระดับ 
การศึกษา  

 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย                                                                   
หญิง 

72 
53 

57.6 
42.2 

รวม 125 100 

อายุ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 20 ป 
21-31 ป 
31-40 ป 
41-50 ป 
51-60 ป 
61 ปข้ึนไป 

4 
29 
35 
28 
19 
10 

3.2 
23.2 
28.0 
22.4 
15.2 
8.0 

รวม 125 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   
ระยะเวลาในการอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 10 ป 
11-20 ป 
21-30 ป 
31-40 ป 
41 ปข้ึนไป 

9 
24 
25 
35 
32 

7.2 
19.2 
20.0 
28.0 
25.6 

รวม   

การศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

61 
33 
20 

48.8 
26.4 
16.0 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
อนุปริญญา/ปวส. 
จบปริญญาตรีหรือสูงกวา 

6 
5 

4.8 
4.0 

รวม 125 100 

  
จากผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล สามารถอธิบายไดวา ผูตอบ

แบบสอบถามโดยถือวาเปนตัวแทนของหัวหนาครัวเรือน ท้ังหมด 125 ครัวเรือน จากจํานวน
ครัวเรือนท้ังหมด 185 ครัวเรือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน เพศชาย รอยละ 56.6 และเปนเพศ
หญิง รอยละ 42.4 ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 
28.0 รองลงมามีชวงอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 23.2 และรองลงมามีชวงอายุระหวาง 40-51 ป 
รอยละ 22.4 ระยะเวลาในการอยูอาศัยของประชาชนสวนใหญ อยูระหวาง 31-40 ป รอยละ 28.0 
รองลงอยูระหวาง 21-30 ป รอยละ 20.0 และรองลงมาอยูระหวาง 11-20 ป รอยละ 19.2 ระดับ
การศึกษาของประชาชนท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบระดับประถมศึกษา รอยละ 48.8 
รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 26.4 และรองลงมาคือจบระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอยละ 16.0 (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.2 อาชีพ รายได กรรมสิทธ์ิในการถือครองที่ดินทํากิน และการไดรับขาวสารเก่ียวกับ
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
รับจางท่ัวไป 
คาขาย 
เกษตรกร 
พนักงาน/ลุกจางหนวยงานเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ 
หนวยงานรัฐวสิาหกิจ 
รับราชการ 
พนักงาน/ลูกจางหนวยงานรัฐ 

40 
37 
18 
4 
3 
3 
2 
14 
4 

32.0 
29.6 
14.4 
11.2 
3.2 
3.2 
2.4 
2.4 
1.6 

รวม 125 100 

รายได จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

56 
42 
24 
2 
1 

44.8 
33.6 
19.2 
1.6 
0.8 

รวม 125 100 

การถือครองท่ีดินทํากิน จํานวน รอยละ 
ไมมี 
มีและเปนเจาของ 

68 
57 

54.4 
45.6 

รวม 125 100 
การไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน 

จํานวน รอยละ 

เคย 
ไมเคย  

81 
44 

64.8 
35.2 

รวม 125 100 
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จากผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญของมีอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 32.0 
รองลงมาคืออาชีพ คาขาย รอยละ 29.6 และรองลงมาคืออาชีพทําการเกษตร รอยละ 14.4 รายได
ของประชาชนสวนใหญภายในหมูบานปงแสงทองอยู ตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 44.8 รองลงมา
มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 33.6 และรองลงมามีรายไดอยูระหวาง 10,001-
15,000 บาท รอยละ 19.2 มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทํากินสวนใหญประชาชนในหมูบาน
ปงแสงทอง สวนมากจะไมมีกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินรอยละ 54.4 เพราะที่ดินสวนใหญจะ
เปนพื้นที่ดูแลของปาไม ที่เรียกวา นสร. อยูเหนือขึ้นไปทางฝงถนนที่ตัดผานระหวางกลางของ
หมูบาน และมีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทํากิน รอยละ 45.6 ซึ่งพื้นที่เหลานี้เปนพื้นที่ที่อยูดานใตของฝง
ถนน และการไดรับขาวสารเกี ่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-
แมฮองสอน จากการสอบถามสวนใหญ เคยไดรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ รอยละ 64.8 และไมเคย
รับรู รอยละ 35.2 (ตารางท่ี 4.2) 
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวย

สายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน จะเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  
ขอเกี่ยวกับความคิดเห็นผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการกอสรางระบบขนสง

ดวยสายพาน ในชวงกอสรางโครงการฯ และหลังเปดดําเนินการท้ังทางบวกและทางลบ โดย
ทําการศึกษาผลกระทบทางสังคม ประกอบดวยกัน 2 ดาน คือ 1. ดานคุณคาการใชประโยชนของ
มนุษย 2. ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยเปนการเก็บขอมูลจากแบบสอบ เพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบ
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในแตละดานดั้ง  
 
ตารางท่ี 4.3 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ

ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

 ดานการใชประโยชนท่ีดิน N Mean ระดับปญหา 
พื้นท่ีทํากิน 125 (-) 0.68 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี  
พื้นท่ีปาชุมชน 125 (-) 0.79 นอย 
สภาพดินท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีปาชุมชน 125 (-) 0.49 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

แหลงอาหารของชาวบาน 125 (-) 0.63 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
แหลงอาหารของสัตวปา 125 (-) 0.49 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 125 (-) 0.46 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
พืชพันธุไมภายในปาชุมชน 125 (-) 0.59 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
การเปล่ียนแปลงสภาพของปาไม 125 (-) 0.57 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 ดานการใชประโยชนท่ีดิน N Mean ระดับปญหา 
แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 125 (-) 0.46 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
แหลงสมุนไพร 125 (-) 0.58 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินอยูอาศัย 125 (-) 0.37 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากนิ 125 (-) 0.36 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

 
 จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในชวงกอสรางโครงการ
ระบบขนสงดวยสายพาน สามารถอธิบายไดวา มีระดับปญหานอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมีจาก
ผลกระทบทางลบ เร่ืองการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก พื้นท่ีทํากิน (-) 0.68, สภาพสภาพดินท่ีอยู
ภายในพื้นท่ีปาชุมชน (-) 0.49, แหลงอาหารของชาวบาน (-) 0.63, แหลงอาหารของสัตวปา (-) 0.49, 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (-) 0.46, พืชพันธุไมภายในปาชุมชน (-) 0.59, การเปล่ียนแปลงสภาพ
ของปาไม (-) 0.57, แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตว (-) 0.46, แหลงสมุนไพร (-) 0.58, การเปล่ียนแปลง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินอยูอาศัย (-) 0.37, และการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากิน (-) 0.36 สําหรับ
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีปาชุมชน มีระดับปญหาผลทางลบนอยอยูท่ีคาเฉล่ีย (-) 0.79 
แสดงวา ถาหากมีการตั้งสถานี Pulley บริเวณ ดอยใต และต้ัง เสาถัก ท่ีบริเวณปาชุมชนดอยเหนือ 
จะตองมีการเบิกพื้นท่ี 2 ไร เพื่อทําเปนจุดต้ังสถานีและเสา ทําใหคาดวา จะใชพื้นท่ีมากกวา 1 ไร   
จะมีผลกระทบตอพื้นท่ีปาชุมชนแนนอน พอหลวงสมบูรณ พูดวา “หนูอยูในรูออกมาหากินไมไดก็
จะกระทบกับสัตวอ่ืน ๆ ซ่ึงสัตวบางชนิดอาจปรับตัวไดแตบางชนิดปรับตัวไมไดก็ตองลมหายไป 
จะสงผลกระทบเปนลูกโซ” (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางท่ี 4.4 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ

ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

ดานน้าํและการใชน้ํา N Mean ระดับปญหา 
พื้นท่ีตนน้ําภายในปาชุมชน 125 (-) 0.26 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 125 (+) 0.04 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

คุณภาพของแหลงน้ําในการอุปโภค
บริโภค 

125 (+) 0.06 
นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

คุณภาพของแหลงน้ําในการเกษตรกรรม 125 (+) 0.10 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ปริมาณการใชน้ําภายในครัวเรือน 125 (+) 0.07 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

ดานน้าํและการใชน้ํา N Mean ระดับปญหา 
ปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรม 125 (+) 0.03 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

แหลงน้ําบาดาล 125 (-) 1.75 นอย 
การเปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําใตดนิ 125 (-) 0.40 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

 
 จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ
ระบบขนสงดวยสายพาน สามารถอธิบายไดวา มีระดับปญหาตอผลกระทบทางลบที่นอยที่สุด
หรือแทบจะไมมี เรื่องน้ําและการใชน้ํา ไดแก พื้นที่ตนน้ําภายในปาชุมชน (-) 0.26 การ
เปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําใตดิน (-) 0.40  
 แหลงน้ําบาดาลมีระดับปญหาตอปานกลางอยูที่คาเฉลี่ย (-) 1.75 แสดงวา ประชาชน
ภายในหมูบานปงแสงทองเปนหวงเรื่องผลกระทบทางลบเกี่ยวกับน้ําบาดาล ที่อาจทําใหเปน
ผลกระทบตอแหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภค ในหมูบานปงแสงทอง พื้นที่บริเวณดอย
ใตซึ่งเปนปาชุมชน ชาวบานมีโครงการขุดเจาะน้ําบาดาลของหมูบาน หากมีการตั้งเสาตรงจุดน้ํา
บาดาลชาวบานกลัวจะเกิดผลกระทบตอน้ําบาดาล  
 และยังมีผลทางบวกที่โครงการนี้ยังสามารถสงเสริมหรือทําใหดีขึ้น ไดแก แหลงน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค (+) 0.04, คุณภาพของแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค (+) 0.06, คุณภาพของ
แหลงน้ําในการเกษตรกรรม (+) 0.07 และปริมาณการใชน้ําภายในครัวเรือนและปริมาณการใช
น้ําในการเกษตรกรรมคาเฉลี่ยอยูที่ (+) 0.03 ถาหากในชวงกอสรางโครงการระบบขนสงดวย
สายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน ถือวายังอยูในเกณฑท่ีดี (ตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางท่ี 4.5 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ

ระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

ดานคมนาคม N Mean ระดับปญหา 
สภาพถนนท่ีจะเกดิการชํารุดเสียหาย 125 (-) 0.37 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

สภาพการจราจร มีการใชรถลดลง 125 (-) 0.07 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

รถรับจางจะสามารถรับนักทองเท่ียวเฉพาะกลุมได 125 (-) 0.10 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ความสะดวกในการสัญจรติดตอกับหมูบานอ่ืน ๆ 125 (-) 0.02 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ความปลอดภยัของประชาชนภายในหมูบาน 125 (-) 0.04 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
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จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ
ระบบขนสงดวยสายพานในเรื่องการคมนาคม สามารถอธิบายไดวา มีระดับปญหานอยที่สุดหรือ
แทบจะไมมี สภาพถนนที่จะเกิดการชํารุดเสียหายคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.37, สภาพการจราจรมีการใช
รถลดลงคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.07, รถรับจางจะสามารถรับนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมไดคาเฉลี่ยอยูท่ี        
(-) 0.10, ความสะดวกในการสัญจรติดตอกับหมูบานอื่นๆคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.02, ความปลอดภัย
ของประชาชนภายในหมูบานคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.04 และมีความกังวลของประชาชนในหมูบาน     
ปงแสงทองคือ อาจมีเสียงของรถในการขนสงวัสดุกอสราง หรือรถแบ็คโฮทําการขุดหรือปรับ
พื้นที่ในชวงของเวลาเขาออก และการขนสงวัสดุอุปกรณเขา ออก อาจทําใหถนนเกิดการพังหรือ
เสียหาย (ตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางท่ี 4.6 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ

ระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอนในดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต           

ดานเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต N Mean ระดับปญหา 
อาชีพของคนในหมูบาน 125 (-) 0.38 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
การเพิ่มงานใหกับชุมชน 125 (+) 0.02 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
การจางงานภายในชุมชน 125 (+) 0.15 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
รายไดของคนในชุมชน 125 0.00 ไมมีผลกระทบ 
ความสัมพันธของคนในชุมชน มีความรวมมือกัน
มากข้ึน 

125 (-) 0.11 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การมีสวนรวมของชาวบานกบักิจกรรมในชุมชน 125 (-) 0.24 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ประเพณแีละวฒันธรรมในทองถ่ิน 125 (-) 1.53 นอย 

ความเช่ือของชุมชน 125 (-) 0.68 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
  

จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ
ระบบขนสงดวยสายพานในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต อธิบายไดวา มีระดับปญหานอย
ที่สุดหรือแทบจะไมมี อาชีพของคนในหมูบานคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.38, ความสัมพันธของคนใน
ชุมชนมีความรวมมือกันมากขึ้นคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.11, การมีสวนรวมของชาวบานกับกิจกรรมใน
ชุมชนคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.24, ความเช่ือของชุมชนคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.68 
 ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่นมีระดับปญหานอยอยูที่คาเฉลี่ย (-) 1.53 แสดงวา
ในชวงที่มีการกอสรางโครงการฯอาจจะสงผลกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่น
เกี่ยวกับปาชุมชนได และรายไดของคนในชุมชนจะไมมีผลกระทบใดๆเลย    
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 การเพิ่มงานใหกับชุมชนระดับผลทางบวกอยูที่คาเฉลี่ย (+) 0.02 และการจางงานภายใน
ชุมชนระดับผลทางบวกอยูที่คาเฉลี่ย (+) 0.15 แสดงใหเห็นวา ประชาชนภายในหมูบาน              
ปงแสงทองบางสวนจะมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจางงานในชวงกอสรางโครงการฯ (ตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางท่ี 4.7 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากเปดดําเนินการในดาน

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

 ดานการใชประโยชนท่ีดิน N Mean ระดับปญหา 
พื้นท่ีทํากิน 125 (-) 0.62 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
พื้นท่ีปาชุมชน 125 (-) 0.62 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
สภาพดินท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีปาชุมชน 125 (-) 0.60 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

แหลงอาหารของชาวบาน 125 (-) 0.42 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

แหลงอาหารของสัตวปา 125 (-) 0.32 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 125 (-) 0.29 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

พืชพันธไมภายในปาชุมชน 125 (-) 0.44 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การเปล่ียนแปลงสภาพของปาไม 125 (-) 0.41 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 125 (-) 0.65 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

แหลงสมุนไพร 125 (-) 0.40 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินอยูอาศัย 125 (-) 0.26 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากนิ 125 (-) 0.27 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

  
จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนหากเปดดําเนินการในเร่ือง

ดานการใชประโยชนท่ีดิน สามารถอธิบายไดวา มีระดับปญหานอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมีพื้นท่ีทํา
กินคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.62, พื้นท่ีปาชุมชนมีคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.62, สภาพดินท่ีอยูภายในพื้นท่ีปาชุมชน
คาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.60, แหลงอาหารของชาวบานคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.42, แหลงอาหารของสัตวปา
คาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.32, ความหลากหลายทางชีวภาพคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.29, พืชพันธุไมภายในปา
ชุมชนคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.44, การเปล่ียนแปลงสภาพของปาไมคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.41, แหลงท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปาคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.65, แหลงสมุนไพรคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.40, การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินอยูอาศัยคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.26, และการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากินคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.27 
แสดงวา จะมีผลกระทบทางลบในเรื่องการใชประโยชนอยู ถาหากโครงการฯ เปดดําเนินการเปน
ระยะเวลา 10 – 20 ป แลว กอใหเกิดผลกระทบกับประชาชนภายในหมูบานในอนาคต อยากใหชวย
รับผิดชอบผลกระทบท่ีตามมาภายหลังดวย (ตารางท่ี 4.7) 



 67 

ตารางท่ี 4.8 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากเปดดําเนินการในดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

 ดานน้าํและการใชน้ํา N Mean ระดับปญหา 
พื้นท่ีตนน้ําภายในปาชุมชน 125 (-) 0.11 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 125 (+) 0.20 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
คุณภาพของแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค 125 (+) 0.12 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

คุณภาพของแหลงน้ําในการเกษตรกรรม 125 (+) 0.11 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ปริมาณการใชน้ําในการครัวเรือน 125 (+) 0.15 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรม 125 (+) 0.06 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

แหลงน้ําบาดาล 125 (-) 1.50 นอย 
การเปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําใตดนิ 125 (-) 0.47 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

 จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากเปดดําเนินการในเรื่อง
น้ําและการใชน้ํา สามารถอธิบายไดวา มีระดับปญหานอยที่สุดหรือแทบจะไมมี พื้นที่ตนน้ํา
ภายในปาชุมชนคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.11, การเปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําใตดินคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.47  
 ระดับปญหานอยที่มีผลกระทบทางลบตอแหลงน้ําบาดาลคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 1.50 แสดงวา
หลังจากมีการเปดดําเนินงานของโครงการไปแลวจะมีผลตอปริมาณการใชน้ําบาดมากที่มากขึ้น 
เพราะตามปกติแลวแหลงน้ําบาดาลภายในหมูบานปงแสงทองยังไมเพียงพอกับความตองการที่จะ
ใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเปนความรูสึกกังวลของประชาชน 
 น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคมีผลทางบวกนอยที่สุดหรือแทบจะไมมีอยูที่คาเฉลี่ย (+) 0.20 
คุณภาพของแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภคคาเฉลี่ยอยูที่ (+) 0.12, คุณภาพของแหลงน้ําในการ
เกษตรกรรมคาเฉลี่ยอยูที่ (+) 0.11, ปริมาณการใชน้ําในการครัวเรือนคาเฉลี่ยอยูที่ (+) 0.15, และ
ปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรมคาเฉล่ียอยูท่ี (+) 0.06 (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.9 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากเปดดําเนินการในดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

ดานคมนาคม N Mean ระดับปญหา 
สภาพถนนท่ีจะเกดิการชํารุดเสียหาย 125 (-) 0.38 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

สภาพการจราจร มีการใชรถลดลง 125 (-) 0.12 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

รถรับจางจะสามารถรับนักทองเท่ียวเฉพาะกลุมได 125 (-) 0.07 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ความสะดวกในการสัญจรติดตอกับหมูบานอ่ืน ๆ 125 (-) 0.14 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ความปลอดภยัของประชาชนภายในหมูบาน 125 (-) 0.22 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

 จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากเปดดําเนินการในเรื่อง
การคมนาคม อธิบายไดวา มีระดับปญหานอยที่สุดหรือแทบจะไมมี สภาพถนนที่จะเกิดการชํารุด
เสียหายคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.38, สภาพการจราจรมีการใชรถลดลงคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.12, รถรับจางจะ
สามารถรับนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมไดคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.07, ความสะดวกในการสัญจรติดตอกับ
หมูบานอื่นๆคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.14, และความปลอดภัยของประชาชนภายในหมูบานคาเฉลี่ยอยูท่ี 
(-) 0.22 (ตารางท่ี 4.9) 
 
ตารางท่ี 4.10 เกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหากเปดดําเนินการในดาน 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต  

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต N Mean Std. Deviation 
อาชีพของคนในหมูบาน 125 (-) 0.06 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การเพิ่มงานใหกับชุมชน 125 (+) 0.08 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การจางงานภายในชุมชน -รถรับจาง 125 (-) 0.06 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การจางงานภายในชุมชน - รับจางทํานา 125 0.00 ไมมีผลกระทบ 

การจางงานภายในชุมชน -  รับจางทําสวน 125 (+) 0.12 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การจางงานภายในชุมชน - ขับรถไถรับจาง 125 (+) 0.14 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

การจางงานภายในชุมชน - รับจางท่ัวไป 125 (+) 0.29 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

รายไดของคนในชุมชน 125 (+) 0.10 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

ความสัมพันธของคนในชุมชน มีความรวมมือกัน
มากข้ึน 

125 0.00 ไมมีผลกระทบ 

การมีสวนรวมของชาวบานกบักิจกรรมสวนใหญ
ในชุมชน -เร่ิมตนคิดหรือรวมคิด 

125 (-) 0.36 
นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ)  

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต N Mean Std. Deviation 
            - วางแผน 125 (-) 0.30 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี

            - ตัดสินใจ 125 (-) 0.15 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี

            - ดําเนนิการ 125 (-) 0.10 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี

            - ติดตามประเมินผล 125 (-) 0.04 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี

ประเพณแีละวฒันธรรมในทองถ่ิน 125 (-) 1.34 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี

ความเช่ือของชุมชน 124 (-) 0.56 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี

 
จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนหากเปดดําเนินการในเร่ือง

เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต สามารถอธิบายไดวา มีระดับปญหานอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมีอาชีพ
ของคนในหมูบานและการจางงานภายในชุมชน –รถรับจางคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.06 การมีสวนรวมของ
ชาวบานกับกิจกรรมสวนใหญในชุมชน เร่ิมตนคิดหรือรวมคิดคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.36 รวมกันวางแผน
คาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.30 รวมกันตัดสินใจคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.15 รวมมือกันปฏิบัติและดําเนนิการคาเฉล่ีย
อยูที่ (-) 0.10 รวมกันติดตามและประเมินผลคาเฉลี่ยอยูที่ (-) 0.04 ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 1.34 ความเช่ือของชุมชนคาเฉล่ียอยูท่ี (-) 0.56  
 ไมมีผลกระทบใดเลยไดแก ความสัมพันธของคนในชุมชน มีความรวมมือกันมากข้ึนและ
การจางงานภายในชุมชน – รับจางทํานาท่ีคาเฉล่ีย 0  
 ผลทางบวกท่ีจะเปนผลดีตอประชาชนภายในหมูบานปงแสงทอง ไดแก การเพิ่มงานใหกับ
ชุมชนคาเฉลี่ยอยูที่ (+) 0.08, การจางงานภายในชุมชน - รับจางทําสวนคาเฉล่ียอยูท่ี (+) 0.12,       
การจางงานภายในชุมชน – ขับรถไถรับจางคาเฉลี่ยอยูที่ (+) 0.14, การจางงานภายในชุมชน – 
รับจางท่ัวไปคาเฉล่ียอยูท่ี (+) 0.29 และรายไดของคนในชุมชนคาเฉล่ียอยูท่ี (+) 0.10 (ตารางท่ี 4.10) 
 
4.4 ขอเสนอแนะเพื่อหามาตรการและแนวทาง ในการปองกันผลกกระทบสังคมทางลบ 

 จากผลการศึกษาผูวิจัยทําการศึกษาหามาตรการและแนวทางในการปองกันผลกระทบทาง
ลบจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน ของบานปงแสงทองโดย
ทําการแบงผลการออกเปน 2 ประเด็น คือ 

4.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
4.2  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
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4.4.1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย มีขอเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึน คือ ดานการใชประโยชนท่ีดิน ดานน้ําและการใชน้ํา และดานคมนาคม 

4.1.1) จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ     
ดานการใชประโยชนท่ีดิน โดยไดเสนอแนะทางและมาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ
กอสรางโครงการฯ  ดานการใชประโยชนของที่ดิน คือ หากมีการกอสรางในพื้นท่ีปา  ทางบริษัท
จะตองมีการปลูกปาทดแทนและจะตองเชาพื้นท่ีของชาวบาน ตัวแทนบริษัทเอกชนจะตองรวม
สํารวจพื้นท่ีรวมกับชาวบาน เพื่อความเขาใจท่ีถูกตองและกําหนดสัญญาหรือขอตกลงรวมกันและ
หากมีความจําเปนท่ีจะตัดไมจากปาชุมชน จะตองใหชุมชนเปนคนจัดการเพราะเปนกรรมสิทธ์ิของ
ชุมชน ถาเปนไมหายากหรือไมมีคาขอใหขุดไปปลูกใหม ถาเสาไปต้ังอยูในพื้นท่ีปาชุมชนตองทํา
การเชากับชุมชนเพื่อนําเงินไปเปนกองทุนของหมูบานเพื่อเปนผลประโยชนแกหมูบาน หลังจากนัน้
ควรมีการศึกษาโครงสรางของดินใหดีและความลึกในกาตอกเสาเข็มเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับ
น้ําประปาภายในหมูบานดวย  

4.1.2) จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ     
ดานน้ําและการใชน้ํา คือ ถาจุดต้ังเสาตรงกับจุดบาดาลควรท่ีจะยายเสา ถาตอกเสาเข็มของเสาไมลึก
จะไมมีปญหา ควรศึกษาโครงสรางของดินวาตรงท่ีจะต้ังเสาวามีน้ําใตดินอยูลึกเทาไหร ท่ีจะทําให
เกิดผลกระทบตอกระแสการไหลของน้ําใตดิน  

4.1.3) จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ     
โดยใหมีการปรับปรุงถนนในหมูบานใหเหมือนเดิมในกรณีท่ีมีการตรวจพบวา ผลเสียเปนผลมาจาก
การดําเนินงานของโครงการจริง โครงการฯจะตองทําร้ัวรอบของชิดและแบงพื้นท่ีอยางชัดเจน 
   

4.4.2 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต มีขอเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน ในชวงกอสรางโครงการฯ ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต  

4.2.1) จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต คือ ขอใหชาวบานมีสวนรวมกับโครงการในการสํารวจทุกข้ันตอนของ
โครงการเสนอใหมีการจางแรงงานจากหมูบานในการกอสรางและเม่ือสรางเสร็จใหคนในหมูบาน 
คนในตําบลเขาไปทํางานอยางนอย 50 % ของแรงงานท้ังหมด เชน พนักงานขายต๋ัว พนักงานบัญชี 
พนักงานทําความสะอาด พนักงานในกระเชา ฯลฯ ตัวเสาของโครงการขอใหไดจางประชาชน
ภายในหมูบานทําการดูแล ตัวสถานี Pulley และเสา ท้ังยังสงเสริม ใหประชาชนในหมูบานสามารถ
ขายสินคา OTOP ไปขายของท่ีระลึก เพื่อรายไดใหกับชาวบาน 

4.2.2) จากการสนทนากลุมยอยชาวบานไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ ดาน
การทดแทนและชดเชย กรณีท่ีอาจมีผูรับผลกระทบ ถาบานของชาวบานอยูใกลเสาในรัศมี 500 
เมตร ชาวบานตองยาย บริษัทตองชดเชยตามความเหมาะสมและเปนธรรม ถาจุดต้ังเสาของ
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โครงการไปตกอยูในเขตพื้นท่ีอยูอาศัยของชาวบานตองไดรับการชดเชย การขนยายบานและพ้ืนท่ี
ทํากิน ถาหากจะมีการกอสรางโครงการฯนี้จริง อยากใหทางบริษัทท่ีรับผิดชอบเขามาทําประชาคม
กับชาวบานนี้อีกคร้ังหนึ่ง ท้ังจุดต้ังเสาเหลานี้จะตองมีการเชาท่ีโดยคลายกับการต้ังของตูโทรศัพทท่ี
มีการเชาและจายเปนเงินสําหรับสนับกองทุนใหกับหมูบาน 

ถาหากในชวงเวลาผานไปเปนเวลา 10-20 ป ถาหากในชวงเวลาเหลานี้มีการเกิดผล
กระทบตอหมูบานจริง ตองมีการชดเชยและทดแทนคาเสีย และตองมีการทําสัญญาท่ีเปนรูปแบบ
ของเอกสารใหชัดเจน  
 


