
 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยขอมูลท่ีเกี่ยวของและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ตามขอบเขตเนื้อหาท่ีไดศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางขางตน ประกอบดวย 

1. การประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังในชวงกอสรางโครงการระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอนและหลังเปดดําเนินการ โดยแบงเปนการศึกษาดาน
คุณคาการใชประโยชนของ มนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต  
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือหามาตรการและแนวทาง ในการปองกันผลกระทบทางลบ 

 
การศึกษาวิจัยไดมีกรอบความคิดวา จากการดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีผานมามักเกิดปญหา

เม่ือผูดําเนินโครงการมิไดคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมเลยหรือคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนและ
สังคมเฉพาะผลรวมของผลกระทบท่ีมีตอแตละปจเจกบุคคลในสังคมแตไมพิจารณาถึงผลกระทบท่ี
มีตอความสัมพันธระหวางปจเจกชนในสังคมนั้นๆ และจากผลกระทบทางสังคมท่ีชุมชนไดรับ
สงผลใหความสัมพันธระหวางคนในชุมชนลดลงทําใหชุมชนท่ีเขมแข็งกลายเปนชุมชนท่ีเปราะบาง
เส่ียงตอการแตกสลาย จากแนวความคิดนี้ผูวิจัยไดพยายามเชื่อมโยงปรากฏการณ ในชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบทางสังคมกับการเตรียมการดานชุมชนของผูรับผิดชอบโครงการ(แสงอรุณ  เจริญจันทร
แดง, 2540) ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดตาง ๆ ตลอดจนถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย 
เชน แนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาอยางยั่งยืน  

แนวคิดเกี่ยวผลกระทบทางสังคม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน และในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยได
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักในการทําวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมและการวิจัยเชิง
ปริมาณท่ีมีการใชขอมูลทางสถิติท่ีไดทําการหาคารอยละ และคาเฉล่ีย เพื่อเปนขอมูลเสริมท่ีจะชวย
ความหมายของผลกระทบใหชัดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการเก็บ การตรวจสอบขอมูล
รวบรวมดวยตนเองท้ังหมด ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
  หมูบานปงแสงทอง หมูท่ี 11 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เปนชุมชนขนาดกลาง ดวยบานเรือน จํานวน 185 หลังคาเรือน 637 คน จํานวนชาย 317 คน              
หญิง 320 คน (ท่ีมา: ขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) 
เปนหมูบานท่ีมีการแยกออกมาจากหมูบานบวกหม้ือ หมู ท่ี 1 ตําบลขี้ เหล็ก  อําเภอแมแตง               
จังหวัดเชียงใหม ในปพ.ศ. 2548 ปจจุบันมีผูใหญบานมาต้ังแตป พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปนหมูบานหนึ่งท่ี
คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน ลักษณะของครัวเรือน
สวนใหญ เปนครอบครัวขนาดเล็ก 3-5 คน และจากการสํารวจเกณฑขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.) สํารวจป พ.ศ. 2550 ตกเกณฑของขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) อยู 2 ครัวเรือน  
   กลุมประชากรท่ีทําการศึกษาอยู มีจํานวน 125 ครัวเรือน เปน เพศชาย 
รอยละ 56.6 และเปนเพศหญิง รอยละ 42.4 ชวงอายุของสวนใหญ 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 
ระดับการศึกษาของประชาชนท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบระดับประถมศึกษา            
รอยละ 48.8 รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 26.4 และรองลงมาคือจบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 16.0  
   กลุมประชากรสวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 32.0 และรองลงมา
คืออาชีพ คาขาย รอยละ 29.6 และรองลงมาคืออาชีพทําการเกษตร รอยละ 14.4 รายไดของ
ประชาชนสวนใหญภายในหมูบานปงแสงทองอยู ตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 44.8 รองลงมามีรายได
อยูระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 33.6 และรองลงมามีรายไดอยูระหวาง 10,001-15,000 บาท 
รอยละ 19.2 มีกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินทํากินสวนใหญประชาชนในหมูบานปงแสงทอง 
สวนมากจะไมมีกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินรอยละ 54.4 เพราะท่ีดินสวนใหญจะเปนพื้นท่ีดูแล
ของปาไม ท่ีเรียกวา นสร. อยูเหนือข้ึนไปทางฝงถนนท่ีตัดผานระหวางกลางของหมูบาน และมี
กรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีทํากิน รอยละ 45.6 ซ่ึงพื้นท่ีเหลานี้เปนพื้นท่ีท่ีอยูดานใตของฝงถนน  
 

5.1.2 การประเมินผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนในชวงกอสรางโครงการระบบ
ขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาตอ
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คุณภาพชีวิตและไดสรุปผลการศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ ดานการใชประโยชนท่ีดิน ดานน้ําและการใชน้ํา 
ดานคมนาคม และดานเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต   
  
 5.1.2.1 ดานการใชประโยชนท่ีดิน 
  ในชวงกอสราง คาดวาจะเกิดผลกระทบทางลบในระดับปญหานอยท่ีสุดหรือแทบ
จะไมมีจากผลกระทบ เร่ืองการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก พื้นท่ีทํากินพื้นท่ีการเกษตรของชาวบาน  
สภาพดินท่ีอยูภายในพื้นท่ีปาชุมชนเปนสภาพดินเปนดินลูกลังสีแดงผสมดินเหนียว แหลงอาหารของ
ชาวบานอาศัยการหาของจากปาชุมชน แหลงอาหารของสัตวปาจากพื้นท่ีปาชุมชนท่ีมีอาหารอุดม
สมบูรณทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพันธุไมภายในปาชุมชนเชน กวาวเครือขาว กวาว
เครือแดง หากชวงกอสรางโครงการคาดวาทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพของปาไมสงผลตอแหลง
ท่ีอยูอาศัยของสัตวและแหลงสมุนไพร เนื่องจากมีการปรับพื้นท่ีเพื่อสําหรับการกอสรางโครงการ 
สงผลตอการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินอยูอาศัยและการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากิน 
 สําหรับผลกระทบโดยตรงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีปาชุมชน ซ่ึงเปนผลกระทบทางลบ 
เชน หากมีการตั้งสถานี Pulley บริเวณ ดอยใต และต้ัง เสาถัก ท่ีบริเวณปาชุมชนดอยเหนือ จะตองมี
การเบิกพื้นท่ี 2 ไร เพื่อทําเปนจุดต้ังสถานีและเสา ทําใหคาดวา จะใชพื้นท่ีมากกวา 1 ไร จะมี
ผลกระทบตอพื้นท่ีปาชุมชนแนนอน 
 
 5.1.2.2 ดานน้ําและการใชน้ํา 
  ผลการศึกษาพบวา ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสราง ระดับปญหาตอ
ผลกระทบทางลบที่นอยที่สุดหรือแทบจะไมมี ไดแก สภาพพื้นที่ตนน้ําภายในปาชุมชนของ
หมูบานเปนพื้นท่ีตนน้ําของน้ําแมมาลัย และชาวบานกังวลวาการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ําใต
ดินหากมีการกอสรางโครงการ มีการขุดพื้นท่ีต้ังเสาเพ่ือเปนฐานการกอสรางเสาได  
  แหลงน้ําบาดาล  มีผลกระทบทางลบเกี ่ยวก ับน้ําบาดาล  ที ่อาจทําใหเป น
ผลกระทบตอแหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่บริเวณดอยใตซึ่งเปนปาชุมชน 
ประชาชนมีโครงการขุดเจาะนํ้าบาดาลของหมูบาน หากมีการตั้งเสาตรงจุดน้ําบาดาลชาวบาน
กลัวจะเกิดผลกระทบตอน้ําบาดาล  
  หากในชวงกอสราง คาดวาผลทางบวกที่โครงการนี้ยังสามารถสงเสริมหรือ
สนับสนุนเพื่อทําใหดีข้ึน ไดแก การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค คุณภาพของแหลงน้ํา
ในการอุปโภคบริโภคและคุณภาพของแหลงน้ําในการเกษตรกรรม ปริมาณการใชน้ําภายใน
ครัวเรือนและปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรม 
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 5.1.2.3 ดานการคมนาคม 
  ผลการศึกษาพบวา ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการระบบขนสง
ดวยสายพาน มีระดับปญหานอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี ไดแก สภาพถนนท่ีจะเกิดการชํารุดเสียหาย
เชน การขนอุปกรณสําหรับกอสรางเนื ่องจากพื้นที่กอสรางนั ้นอยู ใกลกับถนน ชวงกอสราง
โครงการฯ  สงผลตอการใชสภาพการจราจรใหมีการใชรถลดลง รถรับจางจะสามารถรับ
นักทองเท่ียวเฉพาะกลุมได ทําใหความสะดวกในการสัญจรติดตอกับหมูบานอ่ืน ๆ ความปลอดภัย
ของประชาชนภายในหมูบาน และมีความกังวลของประชาชนในหมูบานปงแสงทองคือ อาจมี
เสียงของรถในการขนสงวัสดุกอสราง หรือรถแมคโครทําการขุดหรือปรับพื้นที่ในชวงของเวลา
เขาออก และการขนสงวัสดุอุปกรณเขา ออก อาจทําใหถนนเกิดการพังหรือเสียหาย  
 5.1.2.4 ดานเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต  
  ผลการศึกษาพบวา ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการระบบขนสง
ด วยสายพาน  ม ีระด ับป ญหาน อยที ่ส ุดหร ือแทบจะไม ม ี เช น  อาช ีพของคนในหมู บ าน 
ความสัมพันธของคนในชุมชนมีความรวมมือกันมากขึ้น การมีสวนรวมของชาวบานกับกิจกรรม
ในชุมชนและความเช่ือของชุมชน 
  ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่นมีระดับปญหานอยหรือเกิดผลกระทบทางลบ 
แสดงวาในชวงที่มีการกอสรางโครงการฯอาจจะสงผลกระทบตอประเพณีและวัฒนาธรรมใน
ทองถ่ินเกี่ยวกับปาชุมชนได 
  การเพิ่มงานใหกับชุมชน สงผลทางบวก และการจางงานภายในชุมชน แสดงวา
ประชาชนภายในหมูบานปงแสงทองบางสวนจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจางงานในชวงกอสราง
โครงการ  

 
5.1.3 การประเมินผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนหากเปดดําเนินการในดานคุณคา

การใชประโยชนของมนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิต และไดสรุปผลการศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
การใชประโยชนท่ีดิน ดานน้ําและการใชน้ํา ดานคมนาคม และดานเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต 

 
 5.1.3.1 ดานการใชประโยชนท่ีดิน 
  ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากเปดดําเนินการ มี
ระดับปญหานอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี เชน พื้นท่ีทํากิน พื้นท่ีปาชุมชน สภาพดินท่ีอยูภายในพื้นท่ี
ปาชุมชน แหลงอาหารของชาวบาน แหลงอาหารของสัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพันธ
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ไมภายในปาชุมชน การเปล่ียนแปลงสภาพของปาไม แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา แหลงสมุนไพร 
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินอยูอาศัยและการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากิน  
 
 5.1.3.2 ดานน้ําและการใชน้ํา 
  ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นหากเปดดําเนินการ    
มีระดับปญหานอยที่สุดหรือแทบจะไมมี เชน พื้นที่ตนน้ําภายในปาชุมชน การเปลี่ยนแปลงทาง
ไหลของน้ําใตดิน  
  จากผลการศึกษาพบวา มีผลกระทบทางลบตอแหลงน้ําบาดาล เชน หลังจากมีการ
เปดดําเนินงานของโครงการไปแลวอาจจะมีผลตอปริมาณการใชน้ําบาดานมากที่มากขึ้น เพราะ
ตามปกติแลวแหลงน้ําบาดาลภายในหมูบานปงแสงทองยังไมเพียงพอกับความตองการที่จะใชน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเปนความรูสึกกังวลของประชาชน 

และการใชน้ําท่ีมีผลทางบวก คือ การอุปโภคบริโภค คุณภาพของแหลงน้าํในการ
อุปโภคบริโภค คุณภาพของแหลงน้ําในการเกษตรกรรม ปริมาณการใชน้ําในการครัวเรือน และ
ปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรม หลังจากมีการดําเนินโครงการจะสามารถกลับมาใชน้ํา
เหมือนกับกอนมีการดําเนินโครงการ  
  
 5.1.3.3 ดานการคมนาคม  
  ผลการศึกษาพบวา หากเปดดําเนินการ มีระดับปญหานอยที่สุดหรือแทบจะไมมี 
ไดแก สภาพถนนที่จะเกิดการชํารุดเสียหาย สภาพการจราจรมีการใชรถลดลง รถรับจางจะ
สามารถรับนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมได ความสะดวกในการสัญจรติดตอกับหมูบานอื่น ๆ และ
ความปลอดภัยของประชาชนภายในหมูบาน แสดงวายังมีผลทางลบอยู เชน ถนนทําการตัดเขาไป
ยังพื้นท่ีกอสรางอาจจะชํารุดเสียหายได  
 
 5.1.3.4 ดานเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต 
  ผลการศึกษาพบวา คาดวาจะเกิดข้ึนหากเปดดําเนินการมีระดับปญหานอยท่ีสุด
หรือแทบจะไมมีอาชีพของคนในหมูบานและการจางงานภายในชุมชน –รถรับจาง การมีสวนรวม
ของชาวบานกับกิจกรรมสวนใหญในชุมชน เร่ิมตนคิดหรือรวมคิดรวมกันวางแผน รวมกัน
ตัดสินใจ รวมมือกันปฏิบัติและดําเนินการ รวมกันติดตามและประเมินผล ประเพณีและวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน ความเช่ือของชุมชน  
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  และผลทางบวกที่จะเปนผลดีตอประชาชนภายในหมูบานปงแสงทอง ไดแก การ
เพิ่มงานใหกับชุมชน การจางงานภายในชุมชน การรับจางทําสวน ขับรถไถรับจาง รับจางท่ัวไป 
และรายไดของคนในชุมชน เชน หากเปดดําเนินโครงการ ประชาชนภายในหมูบาน บางสวน           
ยังสามารถที่จะเขาไปทํางานในบริเวณสถานีตนทางได เพราะหมูบานอยูใกลกับสถานีตนทาง 
 
 5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม-แมฮองสอน: กรณีศึกษา หมูบานปงแสงทอง ผูวิจัยศึกษาการประเมินผลกระทบทาง
สังคม (SIA) อยู 2 ประเด็นหลัก คือ 1. ประเด็นการใชประโยชนของมนุษย คือ การใชประโยชน
ท่ีดิน ดานน้ําและการใชน้ํา การคมนาคมและ 2. ประเด็นคุณภาพชีวิตของมนุษย คือ ดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวิถีชีวิต ท้ังยังนํา แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และแนวคิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยผูวิจัยศึกษาท้ัง ชวงกอสรางของโครงการ และหลังเปดดําเนินโครงการ           
เพื่อตองการทราบถึงผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ สําหรับการวิเคราะหขอมูล 
 ปจจุบันสภาพทางสังคมของหมูบานปงแสงทองสวนใหญ ท่ีมีการอนุรักษปาชุมชน ซ่ึงมีปา
ชุมชนนี้เปนเหมือนแหลงตนน้ําใหกับหมูบาน แหลงหารายไดจากการขายของปา แหลงอาหาร         
และสมุนไพร และท้ังยังกระแสการอนุรักษทรัพยากรปาไม ความสัมพันธของคนภายในชุมชน 
คลายกับผลการศึกษาของ กาญจนา  แกวเทพ (2538: 13) ไดกลาวถึงการพัฒนาท่ีผานมาวาไมได
ศึกษาถึงวัฒนธรรมชุมชนและไดสงผลกระทบตอความสัมพันธชุมชน  
 
 5.2.1 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปรียบเทียบกับการประเมินผล
กระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในชวงกอสรางโครงการระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-
แมฮองสอน ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
  หากชวงกอสรางโครงการระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน            
แลวผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดโดยตรงกับพื้นท่ีปาชุมชนบานปงแสงทอง คือ การสูญเสียพื้นท่ีปา 
การสูญเสียระบบนิเวศของปาชุมชน สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอาจมีรายไดเพิ่มข้ึนเนื่องจากมีการ
จางแรงงานภายในชุมชน ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ศุภวิทย เปยมพงศสานต (ม.ป.ป.)  
ไดกลาววา การสรางเข่ือนหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญนั้น กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย 
และการเปล่ียนแปลงดังกลาวนั้นจะสงผลกระทบท้ังดานบวก และผลกระทบดานลบตอประชากรท่ี
เกี่ยวของหลายกลุมดวยกัน ท้ังกลุมท่ีสูญเสียประโยชน และกลุมท่ีไดรับประโยชนดวยในคราว
เดียวกัน ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ แหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอกับความ
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ตองการของชาวบาน จากท่ีเคยมีการใชทรัพยากรน้ําในปจจุบันยังไมเพียงพอกับความตองการ   
  จากผลการศึกษา การเปล่ียนแปลงสําหรับผลกระทบโดยตรงที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีปาชุมชน ซ่ึงเปนผลกระทบทางลบ เชน หากมีการต้ังสถานี Pulley บริเวณ ดอยใต และต้ัง        
เสาถัก ท่ีบริเวณปาชุมชนดอยเหนือ จะตองมีการเบิกพื้นท่ี 2 ไร เพื่อทําเปนจุดต้ังสถานีและเสา ทํา
ใหคาดวา จะใชพื้นท่ีมากกวา 1 ไร จะมีผลกระทบตอพื้นท่ีปาชุมชนแนนอน แหลงน้ําบาดาล มี
ผลกระทบทางลบเกี่ยวกับน้ําบาดาล ที่อาจทําใหเปนผลกระทบตอแหลงน้ําสําหรับใชในการ
อุปโภคบริโภค ในพื้นที่บริเวณดอยใตซึ่งเปนปาชุมชน ประชาชนมีโครงการขุดเจาะนํ้าบาดาล
ของหมูบาน หากมีการตั้งเสาตรงจุดน้ําบาดาลชาวบานกลัวจะเกิดผลกระทบตอน้ําบาดาล อาจมี
เสียงของรถในการขนสงวัสดุกอสราง หรือรถแบ็คโฮทําการขุดหรือปรับพื้นที่ในชวงของเวลาเขา
ออก และการขนสงวัสดุอุปกรณเขา ออกอาจทําใหถนนเกิดการพังหรือเสียหาย การกอสราง
โครงการฯอาจจะสงผลกระทบตอประเพณีและวัฒนาธรรมในทองถิ่นเกี ่ยวกับปาชุมชนได  
สอดคลองกับการศึกษาของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และสุวรรณ บัวทวน (2527: 99) เกี่ยวกับ
โครงสรางกลุมสังคมในการศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนท้ังสอง
แหง ในจังหวัดขอนแกน เปรียบเทียบในชวงเวลา 13 ป ซ่ึงไดพิจารณาถึงการเปนสมาชิกกลุมสังคม
ตางๆ การเปนกรรมการกลุมตาง ๆ ผูนํากลุมตาง ๆ ลักษณะการทํางาน และการเสนอความคิดเห็น
จากการศึกษาพบวา ชุมชนท้ังสองมีการเขารวมเปนสมาชิกกลุมมากข้ึนกวาในอดีต เพราะเปน
สมาชิกกลุมมีปจจัยท่ีกอใหเกิดการไดรับประโยชนมากกวา การเขารวมเปนกรรมการกลุมตาง ๆ 
หรือผูนํากลุมตาง ๆ ของชุมชนท้ังสองในอดีต และปจจุบันไมแตกตางกัน ยอมเปนเคร่ืองช้ีใหเห็น
วาสมาชิกกลุมมีความตระหนักถึงสถานภาพและบทบาทที่เพิ่มข้ึนตามลําดับในแงของความสนใจ
รวมท้ังความถนัดของตนเอง ลักษณะการทํางานและการเสนอความคิดเห็นของกลุมผูนําตาง ๆ นั้น
ก็เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนมากกวาเดิม เชน สนใจเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ภายในชุมชน ความ
พยายามเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหา หรือใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ ตลอดจนออกความ
คิดเห็นตาง ๆ เปนการแสดงออกท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตน ทําใหชุมชนหมูบานไดมี
การพัฒนาตลอดท้ังเปนการแสดงถึงความสามัคคีภายในชุมชนอีกดวย 
  และผลทางบวกที่โครงการยังสามารถสงเสริมหรือสนับสนุนเพื่อทําใหดีขึ้น 
เชน แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถการเพิ่มงานใหกับชุมชน การจางงานภายใน
ชุมชน แสดงวาประชาชนภายในหมูบานปงแสงทองบางสวนจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจางงาน
ในชวงกอสรางโครงการ  
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 5.2.2 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนเทียบกับการประเมินผล
กระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนหากเปดดําเนินการในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
  การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีการเขามาของโครงการพัฒนาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมา
มากมายเหลานี้ ทําใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสังคม จากตัวอยางเชน โครงการโขงชีมูล 
และกรณีศึกษา ฝายหัวนา โครงการสรางเข่ือนกั้นน้ําเค็มปากระวะ โครงการกอสรางทอสงกาซ 
ไทย-พมา หรือโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ จากตัวอยางของโครงการพัฒนา
เหลานี้ ยังขาดการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสังคม ตาม พ.ร.บ. ส่ิงแวดลอม ๒๕๓๕ และ
ตามระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตรฯ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ เพื่อใหมีมาตรการปองกันแกไข
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนทุกปญหา ถาความความเสียหายเกิดข้ึนกับราษฎร ตองมีการชดเชยอยางยุติธรรม 
กอนการดําเนินการใด ๆ ตอไป (http://www.thaico.net/b_p_page/d_ps2nv42.htm)  
  แมประเทศไทย จะมี พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติป 
2535 เปนตนมา เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การทํา EIA 
ในสังคมไดกลับทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกับชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
ของรัฐ มาโดยตลอด เพราะ รายงาน EIA ไมสามารถเปนเคร่ืองมือปกปองหรือจัดการส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนตามเจตนารมณของกฎหมายใด ท้ังนี้มาจากหลายเหตุผล อาทิ ขาดประเด็นการศึกษา 
ดานสังคมและสุขภาพ การเขียนรายงานเครงครัดตายตัวตามกรอบของ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม (สผ.) EIA มากจนเปดโอกาสใหบริษัทท่ีปรึกษามีการคัดลอกงานกัน 
และท่ีสําคัญท่ีสุด กรอบการทํา EIA แคบเกินไป เพราะกฎหมายกําหนดใหทําEIA เฉพาะในระดับ
โครงการเทานั้น ขาดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับกลยุทธ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA ) ซ่ึงเปนการประเมินในระดับนโยบายและการพัฒนาพื้นท่ี และการประเมินผล
กระทบสะสม (Cumulative Impact Assessment: CIA) ซ่ึงการขาดการมองปญหาในภาพรวม        
จะสงผลกระทบตอพื้นท่ีท่ีมีความลอแหลมดานผลกระทบส่ิงแวดลอม และพื้นที่ท่ีมีลักษณะพิเศษ
ดานการพัฒนา (ปาริชาติ ศิวะรักษ ,2545) 
  จากผลการศึกษา  ผลกระทบทางลบตอแหลงน้ําบาดาล หลังจากมีการเปด
ดําเนินงานของโครงการไปแลวอาจจะมีผลตอปริมาณการใชน้ําบาดมากที่มากขึ้น ชาวบานยังมี
ความกังวลวา ฐานของเสาจะสงผลตอน้ําบาดาลของหมูบานหากมีการตั้งเสาอยูใกลกับแหลงบอ
น้ําบาดาลประจําหมูบานปงแสงทอง  
  สําหรับผลทางบวก คือ การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อสงเสริมหมูบานมี
แหลงสําหรับการอุปโภคบริโภคที่ดี ชาวบานตองการความสนับสนุนเร่ืองคุณภาพของแหลงน้าํใน
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การอุปโภคบริโภค, คุณภาพของแหลงน้ําในการเกษตรกรรม, ปริมาณการใชน้ําในการครัวเรือน 
และปริมาณการใชน้ําในการเกษตรกรรมหลังจากมีการดําเนินโครงการจะสามารถกลับมาใชน้ํา
เหมือนกับกอนมีการดําเนินโครงการ  
 5.2.3 แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเปรียบเทียบกับการประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีคาด
วาจะเกิดข้ึนในชวงกอสรางและเปดดําเนินการในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต  
  การกอเกิดนวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะเกิดในพื้นท่ีศึกษานั้นยอมเกี่ยวของในทุกมิติของ
มนุษยและคุณภาพชีวิต ดังท่ีใน Our Common Future ไดกลาววา การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ “การ
พัฒนาท่ีสนองความตองการในปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไปในอนาคตตองลด
ความสามารถในการสนองความตองการของพวกเขา” (WCED, 1987. อางในโครงการศึกษาวิจัย
การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมภาคเหนือ: 2541)  

ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานเปดเวทีส่ิงแวดลอมไทย วันท่ี 1 ธันวาคม 2538 กลาววา “ปจจุบันโลกเปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็ว จํานวนประชากรโลกเพิ่มข้ึนนับเปนทวีคูณวิถีชีวิตของคนเรามีสวนในการบริโภค
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ท้ังโดยทางตรงและทางออมอยางหลีกเล่ียงไมไดการจะคล่ีคลายปญหา
ส่ิงแวดลอมจึงไมใชเร่ืองงาย แตก็มิไดหมายความวาจะหมดทางแกไขส่ิงสําคัญท่ีสุดคือทุกคนทุก
ฝายจะตองมีความต้ังใจจริง มีสติมีความปรารถนาดีและรวมมือกันอยางมีระบบแบบแผนเพ่ือให
การพิทักษส่ิงแวดลอมประสบผลสําเร็จและยั่งยืน”  
  ปจจุบันหมูบานปงแสงทอง ซ่ึงเปนหมูบานท่ีมีการแยกออก มาจากหมูบาน
บวกมหม้ือ และอยูในชวงท่ีพัฒนาหมูบานทางดานสาธารณูปโภค เกี่ยวกับน้ําประปาหมูบานท่ีมี
การเจาะนํ้าบาดาลข้ึนมาใช การสรางถนนเพ่ิมในหมูบาน การฟนฟูพื้นท่ีปาชุมชน และความ
ปลอดภัยภายในหมูบานโดยการต้ังกลุมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรป.) ซ่ึงปจจุบันนี้ยัง
พัฒนาตามความจําเปนพื้นฐานของหมูบานและการพัฒนายังมีความตองการการมีสวนรวมของ
ชาวบานในชุมชน นอกจากน้ันผลกการศึกษาของ มนัส สุวรรณ และคณะ (2534: 156) เร่ืองความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของ
รัฐและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดคือ แนวโนมการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว ผลของการเปล่ียนแปลงดังกลาวได
กอใหเกิดผลดีตอชีวิตความเปนอยูของคนในภาคเหนือเปนจํานวนมาก แตในขณะเดียวกันก็ได
กอใหเกิดปญหาการปรับตัวของคนบางกลุม ซ่ึงเปนเร่ืองปกติของการเปล่ียนแปลงแมวาความ
พยายามในการพัฒนา ในอดีตจะสามารถชวยแกปญหาพื้นฐานบางประการของประชาชน ใน



 81 

ภาคเหนือได แตก็ยังมีปญหาหลายดานท่ีจําเปนตองพิจารณาแกไขกันอีกตอไปดังนั้นในการวิจัย
เร่ืองนี้ มนัสและคณะจึงไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในเร่ืองประเพณีและ
วัฒนธรรม คือ การอพยพโยกยายของกลุมตาง ๆ จะมีมากข้ึนในอนาคตเพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง
ระหวางผูท่ีอาศัยอยูแตเดิมกับผูท่ีอพยพเขามาใหม จึงควรมีการจัดต้ังสถาบันหรือองคกรใหม ๆ           
เพื่อควบคุมและสนับสนุนเพื่อใหทุกฝายอยูรวมกันไดอยางกลมกลืนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยอม
สงผลกระทบกระเทือนตอประเพณีและวัฒนธรรมบางอยางของทองถ่ิน จึงควรมีมาตรการอนุรักษ
และปรับเปล่ียนท่ีเหมาะสมเพื่อเปนหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงสอดคลองกับ อนุรักษ ปญญานุวัตน 
(2539) อธิบายการพัฒนาอยางยั่งยืน กลาววาเปนแนวคิดและแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของคนและชุมชนใหดีข้ึน โดยไมเอนเอียงไปทางดานวัตถุนิยมจนลือการพิจารณาและอนุรักษ
สภาพแวดลอมและธรรมชาติ แตใหผสมผสานกลมกลืนไป กับการพัฒนาบํารุงรักษาสภาวะ
แวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคม  
 
 5.3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการและแนวทางการแกไขเพื่อบรรเทาปญหาท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงคาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของ
รัฐและเอกชน เพื่อใหมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้  
  5.3.1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบทางสังคม
และส่ิงแวดลอมนั้น ควรใชหลาย ๆ วิธี เชน การทําประชุมกลุมยอยเพ่ือศึกษาประเมินผลกระทบ
ทางสังคม เพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการศึกษาทางสังคม เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลผล
การศึกษาตอสาธารณชนใหกวางขวางและครอบคลุมพื้นท่ี  
  5.3.2. การศึกษาผลกระทบทางสังคมในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและ
ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – 
แมฮองสอน ของหมูบานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไดมีประชาชน
บางสวนแสดงความตองการท่ีจะมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการซ่ึงรัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหรับทราบแกประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
ตางๆหรือมีกฎหมายและกระบวนการมีสวนรวมท่ีชัดเจน เพื่อทําใหกําดําเนินการมีสวนรวมบรรลุ
ขอตกลงรวมกันในสวนผูมีสวนไดสวนเสีย 
  5.3.3 เพื่อเปนแนวทางในการสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชนผูซ่ึงอาจไดรับ
ผลกระทบในพ้ืนท่ีในการดําเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมในโครงการตาง ๆ ตอไป ควรมี



 82 

การเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ี นักวิชาการ ผูนําตาง ๆ ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ ต้ังแตเร่ิมวางแผน
การศึกษาและใชงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม (เครือมาส สุจิตโต, 2546: 109)  
  5.3.4 การพัฒนาของโครงการตาง ๆ ขอประเทศ ประชาชนมักมีบทบาทเปนผู
รับทราบหรือรับผลของการพัฒนา และตองปรับเปล่ียนวิถีชีวิตไปตามการเปล่ียนแปลงของการ
พัฒนาที่เขามา แตไมไดมีสวนรวมวางแผนหรือรวมคิดแตอยางใด เม่ือรัฐหรือเอกชนเปนเจาของ
โครงการ ไดมีการเปดโอกาสใหมีสวนรวมมากข้ึน รัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงตองใหความรู
แกประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนตองมีการปรับตัวท่ีแสวงหาความรูของขอมูลขาวสาร 
ตระหนักวาตนมีสิทธิและหนาท่ีทางสังคม นอกจากนั้นผูดําเนินโครงการรัฐหรือผูศึกษาท่ีเกี่ยวของ
ตองปรับแนวทางใหเหมาะสมกับแตละพื้นท่ีซ่ึงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท่ีแตกตางกัน 
จะตองมีการเรียนรูกันระหวางผูไดรับผลกระทบกับผูดําเนินการศึกษาและเจาของโครงการ เพื่อได
มีรูปแบบการมีสวนรวมท่ีเหมาะสม (เครือมาส สุจิตโต, 2546: 109)  
 สอดคลองกับแนวทาการศึกษาของ กนกวรรณ มะโนรมย (2549:3) คูมือการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมและสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน กลาววา การประเมินผล
กระทบโดยเนนการมีสวนรวมของกลุมคนท่ีเกี่ยวของจะเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมประเมินผลกระทบ ตัดสินใจ และวางแผนดําเนินงานในดานตาง ๆ นอกจากนี้ยัง
เปดใหทุกสวนเขามามีสวนรวมระดมความคิดเห็นรวมกันกอนการตัดสินใจที่จะกอสรางโครงการ
ตางๆ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมแบบเนนการมีสวนรวมเปนการสราง
เวทีเพื่อใหไดมีการรับฟงขอมูลและขอเท็จจริงจากหลายๆฝาย แตไมจําเปนตองมีขอสรุปวา สราง
หรือไมสรางโครงการตาง ๆ การประเมินผลกระทบเปนเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจอยาง
รอบดานเทานั้น  
 

5.4 ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากผลการศึกษา ผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม-แมฮองสอน กรณีศึกษา บานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
เปนศึกษาดานการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณภาพชีวิตของมนุษย เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาคร้ังตอไป  
  5.4.1 การมีสวนรวม ในการพัฒนาอยางยั่งยืนควรใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม
ต้ังแตเร่ิมวางแผน ตัดสินใจ และวางแผนดําเนินงาน เพราะประชาชนในพื้นท่ีเปนผูมีความรูความ
ตองการ ของพ้ืนท่ี ท้ังยังเปนผูไดรับผลโดยตรงจากโครงการพัฒนาสวนใหญ และอยูกับการพัฒนา
ตาง ๆ ตอไป  
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  5.4.2 มีการพัฒนาคูมือในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม ใหออกมาเปนรูปธรรม  
  5.4.3 การศึกษาวิถีการและแนวทางใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหนาท่ี          
ในการมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการตามท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อสามารถนําไปใชในการให
ความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
  5.4.4 การศึกษาผลกระทบทางสังคมคร้ังตอไป ควรขอความรวมมือกับนักวิจัย
ชาวบานในพื้นท่ีท่ีมีโครงการพัฒนาตาง ๆ เพราะนักวิจัยชาวบานเปนผูท่ีมีความรูในพื้นท่ีดีท่ีสุด  


