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การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนทางสังคมจากการสรางอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงค 
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงท่ีมีตอสุขภาพ สังคม และส่ิงแวดลอม
ของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค 3) เพ่ือเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวของ
พิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นท่ีชุมชน การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา ไดรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรผูใหขอมูลหลักในพื้นท่ี โดย
การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสังเกต ขอมูลท่ีไดนํามาประมวลผล วิเคราะหผลใชการ
พรรณนาและวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนทางสังคม
จากการกอสรางอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงคประกอบดวย 5 ลักษณะดังนี้ 
1) ลักษณะดานกายภาพ พบวา มีปญหาระดับเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการกอสรางใน
บริเวณพ้ืนท่ีชุมชน ปญหาการเพิ่มข้ึนของปริมาณฝุนละออง และปญหาการเปล่ียนแปลงทิศทางการ
ไหลของน้ําในชุมชนซอยวัดอุโมงค 2) ดานทรัพยากรชีวภาพ พบวา จํานวนความหนาแนนของพืช
และสัตวท่ีเคยอาศัยอยูในชุมชนมีจํานวนลดนอยลงอยางตอเนื่อง 3) ดานคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย พบวา ความหนาแนนของจํานวนยานพาหนะในพื้นท่ีชุมชนมีปริมาณเพิ่มข้ึน การใช
ประโยชน ท่ีดินสอดคลองตามขอกําหนดผังเมืองเชียงใหม  4)  ดานคุณภาพชีวิต  พบวา 
สภาพแวดลอมดานภูมิทัศนขาดความสวยงาม เกิดการเปล่ียนแปลงเร่ืองอาชีพและรายไดคาครอง
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ชีพท่ีเพิ่มข้ึน 5) ดานสุขภาพ พบวา การใหบริการดานสาธารณสุขท่ีดูแลสุขภาพของคนท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชนมีเพียงพอรองรับจํานวนผูใชบริการ 

ความคิดเห็นเกี่ ยวกับผลกระทบของอาคารสูงท่ีมีตอสุขภาพ  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอม ชุมชนซอยวัดอุโมงคประกอบดวย 3 ดานดังนี้ 1) ดานสุขภาพ พบวา ประชาชนรูสึก
หงุดหงิดจากการจราจรท่ีติดขัดเคล่ือนตัวชา ผลกระทบในดานสุขภาพกาย พบวา ยังไมมีผลกระทบ
ท่ีชัดเจน 2) ดานสังคม พบวา สงผลกระทบอยางมากตอความขัดแยงเร่ืองของท่ีดินรุกลํ้าพื้นท่ีท่ีเปน
แนวเขตคลองระบายน้ําสาธารณะของชุมชนและการละเมิดสิทธิการใชพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน
จนชุมชนไมสามารถติดตอและมีปฏิสัมพันธไดตามปกติ เชน พื้นท่ีจอดรถของชุมชน ปญหาถนน
ชํารุดเสียหาย 3) ดานส่ิงแวดลอม พบวา สงผลกระทบอยางมากตอปญหาทิศทางการไหลของน้ําใน
บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีขาดประสิทธิภาพ   

แนวทางเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวของพิจารณาในการ
กอสรางอาคารสูงจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนซอยวัดอุโมงคประกอบดวย 3 ดานดังนี้ 1) ดาน
การรับรูขอมูลขาวสาร พบวา ประเด็นท่ีประชาชนตองการมากท่ีสุดคือ การรับฟงความคิดเห็นของ
ทุกฝายท่ีเกี่ยวกับการจัดการปญหาอาคารสูงท้ังภาคประชาชนและจากเทศบาลตําบลสุเทพ 2) ดาน
การมีสวนรวมของประชาชน พบวา ประเด็นท่ีประชาชนตองการมากท่ีสุดคือ การไดรวมศึกษา
ปญหาการสรางอาคารสูงในชุมชนและใหแนวทางการจัดทําแผนกําหนดระเบียบการบังคับใช
กฎหมายควบคุมอาคารสูงท่ีชุมชนเขาไปมีสวนรวมกําหนดวิธีการจัดการปญหาผลกระทบได 3) 
ดานการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับ พบวา ประเด็นท่ีประชาชนตองการมากท่ีสุดคือ 
การกําหนดมาตรการลงโทษแกผูท่ีละเมิดกฎหมายอาคารสูงอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to study opinions towards factors that cause the use 
of social benefits from building high buildings in Soi Wat U-Mong Community 2) to study 
opinions towards the impacts of building the high buildings on health, social and the environment 
of the people living in, Soi Wat U-Mong Community and 3) to give suggestions to government 
and private sections to consider the approval of construction processes in the community. 
Quantitative and descriptive research methodologies were used to collect data from a group of the 
population living in the community. This was achieved through interviews, group discussions and 
observations. All data were processed and analyzed by describing and analyzed the content 
gained from the population group. Results of this study were as follows 

Opinions towards the factors that caused the use of social benefits from building high 
buildings in Soi Wat U-Mong Community, were considered via 5 aspects : 1) physical problems 
such as noise pollution from traffic and construction, increasing amounts of dust and changes in 
the water direction in the Soi Wat U-Mong Community, 2) biological resources such as 
decreasing of density of the animals and plants living in the community, 3) use of human 
resources, for example increasing of amount of vehicles in the community and answering the way 
people use the land in the community is according to cities planning regulations 4) quality of life, 
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lack of scenic landscape, increased  cost of the living, and changes of careers of people in the 
community, and 5) health,in that the health service is sufficient throughout the people who are 
living in the community 
 Opinions towards the impacts of building the high buildings on health, socially and on 
the environment of the people who living in Soi Wat U-Mong Community, considered 3 aspects : 
1) health, people living in the community feel uncomfortable due to traffic congestion, but in 
terms of physical health, there were no impacts, 2) socially there was a conflict regrading land 
trespassing of public water-distribution canals and distortion of the land of the community, which 
has affected the way the community communicate such as parking area and road damage, and the 
3) environment, there was a problem involving changes of water direction in the community and 
inefficient wastewater management systems. 
 Suggestions to the government and private sections that consider the approval of the 
construction process in the community were considered in 3 aspects; 1) information perception, 
people were most concern about gathering opinions from people living in the community, and the 
Suthep municipal sub-district, which is involved with high building problem solving, 2) 
participation of people in community;  most people were concern about participating in high-
building problem solving processes and giving suggestions for regulating building construction 
control, and 3) law, regulation and principle enforcement, the point people were that concerned 
about was setting effective legal punishments for people who broke the rules of building 
construction.  
  
  
 
 
 

 


