
บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาเมืองหลัก เปนทฤษฎีวาดวยความเจริญเติบโตของเมืองที่ประเทศทั้งหลายนิยม

นําไปใชเปนนโยบายและการจัดทําแผนในการพัฒนาความเจริญใหเกิดขึ้นในทองถิ่นทั่วไปของ

ประเทศ จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหเมืองมีการขยายตัวออกไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมืองใหญ สําหรับประเทศไทยไดมีการประยุกตนําเอาแนวคิดทฤษฎีวาดวยความ

เจริญเติบโตของเมืองมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองหลัก ภาคเหนือไดแก เชียงใหม พิษณุโลก 

นครสวรรค สงผลใหมีแหลงอุตสาหกรรมและแหลงที่พักอาศัยใหมๆเกิดขึ้นตามมา 

เชียงใหมเปนเมืองประวัติศาสตรที่มีชีวิตและมีความเกาแกมากกวา  700 ป มีเอกลักษณ

เฉพาะตัวดานสถาปตยกรรม  ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่ใกลชิดกับธรรมชาติ  เปนสวน

สําคัญอยางยิ่งตอการ พฒันาเปนเมอืง ทองเที่ยว ที่นํารายไดหลกัมา สูจังหวัดเชยีงใหม  ในดาน

นโยบายรัฐที่มีตอการพัฒนาเมืองหลักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นสําคัญ เนื่องมาจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) และฉบับที่  2 (พ.ศ. 2510-2514) ที่

ทําจังหวัด เชียงใหมเปนที่รูจักมากขึ้นในฐานะเมืองทองเที่ยว และกลายเปนเมืองศูนยกลางในทุก

ดานทําใหเมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  แมวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมจะ

ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการเก็งกําไรที่ดินมีการนําเอา

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการกอสรางอาคารสมัยใหมเขามาใชเพื่อรองรับกับความตองการแหลงที่

อยูอาศัยที่มีจํานวนมากแลว ลักษณะ การกอสรางอาคารสูงในอดีตและปจจุบัน ยังมุงเนนเพียงแต

ผลประโยชนทางธุรกิจเพียงอยางเดียว  การกอสรางอาคารสูงในแตละคร้ังยัง ขาดการพิจารณาอยาง

รอบคอบถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่ตามมา จึงเกิด ผลกระทบตอชุมชนทั้งทางดาน

สุขภาพ ดานสังคม และดาน สิง่แวดลอม ของคนอยูอาศัยในละแวกที่ใกลอาคารสูงเหลานั้น  กรณี

ปญหาดังกลาว เกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม ดวยเชนเดียวกนั นโยบายการพฒันาเมอืงหลกัในขณะน้ี

กําลังเปนปญหาที่สงผลกระทบตอชุมชนขาดการคํานึงถึงคุณคาของวิถีชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม ที่

มีคุณคาทางจิตใจของคนทองถิ่น  

ตําบลสุเทพ เปนเขตตําบลที่มีชื่อเสียงในดานแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม

(เทศบาลตําบลสุเทพ , 2551)เปนพื้นที่แหลงรวมอารยธรรมลานนาและเปนที่ต้ังของสถานศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา  อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีวัดที่เปนพระ

อารามหลวงถึง 3 วัด ดวยกนั คอื วัดพระธาตุดอยสเุทพราชวรวิหาร วัดอุโมงค วัดปาแดงมหาวิหาร 

และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง  เปนที่ต้ังของสนามบินนานาชาติ  ทําใหตําบลสุเทพมีความสําคัญ

ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีอันดีงามของคนเชียงใหมที่สืบ

ทอดกันมาอยางยาวนาน นับวาตําบลสุเทพเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตไมเฉพาะแต

ประชาชนในเขตตําบลสุเทพเทานั้น  ยังรวมถึงคนเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงอีกดวย  หน่ึงใน

พื้นที่เหลาน้ันคือ บริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงค ต.สุเทพ  อ.เมอืง จ.เชียงใหม ที่มีการเติบโตของ ธุรกิจ

การกอสรางอาคารสูง เปนจํานวนมาก ลักษณะทางภูมิศาสตรของ ชุมชนซอยวัดอุโมงคเปนพื้นที่ที่

อยูติดกับบริเวณเชิงดอยสุเทพที่อยูทางฝงตะวันตกของถนนคลองชลประทาน อยูบริเวณหลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม การต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหมสงผลตอสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณ

น้ีในหลายดานไดแก การทําใหราคาที่ดินบริเวณชุมชนมีมูลคาสูงขึ้น มีนักศึกษาจากสวนกลางและ

สวนภูมิภาค ซึ่งเปนกลุมบริโภคกลุมใหญของวงการธุรกิจเมืองเชียงใหมและเปนตัวกลางเผยแพร

ชักนําวัฒนธรรมใหมๆหลายประการเขามาสูบริเวณน้ี ดังน้ัน ลักษณะ อาคารสูงสวนใหญจึงเปน

ธุรกิจที่เกี่ยวกับหอพักของนักศึกษา อันเปนธุรกิจที่เติบโตอยางรวดเร็วรองรับกับจํานวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึ้นในแตละปโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลา 3-5 ปที่ผานมา   

เนื่องจากจํานวนประชากรในชุมชนซอยวัดอุโมงคมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปริมาณนักศึกษาที่

เพิ่มจํานวนสูงขึ้นทุกป ทําใหหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมเพียงพอตอการรองรับกับ

ปริมาณจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น การพยายามแกไขปญหาที่พักอาศัยของนักศึกษาดวยการสราง

หอพักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ไมอาจเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาชั้นป 1 เร่ิมต้ังแตในป

การศึกษา 2548 เปนตนมา หลายคณะไดเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษขึ้น  สงผลทําใหหอพักตองเพิ่ม

จํานวนนักศึกษาตอหองจากปกติ 3 คนเปน 4 -5 คน อยางไรก็ตามก็มีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่ตอง

ยายออกไปอยูหอพักเอกชนนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมากขึ้นเพราะไมสามารถอยูอาศัยอยางแออัดได   

ในดานทิศทางการขยายตัวของพื้นที่ในการพัฒนาแหลงที่อยูอาศัยน้ัน ลักษณะภูมิศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่ดอยสุเทพซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมสามารถจะขยายหรือ

พัฒนาดานแหลงที่อยูอาศัยตอไปไดอีก ทิศตะวันออกยาวจรดถึงกําแพงเมืองเชียงใหมดานประตู

สวนดอก  ไมมีพื้นที่ใหสําหรับการขยายตัวอีกเชนกัน เหลือเพียงแตทิศเหนือและทิศใตเทาน้ันที่

สามารถขยายพื้นที่แหลงที่อยูอาศัยออกไปได ในบริเวณทิศเหนือมีชุมชนใหญ (คือ ชุมชนชางเคี่ยน)  

ซึ่งต้ังอยูกอนแลว สวนใหญเปนพื้นที่ทางทหารจึงยากตอการพัฒนา  ทําใหตลอดสิบปที่ผานมาการ

ขยายตัวมักเกิดขึ้นในทางทิศใตซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม สงผลทําใหที่ดินในบริเวณน้ันมี

ราคาสูง นายทุนหรือผูประกอบการจํานวนมากตองการจุดที่คุมทุนและคุมคากับเงินที่ลงทุนเพื่อ



 3 

กอสรางแหลงที่พักอาศัยแหงใหมขึ้นในบริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงค  ดานนโยบายสงเสริมการ

ทองเที่ยวในป 2550 จังหวัดเชียงใหมไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดงาน "พชืสวนโลก” ซึ่ง

คาดวาจะมีผูเขาเยี่ยมชมงานเปนจํานวนมาก สงผลทําใหเกิดโครงการกอสรางที่พักอาศัยในเขตพื้นที่

ตําบลสุเทพเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับกับจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงาน ในดานนโยบายการ

กําหนดการใชที่ดินในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ดําเนินการวางผังโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ที่กําหนดใหยานที่อยูอาศัยชุมชนซอยวัดอุโมงค เปนยานพื้นที่สีสม  (ที่อยูอาศัยความหนาแนนปาน

กลาง) และบางสวนเปนพืน้ทีส่แีดง  (พื้นที่อยูอาศัยความหนาแนนมากและพาณิชยกรรม ) ซึ่งเปด

โอกาสใหโครงการขนาดใหญและอาคารประเภทหอพักขนาดใหญ และกิจกรรมอ่ืนๆสามารถ

ดําเนินการในยานชมุชนซอยวัดอุโมงคนีไ้ด  สงผลทําใหแหลงที่อยูอาศัยเหลาน้ีเปนกรณีศึกษา

ตัวอยางที่ชัดเจนของการพัฒนาที่ไรทิศทาง  ขาดวิสัยทัศนในการกอสรางอาคารสูง และขีดจํากัด

ความสามารถการรองรับของพื้นที่ชุมชน สงผลกระทบตอประชาชนผูอยูอาศัยในชุมชนนี้หลาย

ประการ ทั้งปญหาดานสุขภาพจิตเสื่อมโทรม ความเครียด  ปญหาดานสังคมขาดความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การจราจรที่มีความแออัด การแยงชิงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน

ไดแก ไฟฟา นํ้าประปา ระบบระบายนํ้าเสีย การกําจัดขยะ ที่จอดรถ รวมถึงรถบัสขนาดใหญที่พา

นักทองเที่ยวมาพักอาศัยที่โรงแรม ทําใหระบบสายไฟฟา ทอน้ํา ถนน ชํารุดเสียหายเปนอยางมาก

เกิดมลภาวะทางอากาศเปนพิษ  ฝุนละออง เสียงดัง ปญหาดานสิ่งแวดลอมทําใหกระแสนํ้า กระแส

ลม และแสงแดดเปลี่ยนทิศทาง การตัดไม การถมที่ดิน เสี่ยงตอการเกิดเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โครงการกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงคเกิดความขัดแยงการตอตาน เกิด

ขอพิพาทระหวางคนในชุมชน เกิดการตอตานนายทุนที่เขามาลงทุนปลูกสรางอาคารในเขตพื้นที่

แหลงชุมชน และแรงผลักดันของกลุมชาวบานในชุมชนเร่ิมต้ังแตตนป  2550 เปนตนมา  มีการ

เรียกรองเทศบาลตําบลสุเทพใหมีการควบคุมอาคารสูงครอบคลุมพื้นที่หมู  8, 10, 14 เน่ืองจากที่ผาน

มาพื้นที่ยานนี้มีการกอสรางอาคารสูง 4ไดแก 4

 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดคําถามที่วาการกอสรางอาคารสูงใน

พื้นที่ชุมชนทําใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูและการดํารงชีวิตอยางปกติสุขที่เคยเปนมา  ทําให

ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ผลกระทบตอสุขภาพ สังคม 

และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค เพือ่วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคจากการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบ ไดแก การขยายขอบเขตการกอสรางอาคารสูง 

 หอพกั โรงแรม  คอนโดมเินียม ที่ยังไมมีการควบคุม

ความสูงที่เหมาะสม เพราะพื้นที่ในแถบนี้นอกจากจะอยูใกลกับทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม 

และกองบนิแลว ยังอยูใกลกับดอยสุเทพ ซึ่งเปนที่ต้ังของวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเปนที่สการะบูชา

ของชาวเชียงใหม 
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การจัดการสิ่งแวดลอม การปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดกับชุมชน และแนวทางการแกไขปญหานี้ ที่อาจเปนทางเลือกหนึ่งในการ

จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหผูวิจัยสนใจวา 

1) ลักษณะของอาคารสูงมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน

ซอยวัดอุโมงคอยางไร 

2) ลักษณะของ อาคารสูงมีผลตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในเขตพื้นที่ชุมชน

ซอยวัดอุโมงคหรือไม 

  

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1) เพื่อศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทาง

สังคมจากอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

2) เพื่อศึกษา ความคดิเห็นเกีย่วกบั ผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสเุทพ อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 

3) เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงาน

กอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน  

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

 ในการศึกษาเร่ือง การศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการสราง

อาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค ในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาดังตอไปน้ี 

 

 1.3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา  

1.3.1.1) บริบทชุมชน 

1.3.1.1.1) ลักษณะทางกายภาพ 

- ลักษณะทั่วไปของชุมชน 

- ลักษณะภูมิอากาศ 

- สภาพภูมิประเทศ 

1.3.1.1.2) ความเปนมาของชุมชน 

1.3.1.1.3) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

1.3.1.1.4) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอดีตและปจจุบัน 
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1.3.1.2) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ทางสังคม จากอาคารสูง ในชุมชน ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนในพื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงคไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ  ดานชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต และสุขภาพ 

1.3.1. 3) ศึกษา ความคดิเห็นเกีย่วกบั ผลกระทบดานสุขภาพ มุงศึกษา ผลกระทบดาน

สุขภาพของผูท่ีอยูรอบอาคารสูงและประชาชนทั่วไปที่มีปญหาดานสุขภาพทางดานจิตใจ ไดแก 

แผนงานนโยบายดานสุขภาพ  สภาพจิตใจที่ออนลา  สุขภาพจิตเสื่อมโทรม ผลกระทบเร้ือรัง ความ

วิตกกงัวล  ภาวะความแปรปรวนทางกายและจิตใจ  การขาดความเปนสวนตัว ปญหาความเครียด 

โรคและความผิดปกติตางๆ 

ผลกระทบดานสังคม ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนซอยวัดอุโมงคไดแก 

พฤติกรรมของผูที่อยูในอาคารสูงที่มีผลกระทบตอความเปนสวนตัวของผูที่อาศัยอยูใกลกับอาคาร

สูง ผลกระทบตอโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ การต้ังถิ่นฐาน การเติบโตของชุมชน  การใช

ประโยชนจากที่ดิน ความปลอดภัยในชีวิต คุณภาพชีวิต และความสัมพันธทางสังคมภายในชุมชน 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆที่เกิดในเขตชุมชนซอยวัด

อุโมงค ไดแก เร่ืองของดิน นํ้า  ปาไม  สัตวปาพื้นถิ่น  การบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย เสียง กลิ่น 

แสงแดด อากาศ การจราจร และฝุนละอองตางๆ 

1.3.1.4) ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูง ชุมชน

ซอยวัดอุโมงค  เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวของ เพือ่เปนแนวทาง

พิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน 

 1.3.2 ขอบเขตดานพืน้ท่ี  

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ศึกษาคือ  ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตํา บลสเุทพ อําเภอ

เมอืง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 หมูบาน มีดังน้ี 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อชุมชน 

หมูที่ 8 บานหลิ่งหา 1.  ชุมชนหลิ่งหา 

2.  ชมุชนแดนตะวันเหนือ 

3.  ชุมชนเคียงดอย 

หมูที่ 10 บานอุโมงค 1.  ชุมชนบานอุโมงคสามัคคี 

หมูที่ 14 บานใหมหลังมอ 1.  ชุมชนบานใหมหลังมอ 

2.  ชุมชนปาคารวมใจ 

3.  ชุมชนปาแดงงาม 
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1.3.3 ขอบเขตดานประชากร 

เทศบาลตําบลสุเทพ มีครัวเรือนทั้งหมด 7,889 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 16,781 คน เปน

ชาย 8,311 คน เปนหญิง 8,470 คน มีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยประมาณ 285 คน /ตาราง

กโิลเมตร (ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมิถุนายน 2553)  

 

  

 

 

 

 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยเลือกชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูที่ 8 ,10,14 ตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม

เปนพื้นที่ศึกษา โดยแจกแจงกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง เปน 2สวน ดังน้ี 

1. กลุมประชากรไดจากผูที่อาศัยอยูในชุมชน ซอยวัดอุโมงคหมูที่ 8 ,10,14 จํานวนทั้งสิ้น 

2,522 ครัวเรือน 

2. กลุมตัวอยางที่ไดจากการคัดเลือกจากกลุมตัวอยางแบบ ไมเจาะจง และกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ของชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูที่ 8,10,14 ประกอบดวย  

2.1 กลุมตัวอยางแบบไมเจาะจง ไดแก ตัวแทนผูนําครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณ

รอบชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูท่ี 8,10,14 ที่มีความเกี่ยวของกับอาคารสูงไดแก ผูที่อาศัยแบบชั่วคราว 

ผูที่อาศัยแบบด้ังเดิม ที่ใหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูง  โดยใชการ

สุมตัวอยางจากคาตารางสําเร็จรูป Darwin Hendel จํานวน 2 ,522 ครัวเรือน ดังน้ันขนาดของกลุม

ตัวอยางของผูที่อาศัยอยูในชุมชนที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือจํานวน 250 คน 

2.2 กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ที่มีความเกี่ยวของกับอาคารสูงไดแก  

2.2.1 ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 

8,10,14 ตําบลสุเทพ จํานวน 6 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนกลุมบุคคลที่เปนผูนําหลัก ทําหนาที่เกี่ยวของ

กับการปกครองดูแลความสงบในเขตชุมชนซอยวัดอุโมงค 

2.2.2  กลุมผูใหขอมูลหลัก  จํานวน 18 คน  ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนกลุมบุคคลที่เปน

ตัวแทนหลัก ทําหนาที่เกี่ยวของกับการใหบริการและสงเสริมกิจกรรมของชุมชน มีดังน้ี  

2.2.2.1 กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน 

2.2.2.2 กลุมผูรักษาความสงบเรียบรอย จํานวน 3 คน  

หมูท่ี ชื่อบาน จํานวนครัวเรือน 

หมูที่ 8 บานหลิ่งหา 444 

หมูที่ 10 บานอุโมงค 885 

หมูที่ 14 บานใหมหลังมอ 1,193 

รวม 2,522 
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2.2.2.3 กลุมพัฒนาชุมชน จํานวน 3 คน 

2.2.2.4 กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 3 คน 

2.2.2.5 กลุมศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 6 คน 

2.2.3 เจาหนาที่หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการอาคารสูงที่เปนผูให

ขอมูลหลัก ทําหนาที่เกี่ยวของกับทางราชการ รวม 6 คน ดังน้ี 

2.2.3.1 ผูบริหารเทศบาลตําบลสุเทพ จํานวน 2 คน 

2.2.3.2 เจาหนาที่การกองชาง จํานวน 2 คน 

2.2.3.3 เจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 คน 

 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

      การศึกษาครอบคลุมการศึกษาในชวงของพื้นที่ศึกษา โครงการกอสรางอาคารสูงเร่ิม

ต้ังแตในพ.ศ.2536 โครงการกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงคเร่ิมเกิดความขัดแยงการ

ตอตาน และแรงผลักดันของกลุมชาวบานในชุมชน ในพื้นที่ป  2550 เปนตนมา  มกีารเรียกรอง

เทศบาลตําบลสุเทพใหมีการควบคุมอาคารสูงครอบคลุมพื้นที่ในหมูที่  8, 10, 14 เน่ืองจากที่ผานมา

พื้นที่ยานน้ีมีการกอสรางอาคารสูงไดแก หอพัก โรงแรม คอนโดมิเนียม อยางไมมีการควบคุมความ

สูงที่เหมาะสม  

 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง ความคดิเห็นเกีย่วกบั การ

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในชุมชน มีปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมจากการสรางอาคารสูง ในชุมชน  ไดแก ทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบทางสังคม  หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การกอสรางอาคารสูง  วาไดกอใหเกิดผลกระทบ เนื่องมาจากการกอสรางอาคารสูง ที่เกิดขึ้นกับ ผูที่

อาศัยในชุมชนและสังคมที่ตองการศึกษาผลกระทบทางดานสังคม ไดแก ดานโครงสรางประชากร 

เศรษฐกิจ การต้ังถิ่นฐาน การเติบโตของชุมชน และความสัมพันธทางสังคมภายในชุมชน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบทางสุขภาพ  หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การกอสรางอาคารสูงที่พิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น จากการกอสรางอาคารสูงใน

เขตพื้นที่ชุมชนที่ตองการศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพไดแก ภาวะความแปรปรวนทางกายและ
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จิตใจ สภาพจิตใจที่ออนลา  การขาดความเปนสวนตัว ปญหาความเครียด โรคและความผิดปกติ

ตางๆ  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หมายถึง  ความคิดเห็นของประชาชน  อัน

เนื่องมาจากการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชนที่ตองการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม

ไดแก เร่ืองของดิน นํ้า  ปาไม  สัตวปาพื้นถิ่น  การบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย เสียง กลิน่ แสงแดด 

อากาศ การจราจร และฝุนละออง 
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชน ท่ีเกี่ยวของ  หมายถึง ความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับ การกอสรางอาคารสูง ที่พิจารณาถึง แนวทางการลดความขดัแยงและเสนอแนว

ทางการลดผลกระทบสําหรับหนวยงานราชการและเอกชน  ไดแก การใหขอมูลขาวสารแกผูมีสวน

ไดสวนเสยี การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสนิใจดําเนินการใดๆ และการบังคับใชกฎหมาย 

ระเบียบการ ขอบังคับที่เที่ยงตรงและเปนธรรม 

อาคารสูง ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2533) ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “อาคารสูง” หมายถึง 

1. อาคารที่มีความสูงต้ังแต 12 เมตรขึ้นไป (ในบริเวณพื้นที่คูเมืองชั้นใน) 

2. อาคารที่มีความสูงต้ังแต 16 เมตรขึ้นไป (ในบริเวณพื้นที่คูเมืองชั้นนอก) 

 


