
บทท่ี 2 

 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิจัยเร่ือง การประเมินผลกระทบจากการสรางอาคารสูง  ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบล 

สเุทพ  อําเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงใหม  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และ

งานวิจัยตามหัวขอดังน้ี 

2.1 แนวคดิการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

2.2 แนวคิดการประเมินผลกระทบดานสังคม 

 2.3 แนวคิดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  

 2.4 แนวคดิการประเมนิผลกระทบดานสิง่แวดลอม  

         2.5 แนวคดิการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

         2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคดิการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

คําวา นโยบาย มีความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 บงไววา 

“นโยบาย คือ หลักและวิธีการซึ่งถือเปนแนวทางดําเนินการ ” มาจากคําวา นย+อุปาย ซึ่ง นย หรือ 

นยะ หมายถงึแนวทาง ดังน้ัน นย+อุปาย จึงหมายถึง “อุบาย หรือกลเม็ดที่จะชี้ทางไปสูวัตถุประสงค

อยางหน่ึง” สวนในภาษาอังกฤษมาจากคําวา Policy มีความหมายวา “แนวทางปฏิบัติของบานเมือง

หรือหมูชน” มีรากศัพทในภาษากรีก ซึ่งหมายถึง พลเมือง เมือง รัฐ รัฐบาล ผสมกับภาษาลาตินซึ่ง

แปลวา “ไดตกแตงขดัเกลาแลว” (สรอยตระกูล  (ติวานนท) อรรถมานะ , 2533:172) Thomas R. Dye

ใหความหมายของ นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา หรือไมกระทํา  

ไดแก การบริการสาธารณะ การออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายตางๆ  

แนวคิดเชิงนโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบตอชุมชนจากการกอสรางอาคารสูง (พงศเทพ 

วิวรรธนะเดช, 2545) 

1) การกําหนดเขตการกอสรางอาคารสูง (zoning area) 

การกอสรางอาคารสูงในเมืองเชียงใหมอาจเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  แตอยางนอยควรมีการ

กําหนดเขตสําหรับการกอสรางอาคารสูงไวโดยเฉพาะ รวมทั้งบริเวณที่อนุรักษไวอยางเขมงวด  

ไดแก การกําหนดพื้นที่หามสรางอาคารสูงนอกเหนือไปจากพื้นที่ในเขตสี่เหลี่ยมคูเมือง  และมีพื้นที่

ฉนวนโดยรอบเพื่อใหเปนเขตการอนุรักษภูมิทัศนเมืองเกาและการอนุรักษทิวทัศนที่สวยงาม  เพราะ
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นอกจากจะงายตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมรวมทั้งโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ  (infrastructure) 

แลวยังทําใหเมืองดูสวยงามอีกดวย  นอกจากนี้ควรมีการกําหนดเขตที่อยูอาศัยแยกจากเขตของ

อาคารสูงซึ่งจะชวยลดความขัดแยงระหวางกลุมคนที่อาศัยในชุมชน  และยังกอใหเกิดความเปน

ธรรมสําหรับผูที่เขามาอาศัยอยูกอน โดยไมตองวิตกกังวลวาจะมีอาคารสูงกอสรางขึ้นมาในบริเวณ

ใกลกับชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู 

2) ควรมีการแกหรือปรับปรุงกฎหมายดานอาคารสูงและมาตรการการบังคับใชกฎหมาย 

การกําหนดเขตการกอสรางอาคารสูง  จําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายรวมทั้ง  

เทศบัญญัติหรือขอบังคับเสียใหม โดยเฉพาะชองโหวทางกฎหมายตางๆ ที่อาจมีการเปดโอกาสใหมี

การหลีกเลี่ยงการกอสรางอาคารสูงในบริเวณที่กําหนดใหเปนเขตหามสราง  นอกจากน้ันกฎหมาย

และขอบังคับตางๆ  เกี่ยวกับการกอสรางทั้งในระหวางการกอสรางและหลังการกอสรางอาคารก็

จะตองมีการปรับปรุงแกไขรวมทั้งเพิ่มมาตรการการควบคุมอยางเครงครัดในประเด็นตางๆ  ไดแก 

ระบบความปลอดภัยของอาคารตออัคคีภัยและแผนดินไหว สถานที่จอดรถ เขตพื้นที่วางรอบอาคาร  

(buffer zone) ระบบการกําจัดขยะ และน้ํา  เสยี รวมทั้งระบบการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

และสุขภาพของผูที่อยูในและรอบอาคาร  นอกจากนี้ควรยกเลิกใบอนุญาตกอสรางอาคารสูงที่ออก

กอนการประกาศใชกฎกระทรวงหามสรางอาคารสูง และยังไมไดมีการดําเนินการกอสรางภายใน  3 

ปนับต้ังแตวันที่ออกใบอนุญาต  รวมทั้งมีการควบคุมไมใหมีการซื้อขายเก็งกําไรที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย เพื่อลดการกอสรางที่ไมไดเปนไปตามความตองการของสังคม  แตกลับสรางความ

เดือดรอนใหกบัคนในชมุชน 

3) ควรมีแผนดานการวางผังเมืองในระยะยาว 

การพัฒนาเมืองเชียงใหมที่ผานมายังขาดวิสัยทัศนและไรทิศทางโดยมักจะขึ้นกับนโยบาย

ของผูปกครองแตละคนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา  การวางผังเมืองในระยะยาวนอกจากจะตอง

อาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ อยางรอบดานแลว ยังจะตองมีการผานการจัดทํา

เวทีประชาพิจารณและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกขั้นตอนที่สําคัญ การวางผังเมือง

ควรจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานการพัฒนาเมืองที่มุงไปสูสุขภาวะของผูที่อยูอาศัยในเมืองมากกวาที่จะ

มุงแตความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว  ขอเสนอสําหรับเมืองเชียงใหมคือ  ควรมี

แนวทางการพัฒนาที่เนนบทบาทที่เดนๆเพียงไมกี่บทบาท  ไดแก การเปนศูนยกลางการศึกษา  

ศูนยกลางการทองเที่ยว  และศูนยกลางการคาปลีกคาสง  โดยมีการกระจายบทบาทอ่ืนไปยังเมือง

อ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียง นอกจากน้ีควรมีการกําหนดพื้นที่ที่ชัดเจนในลักษณะของเมืองใหม  (Newtown) 

หรือเมอืงใหมในเมอืงเกา  (Newtown in Town) ไมใชระบบสัดสวนของการใชพื้นที่อยางที่เปนอยู

ในปจจุบัน  และตองมีการพิจารณาการวางผังเมืองเปนสามมิติ  โดยนําเอาความสูงของอาคารมา
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พิจารณาควบคูกับแนวทางการใชที่ดินตามความเหมาะสมทางธรณีวิทยา  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่

ออนไหวตอแผนดินไหวเพื่อเปดโอกาสใหกิจกรรมสมัยใหมสามารถพัฒนาอาคารในรูปแบบที่

ทันสมัยและเปนอาคารที่มีความสูงเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของเมืองรวมถึงบริบทของชุมชน  

4) ขอกําหนดนโยบายการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่วางแผนและจัดระบบ

ของความสัมพันธระหวางเมืองกับชนบทหรือการจัดระบบความสัมพันธของสิ่งแวดลอมชุมชน

เมืองกับสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพราะในหลักการของกฎหมายผังเมืองนั้นเปนการจัดวางและ

ดําเนินการในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองใหมี

สุขลักษณะ ความสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความ

ปลอดภัยของประชาชน 

- เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม 

- เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะและสวัสดิภาพของสังคม สถานที่วัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคา

ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรมหรือโบราณคดี 

- เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 

(มาตรา 4 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518) 

จากภาพรวมของการใชประโยชนในที่ดินตามผังเมืองรวมไดจําแนกประเภทการใชที่ดิน

และแทนสัญลักษณของสีตางๆ ดังตอไปน้ี ดังแสดงภาพ 1 
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ภาพ 1 แสดงแผนผังแสดงการใชประโยชนในที่ดินตามผังเมืองรวมในอนาคต (ผังเมืองรวมเมือง

เชียงใหม ปรับปรุงคร้ังที่ 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 2551) 

1.เขตสีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  

2.เขตสีสม เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

3.เขตสีแดง เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

4.เขตสีมวง เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
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5.เขตสีเขียว เปนที่ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม 

6.เขตสีเขียวออน เปนที่ดินประเภทโลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

7.เขตสเีขยีวมะกอก เปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

8.เขตสีนํ้าตาลออน เปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  

9. เขตสีเทาออน เปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

10.เขตสีนํ้าเงิน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 

ข้ันตอนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

1) ภาครัฐตองกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเชียงใหมในฐานะ

เมืองประวัติศาสตร  และเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่ตองการใหมีการเก็บรักษา

บรรยากาศความเปนเมืองเกาที่นาอยูและเพื่อสุขภาวะที่ดีของผูอยูอาศัย  โดยเฉพาะสุขภาพ สังคม  

และสิง่แวดลอม  ควรมีการยกเลิกใบอนุญาตกอสรางอาคารสูงทั้งหมดที่ออกกอนการบังคับใชของ

กฎกระทรวงในป  พ.ศ. 2534และไดตออายุมาเปนเวลายาวนาน  และกาํหนดแผนการอนุรักษเมอืง

ประวัติศาสตรโดยใหกําหนดอายุการใชงานของอาคารสูงที่ละเมิดกฎหมาย  และสรางความเสียหาย

ใหแกชุมชนเมือง  
2) ลดความเปนศูนยกลางของเมืองเชียงใหมใหกระจายไปยังอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ            

การกระจุกตัวของความเจริญไวที่กรุงเทพฯ หรือเมอืงหลกัอ่ืนๆในประเทศ ซึ่งการกอสรางอาคารสูง

ทั่วโลกไดพิสูจนแลววา  สรางปญหามากกวาผลดีใหแกเมือง และชุมชน ดังน้ันเชยีงใหมควรลด

ความเปนศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อความยั่งยืนของเมืองโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจที่อยูบน

ฐานของการทองเที่ยว 
3) ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการกอสรางอาคารทั่วไปและอาคารสูง  โดย

กําหนดความสูงของอาคารในเมืองเชียงใหมใหเหมาะสมกับบริบทของสังคม  โดยเฉพาะในเขต

เมอืงเกา  และบริเวณที่ตองการเก็บรักษาไมควรใชบรรทัดฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ  เพื่อใหเกิด

ความเหมาะสม  และเปนไปตามความตองการของคนทองถิ่น  นอกจากน้ัน  การบังคับใชกฎหมาย

ตองเสมอภาคสําหรับทุกคน  หากมีการฟองศาลปกครองสําหรับการละเมิดกฎหมาย  หรือการเลี่ยง

กฎหมาย ก็จะเปนบรรทัดฐานใหผูที่เกี่ยวของมีความเคารพกฎกติกาของสังคมมากขึ้น 

4) สมาคมวิชาชีพตางๆ  ควรมีบทบาทในการควบคุมจรรยาบรรณของนักวิชาชีพในสาขา

วิชาชีพน้ันๆ และมีบทลงโทษผูท่ีจงใจละเมิดกฎหมายสรางปญหาความขัดแยงและความเสียหายแก

สังคมโดยรวม และสรางความเสื่อมเสียแกวงการวิชาชีพนั้นๆ 
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5) ปรับปรุงการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพ  มีแผนการอนุรักษเมืองที่ชัดเจนมีการกําหนด

บริเวณหามสรางอาคารสูงเพิ่มจากเดิม  โดยมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบ  และมีการกําหนดพื้นที่เพื่อการ

พัฒนาใหมสําหรับอาคารขนาดใหญ แตไมควรสงเสริมการกอสรางอาคารสูงมากในพื้นที่ที่เปนแอง

กระทะของเมืองเชียงใหม  เนื่องจากเมืองเชียงใหมประสบปญหาเร่ืองคุณภาพอากาศเต็มไปดวย

มลพิษ โดยเฉพาะฝุนละเอียดซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ การถายเทอากาศไมสะดวกจากสภาพความ

เปนแองกระทะโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่มีความกดอากาศจากจีนแผลงมา  ทําใหเกิดสภาพ                  

(lnversion) การกอสรางอาคารสูงจะยิ่งทําใหสถานการณคุณภาพอากาศเลวรายไปกวาเดิม มีการแก

ขอกําหนดการใชที่ดินใหมีรายละเอียดมากขึ้น  โดยเฉพาะการกําหนดประเภทอาคารและความสูง

ของอาคารใหสอดคลองกับการกําหนดความหนาแนนของพื้นที่ชุมชน  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความ

ขัดแยงที่จะมีขึ้นอีกในอนาคต 

6) ผลักดันใหมีนโยบายสาธารณะที่คุมครองสุขภาวะของคนในพื้นที่ชุมชนจากผลกระทบ

ของอาคารสูง  โดยเผยแพรขอมูลที่แทจริงใหเปนที่ทราบแกประชาชน  และผลกัดันใหคนในชมุชน

ตระหนักตอผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งตอตัวเองและสวนรวม 
7) ตองมีกระบวนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทความเปนพลเมืองและกระตุนสํานึก

ของความเปนพลเมือง  ใหคนในชมุชนมสีาํนึกตอสวนรวมมากขึน้เเละมสีวนรวมในการดูแลรักษา

เมอืง นําเสนอขอมูลที่แทจริงในสังคมประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ  กรณีที่จะมีการกอสราง

อาคารสูงในเขตเมืองเกา  
8) การกระจายอํานาจสวนกลางภาครัฐลงสูทองถิ่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  

2522 มาตรา ( 10) แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2535 บัญญัติไววา  มาตรา  10 ในกรณีที่ไดมีการออก

กฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา  8 แลว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติ

ทองถิ่นในเร่ืองน้ันไดโดยไมขัดแยงกับขอบัญญัติกับกฎกระทรวงดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปน

หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น  คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ

หรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นน้ันๆ 

จากแนวคดิดานการกาํหนดนโยบายสาธารณะ  สามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษา

ผลกระทบที่เกิดตอชุมชนดานนโยบายสาธารณะ ที่เกิดจาก การพัฒนาอันเนื่องมาจากการกอสราง

อาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน สามารถกาํหนดแนวทางการพฒันาทีช่ดัเจน ดานการปรับปรุงผังเมือง

ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพชุมชน  และใชเปนขอมูลในการกําหนดดัชนีที่ตองการศึกษา

ดานผลกระทบของนโยบายสาธารณะไดแก ดานการใชประโยชนในที่ดิน การวางผังเมือง 

มาตรการการบังคับใชกฎหมาย และการทํางานของภาครัฐ 
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2.2 แนวคิดการประเมินผลกระทบดานสงัคม 

การประเมินผลกระทบทางสังคมเชิงระบบเร่ิมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2513 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมระดับชาติ (National Environment Policy 

Act: NEPA) มีการกํากับใชรวมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) และตอมาป พ.ศ. 2518ไดกอต้ังและประกาศใชกฎหมายรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอม (Environmental Protection Law) ขึ้น เพื่อควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาขนาด

ใหญในรูปแบบตางๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2551) 

แนวคิดและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม  (SIA) เปนแนวทางการศึกษาผลกระทบ

การกอสรางอาคารสูงที่มนุษยสรางขึ้นหรือปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับชุมชน คนที่

อาศัยในชุมชนและสังคม รวมทั้งเสนทางการเดินของผลกระทบทางสังคม ( Social Impact 

Pathways) ดังนั้นตัวอยางการประเมินผลกระทบทางสังคมจะคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้น พรอมกับนําเสนอมาตรการและการปรับเปลี่ยนการ

กอสรางอาคารสูงหรือสภาวการณน้ันๆใหสอดคลองกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มุง

กอใหเกิดประโยชน รวมถึงการลดผลกระทบทางลบแกชุมชนและสังคมใหมากที่สุด เพื่อใหผูมี

อํานาจที่มีสวนรวมตัดสินใจในโครงการโดยพิจารณาวาผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนที่ยอมรับได และ

คุมคากับประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากโครงการหรือไม (สาํนักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม

รวมกับสถาบันนโยบายศึกษา, 2539) 

แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) การกอสรางอาคารสูงเปนความจําเปนอยาง

ยิ่งในสังคมไทยทั้งในปจจุบันและในอนาคต จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจทําใหมีโครงการลงทุน

และโครงการพัฒนาตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในทุกพื้นที่ของประเทศ ทําใหการกอสรางอาคารสูง

มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอประชาชนจํานวนมาก และในการดําเนินการกอสรางอาคาร

สูงมักขาดการพิจารณาผลกระทบอยางรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมใหความสําคัญกับ

ผลกระทบทางสังคมเทาผลกระทบดานอ่ืนๆ จนทําใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในโครงการตางๆ 

แมในโครงการที่ไมมีการตอตานหรือความขัดแยง ก็อาจพบวามีผลกระทบทางลบตามมาอยาง

มากมายจึงทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาไมคุมคาเทาที่ควร ดวยเหตุน้ีจึงควร

พัฒนาแนวทางใหสาธารณชนทั้งกลุมผูสนใจและกลุมที่ไดรับผลกระทบไดมีสวนรวมในการเสนอ

ขอมูลและขอคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจในโครงการตอไป 

ลักษณะการประเมินสังคมเชิงระบบ (The Social Systematic Approach) ชวยใหเขาถึง

ปญหาตางๆ ของสังคม ไดแก 
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- สามารถเขาใจผลกระทบจากการกอสรางอาคารสูงทั้งทางบวกและทางลบได กําหนด

มาตรการและการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแปลความหมายและการวิเคราะห

ได สามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สําคัญๆ และสามารถสื่อสารได 

- สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนไดทั้งระบบ จากการประเมินตัว

โครงการ (Project Assessment) เชน การศึกษาความเปนไปได (Feasibility) อาทิ ทางองคกร 

เทคโนโลยี การผลิต การกอสราง (Organization, Technology, Process and Construction) จาก

รายงานการออกแบบและบริหารโครงการ (Detail Design and Management) (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ , 

2551) 

หลักการพื้นฐานในการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม ประกอบดวย 

1) การเคารพตอความหลากหลายของสาธารณชน 

เนื่องจากการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม การกอสรางอาคารสูงเกี่ยวของกับชุมชน

โดยตรง ดังนั้นการมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความจําเปน โดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ควรเปนกระบวนการที่คลองตัวและเกิดการตอบสนองระหวางกัน โดยสมาชิกของชุมชนควรเขา

รวมกระบวนการ การวิเคราะหผลกระทบทางสังคมอยางเต็มรูปแบบอยางสมัครใจ คําวา  “ความ

หลากหลาย ( Diversity)” มีความสําคัญ เปนสิ่งจําเปนที่ตองใหกลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบมี

โอกาสเขารวมตามเงื่อนไขของความแตกตาง ในอีกแงหนึ่งการวิเคราะหผลกระทบทางสังคมจะ

ชวยชี้ชัดวากลุมใดในสังคมที่จะไดรับผลกระทบจากการกอสรางอาคารสูง และจะมีวิธีจัดการ

ปญหาใหกลุมคนเหลานี้อยางไร ความเกี่ยวของของชุมชนควรครอบคลุมถึงกลุมที่ไมมีโอกาสเขา

รวมในการตัดสินใจกับภาครัฐ เพราะอุปสรรคทางวัฒนธรรม ภาษา และเศรษฐกิจดวย ซึ่งความ

หลากหลายแหลานี้เองจึงนําพาความแตกตางของทางออกในการพัฒนาที่พัฒนาไดจากรากฐาน

ความหลากหลายที่มี 

2) การใหความเปนธรรมตอกลุมผูไดรับผลกระทบ 

พื้นฐานของการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม การกอสรางอาคารสูงคือการวิเคราะหวาใคร

เปนผูไดรับประโยชนและใครเสียผลประโยชนในแตละทางเลือก สิ่งสําคัญคือตองวิเคราะหวา

ทางเลือกหน่ึงๆ อาจจะกอผลไมพึงประสงคตอสิ่งแวดลอมหรือสังคม มีผลกระทบรายแรงตอ

สุขภาพของประชาชน ควรพิจารณาถึงความเปนธรรมตอผูไดรับผลกระทบ โดยการปรึกษาหารือ

อยางใกลชิด และใหความเห็นใจกับกลุมผูไดรับผลกระทบ ชุมชนขางเคียงหรือกลุมตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูมีรายไดนอย ชนกลุมนอย ผูดอยโอกาส ทางสังคม เปนตน การวิเคราะห

ผลกระทบเหลานี้ตองเร่ิมในชวงการกําหนดขอบเขตการกอสรางอาคารสูงหรือศึกษาความเปนไป

ได เพื่อใหแนใจวาปญหาจะไมไดถูกละเลย 
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3) การมุงวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของจริง 

ในการกําหนดขอบเขตการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม การกอสรางอาคารสูงควรจะ

พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของจริงๆ ไมใชครอบคลุมเฉพาะประเด็นที่ศึกษางายหรือที่ฝายหน่ึงฝายใด

ตองการเทานั้น ดังนั้น ตองไมมุงวิเคราะหเฉพาะดานเศรษฐกิจและประชากรที่ศึกษา การวิเคราะห

โดยใชขอมูลเฉพาะประชากรที่มีเอกสารสิทธิ์ข้ึนทะเบียนตามกฎหมายไวน้ันอาจไมกอประโยชน

สูงสุด เพราะประชาชนที่ยากจนจริงที่ถือครองพื้นที่สาธารณะจะมีเอกสารสิทธิ์ใดๆที่รัฐบาลออกให 

จึงตองตรวจสอบจนมั่นใจวาขอบเขตการวิเคราะหไดครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความสําคัญซึ่ง

ผลกระทบแทจริงกับชุมชน และกลุมตางๆ ทุกกลุมทั้งตามเอกสารทะเบียนและนอกทะเบียนของรัฐ 

4) การระบุวิธีการศึกษาที่เหมาะสม และสมมุติฐานที่ใชในการวิเคราะหผลกระทบทาง

สังคม การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและผลกระทบที่สําคัญควรยึดหลักความเกี่ยวของในการ

วิเคราะหผลกระทบทางสังคมจากการกอสรางอาคารสูงควรระบุวิธีการที่เลือกตามลําดับ

ความสําคัญ และสมมุติฐานตางๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมเฉพาะของชุมชนทองถิ่นในการ

กอสรางอาคารสูงที่นําเสนอ รายงานการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม ควรอธิบายถึงวิธีการที่

นํามาใช และการพิสูจนสมมุติฐานในการวิเคราะหผลกระทบทางสังคมนั้นๆดวย 

5) การชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของตัวแปรทางสังคมและความสําคัญของผลกระทบ 

การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม การกอสรางอาคารสูงควรพิจารณาถึงความสําคัญของตัว

แปรทางสังคมหรือของผลกระทบที่เกิดขึ้น เชน ในกรณีหน่ึงอาจเนนไปที่ผลกระทบที่เกิดกับการ

อยูอาศัยหรือรูปแบบการดํารงชีวิต ขณะที่อีกดานหน่ึงอาจเนนไปที่ผลกระทบตอครอบครัวที่ทํา

อาชีพธุรกิจเล็กๆในพื้นที่ใกลเคียงโครงการ ถามีเหตุผลที่ชัดเจนวาตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงมี

ความสําคัญมากกวาตัวแปรอ่ืนๆ  จะตองแสดงเหตุผลใหชดัเจน ในทาํนองเดียวกนั ควรใหเหตุผลที่

เลือกพิจารณาในการใหความสําคัญกับประเด็นที่มีผลกระทบมากกวาประเด็นอ่ืนๆ 

6) การประสานงานอยางแข็งขัน และรวดเร็วกับผูวางแผนโครงการและทุกฝาย  

การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม การกอสรางอาคารสูงที่ดีไมใชการที่บริษัทฯ หรือที่

ปรึกษาซึ่งทํางานใหภาครัฐหรือเอกชนนําเสนอ พิจารณา สรุป ตัดสินใจรายงานฉบับสมบูรณโดยที่

ภาครัฐหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมมีสวนเกี่ยวของมากอนเลย การกอสรางอาคารสูงดังกลาวมักจะ

เกิดปญหาของการทํางานในพื้นที่ท่ีประชาชนไมทราบ ควรเปนการดําเนินงานรวมกันอยางแข็งขัน

และรวดเร็ว มีการประสานระหวางที่ปรึกษาและผูวางแผนของภาครัฐและประชาชนตลอดทุก

ขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะหและวางแผนโครงการซึ่งตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด 

ตัวอยาง กรณีปญหาการแลกเปลี่ยนขอมูลในโครงการพัฒนาขนาดใหญของรัฐ เพื่อใหผูวางแผน

และตัดสินใจของภาครัฐรับทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น และมีโอกาสที่จะแกไขปญหาน้ันๆ ได 
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7) การเลือกใชบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณในการวิเคราะหผลกระทบ

ทางสังคม 

บุคลากรที่ดีที่สุดของภาครัฐหรือประชาชนที่จะมาชวยใหความคิดเห็นเหตุผลประกอบ 

การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม ควรเปนนักวิชาการผูชํานาญการ (Experts) ที่มีความเขาใจดาน

สังคมวิทยาที่ไดรับการฝกอบรม และมีประสบการณในการสํารวจทางสังคม มีความคุนเคยกับวิธี

การศึกษาทางดานสังคมเปนอยางดี บุคลากรเหลานี้ตองทํางานเปนทีม นักมานุษยวิทยาทาง

วัฒนธรรม นักสังคมศาสตร นักภูมิศาสตรทางวัฒนธรรม สังคมและสมาชิกในวงการที่เกี่ยวของ

หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ ( Ad hoc committee) อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ  ไดแก 

เศรษฐศาสตร สังคม ประวัติศาสตร  อาจชวยกันวิเคราะหผลกระทบทางสังคมใหเดนชัดขึ้น ถาผู

วิเคราะหมีความสนใจและไดรับการฝกฝนมา ในทางตรงขามนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา

บางคน อาจไมมีความสนใจใจเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม และไมมีประสบการณในการ

ประยุกตใชกับการศึกษานี้ไดเชนกัน ดังนั้นการเลือกบุคลากรที่จะมาทําการวิเคราะหผลกระทบทาง

สังคมจะตองเลือกผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ ทั้งในแงเคยผานการฝกอบรม และมีประสบการณกับงาน

ประเภทนี้ สามารถวิเคราะหเชิงระบบจึงจะเหมาะที่จะเปนผูวิเคราะหและเลือกประเด็นในการ

ประเมนิได 

ข้ันตอนในการประเมินผลกระทบทางสังคม   

1. แหลงกาํเนิดผลกระทบ  (source) หรือตนเหตุ  ตองมีการศึกษาใหเขาใจถึงชนิดและ

ประเภทของตนกําเนิดของผลกระทบทางสังคมที่มนุษยสรางขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ               

โดยพิจารณากรณีเหลาน้ีเปนสิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนแหลง

กอกําเนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิหรือรายละเอียดของโครงการ  อาทิ กรณีพื้นที่การกอสรางอาคารสูง

ในเขตพื้นที่ชุมชน นโยบายในการพัฒนาประเทศ  โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ  ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สึนาม ิปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตเมืองจากครอบครัวชนบท 
2. ผลกระทบ (Impacts) หมายถึง ผลที่เกิดจากการกระทบที่เกิดจากแหลงกําเนิด  เคลื่อนตัว

โดยตรงไปกระทบผูรับผลกระทบแลวเกิดปฏิกิริยาตอบโตผลกระทบทั้งที่เปนบวกหรือลบ  คือ

ผลกระทบโดยตรง  (Direct lmpact) ในกรณีทํานองแบบนี้  เรียกวา  ผลกระทบปฐมภูมิ  (Primay 

lmpact) แลวผูรับผลกระทบหรือสิ่งแวดลอมรับผลกระทบแลวสงผานผลกระทบน้ันตอไปยังบุคคล

อ่ืนหรือสิ่งแวดลัอมทางสังคมตอไปเกิดเปนผลกระทบโดยออม  (lndirect lmpact)  การที่ผลกระทบ

ที่เกิดหรือสงผานจากแหลงรับผลกระทบปฐมภูมิน้ันเรียกวา  ผลกระทบทุติยภูมิหรือผลกระทบ

ลําดับสอง  (Secondary lmpact) ซึ่งอาจจะสงผลกระทบเดิมหรือเกิดผลกระทบใหมเกิดขึ้นตามมาก็

ไดหากมีการสงผานผลกระทบไปเร่ือยๆ  หมายถึง จะเกิดผลกระทบระดับสาม  และระดับสี่ตามมา  
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เรียกวา ผลกระทบตอเน่ือง  (Consequence lmpact) และสามารถเกิดผลกระทบสะสม  (Cumulatlve 

lmpact) อยางไรก็ตามในระบบพบผลกระทบยอนกลับสูแหลงกําเนิด  (Backfire lmpact) หรือ

ผลกระทบยอนกลับสูการดําเนินการตามนโยบายหรือมาตรการนั้นๆ  โดยปฏิกิริยายอนกลับเปน

ผลกระทบจากการกระทําตามนโยบายแผน  หรือโครงการรวมทั้งผลกระทบยอนกลับจากการ

ดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคมหรือการเเกไขปญหาทางสังคม  (เดช วัฒน

ชัยยิ่งเจริญ, 2551) 

นอกจากนี้สามารถแบงตามขอบเขตของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ  (Spatial lmpact) ไดแก

ระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ภาค หรือประเทศ  ซึ่งจะสงผลกระทบสวน

ใหญมักเกิดใน 4 ดานตอประชาชน ชุมชน และสิ่งรายรอบในระบบสังคม คือ 

- ดานทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources)  

เปนการศึกษาถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ไดัรับผลกระทบทางสังคมหรือเปนสิ่งที่แสดง

ถึงผลกระทบเชน สิ่งแวดลัอมทางกายภาพ  ที่อยูรอบๆ  ตัวในสงัคม  ไดแก ดิน นํ้า อากาศ เสยีง กลิ่น

แสง วาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง 

- ดานทรัพยากรชีวภาพ หรือนิเวศวิทยา (BioIogical or Ecological Resources)  

เปนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางชีวภาพในดานตางๆ ซึ่งรับผลกระทบ

ที่มีตอระบบนิเวศหรือเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรชีวภาพทางสังคม ไดแก คน ปา

ไม สัตวปา สัตวนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย (Human Use Values or Quality of Human 

Utilization) เปนการศึกษาประเมินถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรทั้งทางกายภาพ  ชีวภาพของ

มนุษยและทุนทางสังคมอ่ืนๆ  ที่ไดรับผลกระทบ  ไดแก การใชประโยชนจากที่ดิน  การกอสราง

อาคารสูง ระบบสาธารณูปโภค การทํามาหากินของครอบครัวและชุมชนวาไดรับผลกระทบอยางไร

ในสังคม 

- ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต (Quality of Life values) 

 เปนการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดตอ  คุณภาพของประชากร  การต้ังถิ่นฐาน  

การเติบโตของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพชีวิตของมนุษย ความสัมพันธใน

ชุมชน 

จากแนวคิดดานการประเมินผลกระทบทางสังคม สามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษา

ผลกระทบที่เกิดตอชุมชนดานสังคม ที่เกิดจาก การพัฒนาอันเนื่องมาจากการกอสรางอาคารสูงใน

เขตพื้นที่ชุมชน เพือ่ใชคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่

เกิดขึ้น ชวยลดผลกระทบทางลบแกชุมชน หรือสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ ใชเปนขอมูลใน
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การกําหนดดัชนีที่ตองการศึกษาดานผลกระทบทางสังคม ไดแก ดานโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ 

การต้ังถิ่นฐาน การเติบโตของชุมชน การใชประโยชนจากที่ดิน  ความปลอดภัยในชีวิต คุณภาพชีวิต  

และความสัมพันธทางสังคมภายในชุมชน  

 

2.3 แนวคิดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  (Health lmpact Assessment) หมายถึง “กระบวนการ

เรียนรูรวมกันในสังคมโดยมีการประยุกตใชแนวทางและเคร่ืองมือที่หลากหลายในการระบุ  

คาดการณ และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น  หรือเกิดขึ้นแลวกับประชากรกลุมใด

กลุมหน่ึง จากขอเสนอหรือการดําเนินนโยบาย  แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอันจะเปนประโยชนสําหรับการสรางเสริมและการคุมครองสุขภาพ

สําหรับประชาชนทุกกลุม” (ดวงจันทร  อาภาวัชรุตม, 2546) 

ผลลัพธที่สําคัญของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็คือชุดของคําแนะนําหรือ

ขอเสนอแนะที่มีขอมูลหลักฐานยืนยัน  (Evidence-based recommentendations) ที่สะทอนใหถึง

แนวทางและคุณคาหรือความสําคัญของการมีสุขภาวะที่ดีรวมกันของสังคม  เพือ่ประกอบการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายโดยคําแนะนําเหลานั้นตองมุงสนับสนุนผลกระทบทางบวกตอสุขภาพที่

เกิดขึ้นในขอเสนอเชิงนโยบาย  (ขอเสนอการกอสรางอาคารสูง ) และมุงขจัดผลกระทบทางลบตอ

สุขภาพหรือลดผลกระทบทางลบจากขอเสนอดังกลาวลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะปฏิบัติได 
ประเทศไทยนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540ไดกาํหนดปรัชญาและ

แนวคิดในการคุมครองสุขภาพของประชาชนไวชัดเจนในหมวดของสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ (เชน ในมาตรา 59) อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ไดกําหนดใหมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาทั้งปวง  ดังนั้นการพัฒนาระบบการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพในประเทศไทย  จึงถือเปนกาารพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการคุมครองและ

สงเสริมสุขภาพของประชาชน  จากการดําเนินการตางๆ  ทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชนอีกทั้งการ

พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยังเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการเพิ่มการมีสวนรวม

และเพิ่มความเขมแข็งของภาคประชาชน และลดความขัดแยงทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดขึ้น

อีกในอนาคต 
ผลกระทบทางสุขภาพ  
โดยทัว่ไป การประเมินผลกระทบทางสุขภาพมักจําแนกลักษณะของผลกระทบออกเปน

หลายๆ ลักษณะคือ 
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1) ผลกระทบทางสุขภาพในแงบวก  (ทาํใหสขุภาพดีขึน้ในดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน  

และ แงลบ ผูทําใหสุขภาพเสื่อมลงในดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน ) 

2) ผลกระทบทางสุขภาพที่แสดงออกได  ทั้งในเร่ืองของสุขภาพความเปนอยูที่แยลง  สภาพ

จิตใจที่ออนลา ภาวะความแปรปรวนทางจิต ปญหาอาชญากรรม  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  โรคและ

ความผิดปกติตางๆ ไปจนถึงการเสียชีวิตกอนวัยอันควร หรือการเสียชีวิตดวยเหตุอันพึงหลีกเลี่ยงได 
3) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเฉียบพลัน  คือ ผลกระทบที่ทําใหสุขภาพเสื่อมลงในทันที  

(ไดแก การไดรับพิษ) ผลกระทบซอนเรน  คือ ผลกระทบที่มีไดแสดงอาการในทันที  แตอาจมีการ

สะสมในรางกายหรือจิตใจเปนเวลานาน กวาจะทราบผลกระทบที่ชัดเจน  (ไดแก การเกดิโรคมะเร็ง  

ความเครียด) 
4) ผลกระทบระยะสั้น  ซึ่งสามารถรักษาฟนฟูใหหายไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว  หรือ 

ผลกระทบระยะยาว  หรือผลกระทบเร้ือรัง  ซึ่งไมสามารถบําบัดหรือฟนฟูไดในระยะเวลาอันสั้น  

หรือไมอาจฟนฟูไดเลย 

5) ผลกระทบทางตรง (Direct lmpact) เปนผลกระทบทางสุขภาพอันเนื่องมาจากการดําเนิน

นโยบาย แผนงานหรือโครงการโดยตรง  โดยมีปจจัยอ่ืนๆ  มาเกี่ยวของนอยมาก  เชน ผลกระทบทาง

สุขภาพอันเนื่องมาจากการกอสรางอาคารสูงหรือผลกระทบทางสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากความวิตก

กังวลในอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก การกอสรางอาคารสูง ขนาดใหญ  ผลกระทบลักษณะน้ีมักงายตอ

การที่จะวิเคระหเชิงปริมาณและการติดตามเฝาระวัง เพราะมีตัวแปรที่เขามาเกี่ยวของนอย 

6) ผลกระทบทางออม  (Undirect lmpact) เปนผลกระทบที่มิไดเกิดขึ้นกับสุขภาพโดยตรง  

แตเกิดขึ้นเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลตอสุขภาพหลายตัวรวมกัน  จนมีผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพในที่สุดไดแก ผลกระทบตอสุขภาพกายที่แยลง เนื่องจากความวิตก

กังวลเกี่ยวกับการดํารงชีวิตภายหลังจากที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลงจากการดําเนินโครงการหรือ

ผลกระทบทางสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  อันเนื่องมาจากการจางงานที่เพิ่มขึ้น  การประเมินผลกระทบใน

ลักษณะนี้คอนขางยากในการวิเคราะหเชิงปริมาณ  เพราะมีปจจัยประกอบมาก  จึงจําเปนตองใชการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพ  (เชน การสงัเกตโดยตรง  กรณีศึกษา) เพื่ออธิบายใหเห็นถึงปฏิสัมพันธของ

ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
7) ผลกระทบสะสม  (cumulative lmpact) เปนผลกระทบทั้งทางตรง  และทางออม ที่สะสม

จากการดําเนินนโยบาย แผนงานและโครงการตางๆ ในพื้นที่เดียวกัน หรือในกลุมประชากรเดียวกัน 

ซึ่งบางคร้ังทําใหผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงเกินกวาที่คาดการณไวในการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพในแตละ พื้นที่ของการกอสรางอาคารสูง  การประเมินผลกระทบสะสมจึงจําเปนที่จะตองมี

ความรู ความเขาใจในขอมูลพื้นฐาน  (รวมถงึสภาพแวดลอม  และโครงสรางเศรษฐกิจสังคม ) ของ
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พื้นที่หรือประชากรแตละกลุมเปนอยางดี  ตลอดจนตองสามารถมองทะลุไปสูความเปลี่ยนแปลง

อ่ืนๆ ที่นาจะเกิดขึ้น  แมวาความเปลี่ยนแปลงเหลานั้นจะอยูนอกเหนือขอบเขตของ การกอสราง

อาคารสูงกต็าม 

ระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
1) ผลกระทบในระดับปจเจกบุคคล  ไดแก ผลกระทบที่มีตอความเจ็บปวยหรือสถานะทาง

สุขภาพของแตละบุคคล การประเมินผลกระทบในระดับนี้มักงายตอการเก็บรวบรวมขอมูล  และทาํ

ใหเขาใจถึงผลกระทบที่แตกตางกันในหมูสมาชิกของแตละครัวเรือน  (เด็กหรือผูสูงอายุ  อาจไดรับ

ผลกระทบมากกวาผูอ่ืน) แตการประเมินผลกระทบในระดับน้ีแตเพียงอยางเดียว ก็มีขอจํากัดในการ

เขาใจถึงผลกระทบทางสุขภาพในขอบเขตที่กวางขวางขึ้นและลึกซึ้งขึ้น  เพราะขาดกรอบการมอง

มิติความสัมพันธในระดับและโครงสรางตาง ๆ 
2) ผลกระทบในระดับครอบครัว  ไดแก ผลกระทบที่มีตอความสัมพันธในครัวเรือน  ซึ่งจะ

ทําใหผูประเมินเห็นถึงขีดความสามารถในการรับมือกับปญหาในระดับครอบครัว  (ซึ่งมักจะเกิดขึ้น

เนื่องจากการระดมทรัพยากรและการหาทางออกรวมกันของสมาชิกในครัวเรือน ) หรือในมมุ

กลับกันผูประเมินก็อาจจะเห็นถึงปญหาอันเนื่องมาจากความลมเหลวในการับมือกับปญหาดังกลาว  

จนเกิดเปนปญหาภายในครอบครัว  หรือขยายปญหาในระดับชุมชน  การประเมินผลกระทบใน

ระดับน้ีจึงเปนการศึกษาในระดับที่เปนจุดเชื่อมตอสําคัญกับสถาบันทางสังคมที่ใหญขึ้นกวาน้ัน

ไดแก ชุมชนหรือองคกรของรัฐ ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว 
3) ผลกระทบในระดับชุมชนไดแก ผลกระทบการกอสรางอาคารสูงที่มีตอความสามารถใน

การจัดการการคุมครองและการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน  การประเมินในระดับน้ีจะทําใหเห็น

ถึงความเปลี่ยนแปลงของความรวมมือ  (หรือผลกระทบที่มีตอความรวมมือหรืออาจเกิดจากความ

เปลี่ยนแปลงในความรวมมือ ) ของชุมชนในการสรางเสริมและคุมครองสุขภาพของสมาชิกใน

ชุมชนจากการดําเนินนโยบายหรือโครงการ 

4) ผลกระทบในระดับสาธารณะไดแก ปญหาที่คุกคามสุขภาพของสาธารณะในวงกวาง  ไม

สามารถจํากัดเฉพาะกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบโดยตรง  (ไดแก การกอวินาศกรรม  การเกิด

อุบัติเหตุจากการขนสง ) หรือผลกระทบที่มีตอทัศนะของสาธารณะในแงของความสําคัญของ

สุขภาพ (หรือการใหคุณคาตอสุขภาพและมิติทางสุขภาพในแตละดาน ) เชนนี้การมองเห็นทางเลือก

หรือโอกาสในการสรางเสริมสุขภาพที่แตกตางไปจากเดิม  รวมถึงทัศนะที่มีตอความเสี่ยง  (หรือที่

เรียกวา Risk perception) ของแตละกลุมประชากรและภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจาก

การดําเนินคดีหรือผลของการดําเนินนโยบาย  แผนงาน  หรือ การกอสรางอาคารสูง น้ันการ
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ประเมินผลกระทบในระดับสาธารณะไมวาจะยากในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน  

แตก็มีความสําคัญกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการเรียนรูรวมกันของสังคม 
ข้ันตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  มีข้ันตอนท่ีสําคัญแบงเปน 6 ข้ันตอนดงัน้ี 

1) การกลั่นกรองขอเสนอนโยบายหรือโครงการ  (screening) เปนการดําเนินการเพื่อ

พิจารณาวา  นโยบาย แผนงาน หรือ การกอสรางอาคารสูง  มีความจําเปนหรือมีความเหมาะสมที่จะ

ทําการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ซึ่งจําเปนตองพิจารณาถึง  โอกาส ขนาด ความรุนแรง ของ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (หรือมิอาจเกิดขึ้น ) และโอกาสความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยนในเชิง

นโยบายหรือการตัดสนิใจในการดําเนินโครงการหรือแผนงานน้ัน 
2) การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ  (public scoping) 

เปนขั้นตอนการพิจารณารวมกันถึงขอบเขต ประเด็นทางเลือกในการดําเนินการพัฒนากิจกรรมและ

แนวทาง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  จากกิจกรรมการพัฒนาน้ันโดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่

เกีย่วของไดแสดงใหเห็นถงึ  หลักฐานขอมูล  ขอคิดเห็น ขอหวงใย และทางเลือก  ในการดําเนินการ

อยางเต็มที่  เพื่อใหการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในแตละคร้ังสามารถประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง  รอบดาน ทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชากรสวนใหญ  

และเกิดขึ้นกับประชากรกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับกลุมเสี่ยงและกลุมผูดอยโอกาส 
3) การวิเคราะห  (Analysis) และรางรายงานการประเมินผลกระทบ  (Reporting) เปน

ขั้นตอนของการวิเคราะห  การประมาณการ  และการคาดการณถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจจะ

เกิดขึ้น ตามขอบเขต  ประเด็น และแนวทางทีไ่ดรวมกนักาํหนดไวไนขัน้ตอนทีผ่านมา  โดยการ

วิเคราะหหรือการประเมนิในขัน้ตอนน้ีอาจดําเนินการโดยใชวธิกีารหลายวิธี และใชคณะบุคคลเดียว

หรือหลายคณะบุคคลในการวิเคราะห หรือประเมินก็ได  ทั้งน้ีเพื่อใหผลลัพธสุดทายหรือรายงาน

การประเมินผลกระทบที่ถูกตองเชื่อถือได เชื่อมโยงเปนองครวม และพรอมที่จะรับการพิจารณาราง

รายงานโดยสาธาณะ 

4) การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะ  (public review) เปนขั้นตอนในการับฟงความ

คิดเห็นของสาธารณะที่มีตอรางรายงานที่จัดทําขึ้น  การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะจะตองจัด

ใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง  มีการใหขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  และเวลาที่

พอเพียงตอการทบทวนรางรายงาน  เพื่อใหทํางานและการตัดสินใจที่จะมีขึ้นเปนไปอยางสมบูรณ  

เปนธรรม และชอบธรรมมากที่สุด  ทั้งน้ี การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณชนอาจนําไปสูการ

แกไขปรับปรุงขั้นตอนของการวิเคราะหและการรางรายงานการประเมินผลกระทบจาก การกอสราง
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อาคารสูง  หรือในบางกรณีอาจตองยอนกลับไปปรับปรุงในขั้นตอน  การกาํหนดขอบเขตและแนว

ทางการประเมินผลกระทบดานสาธารณะ  
5) การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ (lnfluencing) เปนขั้นตอนภายหลังจากการรับฟง

ความคิดเห็นและการทบทวนรางรายงานแลว  โดยมุงหวังใหการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นไดคํานึงถึง

ผลกระทบทางสุขภาพที่คาดการณไว  มาตรการทางเลือกและมาตรการลดผลกระทบที่เสนอแนะ  

และความสามารถในการรับมือของกลุมบุคคลตางๆ อยางจริงจัง  ในทางปฏิบัติแลว  การพิจารณาถึง

การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจจําเปนตองดําเนินการต้ังแตขั้นตอนการกลั่นกรองขอเสนอ

และขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะเพื่อใหรายงาน

ผลกระทบทางสุขภาพเปนไปไดในขอบเขต  แนวทาง และวิธีการหรือรูปแบบที่เปนที่ยอมรับและมี

ผลตอการตัดสินใจของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของใหมากที่สุด 

6) การติดตามเฝาระวัง  และการประเมินผล  (Monitoring and evaluation) ภายหลังจากการ

ตัดสนิใจไปแลว  จําเปนตองมีการติดตามวาผูมีสวนเกี่ยวของไดมีการดําเนินการตามขอเสนอจาก

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จัดทําขึ้นหรือไม  เพราะอะไร และจําเปนที่จะตองจัดระบบการ

เฝาระวัง  เพื่อติดตามดูผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น  ทั้งที่คาดการไวแลวและไมได

คาดการณไวอยางตอเน่ือง  เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมการ

พัฒนาอยางทันทวงท ี
จากแนวคิดดานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษา

ผลกระทบที่เกิดตอชุมชนดานสุขภาพ ที่เกิดจากการพัฒนาอันเนื่องมาจากการกอสรางอาคารสูงใน

เขตพื้นที่ชุมชน เพื่อใชเปนแนวทางในการระบุ  คาดการณ  และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่

อาจเกิดขึ้นไดกับประชาชนทุกระดับ  เพือ่ลดผลกระทบทางลบตอสุขภาพลงใหเหลือนอยที่สุด และ

ใชเปนขอมูลในการกําหนดดัชนีที่ตองการศึกษาดานผลกระทบทางสุขภาพไดแก แผนงานนโยบาย

ดานสุขภาพ  สภาพจิตใจที่ออนลา  สุขภาพจิตเสื่อมโทรม ผลกระทบเร้ือรัง ความวิตกกังวล ภาวะ

ความแปรปรวนทางกายและจิตใจ  การขาดความเปนสวนตัว ปญหาความเครียด โรคและความ

ผิดปกติตางๆ  
 

2.4 แนวคิดการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตรงกับภาษาอังกฤษวา (Environmental Impact 

Assessment) ที่รูจักกันทั่วไปวา  EIA สวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตรงกบั

ภาษาอังกฤษวา Initial Environmental Examination หรือ IEE เปนเคร่ืองมือสําคัญในการวางแผน

และจัดการสิ่งแวดลอมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะโครงการกอสรางขนาดใหญ ทั้งของภาครัฐ
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และเอกชน จึงถือเปนมาตรการที่จําเปนจะตองดําเนินการศึกษาวิเคราะหปญหาตอ เพื่อหลีกเลี่ยง

ปญหาผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง (บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 

 แนวคิดการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว มาเร่ิมตนปฏิบัติในป พ.ศ. 2512 ตาม

ความในกฎหมายวาดวยนโยบายและการจัดการดานสิง่แวดลอม (The National Environmental 

Policy Act หรือ NEPA) ที่มีจุดประสงคหลักเพื่อปกปองรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมมิใหถูกทําลาย

โดยมนุษย มีการจัดต้ังองคกรควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม (The Council for Environmental Quality 

หรือ CEQ) เพื่อจัดทํานโยบาย แผนงาน และนํามาตรการการปองกันคุมครองสิ่งแวดลอมตาม

กฎหมายมาบังคับใชใหเกิดผลทางปฏิบัติ  

ดวยปญหามลภาวะอันเนื่องจากโครงการกอสรางขนาดใหญ  การกอสรางอาคารสูงในเขต

พื้นที่ชุมชนเปนเร่ืองใกลตัว และสงผลกระทบโดยตรง ไมวาจะเปนปญหาจากอากาศเปนพิษ ฝุน

ละออง นํ้าเนา หรือแมแตปญหาที่ยุงยากซับซอนที่สงผลใหเห็นชัดเจนไดแก ปญหาแผนดินทรุด 

อันเน่ืองมาจากการขุดเจาะใชนํ้าใตดิน หรือปญหาที่จับตองไดยากและเปนเพียงความรูสึกไดแก 

ปญหามลทัศนจากอาคารสูงริมแมนํ้า ประสบปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ  มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นและ

สงผลกระทบโดยตรง หรือรับรูผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยในชุมชนเมือง จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อกอสรางอาคาร

สิ่งกอสราง ปรากฏเปนภาพชัดเจน ไดแก การจัดสรรที่ดินในยุคแรก และการกอสรางบานจัดสรร

ในยุคตอมาในพื้นที่ชานเมือง หรือการกอสรางอาคารสูงประเภทอาคารพักอาศัยรวม โรงพยาบาล 

หรือโรงแรมในเขตเมืองเปนตน อาคารเหลาน้ี แมจะมีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบอ่ืนหรือรูปแบบเดียวกัน แตเปนโครงการขนาดเล็ก ดังน้ัน ในทางปฏิบัติจึงพิจารณาเห็น

เปนประเด็นที่สามารถดําเนินการควบคุมหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมได 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นไดมีการกําหนดกรอบการศึกษาและระบุประเด็น

การศึกษาอยูดวยกัน 4 ดาน (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553) ไดแก คุณคาของทรัพยากรกายภาพโดยจะบง

บอกถึงลักษณะภูมิประเทศของชุมชนนั้น ไมวาจะเปนแหลงทรัพยากร ลักษณะสภาพอากาศ ดาน

คุณคาของทรัพยากรชีวภาพ  ประเด็นจะครอบคลุมในเร่ืองของระบบนิเวศ ทั้งชนิด ปริมาณ การ

แพรกระจาย แหลงที่อยูอาศัยและการอพยพยายถิ่นของสัตวและพืชในพื้นที่ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่หา

ยากและพื้นที่นิเวศพิเศษ  เชน พื้นที่ชุมนํ้า สวนคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  ขอบเขตจะเปน

เร่ืองของโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคม การประกอบอาชีพ และดานสุดทายคุณคา

ตอคุณภาพชีวิต เปนขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม  สาธารณสุข ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ

ชุมชนในพื้นที่โครงการ  
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แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สามารถนําเสนอรายละเอียดการวิเคราะหและ

ประเมินระดับผลกระทบมาตรการลดผลกระทบจากการกอสรางอาคารสูง และการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพของการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน มีดังน้ี 

                         SIA                

IEE        EIA           EIS                 

                         HIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด : การเกดิผลกระทบสิง่แวดลอมและกระบวนการแกไขโดยการประเมนิสิง่แวดลอม

เบื้องตน ( IEE) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ( EIA) การประเมินผลกระทบทางสังคม ( SIA) 

และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2551) 

Environmental Assessment (การประเมินส่ิงแวดลอม) 

Environmental Planning and Management (การวางแผนและการจดัการส่ิงแวดลอม) 

Project Evaluation / Assessment (การประเมินโครงการ) 

SIA Procedure (กระบวนการ SIA) 

การพัฒนาโครงการ 

และการวางแผน 

(Project Development 

& Planning) 

EIA 

คณุคาตอการ

ใชประโยชน 

คุณคาตอ

คณุภาพชีวติ 

คุณคาตอปจจัย

ทางชีวภาพ 

คุณคาตอปจจัย

ทางกายภาพ 

ผลกระทบทางบวก 

ผลกระทบทางลบ 

 

 
สังคม และส่ิงแวดลอมของมนษุย 

(Social and Human 

Environment) 

ชุมชน บคุคล รางกายและจติใจ 

(Community, Individual &  

Body & Mind) 

 

 
ผลกระทบทางสังคม 

(Social Impact) 

 

 

ผลกระทบทางสุขภาพ

(Health Impact) 

 

 SIA 

 

 

  HIA 

 

 มาตรการแกไข 

(Measure) 

 

 

มาตรการแกไข 

(Measure) 

 

 สังคมที่สมดุล (SOCAIL BALANCE) 

สังคมที่พัฒนา (SOCAIL DEVELOPMENT) 

 

 

- การประเมิน (Assessment) 

- การวิเคราะห (Analysis) 

- การปองกันและลดผลกระทบ (Mitigation) 

- แผนการติดตามตรวจสอบ (Evaluation and 

Monitoring Plans) 

- การเตือนลวงหนา (Precautionary) 

- การลงมือปฏิบัติดําเนินการ (Implementation) 

- เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีกวา (Better Environment) 

โดยใหผลลัพธ(Output) ประกอบการตัดสินใจ 

ดําเนินโครงการตอหรือยุติโครงการหรือใหปรับปรุง 

โครงการ 
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โครงการอาคารพักอาศัยรวมในป พ.ศ. 2539 ไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2539 เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑวิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติการ แนวทางในการจัดทํารายงาน EIA และประเภทโครงการหรือกจิการ โดยแกไข

คําวา “อาคารชุดพักอาศัย ” เปน “อาคารพักอาศัยรวม ” ทําใหโครงการอาคารพักอาศัยรวม 

คอนโดมิเนียม และหอพัก เขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนการ

กอสรางดวย ซึ่งเปนการแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นมากอนหนาน้ี หัวขอที่ถูกกําหนดใหทําการศึกษา 

ประเมิน และศึกษารายละเอียดของสภาพแวดลอมโครงการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน

ประกอบดวย 4 หัวขอคือ 

- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ 

- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ 

- คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

ปจจุบันการประเมินผลกระทบจากการกอสรางอาคารสูง การกําหนดมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบและการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน 

มีสาระสําคัญดังน้ี 

รายละเอียดของโครงการ ขอมูลแสดงรายละเอียดตางๆประกอบดวย ประเภท และขนาด

ของโครงการ สถานที่ต้ังของโครงการ รูปแบบอาคาร ภูมิสถาปตยกรรมโครงสราง ระยะหาง ระยะ

รนของโครงการ การดําเนินงานของโครงการ ขั้นตอนการกอสราง ระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ําเสีย 

น้ําใช การระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม การจัดการขยะมูลฝอย การระบายอากาศ การจราจร การ

ปองกันอัคคีภัย การใชพลังงานไฟฟา สภาพเศรษฐกิจการลงทุนของโครงการ รวมทั้งจํานวน

พนักงาน 

สภาพแวดลอมปจจุบัน ขอมูลระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคา

ตางๆ ทั้งในบริเวณที่ต้ังของพื้นที่การกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชนและบริเวณพื้นที่ใกลเคียง

ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับ 

- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ความสูง ความลาดชัน

ของพื้นที่ ลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของดิน ภูมิอากาศ ทิศทางลม ปริมาณนํ้าฝน ทรัพยากร

นํ้าทั้งนํ้าผิวดินและใตดิน 

- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ ไดแก ระบบนิเวศนที่สําคัญตางๆ  ในพื้นที่

โครงการทั้งบนบกและในน้ํา หรือกรณีของสิ่งมีชีวิตที่หายากที่อาจไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินการของการกอสรางอาคารสูง 
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- คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก ในเร่ืองของสาธารณูปโภคตางๆ ไดแก นํ้าใช นํ้า

เสีย การระบายน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอย เสียง พลังงานและไฟฟา การจราจร ลักษณะของการใช

ที่ดิน และการปองกันอัคคีภัย 

- คุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก เร่ืองของสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข วัฒนธรรม และ

สุนทรียภาพ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองทําการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการโครงการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน ทั้งทางบวกและทางลบในทั้ง 4 หัวขอ 

เชนเดียวกับรายละเอียดของสภาพแวดลอมปจจุบัน โดยจะตองแยกผลกระทบจากการกอสราง

อาคารสูงในชวงระหวางการกอสรางและชวงเปดดําเนินการดวย 

จากแนวคิดดานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สามารถนํามาเปนแนวทางใน

การศึกษาผลกระทบที่เกิดตอชุมชนดานสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการพัฒนาอันเนื่องมาจากการกอสราง

อาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน  เพื่อใชควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมปกปองรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม

มิใหถูกทําลายโดยมนุษย หรือการปองกันคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายบังคับใชใหเกิดผลทาง

ปฏิบัติ และใชเปนขอมูลในการกําหนดดัชนีศึกษาของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไดแก เร่ืองของ

ดิน นํ้า  ปาไม  สัตวปาพื้นถิ่น  การบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย เสียง อากาศ การจราจร และฝุนละออง

ตางๆ  

 

2.5 แนวคดิการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) คอืการใชกรอบแนวคดิและกระบวนการ 

ในการวิเคราะห ประเมินศักยภาพและขอจํากัดของสิ่งแวดลอม ต้ังแตการพัฒนานโยบาย แผนงาน 

และโครงการขนาดใหญในรายสาขา (sectoral based) หรือในเชิงพื้นที่ (area based) ที่ให

ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อใหการตัดสินใจน้ันมีคุณภาพ รอบคอบ 

โปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน (สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, 2549) 

นับต้ังแตประเทศไทยไดมีการประกาศใช  พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนตนมา  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็มีปญหาในทางปฏิบัติหลายๆ  

ดานไมวาจะเปนเจาของโครงการไมปฏิบัติตามมาตรการ  หรือดําเนินการตามมาตรการฯไม

ครบถวน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ EIA ไมถูกระบุในกฎหมายใหตอง

มีการดําเนินการ ทําใหเกิดความขัดแยงในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ  ดวยเหตุน้ี

จึงมีแนวคิดในการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาต้ังแตขั้นตนของการพัฒนา
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โครงการ  รวมทั้งไดรับทราบและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

โครงการต้ังแตขั้นตนและในขั้นตอนตางๆ  อยางเปนขั้นตอน  รวมถึงทางเลือกที่จะไมพัฒนา

โครงการ  หรือไมกอสรางโครงการดวย  ซึ่งไมสามารถกระทําไดในระดับโครงการ  การมสีวนรวม

ของประชาชนจึงตองมีในระดับที่สูงขึ้น  ต้ังแตขัน้การกาํหนดนโยบายแผนงาน  และโปรแกรม  

จําเปนตองมีเคร่ืองมือเพิ่มเติม คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ หรือ SEA 

 

หลักการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร มีดังน้ี 

 1) การประกาศเขตพื้นที่เฉพาะเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ใชในการจัดการพื้นที่ที่มี

ลักษณะเฉพาะ มีระบบนิเวศแตกตางจากพื้นที่อ่ืน และอาจมีผลกระทบจากกิจกรรมมนุษยหรือเปน

พื้นที่ท่ีมีคุณคาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรอนุรักษ สวนเขตควบคุมมลพิษ ใชในการจัดการ

พื้นที่ที่มีปญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขั้นเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยประกาศใหโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ

ตอสิง่แวดลอมจํานวน 22 ประเภท ใหจัดทํารายงาน EIA เสนอตอ สผ. 

 3) การจัดทําผังเมือง ซึ่งมีหลายระดับ ไดแก ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค และผังเฉพาะพื้นที่ 

หรือผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 

 การนํา SEA มาใชจะไมทดแทนหรือลดทอนความสําคัญของเคร่ืองมืออ่ืน  แตจะชวยอุด

ชองวางที่ยังมีอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงใหเกิดการบูรณาการระหวางมิติ

สิ่งแวดลอม กับมิติเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในระดับมหัพภาค เพื่อใหเกิดการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

 

ข้ันตอนการประเมิน สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  มีข้ันตอนท่ีสําคัญแบงเปน  6 ข้ันตอน

ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เปนการสรางความเขาใจในธรรมชาติและความตองการของนโยบายแผนงาน  

หรือโปรแกรม  ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของ  SEA เนื่องจากการสรางความเขาใจในความตองการ  และ

ธรรมชาติของวัตถุประสงคของนโยบาย  แผนงาน หรือโปรแกรมน้ันจะเปนการกาํหนดวิธกีารและ

เทคนิคของ SEA ที่จะนํามาใชกับนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรมน้ันๆ 

ขั้นตอนที่  2 การออกแบบกระบวนการและวิธีการของ  SEA โดยขัน้ตอนน้ีจะเปนการ

ออกแบบหรือเลอืกวิธกีารของ SEA ใหเหมาะสมกับกลไกการตัดสินใจ และกรอบเวลาของนโยบาย 
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แผนงาน และโปรแกรม รวมไปถงึการกาํหนดตัวชีว้ดั (Indicators) หลักเกณฑ (Criteria) และวิธกีาร

ในการประเมิน (Methodologies) ที่จะตองมีการกําหนดอยางเหมาะสมดวย 

ขั้นตอนที่ 3 การกลั่นกรองและกําหนดขอบเขต  (Screening and Scoping) ของ SEA มี

วัตถุประสงคหลักของการกลั่นกรองคือ จะเปนการตรวจสอบพื้นที่หรือประเด็นของนโยบาย

แผนงาน หรือโปรแกรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม  สมรรถนะหรือความสามารถในการรองรับและ

ความยั่งยืนของการพัฒนาในลักษณะใด  ทั้งน้ีเพื่อความจําเปนที่จะตองมีการศึกษา SEAในระดับ

นโยบาย  แผนงาน  หรือโปรแกรมน้ันๆในขณะที่การกําหนดขอบเขตน้ันจะเปนเคร่ืองมือที่ชวย

จําแนกประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่จะตองประเมินผลกระทบรวมถึงระดับรายละเอียดและชนิดของ

วิธีการที่ใชในการศึกษา SEA ในแตละขัน้ตอนการศกึษา 

ขั้นตอนที่  4 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอเสนอทางเลือก  ซึ่งประกอบดวย

ขั้นตอน ไดแก 

1) การศึกษาที่มาและขอมูลพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของเปนการศึกษาสถานภาพของ

สิง่แวดลอม  ซึ่งจะบอกใหทราบถึงสถานภาพปจจุบันของสิ่งแวดลอม  และศักยภาพของพื้นที่ที่

สามารถรองรับการพัฒนาได  นอกจากนี้ยังสามารถบอกไดวาพื้นที่ใดบางที่ควรจะกันออกจากการ

พฒันา อันเน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีความออนไหวในการเกิดผลกระทบ  หรือเปนพื้นที่ที่ควรคาแกการ

อนุรักษได 

2) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและความเชื่อมโยงในขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบและ

ศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรมที่สรางผลกระทบสิ่งแวดลอมและผูที่ไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม  

รวมไปถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมไปสูกิจกรรมในนโยบาย แผนงานโปรแกรมหรือรายสาขาอ่ืน  

3) การตรวจสอบและประเมินทางเลือกที่เปนไปไดในการประเมินทางเลือกนั้น  ขอมูลทาง

สิ่งแวดลอมของแตละทางเลือกจะถูกนํามาสรางภาพฉาย  (Scenarios) รวมถึงทางเลือกที่เปน  Worst-

case และทางเลือกที่ไมทําอะไรเลย (do-nothing) ดวย สําหรับทางเลือกที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนไป

ไมไดหรือไมสามารถยอมรับไดจะถูกตัดออกไปนอกจากน้ี  ในกรณีทางเลือกที่พิจารณากอใหเกิด

ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของนโยบาย  

แผนงาน  หรือโปรแกรมอาจเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลด /หลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะ

เกดิขึน้ได 

ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจสอบและประเมินทางเลือก  ซึ่งภายหลังจากไดพิจารณาและเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุดแลว  ควรทําการประเมินและกําหนดมาตรการในการปองกันแกไขผลกระทบ

สิง่แวดลอม 
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ข้ันตอนท่ี  6 การติดตามตรวจสอบเปนขั้นตอนที่มีวัตถุประสงคในการตรวจสอบ

สมมติฐาน และมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่วางไว และหากพบวาไมเปนไปตาม

สมมติฐานและมาตรการ  ก็สามารถกําหนดมาตรการเพิ่มเติมได  นอกจากนี้ระบบการติดตาม

ตรวจสอบยังอนุญาตใหมีการตรวจสอบยอนกลับในกลยุทธระดับที่สูงขึ้น  เพื่อทําการปรับปรุงและ

แกไขกลยุทธน้ันๆ ใหเกิดการพัฒนาโดยดูแลดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข้ันตอนท่ี 7 การปฏิสัมพันธกับผูมีสวนเกี่ยวของโดยที่เจาของโครงการควรเปดโอกาสให

ประชาชน  ชุมชน และหนวยงาน /องคกรที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมมีสวนรวมเสนอความเห็นเพื่อ

แกไขและปรับปรุง  SEA ใหมีคุณภาพ  ถูกตอง และมีความเที่ยงตรงทั้งในชวงตน  (ขั้นตอนที่1 - 3) 

กอนมีการศึกษา  SEA และในขัน้ตอนการศกึษา  (ขั้นตอนที่ 4 - 6) เพื่อใหการดําเนินการในขั้นตอน

ตางๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการเปดโอกาสใหมสีวนรวมน้ีควรจะดําเนินการในทกุ

ขัน้ตอนของ SEA เทาที่จะเปนไปไดโดยกําหนดระดับของการมีสวนรวมตามความจําเปน 

จากแนวคิดดานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) สามารถนํามาเปน

แนวทางในการศึกษาผลกระทบที่เกิดตอชุมชนดานการพฒันานโยบายแผน แผนงาน และโครงการ

ขนาดใหญ ที่เกิดจาก การกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน  เพื่อดําเนินการกอนถงึขัน้ตอนการ

พฒันา และจะชวยชี้ใหเห็นถงึนโยบาย แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ลักษณะใด เหมาะสมกับ

พื้นที่ ชุมชนใน การพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อใหทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียไดเขามาเจรจาถกเถียงใน

ประเด็นตางๆ โดยเฉพาะผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการกอสรางอาคารสูง  

จากการศึกษาแนวคิดดังกลาวขางตนนํามาเปนหลักการ วิธีการหรือขั้นตอนการประเมินใช

เปนตัวแปรในการ พิจารณาผลกระทบ ที่มีตอสุขภาพ สังคม สิ่งแวดลอม และวิเคราะหสภาพ ความ

รุนแรงจากการ กอสรางอาคารสูงในชุมชนและ เลือกมาตรการที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพื่อที่จะ

ศึกษามาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบทางลบทั้งดานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณคา

การใชประโยชนของมนุษย  และคุณภาพชีวิตที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของ

ชุมชนและเสนอ แกเทศบาลหรือหนวยงาน ที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการ ปองกัน

ความขัดแยงของการใชทรัพยากร ที่เกิดขึ้น จากการกอสรางอาคารสูงที่ไรระเบียบ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมตอไป 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดคนควาและอางอิงจากงานวิจัยที่มีความสอดคลอง

ไดดังน้ี 

2.5.1 งานวิจัยดานสุขภาพ   

ดวงจันทร  อาภาวัชรุตม , 2546 โครงการวิจยัเร่ือง  “อาคารสูง  ผลกระทบตอสุขภาพและ

อนาคตของเมืองเชียงใหม ” วาการเกิดขึ้นของอาคารสูงบริเวณซอยวัดอุโมงค  ต.สเุทพ ซึ่งเปนพื้นที่

เชงิดอยสเุทพ สงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเดิมหลายดาน ไดแก 

1) ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยที่เกิดจากอาคารสูงบดบังทิศทางของแสงแดดและขวาง

กั้นการเคลื่อนที่ของกระแสลม เกิดหมอกควันพิษ นอกจากน้ันอาคารสูงยังขวางกั้นไมใหรังสีความ

รอนจากพื้นดินกระจายออกไปสูบรรยากาศ เมื่ออากาศรอนขึ้นจะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ

โดยรวม  

2) ปญหาที่เกิดจากผูอยูอาศัยในอาคารสูงซึ่งสวนใหญเปนผูเชาอาศัยชั่วคราวประพฤติ

ปฏิบัติตัวไมเหมาะสม 

3) ปญหาความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยและผลกระทบตอความเปนสวนตัวของผูอยูอาศัย

เดิม เน่ืองจากผูที่อยูอาคารสูงสามารถมองเห็นพฤติกรรมของผูที่อยูตํ่ากวาไดโดยงาย 

4) ปญหาผลกระทบจากภาวะทางฝุนละอองจากรถขนวัสดุ รวมทั้งปญหาเสียงดังรบกวน 

5) ปญหาที่เกิดขึ้นในชวงการกอสราง  ไดแก  ถนนชาํรุด  เศษวัสดุตกใสบนถนนและ

หลังคาบานที่อยูใกลเคียงอาคารสูง  เกิดอุบัติเหตุจากการขนวัสดุและการกอสราง  นอกจากน้ัน

ประชาชนยังถูกรบกวนจากปญหาตางๆขณะกอสราง ไดแก ความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม

สรางความเสียหายแกบานเรือน 

 

พงศเทพ วิวรรธนะเดช  และคณะ, 2545 ไดทําการศึกษาเร่ือง  “การประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม” ผลการศึกษาระบุวา  ผลการประเมินสุขภาพแบงเปน  4 ดาน

ซึ่งมีผลดังน้ี 

1) ผลกระทบทางดานสุขภาพกาย  มีผูเห็นดวยถึง  42% วาไดรับผลกระทบดานระบบ

ทางเดินหายใจ  17.4% มีปญหาโรคความดันโลหิตสูง  13.3% มีปญหาโรคหัวใจ  และ 56% ไมเห็น

ดวยวาอาคารสูงทําใหไดรับอากาศบริสุทธิ์  เพราะสภาพภูมิประเทศของเชียงใหมเปนแองกระทะ

เมื่อมีตึกสูงทําใหกีดขวางการถายเทอากาศ ทําใหอุณหภูมิในเมืองเชียงใหมสูงขึ้น และสงผลกระทบ

ตอสุขภาพกายตามมา 
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2) ผลกระทบทางดานสุขภาพจิตตัวชี้วัดที่สําคัญไดแก 80.1% มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ

เกดิแผนดินไหว  73.7% มีความรูสึกหงุดหงิดจากการจราจรติดขัดเนื่องจากอาคารสูงไมมีที่จอดรถ  

67% รูสึกสูญเสียความเปนสวนตัวเมื่อมีอาคารสูงอยูใกล  และ 86% หงุดหงิดจากเหตุรําคาญใจดาน

สิง่แวดลอมไดแก ขยะ เสยีง ฝุนละออง  อากาศ นํ้าในระหวางและหลงัการกอสราง  โดยปญหา

สุขภาพจิตเกิดนอกจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป  สาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงคือ  จากเหตุรําคาญ

ใจตางๆ เพราะไมมีมาตรการควบคุมการสรางอาคารสูงในเมืองเชียงใหม 

3) ผลกระทบทางดานสุขภาพสังคมพบวา  58.3% เห็นดวยวาการกอสรางอาคารสูงมัก

กอใหเกดิความขดัแยงในหลายดานเชน  ที่ดิน การจราจร  69.3% ความสัมพันธระหวางกันของผูอยู

อาศัยในอาคารสูงและผูท่ีอยูรอบๆอาคารลดนอยลง  61.7% เห็นดวยวาอาคารสงูเปนแหลง

อาชญากรรมและแหลงมั่วสุม  และ 69.5% ไมเห็นดวยวาการอยูรวมกันในอาคารสูงทําใหรูสึก

อบอุนปลอดภัย 

4) ผลกระทบดานสุขภาพจิตใจตัวชี้วัดที่สําคัญไดแก  ผูตอบแบบสอบถาม  75% เห็นดวยวา

รูสึกเสียคุณคาทางจิตใจเพราะทัศนียภาพของพระธาตุดอยสุเทพ  แมนํ้าปง ถูกบดบัง 75.8%เห็นดวย

วารูสึกเสียคุณคาทางจิตใจเพราะภูมิทัศนทางธรรมชาติถูกบดบัง  78.8% เห็นดวยวารูสึกเสียคุณคา

ทางจิตใจเพราะความเปนเมืองประวัติศาสตรลานนาถูกทําลายโดยคณะวิจัยไดนําเสนอทางออกคือ  

1.ควรมีการกําหนดขอบเขตการกอสรางอาคารสูง  2.ควรมีการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายดาน

อาคารสูงและมาตรการการบังคับใชกฎหมายใหเขมงวด  และ 3.ควรจัดใหมกีารวางแผนในดานการ

ผังเมืองในระยะยาว 

 งานวิจัยเหลาน้ีชี้ใหเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชนมีผลกระทบตอสุขภาพกาย

และจิตของประชาชนผูท่ีอาศัยอยูรอบอาคารสูงทั้งชวงที่มีการกอสรางและหลังกอสราง  สงผล

กระทบตอ สุขภาพของ ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน ด้ังเดิมหลายดาน  การแกไขปญหาจําเปนที่

จะตองศึกษาแนวทางการลดผลกระทบดานสุขภาพในอนาคตของผูที่อาศัยอยูรอบอาคารสูงในพื้นที่

ชุมชนรวมกับหนวยงานรัฐในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตอสุขภาพของประชาชน 

 

2.5.2 งานวิจัยดานการเมืองและการปกครอง 

ธเนศวร เจริญเมอืง , 2550 อาจารยประจําภาควิชาการเมืองและการปกครองทองถิ่น  คณะ

รัฐศาสตร ม.เชียงใหม ต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานของ  อบต. สเุทพ กลาวถึง กรณี

ปญหาอาคารสูงที่ผุดขึ้นหลายแหง จนสงผลใหเกดิปญหารถติดในซอย ทอระบายน้ําประปาพัง ฯลฯ 

ดังน้ี 
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1) สมาชิกและผูนําในองคกรปกครองทองถิ่นที่มีคุณภาพในทางวิชาการ  แตทําไมจึงปลอย

ใหเหตุการณแบบน้ีเกิดขึ้น 

2) การขออนุญาตกอสรางในแตละคร้ัง  เจาของที่ตองไปวาจางสถาปนิกเพื่อออกแบบ

แปลนการสรางอาคารกอน  หลังจากนั้นจึงเปนหนาที่ของวิศวกรในการวางแผนการกอสราง  

อยางไรก็ตามสถาปนิก  และวิศวกร  ในฐานะผูออกแบบแปลน  และผูวางแผนกอสรางควรคํานึงถึง

วาพืน้ทีข่นาดไหนควรสรางอะไรดวย ไมควรหลับหูหลับตาสรางเพราะเห็นวาเปนรายได รวมไปถึง

ผูมีอํานาจในการเซ็นตอนุมัติใหสรางดวย 

3) เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจากการสรางตึกสูงโดยประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนไดแสดง

ทาทีตอปญหาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แตไมมีการดําเนินการอะไร  แตหนวยงานทีด่แูล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  คือจังหวัดและกรมโยธาธิการจังหวัด เมื่อเห็นวาผูบริหารอบต .ไมดีก็

สามารถที่จะเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยใหปลดออกจากตําแหนงหนาที่ได 

4) จากการเตรียมออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยจะขยายการรับนักศึกษา

เพิ่มปละ 4,000 เปน 6,000 คน น้ัน เปนการชี้ใหเห็นถึงการลนทะลักของคนที่จะเขามาพักอาศัยใน

บริเวณแถบมหาวิทยาลัยเชียงใหมน้ี  ดังน้ันซอยวัดอุโมงคก็เปนพื้นที่เปาหมายหน่ึงที่จะมีการสราง

ตึกขึน้มาอีกหลายแหงสนองการเพิม่จํานวนคนดวย  และเชื่อวาจะมีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการ

เซ็นตใบอนุญาตกอสรางเปนจํานวนมหาศาล 

รายงานการศึกษาเร่ือง การขยายตัวของเมืองเชียงใหมในภาคเหนือ กรณีศึกษาการบริหาร

ของเมืองเชียงใหม , 2540 กลาวถึง นโยบายของรัฐที่หันไปมุงพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองใน

ตางจังหวัดเพื่อสกัดกั้นประชาชนในตางจังหวัดมิใหอพยพเขาไปอยูในกรุงเทพฯมากเกินไป ความ

เจริญทุกๆดานในภาคเหนือไดมากระจุกตัวอยูที่เมืองเชียงใหม และกลาวถึงภาวะการรวมศูนย

อํานาจแบบกระจายและขาดความเปนเอกภาพของระบบการบริหารราชการของไทย 

งานวิจัยเหลาน้ีจึงชี้ใหเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชนเกิดจากการบริหารแบบ

รวมศูนยที่ขาดแนวทางการดูแล และใหอํานาจการควบคุมอาคารสูงอยางมีประสิทธิภาพแก

หนวยงานเทศบาลทองถิ่น รวมถงึ นโยบายของรัฐที่มุงพัฒนา ความเจริญ แกเมืองหลัก  ทําใหเกิด

ปญหาในหลายดานตามมา 

 

2.5.3 งานวิจัยดานการวางผังเมือง 

รวี   หาญเผชิญ ซึ่งเขียนเสร็จในป พ.ศ. 2536 นอกจากรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับอาคารสูง

ในเมืองเชียงใหมแลว  ยังไดรวบรวมโครงการตางๆ  ที่เปนอาคารสูง  โดยแยกกิจกรรม  จํานวนชัน้ 

และแยกตามพืน้ที่ โดยแบงพัฒนาการของอาคารสูงเปน 3 ชวง คือ ยุคแรกต้ังแต  พ.ศ. 2504 ถึง 2510 
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ยุคกลางของอาคารสูงชวง  พ.ศ. 2511–2529 และยุคแหงอาคารสูงต้ังแต  พ.ศ. 2530–2535 (ปที่

ทําการศึกษา ) รวมมีอาคารสูงที่สรางเสร็จในป  พ.ศ. 2535 จํานวน 103 อาคาร กําลังกอสราง  26 

อาคาร รวม 129 อาคาร และจากขอมูลสถิติการยื่นขอใบอนุญาตกอสรางอาคารสูงและที่ไดรับ

อนุญาตไปแลว  รวีคาดวาจะมีอาคารสูงเกิดขึ้นอีก  54 อาคาร ในดานการศึกษาผลกระทบในแง 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมเมอืง รวี แบงเปนสภาพแวดลอมทางจิตใจ ไดแก จินตภาพเมือง  

(city image) การรับรูภายในเมือง  (urban perception) มโนภาพเมือง  (urban identity) ภูมิทัศนเมือง  

(urban landscape) และผลกระทบตอการสัญจรของเมืองทั้ง  ในระดับยานและเมอืง  ผลกระทบตอ

ระบบการระบายน้ําสาธารณะ ระบบการใหบริการน้ําประปา ระบบพลังงานไฟฟา ระบบการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย และระบบสังคมเมือโดยเฉพาะอยางยิ่ง พบวา เกิดผลกระทบตอความเปนสวนตัวของผู

อยูอาศัยเดิม เน่ืองจากผูที่อยูในอาคารสูงสามารถมองเห็นพฤติกรรมของผูที่อยูในอาคารที่ตํ่ากวาได

โดยงาย นอกจากนั้น ประชาชนยังถูกรบกวนจากปญหาตางๆ  ขณะกอสรางอาคารสูงไดแก ความ

สั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มสรางความเสียหายแกอาคารบานเรือน  ผลกระทบจากภาวะทางฝุน

ละอองจากรถขนวัสดุ  รวมทั้งเสียงดังและความพลุกพลานของรถเหลานั้น  และกระบวนการ

กอสราง  หลังการกอสรางเสร็จ อาคารสูงยังสรางเงามืดใหแกอาคารขางเคียงตามแตทิศทางที่ต้ัง  

และบังทิศทางลมที่ประชาชนมีสิทธิไดรับ (รวี  หาญเผชิญ, 2536) 

รวี หาญเผชญิ , 2536 ไดเสนอแนวทางสองแนวทางเพื่อการควบคุมการกอสรางอาคารสูง

ในเมืองเชียงใหม โดยกําหนดเปนโซนที่อนุญาตสรางความสูงไดในระดับความสูงตางๆ กัน  

โครงการที่จัดทําในป  พ.ศ. 2537 คือ โครงการวางแผนการจัดการและอนุรักษเมืองเกา

เชียงใหม ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับคณะสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ

ศาสตร และสถาบัน ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดทําโดยไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  วัตถุประสงคเพื่อจัดทํานโยบายและขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม  พื้นที่ศึกษา

ครอบคลุมเขตเทศบาลและตําบลสุเทพ ซึ่งมีการกอสรางอาคารสูงมากตามบริเวณเชิงดอย โครงการ

น้ีแบงพื้นที่เพื่อการควบคุมออกเปน  4 เขต คือ เขตที่ 1 อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อศิลปกรรมในและ

รอบๆ เขตกําแพงเมือง  เขตที่ 2 เขตอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อศิลปกรรมในเวียงกุมกาม  เขตที่ 3 เขต

อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อธรรมชาติและศิลปกรรม  และเขตที่  4 เขตอนุรักษสิ่งแวดลอมแนวฝงลํานํ้า

ปง ซึ่งแตละเขตกําหนดความสูงของอาคารได  นอกจากน้ียั้งมีการเสนอวิธีคํานวณมุมเปดถนน  เพื่อ

การเปดพื้น ที่โลงของถนน (สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2537) 
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ขอดีของโครงการนี้  คือ การคลุมพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม  โดยเฉพาะบริเวณ

ริมดอยสุเทพซึ่งมีการกอสรางอาคารสูงมาก  ขอเสียคือ  ขาดมาตรการในการบังคับใชที่จะสามารถ

ปฏิบัติไดจริง  นอกจากนี้การทํางานก็ทําโดยคณะทํางานจากภายนอก  ขาดการมีสวนรวมอยาง

แทจริงจากประชาชน และขาดการประสานกับองคการปกครองทองถิ่น จึงไมมีผลในทางปฏิบัติ 

ตัวอยางของเมืองในประเทศอุตสาหกรรม  จะมีการกําหนดพื้นที่อนุรักษเพื่อการเก็บรักษา

พื้นที่เมืองเกาอยางเขมขน  โดยหามไมใหดําเนินกิจกรรมบางประเภทที่ขัดตอการอนุรักษเมืองเกา  

ไดแก หางสรรพสินคาขนาดใหญ  ดิสโกเท็คและสถานเริงรมยตางๆ  หามสรางอาคารสูงและอาคาร

ที่มีรูปทรงและสีที่ไมกลมกลืนกับสภาพเมืองเกา ในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนา

สมัยใหม ซึ่งอนุญาตใหสรางอาคารรูปทรงสมัยใหมที่เปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  เพือ่ให

นักลงทุนมีทางเลือกไมกอใหเกิดความกดดันในพื้นที่เมืองเกาซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรักษาเปน

พื้นที่อนุรักษ แตทั้งนี้ก็แลวแตขีดจํากัดทางภูมิศาสตรและระบบนิเวศที่จะสามารถรองรับการเติบโต

ของเมอืง และบริบททางสังคมของแตละเมืองในแตละประเทศ 

กรณีเมืองเกียวโตซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของประเทศญ่ีปุน  มีการกําหนดพื้นที่หลายแหงที่

หามสรางอาคารสูงและอาคารรูปทรงที่ไมเขากับสภาพแวดลอมของเมืองที่มีอยูเดิมไดแก  พื้นที่หาม

สรางอาคารสูงในเขตนิชิจิน  (Nishijin) ซึ่งเปนเขตเมืองเกายานทอผา  หามสรางอาคารสูงในเขตที่

ตองการเก็บรักษาทิวทัศนเขตอะราชิยามา (Arashiyama) ฯลฯ และมีการกําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนา

ใหมหรือเมืองใหมในบริเวณที่หางไกลจากศูนยกลางเมืองเดิม  2 แหงคอื เมืองใหมไดโกะ  (Daigo 

Newtown) และเมืองใหมราคุไซ (Rakusai Newtown)  

กรณีของนครปารีสซึ่งตองการเก็บรักษาพื้นที่เมืองเดิมที่เต็มไปดวยอาคารสมัยต้ังแต

ศตวรรษที่ 17 เร่ือยมาจนถึงตนศตวรรษที่  20 เมื่อมีความกดดันในการใชพื้นที่มากขึ้นจึงมีการสราง

เมืองใหมอยูชานกรุงปารีส  ชือ่ลาเดอฟองส  (La Defense) เพื่อใหอาคารสมัยใหมและอาคารสูง  

รวมทั้งอาคารที่ออกแบบรูปทรงสมัยใหมที่จะขัดแยงกับการอนุรักษใหสามารถกอสรางไดในพื้นที่

เมืองใหม อยางไรก็ดีในแตละเมืองไมจําเปนตองกําหนดพื้นที่เมืองใหมเพื่อใหสามารถสรางอาคาร

สูงก็ได เพราะโดยสภาพภูมิประเทศอาจมีขีดจํากัดที่ไมควรอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารสูงเลยก็

ได ไดแก เมอืงอินเทอลาเคน  (Interlaken) ในประเทศสวิสตเซอรแลนด  เมอืงอานซี่  (Annency) ใน

ประเทศฝร่ังเศส  เมืองบรูช (Brugges) ในประเทศเบลเยี่ยม  หรือเมอืงไฟรบวก  (Freiburg) ใน

สาธารณรัฐเยอรมนันี  ลวนเปนเมืองเกาที่มีประวัติศาสตรยาวนาน  มีสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจํานวน

มากหลงเหลอือยู โดยเฉพาะอยางยิ่งมีภูมิประเทศโดยรอบที่สวยงาม  และฐานเศรษฐกิจหลักมาจาก

การทองเที่ยวที่ผูไปเยือนตองการไปสัมผัสเมืองเกาที่สวยงามดวยอาคารสมัยเกา  และรํ่ารวยดวย

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
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งานวิจัยดังกลาวขางตนจึงชี้ใหเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชนเกิดจากการขาด

แนวทางการ วางผังเมือง เพื่อการกาํหนด เปนพื้นที่ เขตอนุรักษ ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

เกดิผลกระทบในแง เศรษฐกิจ  สังคม และสภาพแวดลอม  ภูมิทัศนเมืองโดยรวมของชุมชนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ขอเสนอสําหรับ แนวทางเพื่อการควบคุมการกอสรางอาคารสูงในเมืองเชียงใหม  

จําเปนที่จะตอง กําหนดเปนโซนที่อนุญาตสรางความสูงไดในระดับความสูง ที่เหมาะสมกับสภาพ

บริบทของชุมชน 

 

2.5.4 งานวิจัยดานสังคม  

ศิริพร รือเรือง , 2553 ศึกษาเร่ือง  การบริหารจัดการดานการจราจรและขนสงในเขตเมือง

เชียงใหม  พบวา 1) ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหนโยบายดานการจราจรและขนสงของจังหวัด

เชียงใหมไมประสบความ เนื่องจากขอจํากัดของลักษณะภายในหนวยงาน โครงสรางองคกร 

ขอจํากัดของงบประมาณ การขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากรัฐบาล อีกทั้งเกิดการ

แทรกแซงทางการเมืองในการดําเนินโครงการสําคัญตางๆ จึงทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติไม

ประสบความสําเร็จเทาที่ควร  2) การแกไขปญหาการบริหารจัดการในระยาว ควรใหมีการจัดต้ัง

หนวยงานกลางที่มีอํานาจบริหารจัดการระบบการจราจรและขนสงในเขตเมืองเมืองเชียงใหมขึ้นมา

เฉพาะกิจ โดยรวบรวมหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจราจรทั้งระบบมาไวในหนวยงาน

เดียวเพื่อใหเกิดเอกภาพในการดําเนินงาน เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ ลดความความซ้ําซอน

ของการดําเนินงาน โดยรัฐบาลพิจารณาออกระเบียบกฎหมายมารองรับโครงสรางและบทบาท

อํานาจหนาที่ รวมทั้งบุคลากรและงบประมาณ 

วันเพ็ญ กันทา , 2547 ศึกษาเร่ือง การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่สาธารณะของเมือง

เชียงใหม พบวา สถานการณปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหมไดแก พื้นที่

สาธารณะ เสนทางสัญจรหรือทางเดินเทา ลําคลองหรือคลองซอย  (ลาํเหมอืง) พื้นที่สุสาน พื้นที่

โบราณสถาน และเสนทางจราจร มีปญหาถูกบุกรุกจากกลุมบุคคลตางๆ  ทั้งผูอาศัยในเขตเทศบาล

นครเชียงใหมและผูท่ีมาจากตางถิ่นเพื่อประกอบอาชีพในเมือง การบุกรุกทั้งหมดเกิดจากสาเหตุการ

ขาดจิตสํานึกผูบุกรุก และการขาดความรับผิดชอบของหนวยงานราชการเปนสําคัญ ผลการบุกรุกทํา

ใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและการสูญเสียคุณคาของพื้นที่สาธารณะ การบุกรุกไดสงผลกระทบ

กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกลเคียง และสงผลกระทบตอโครงการ

เมืองเชียงใหมนาอยู 

มนูญ เจนพจนสนุทร 1, 2547 ศึกษาเร่ืองการพัฒนาโครงการเพื่อการพาณิชยขนาดใหญใน

เขตเมือง จากการศึกษา พบวา รัฐบาลยังไมมีขอบังคับใหผูพัฒนาโครงการตองศึกษาผลกระทบดาน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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การจราจรกอนอนุญาตใหกอสราง  และพบวาการศึกษาผลกระทบดานการจราจรที่ผานมายังไมมี

รูปแบบที่เปนมาตรฐาน ผลกระทบที่เกิดดานจราจร คือ 1) ปริมาณรถยนตมีมากเมื่อเทียบกับความจุ

ถนน 2) การกีดขวางการจราจรของรถยนตที่เขา-ออกโครงการ 3) การกีดขวางการจราจรของรถ

โดยสารสาธารณะที่จอดรับสงผูโดยสาร 4) การกีดขวางการจราจรของคนขามถนน 5) การกีดขวาง

ทางเดินเทาของรถจักรยานยนตรับจางที่จอดบนบาทวิถี 6) การกีดขวางทางเดินเทาของรานคา หาบ

เรแผงลอยบนบาทวิถี 7) อุบัติเหตุจากการชะลอตัวของรถยนตที่เขา-ออกโครงการ 8) อุบัติเหตุของ

คนเดินเทาที่ขามถนน 9) อุบัติเหตุของคนขึ้น-ลงรถโดยสารสาธารณะบนถนน 

งานวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองเหลาน้ีจึงชี้ใหเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชนทําใหเกิด

ปญหาการบริหารควบคุมการจราจรทั้งในดาน อุปสรรค ของนโยบายควบคุมการจราจรที่ขาด

ประสิทธิภาพ การกีดขวางทางสัญจรหลัก การควบคุมความหนาแนนของการจราจร รวมถึง ปญหา

การบุกรุก พื้นที่สาธารณะ จากกลุมบุคคล ผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ชุมชน เกิดผลกระทบทาง

มลพิษทั้งทางบกและทางน้ํา  หนวยงานราชการ จําเปนที่จะตองแสดงความรับผิดชอบเขามาแกไข

ปญหาเหลาน้ีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน 

  

2.5.5 งานวิจัยดานสิง่แวดลอม 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  (ป2554) จากรายงานวิเคราะหสถานการณคุณภาพน้ําในป

2554 พบวา สภาพแมนํ้าปง  โดยทั่วไปนํ้ามีสีนํ้าตาล  มีความลึกประมาณ  0.3-4.0 เมตร จากการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าแมปงพบวาอยูในเกณฑพอใชถึงเสื่อมโทรม ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มีคาอยู

ในชวง 4.3-6.2 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดีมีคาอยูในชวง 0.23-1.04 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมโค

ลิฟอรมมีคาอยูในชวง 8 ,000-11,000 MPN/100 ml และกลุมฟคัลโคลิฟอรมมีคาอยูในชวง 1 ,300-

2,300 MPN/100 สามารถใชประโยชนเพื่ออุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ 

พยับ แจมหมอ , 2550 ศึกษาเร่ือง  การแกไขปญหาน้ําทวมหมูบานอุโมงค อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม พบวา ตําบลสุเทพมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบเชิงเขา อยูใกลกับสถานที่ราชการ 

สถานศึกษา และแหลงที่อยูอาศัย ทําใหการขยายตัวของชุมชนในตําบลสุเทพเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยูประสบปญหาการรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยเฉพาะระบบ

ระบายน้ํา จนทําใหเกิดปญหาการรองรับการหลากของน้ําไมทันจนทําใหเกิดปญหาน้ําทวมรุนแรง

ในหลายพื้นที่ชุมชน สาเหตุของเกิดจากการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินที่ออกโดยไมชอบดวย

กฎหมาย ทําใหเกิดการบุกรุกที่สาธารณะ  มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของหนวยงานราชการที่

รับผิดชอบทําการออกเอกสิทธิ์โดยมิชอบ และไมไดคํานึงถึงการรักษาแนวเขตลําเหมืองสาธารณะ

ของชุมชน 
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สาคร ไชยอํามาตย , 2547 ศึกษาเร่ือง การจัดการปญหามลภาวะทางอากาศในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม พบวา ปญหามลภาวะทางอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในระดับความรุนแรง

ของปญหา พบวา ฝุนละอองขนาดเล็กมีปริมาณเกินคามาตรฐานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้พบวา

ภูมิลําเนาเดิมที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางประเมินระดับความรุนแรงสาเหตุของปญหาตางกัน 

โดยสาเหตุของปญหามาจาก การจราจรติดขัดในชั่วโมงเรงดวน การกอสราง การเผาขยะ การเผาศพ

และรานอาหาร 

อลงกรณ ชาไชย, 2552 ศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบระหวางการ

กอสราง แกผูอาศัยขางเคียงอาคารที่กอสรางในโรงพยาบาลรัฐ พบวา ปญหาระหวางการกอสรางที่

สงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอผูที่ใชสอยขางเคียงมากที่สุดคือ เร่ืองเสียงรบกวนจากการกอสราง 

รองลงมาคือเร่ืองแรงสั่นสะเทือน และฝุนละออง ตามลําดับ ปญหาดังกลาวสามารถทําการปองกัน

หรือบรรเทาใหลดลงได แตก็ไมไดรับการปฏิบัติเทาที่ควร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปน้ี 1) สถาน

ที่ต้ัง 2) ระยะเวลากอสราง 3) งบประมาณ 4) กฎหมาย 5) รูปแบบอาคาร 6) วิธีในการกอสราง 7) 

อาคารใกลเคียง ปจจัยทั้งหมดน้ีขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูมีสวนเกี่ยวของในงานกอสราง วามี

เกณฑในการพิจารณาเกี่ยวกับปจจัยตางๆโดยคํานึงถึงเร่ืองใดเปนสําคัญในการตัดสินใจ 

อลงกรณ ชาไชย ไดเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ระหวางการกอสราง สามารถทําไดในแตละขั้นเวลาของโครงการ คือ 1) การจัดใหมีการราง

แผนงานกอสรางระยะยาว 2) การจัดเตรียมบุคลากร 3) การจัดเตรียมงบประมาณ 4) การจัดทํา

ขอกําหนดของผูวาจาง 5) การใหความสําคัญตอการคัดเลือกผูกอสราง 6) การเก็บสถิติดาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ไมตรี สุทธจิตต์ิ , 2543 ศึกษาเร่ือง มลพิษในอากาศเมืองเชียงใหมและคุณภาพชีวิต ,ใน

เชียงใหมกาวสูศตวรรษที่ 21 กลาวถึง ฝุนละอองที่มีโปลีซัยคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน ( PAH)  

ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่ปนเปอนในอากาศเชียงใหม สารนี้เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมีอันเกิดจาก

การเผาไหมอยางไมสมบูรณของเชื้อเพลิงทุกชนิด ไดแก ถานหิน นํ้ามัน กาซ และสารอินทรีย พบ

มากในควันหรือไอเสียทุกชนิดจากการจราจรในเมืองเชียงใหม ยิ่งมีการเผาสิ่งตางๆ  และการใช

เคร่ืองยนตในเชียงใหมมากเทาใด ก็จะมีสารเหลานี้ปนเปอนในอากาศเชียงใหมมากเทานั้น ผูที่

ไดรับผลกระทบโดยตรงจากมลภาวะทางอากาศจากการจราจรคือ ตํารวจจราจร และแมคาหรือ

เจาของรานคาที่อยูใกลกับแหลงกําเนิดมลพิษ  

งานวิจัยขางตนจึงชี้ใหเห็นวา งานวิจัยดานสิ่งแวดลอมจัดเปนแนวทางที่สําคัญทางหน่ึงใน

การวิเคราะหถึงผลกระทบจากกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชน ทั้งทางดาน กายภาพ ชีวภาพ  และ

มลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน  การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมจากการสรางอาคารสูง ที่ขาด
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การควบคุมทั้ง สิ่งกอสรางแบบชั่วคราวและถาวร  อาจสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของผูที่

อาศัยในชุมชนรวมถึงสภาพปญหาความรุนแรงของการ เกิดภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในแตละคร้ัง  

หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนที่จะตองสรางแนวทาง การแกปญหา หรือจัดทําแผนเฝาระวังปญหาที่

อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 

 

2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

ปจจัยของอาคารสงูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนทางสังคม 

1. ดานทรัพยากรกายภาพ   เปนการศึกษาถึง

สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ไดัรับผลกระทบทาง

สังคมที่อยูรอบ  ๆ ตัวในสังคม  ไดแก ดิน น้ํา แสง

สวาง อากาศ เสียง  

2. ดานทรัพยากรชีวภาพ  หรือนิเวศวิทยา  เปน

การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทาง

ชีวภาพในสังคมไดแก คน  ปาไม สัตวปา สัตวน้ํา 

ความหลากหลายทางชวีภาพ   

3. ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย เปน

การศึกษาประเมินถึงการใชประโยชนไดแก การ

ใชประโยชนจากที่ดิน  การกอสรางอาคารสูง  

ระบบสาธารณูปโภค การจราจร 

4. ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต เปนการศึกษาถึง

ผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดตอ  คณุภาพชวีติของ

ประชากร  ไดแก การต้ังถิ่นฐาน  การเติบโตของ

ชุมชนองคกรชุมชน  ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

5. ดานสุขภาพ เปนการศึกษาถึงผลกระทบทาง

สุขภาพไดแก สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 

 

บริบทชุมชน

และการ

เปลี่ยนแปลง 

ทางดาน

เศรษฐกิจ 

สังคม สุขภาพ

  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน 

1. ผลกระทบดานสุขภาพ ไดแก 

แผนงานนโยบายดานสุขภาพ  

สภาพจิตใจที่ออนลา  สุขภาพจิต

เสื่อมโทรม ความวิตกกังวล  ภาวะ

ความแปรปรวนทางกายและจิตใจ  

การขาดความเปนสวนตัว ปญหา

ความเครียด โรคและความผิดปกติ

ตางๆ 

2. ผลกระทบดานสังคม ไดแก

โครงสรางประชากร เศรษฐกจิ 

การต้ังถิ่นฐาน การเติบโตของ

ชุมชน  การใชประโยชนจากที่ดิน

ความปลอดภัยในชีวิต  คณุภาพ

ชีวิต ความสัมพันธทางสังคม

ภายในชุมชน 

3. ผลกระทบดานสิ่งแว ดลอม

ไดแก เร่ืองของดิน น้ํา ปาไม  สัตว

ปาพ้ืนถิ่น  การบําบัดน้ําเสีย ขยะ

มูลฝอย เสียง แสงแดด กลิ่น 

อากาศ และฝุนละอองตางๆ  

 

 

เสนอแนะสําหรับหนวยงาน

ราชการและเอกชนพิจารณาในการ

ดําเนินงานกอสรางอาคารสูงใน

ชุมชน 


