
บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 

 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมในชุมชน ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ 

สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชน และเพื่อเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่

เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาตามขอบเขตเน้ือหาที่ไดกําหนดไวโดยเนน

การศึกษาในเชิงคุณภาพอาศัยจากการสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุมยอยกับชาวบาน กลุม

ผูนําชุมชน และผูเกี่ยวของผสมผสานกับเชิงปริมาณ ทั้งน้ีผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูง และจากการศึกษาตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอนําเสนอผล

การศึกษาในรูปแบบการบรรยายประกอบตารางโดยแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 

 

4.1 บริบทชมุชน 

4.1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

4.1.1.1 ลักษณะทั่วไปของชุมชน 

ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พื้นที่โดยรอบ

สวนมากเปนปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบเขา มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  จรดเขตเทศบาลนครเชียงใหม และเขตเทศบาลตําบลชางเผือก 

 ทิศใต  จรดเขตเทศบาลตําบลแมเหียะ และเทศบาลตําบลปาแดด  

 ทศิตะวันออก  จรดเขตเทศบาลนครเชียงใหม  

 ทิศตะวันตก   จรดเขตตําบลบานปง อําเภอหางดง  

ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปของพื้นที่ตําบลสุเทพอยูติดกับอุทยานแหงชาติดอยสุ

เทพ-ปุยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดพาเอาความชุมชื้นและเมฆฝนเขามาทําให

ฝนตก และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีนจะนําเอาความหนาวเย็นและ  ความ

แหงแลงเขามา ทําใหเกิดฤดูกาลตางๆ  โดยจะมฤีดูรอนในชวงระหวางเดือนมนีาคม-พฤษภาคม              

ฤดูฝนในชวงระหวางเดือนมถินุายน-พฤศจิกายน  และฤดูหนาวในชวงระหวางเดือนธนัวาคม-

กุมภาพันธ สลับกันไป แตเนื่องจากพื้นที่ตําบลสุเทพมีความหลากหลายทางดานระดับ  ความสูงและ

มีเทือกเขาสลับซับซอนสูง  ทําใหลักษณะอากาศในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันอยางมาก  
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โดยทั่วไปแลวสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติมีคาอุณหภูมิเฉลี่ย  ตลอดปอยูระหวาง              

2-23 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดประหวาง  1,350-2,500 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนวันที่

ฝนตกเฉลี่ย 139 วัน และมีคาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดประหวาง 70-80 เปอรเซน็ต  สําหรับ

บริเวณที่สูงของตําบลสุเทพไดแก บริเวณยอดดอยปุย  สภาพอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและชุม

ชื้น เนื่องจากไดรับไอน้ําจากเมฆหมอกที่ปกคลุมอยูเกือบตลอดป  อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดในพื้นที่อยู

ระหวาง 10-12 องศาเซลเซยีส ในชวงเดือนธนัวาคม-กุมภาพันธ ในวันที่อากาศหนาวจัด คาอุณหภูมิ

อาจลดลงถึง 4-5 องศาเซลเซยีส 

4.1.1.2 สภาพภูมิประเทศ 

พื้นที่ตําบลสุเทพมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา บางสวนเปนที่ราบเชิงเขาและ              

ที่ราบ อยูติดกับอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ลักษณะโครงสรางทางธรณีโดยทั่วไปประกอบดวย 

หินอัคนี ชนิดที่สําคัญไดแก หินแกรนิต นอกจากี้ยังมีหินชั้นและหินแปร  เปนแหลงตนนํ้าลําธารที่

สําคัญของตัวเมืองเชียงใหม 

- สภาพภูมิประเทศเปนภูเขา ซึ่งมีหมูบานที่ต้ังอยู คือ หมูที่ 2, 9, 11, 12 

- สภาพภูมิประเทศเปนเชิงเขาและที่ราบ เปนที่ต้ังของหมูที่ 1, 4, 5, 10, 13, 14 

- สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบ เปนที่ต้ังของหมูที่ 3, 6, 7, 8, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ทศิเหนอื 

 

 

ภาพ 2 แผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลตําบลสุเทพ (เทศบาลตําบลสุเทพ, 2551) 
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หมูบานที่อยูในเขตพื้นที่ศึกษา 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 

 

 
ภาพ 3 แผนที่แสดงที่ต้ังชุมชนหมูที่ 8, 10, 14 ในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ  

(เทศบาลตําบลสุเทพ, 2551) 
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4.1.2 ความเปนมาของชุมชน 

ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสุเทพมีลักษณะเปนภูเขาและบางสวนเปนที่ราบเชิง

เขา มีจํานวนหมูบาน 15 หมูบาน แยกเปนชุมชน 36 ชุมชน พื้นที่ชุมชนเร่ิมแรกเดิมเปนสวนหน่ึง

ของพื้นที่บริเวณภูเขาในเขตดอยสุเทพ ตอมาประชาชนมีการเขามาบุกเบิกจับจองถือครอง

กรรมสิทธิ์เปนของตนเอง  ซึ่งพื้นที่บริเวณน้ีขาดแคลนนํ้าเพราะเปนที่ราบเชิงเขา  แตตอมาเมื่อมีการ

จัดสรรที่ดิน พื้นที่บริเวณน้ีจึงถูกซื้อและจับจองแบงขายแยกเปนหลายสวน ใน อดีตสภาพพื้นที่ไมมี

สาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย ราคาที่ดินมีราคาถูก เมื่อปพ.ศ. 2507 ชุมชนซอยวัดอุโมงคมีลักษณะ

เปนพื้นที่ปา มีตนไมใหญปกคลุมหนาแนน และยังพบเสือในบริเวณน้ี ตอมาในปพ.ศ. 2508-

2528 บริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงคไดเปลี่ยนแปลงเปนยานที่พักอาศัยชั้นดีของเมืองเชียงใหม             

มีสภาพบรรยากาศที่สงบเงียบ อยูทามกลางธรรมชาติ ประชาชนสวนใหญพักอาศัยอยูในบานชั้น

เดียวถึงสองชั้น 

4.1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพเศรษฐกิจ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  คาขาย อุตสาหกรรม

ในครัวเรือน เกษตรกรรม ธุรกิจสวนตัว  รับราชการ ลกูจางในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกจิ               

มีสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมจํานวน 8แหง และสถานประกอบการดานการบริการมีดังนี้ 

- โรงแรม (จํานวนหองรวม 492 หอง) จํานวน 5 แหง 

- หอพกั (จํานวนหองรวม 12,000 หอง) จํานวน 224 แหง 

- บานเชา/หองเชา                                 จํานวน 214 แหง 

- คอนโดมเินียม/อพารทเมนท                  จํานวน   39 แหง 

- ทาอากาศยานนานาชาติ                          จํานวน 1 แหง 

สภาพสังคม มีสถาบันและองคกรศาสนา จํานวน 12 แหง โรงเรียนการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน 4 แหง ชุมชนมีการยึดมั่นใน

ประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาและมีการรวมมือกันระหวางเทศบาลตําบลสุเทพกับประชาชนใน

พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น ไดแก 

ประเพณีวันวิสาขบูชา ถือเปนประเพณีที่คนในชุมชนและชาวเชียงใหมถือปฏิบัติรวมกัน จัดขึ้นใน

วันขึน้ 15 ค่ําเดือน 7 ของทุกป ในชวงเวลาค่ํามีการเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อแสดงความเคารพและรวม

สักการะพระธาตุดอยสุเทพ 

4.1.4 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอดีตและปจจุบัน 

ในปพ.ศ.2529-2548 ตําบลสุเทพเร่ิมมีการกอสรางอาคารสูงเปนคอนโดมิเนียม

ในหมูที่ 14 ประชาชนในพื้นที่เร่ิมมีการตอตานโครงการกอสรางอาคารสูงในบริเวณพื้นที่ชุมชน 
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ในชวงปลายป พ.ศ. 2549 มีการกอสรางอาคารสูงเกิน 4 ชั้น ประเภทหอพัก โรงแรม  และ

คอนโดมิเนียมเปนจํานวนมาก กอสรางในแนวเขตพื้นที่ดินที่มีขนาดเล็ก สรางใกลกับถนนที่มี

ลักษณะคับแคบ ไมมีระยะถอยรน  ไมมีทางเดินเทา เกิดปญหาในชุมชนซอยวัดอุโมงค หมูที่ 8, 10, 

14 ทําใหเกิดความแออัด ฝุนควันพิษ นํ้าประปาไมไหล ไฟดับ กระแสไฟตก ถนนพังเสียหาย  ทาง

ระบายนํ้าเสียหาย รถติด เกิดทัศนอุดจาด  สรางความเดือดรอนและความไมพอใจแกผูที่พักอาศัยอยู

ในยานชุมชนรวมถึงผูที่ตองสัญจรผานเสนทางบริเวณน้ัน  ในปพ.ศ. 2550  ประชาชนผูไดรับความ

เดือดรอนยานชุมชนซอยวัดอุโมงค ออกแถลงการณขอใหยุติการกอสรางอาคารสูงในพื้นที่

ชุมชน โดยขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแกไขขอกําหนดการใชที่ดินยานชุมชนซอยวัด

อุโมงคในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  ใหคุมครองสิทธิในการอยูอาศัยของประชาชนในยานชุมชน

ซอยวัดอุโมงค  ใหเปนยานที่อยูอาศัยแบบบางเบา สงบเงียบ ไดรับแดด ลม  และสามารถมองเห็น

ทิวทัศนของดอยสุเทพซึ่งเปนที่เคารพสักการะของคนเชียงใหม  เพื่อเก็บรักษาบรรยากาศความเปน

เมืองเกาแกของพื้นที่แหงน้ี ในปพ.ศ. 255 3 ชาวบานชุมชนซอยวัดอุโมงคประชุมกันเพื่อหารือ

เกี่ยวกับปญหาอาคารสูงที่มีการกอสรางขึ้นจํานวนมากในยานซอยวัดอุโมงค และรวมกันกอต้ัง  

“ชมรมรักษยานซอยวัดอุโมงค” (ตําบลสเุทพ) มีวัตถุประสงคเพื่อดูแลสงเสริมดานคุณภาพชีวิตของ

ผูที่อยูอาศัยในชุมชนและดูแลสงเสริมดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตชุมชนหมูที่ 8, 10, 14 ตําบลสุ

เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอย

วัดอุโมงค ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม 

4.2.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  

ชุมชนซอยวัดอุโมงค  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยการคัดเลือกประชากร

ตัวอยางแบบไมเจาะจง เพราะตองการผูใหขอมูลหลักที่เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูมีบทบาทหนาที่

ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูงโดยกําหนดใหตัวแทนผูนํา

ครัวเรือนละ 1 คน จํานวน 250 คน จากการศึกษาไดขอมูลรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศและอายุ 

เพศ  อายุ ความถี ่(จาํนวนคน) อัตรารอยละ 

เพศ ชาย 111 44.0 

หญิง 139 56.0 

รวม 250 100.0 
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เพศ  อายุ  ความถี ่(จาํนวนคน) อัตรารอยละ 

อายุ ตํ่ากวา 20ป 3 1.2 

20-29 ป 49 19.6 

30-39 ป 63 25.2 

40-49 ป 95 38.0 

50-59 ป 30 12.0 

60 ปขึ้นไป 10 4.0 

รวม 250 100.0 

จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.0 มีอายุอยูในชวง 

40-49 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาคือชวงอายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 25.2  

 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี ่(จาํนวนคน) อัตรารอยละ 

ระดับ

การศึกษา 

ประถมศึกษา 9 3.6 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  34 13.6 

อนุปริญญา/ปวส. 58 23.2 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา  110 44.0 

สูงกวาปริญญาตรี  39 15.6 

รวม 250 100.0 

อาชีพ 

 

 

 

 

 

เกษตรกร 1 0.4 

คาขาย 41 16.4 

ธุรกิจสวนตัว 42 16.8 

ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
83 33.2 

 พนักงาน/ลูกจาง

บริษัทเอกชน 
58 23.2 

รับจางทั่วไป 22 8.8 

นักเรียน/นักศึกษา 3 1.2 

รวม 250 100.0 

ตาราง 1 (ตอ) 
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จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคือระดับอนุปริญญา /ปวส. คิดเปนรอยละ 23.2 และมีอาชีพ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.2 รองลงมาคือธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอย

ละ 16.8 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถี ่(จาํนวนคน) อัตรารอยละ 

5,000-10,000 บาท 51 20.4 

10,001- 15,000 บาท 53 21.2 

มากกวา 15,000 บาทขึ้นไป 146 58.4 

รวม 250 100.0 

จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา15,000 บาทขึ้นไป คิด

เปนรอยละ 58.4 รองลงมาคือมีรายไดในชวง 10,001- 15,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 21.2 

 

ตาราง 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 

รายไดเฉลี่ย ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ความถี ่(จาํนวนคน) อัตรารอยละ 

ตํ่ากวา 5 ป 29 11.6 

5-10 ป 72 28.8 

11-15 ป 83 33.2 

16-20 ป 43 17.2 

มากกวา 20 ปขึ้นไป 23 9.2 

รวม 250 100.0 

จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนมากอาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาเปนระยะเวลา 11-15ป คิดเปน

รอยละ 33.2 รองลงมาคือ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 28.8 
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4.2.2  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทาง

สังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม  

การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนทางสังคมจากการสรางอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงค ผลการศึกษามีดังนี้ 

 

ตาราง 5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานทรัพยากรกายภาพ 

                                                                                                                             (N=จาํนวน250 คน) 

1.ดานทรัพยากรกายภาพ  S.D. ระดับการเปลี่ยนแปลง 

1. ปญหาการทรุดตัวของชั้นดินใน

บริเวณพื้นท่ีชุมชน 
2.44 1.02451 เปลีย่นแปลงนอย 

2. ปญหาคุณภาพของดินในบริเวณ

พื้นท่ีชุมชน 
2.16 1.01791 เปลีย่นแปลงนอย 

3. ปญหาความอุดมสมบูรณของดินใน

บริเวณพื้นท่ีชุมชน 
1.97 1.04849 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

4. ปญหาทิศทางการไหลของนํ้าใน

บริเวณพื้นท่ีชุมชน 
4.47 0.67673 เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

5. ปญหาคุณภาพของนํ้าในบริเวณ

พื้นท่ีชุมชน 
2.55 0.89842 เปลีย่นแปลงนอย 

6. ปญหาทิศทางการรบัแสงสวางใน

บริเวณพื้นท่ีขางเคียงโดยรอบ 
3.56 0.61337 เปลี่ยนแปลงมาก 

7. ปญหาปรมิาณฝุนละอองในบรเิวณ

พื้นท่ีโดยรอบชุมชน 
4.50 0.59266 เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

8. ปญหาระดับเสียงรบกวนท่ีไดยินใน

บริเวณพื้นท่ีโดยรอบชุมชน 
4.51 0.67718 เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
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แผนภูมิ 1 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การใชประโยชนทางสังคม ดานทรัพยากรกายภาพ 

จากตาราง  5 และแผนภูมิ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมดานทรัพยากรกายภาพมากที่สุด  คือปญหาระดับ

เสียงรบกวนที่ไดยินในบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชน  ( = 4.51) ปญหาปริมาณฝุนละอองในบริเวณ

พื้นที่โดยรอบชุมชน ( = 4.50) ปญหาทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณพื้นที่ชุมชน ( = 4.47) 

ปญหาทิศทางการรับแสงสวางในบริเวณพื้นที่ขางเคียงโดยรอบ ( = 3.56) 

การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงคมีลักษณะเปนอาคารสําหรับพักอาศัย

ซึ่งใชเปนที่รองรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ทําใหมีจํานวนปริมาณของยานพาหนะ

และการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมดานกายภาพ ทํา

ใหเกดิปญหาระดับเสยีงรบกวนและ  เกิดปญหาปริมาณฝุนละอองที่มีมากในบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ชุมชน  

ในชวงฤดูฝนของทุกปปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงในพื้นที่ ไดกอใหเกิดปญหาทิศทางการไหล

ของน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากภูมิประเทศของชุมชนซอยวัดอุโมงคมีลักษณะลาดชัน 

การถมดินเพื่อสรางอาคารสูงทําใหลักษณะบริเวณพื้นที่ดินกอสรางสูงกวาพื้นที่ถนนและพื้นที่อยู

อาศัยขางเคียงทําใหทิศทางการไหลของน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงไหลจากที่สูงไปยังพื้นที่ที่ตํ่ากวา

พื้นที่กอสราง และการถมดินไดรุกล้ําพื้นที่ที่เปนแนวเขตคลองระบายนํ้าสาธารณะของชุมชน จาก

เดิมมีลักษณะกวางการรุกล้ําทําใหคลองสาธารณะมีลักษณะแคบลง การระบายน้ําในชวงที่เกิดฝน

ตกหนักมีลักษณะติดขัดไหลไมสะดวกทําใหเกิดปญหาตอผูที่อยูอาศัยอยูใกลเขตคลองนํ้าสาธารณะ 



59 

 

 การกอสรางอาคารสูงมักกอใหเกิดปญหาของทิศทางการรับแสงสวางในบริเวณพื้นที่

ขางเคียง แสงแดดและเงาของกลุมอาคารสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในบางกิจกรรม

ที่ทําเปนประจําของผูที่อาศัยอยูบริเวณขางเคียง 

 

ตาราง 6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานทรัพยากรชีวภาพ  

                                                                         (N=จํานวน250 คน)  

2.ดานทรัพยากรชีวภาพ  S.D. ระดับการเปลี่ยนแปลง 

1. ปญหาปรมิาณจํานวนความ

หนาแนนและการแพรกระจายของพืช 

และสตัว 

2.46 0.86651 เปลีย่นแปลงนอย 

จากตาราง 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมดานทรัพยากรชีวภาพอยูในระดับคาเฉลี่ยปานกลาง ( = 

2.46) บริเวณพื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงคอยูใกลเขตอุทยานสุเทพ-ปุยซึ่งเปนแหลงที่อยูของสัตวปา

และพันธุพืช การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงคสงผลตอการเปลี่ยนแปลงจํานวน

พื้นที่ปาไมซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา ผูที่พักอาศัยชั่วคราวสวนใหญในเขตพื้นที่ชุมชนไม

สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัตวปาและการแพรกระจายพันธุพืชที่ลดลงไดชัดเจน

เทากับผูที่เคยอยูอาศัยในชุมชนด้ังเดิม  

 

ตาราง  7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานคุณคาการใชประโยชนของ

มนุษย                                                                                                                   (N=จํานวน250 คน) 

3.ดานคุณคาการใชประโยชนของ

มนุษย  S.D. ระดับการเปลี่ยนแปลง 

1. ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน

สอดคลองตามขอกําหนดผังเมือง 
0.60 0.97458 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

2. ปญหาปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น

ในชมุชน 
2.63 1.15021 เปลี่ยนแปลงปานกลาง 

3. ปญหาปรมิาณการใชนํ้าประปา

เพิ่มขึ้นในชุมชน 
2.12 0.65753 เปลีย่นแปลงนอย 
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3.ดานคุณคาการใชประโยชนของ

มนุษย   S.D. ระดับการเปลี่ยนแปลง 

4. ปญหาการเคล่ือนท่ีของการจราจร 4.53 0.74706 เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

5. ปญหาสภาพถนนและเสนทาง

คมนาคม 
4.44 0.69066 เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

6. ปญหาความหนาแนนของจํานวน

ยานพาหนะ 
4.64 0.58220 เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

 

 

แผนภูมิ 2 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การใชประโยชนทางสังคม ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

 

จากตาราง 7 และแผนภูมิ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยมากที่สุด

คอื ปญหาความหนาแนนของจํานวนยานพาหนะ ( = 4.64) ปญหาการเคลื่อนที่ของการจราจร 

( = 4.53) ปญหาสภาพถนนและเสนทางคมนาคม ( = 4.44) 

การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงค มีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นสงผลใหมี

ปริมาณความหนาแนนของประชากรและจํานวนยานพาหนะมีเพิ่มขึ้นตามแหลงที่อยูอาศัย จํานวน

ยานพาหนะที่มีมากทําใหความคลองตัวของการเคลื่อนที่ดานการจราจรชาลงและติดขัดในบาง

ชวงเวลา สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ไมสะดวกตอผูที่อยูอาศัยในชุมชน การใชงานของ

ยานพาหนะทีห่นาแนนในถนนทีค่บัแคบทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงของสภาพถนนและเสนทาง

คมนาคมในชุมชนซอยวัดอุโมงคเกิดการชํารุดทรุดโทรมและเกิดอุบัติเหตุกับผูที่ใชเสนทางไดงาย 

ตาราง 7 (ตอ) 
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ปญหาปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นในชุมชน ( = 2.63) ปญหาปริมาณการใชนํ้าประปา

เพิ่มขึ้นในชุมชน ( = 2.12) กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาการแยงชิงทรัพยากรไฟฟาและประปาจาก

การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชมยังไมไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชที่เพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากผูประกอบการไดขออนุญาตเจาพนักงานเทศบาลฝายที่รับผิดชอบติดต้ังระบบหมอแปลง

ไฟฟาและระบบมิเตอรนํ้าเพิ่มเติมตามสัดสวนที่จําเปนตอการใชประโยชนในพื้นที่ใชสอยของ

อาคารสูง 

ปญหาการใชประโยชนที่ดินสอดคลองตามขอกําหนดผังเมือง ( = 0.60) กลุมตัวอยาง

เห็นวาประชาชนสวนมากยังไมทราบถึงขอกฎหมายดานผังเมืองและการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด

เทศบัญญัติควบคุมผังเมืองซึ่งใชสําหรับแบงเขตตามลักษณะพื้นที่ที่เปนศูนยกลางการใชประโยชน

เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมในอนาคตโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหมเปนผูดูแล เดิม

กําหนดใหยานที่อยูอาศัยชุมชนซอยวัดอุโมงคเปนยานพื้นที่สีสม  (ที่อยูอาศัยความหนาแนนปาน

กลาง)  เปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่สีแดง  (พื้นที่อยูอาศัยความหนาแนนมากและพาณิชย กรรม)  ซึ่งเปด

โอกาสใหโครงการขนาดใหญและอาคารประเภทหอพักขนาดใหญสามารถดําเนินการกอสรางใน

ยานชุมชนซอยวัดอุโมงคน้ีได สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาคารสูงที่เกิดขึ้น

ในบริเวณชุมชน 

 

ตาราง 8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานคุณภาพชีวิต 

                                                                                                                             (N=จํานวน250 คน) 

4.ดานคุณภาพชีวิต  S.D. ระดับการเปลี่ยนแปลง 

1. ปญหาการยายถ่ินฐานเขาและออก

ของคนในชมุชนด้ังเดิม 
2.20 0.89642 เปลีย่นแปลงนอย 

2. ปญหาโอกาสสรางอาชีพและรายได

เพิ่มขึ้นใหแกครัวเรือน 
2.43 0.86016 เปลีย่นแปลงนอย 

3. ปญหาการเปล่ียนแปลงของราคา

ท่ีดินท่ีสูงขึ้น 
3.15 0.92166 เปลี่ยนแปลงปานกลาง 

4. ปญหาความเจริญดานเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้นในชุมชน 
2.37 0.89477 เปลีย่นแปลงนอย 

5. ปญหาการแยงชิงดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.45 0.55293 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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4.ดานคุณภาพชีวิต (ตอ)  S.D. ระดับการเปลี่ยนแปลง 

6. ปญหาการเพิ่มขึ้นของรายได

ทองถ่ินและภาครัฐ 
2.82 1.00485 เปลี่ยนแปลงปานกลาง 

7. ปญหาของสถิติอาชญากรรมเพิ่ม

สูงขึ้น 
2.45 0.96423 เปลีย่นแปลงนอย 

8. ปญหาของสถิติการเกิดอัคคีภัยเพิ่ม

สูงขึ้น 
2.00 0.65854 เปลีย่นแปลงนอย 

9. ปญหาของสถิติการเกิดแผนดินไหว

และภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น 
2.08 0.97479 เปลีย่นแปลงนอย 

10. ปญหาสภาพแวดลอมดาน 

ภูมิทัศน 
4.00 0.84454 เปลี่ยนแปลงมาก 

11. ปญหาสภาพแวดลอมแหลง 

ธรรมชาติและโบราณสถาน 
1.62 0.81567 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

12. ปญหาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

ความเปนอยู 
2.33 0.72367 เปลีย่นแปลงนอย 

13. ปญหาของประเพณแีละ

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 
2.22 0.80827 เปลีย่นแปลงนอย 

 

 

แผนภูมิ 3 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การใชประโยชนทางสังคม ดานคุณภาพชีวิต 

ตาราง 8  (ตอ) 
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จากตาราง 8 และแผนภูมิ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมดานคุณภาพชีวิตมากที่สุดคือ  ปญหาสภาพแวดลอม

ดานภูมิทัศน ( = 4.00) การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงคกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน จากเดิมเปนเขตชุมชนที่มีพื้นที่ปาไมปกคลุมหนาแนนเปนจํานวนมาก 

ปจจุบันความตองการที่อยูอาศัยที่มีเพิ่มมากขึ้นการขยายตัวของจํานวนของอาคารสูงที่มีอยูมากจึง

บดบังลักษณะภูมิทัศนที่สวยงามของชุมชน ผูที่อาศัยอยูในอาคารสูงมักสรางภูมิทัศนที่ไมเหมาะสม  

ปญหาการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินที่สูงขึ้น ( = 3.15) ผังเมืองบริเวณพื้นที่ชุมชนซอย

วัดอุโมงคอยูในเขตโซนพื้นที่สีแดงซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมากและเปนแหลงพาณิชกรรม 

(ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 2551) ทําใหสภาพ

พื้นที่ในเขตชุมชนซอยวัดอุโมงคเปลี่ยนแปลงมีมูลคาราคาที่ดินที่สูงขึ้น การกอสรางอาคารสูงในแต

ละคร้ังจึงจําเปนตองออกแบบใหอาคารมีพื้นที่ประโยชนใชสอยสูงสุดและใหคุมคากับการลงทุน

ตอบสนองความตองการของผูประกอบการและนักลงทุน  

ปญหาการเพิ่มขึ้นของรายไดทองถิ่นและภาครัฐ ( = 2.82) กลุมตัวอยางเห็นวาการ

กอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนซอยวัดอุโมงคกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานรายไดการเก็บภาษี

ที่เพิ่มสูงขึ้นแกหนวยงานเทศบาลในพื้นที่ เพื่อนํารายไดสงตอไปยังหนวยงานบริหารสวนกลาง

ภาครัฐ  

 ปญหาของสถิติอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น ( = 2.45) กลุมตัวอยางเห็นวาอาคารสูงที่อยูใกล

บริเวณที่พักอาศัยของชุมชนเปนแหลงมั่วสุม ผูที่พักอาศัยในอาคารสูงสวนใหญเปนกลุมผูพักอาศัย

แบบชั่วคราวสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เกิดความวิตกกังวล

ตอผูที่พักอาศัยอยูในชุมชน 

ปญหาโอกาสสรางอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้นใหแกครัวเรือน ( = 2.43) กลุมตัวอยางเห็นวา

การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพและรายได

เทาที่ควร เนื่องจากผูท่ีอยูอาศัยในชุมชนประกอบอาชีพสวนตัวทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ปญหาความเจริญดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในชุมชน  ( = 2.37) กลุมตัวอยางเห็นวาการ

กอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจในสวนของกิจการแหลง

บริการรานคาที่เพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับถนนเทาน้ัน เน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและ

ความตองการดานการบริโภคมีสูง การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงอยูในระดับที่กําลังขยายตัว

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชุมชนซอยวัดอุโมงค 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยู ( = 2.33) ปญหาของประเพณีและวัฒนธรรม

ด้ังเดิมของชุมชน ( = 2.22) กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนยังไมได
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กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมมากนักเชนกัน เน่ืองจากกลุม

ผูพักอาศัยในชุมชนสวนใหญยังดําเนินวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมและทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ  

สําหรับผูที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณชุมชนลักษณะการดําเนินชีวิตยังไมไดสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากนักเชนกัน เนื่องจากชวงระยะเวลาการพักอาศัยของผู

ที่พักอาศัยแบบชั่วคราวเปนแบบระยะสั้นมีการหมุนเวียนยายเขาและยายออกอยูตลอดเวลา  

ปญหาการยายถิ่นฐานเขาและออกของคนในชุมชน  ( = 2.20) กลุมตัวอยางเห็นวาการ

กอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการยายถิ่นฐานเขาและออกของ

ประชากรที่อาศัยในชุมชนแบบชั่วคราวไดแก นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เนื่องจากจํานวนนักศึกษา

ที่เพิ่มขึ้นในแตละป หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงไมเพียงพอสําหรับการรองรับของจํานวน

นักศึกษา ทําใหนักศึกษาสวนใหญไดมาเชาพักอาศัยในเขตชุมชนซอยวัดอุโมงคเปนจํานวนมาก 

เพราะใกลกับสถานศึกษาและสะดวกในการเดินทาง ทําใหมีอัตราการยายเขาและออกของนักศึกษา

ในชุมชนสูงขึ้นตามไปดวย 

 

ตาราง 9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานสุขภาพ 

(N=จํานวน250 คน) 

5.ดานสขุภาพ  S.D. ระดับการเปลี่ยนแปลง 

1. ปญหาแหลงใหบรกิารและจํานวน

บุคลากรดานสาธารณสุข 
1.71 0.86341 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

2. ปญหาของสถิติจํานวนผูปวยท่ีเขา

รับการรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น 
2.01 0.84664 เปลีย่นแปลงนอย 

3. ปญหาท่ีเปนสาเหตุการเสียชีวิตของ

คนในชมุชน 
1.59 0.63806 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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แผนภูมิ 4 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การใชประโยชนทางสังคม ดานสุขภาพ 

จากตาราง 9 และแผนภูมิ 4  พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมดานสุขภาพคือ ปญหาของสถิติจํานวนผูปวยที่

เขารับการรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น ( = 2.01) ปญหาแหลงใหบริการและจํานวนบุคลากรดาน

สาธารณสุข ( = 1.71) ปญหาที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตของคนในชุมชน  ( = 1.59) กลุมตัวอยาง

เห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนยังไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพ

ของคนที่อาศัยอยูในชุมชนมากนัก  เนื่องจากแหลงใหบริการและจํานวนบุคลากรดานสาธารณสุขมี

เพียงพอสําหรับการใหบริการแกผูที่อยูอาศัยในชุมชน ประกอบกับเขตบริเวณพื้นที่ชุมชนอยูใกลกับ

โรงพยาบาลขนาดใหญทําใหการเขาถึงแหลงบริการดานสุขภาพสามารถเขาถึงไดงายและรองรับ

ผูปวยที่อยูอาศัยในชุมชนไดอยางเพียงพอ  การเปลี่ยนแปลงอัตราจํานวนผูที่เสียชีวิตของคนใน

ชุมชนเน่ืองจากการกอสรางอาคารสูง อยูในระดับการเปลี่ยนแปลงที่นอย จึงไมไดสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของผูที่อยูอาศัยในชุมชนมากนักเชนกัน 
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4.3  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงท่ีมีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม 

การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่

มีตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงคดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม 

ผลการศึกษามีดังน้ี 

ตาราง 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มี

ตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม ชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานสุขภาพ 

(N=จํานวน250 คน) 

1.ผลกระทบดานสุขภาพ  S.D. ระดับผลกระทบ 

1.แหลงใหบริการของรัฐและเจาหนาท่ี 

ท่ีสามารถเขาถึงสุขภาพของชุมชน 
3.32 0.76919 ผลกระทบทางลบนอย 

2.ปญหาดานระบบทางเดนิหายใจ 

(เชน ไอ ภูมิแพ) 
2.91 0.73710 ผลกระทบทางลบนอย 

3.ปญหาความเครียด โรคความดัน

โลหิตสูง 
2.90 0.83815 ผลกระทบทางลบนอย 

4.ปญหาโรคหัวใจ เน่ืองจากการสราง

อาคารสูง 
3.32 0.95548 ผลกระทบทางลบนอย 

5.ความวิตกกังวลเก่ียวกับโครงสราง

ของอาคารสูงจากแผนดินไหว 
2.78 0.79359 ผลกระทบทางลบนอย 

6.ความกังวลใจวาอาคารสงูอาจไมมี

ระบบปองกันอัคคีภัยท่ีดีพอ 
2.91 0.93281 ผลกระทบทางลบนอย 

7.การสูญเสียความรูสึกท่ีเปนสวนตัว

เม่ือมีอาคารสูงอยูใกล 
2.87 0.87451 ผลกระทบทางลบนอย 

8.รูสึกหงุดหงิดจากการจราจรติดขัด

เน่ืองจากอาคารสูงมักไมมีท่ีจอดรถ 
2.22 1.27803 ผลกระทบทางลบปานกลาง 

9.รูสึกหงุดหงิด เพราะอาคารสูงทําให

อากาศในบรเิวณชมุชนรอนขึน้ 
2.50 1.06760 ผลกระทบทางลบปานกลาง 
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แผนภูมิ 5 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ 

หมายเหตุ การแปลผลคาเฉลี่ยที่มีผลกระทบมากที่สุดแผนภูมิจะเรียงลําดับจากตํ่าไปยังลําดับที่สูง 

ซึ่งมีผลทางลบมากที่สุดไปยังผลทางบวกมากที่สุด 

จากตาราง 10 และแผนภูมิ 5 พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ

ของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ  ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนรูสึกหงุดหงิดจากการจราจรที่ติดขัดและ

การคมนาคมที่ไมสะดวก เนื่องจากอาคารสูงมักไมมีที่จอดรถ  ( = 2.22) กลุมตัวอยางเห็นวาการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะสงผลทําใหบริเวณพื้นที่จอด

รถของอาคารสูงไมสามารถรองรับกับจํานวนปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นของผูที่พักอาศัยใน

บริเวณอาคารได ทําใหผูที่พักอาศัยในอาคารจําเปนตองใชพื้นที่บริเวณรอบนอกใกลที่พักหรือแนว

เขตดานขางถนนเปนที่จอดรถ ประกอบกับลักษณะสภาพถนนที่คับแคบ ทําใหเกิดปญหาการจราจร

ที่ติดขัดในชวงเวลาที่เรงดวน เกิดผลกระทบตอสุขภาพจิตในดานของอารมณและสรางความรูสึก

หงุดหงิดใหแกผูที่พักอาศัยในชุมชนเปนอยางมาก เน่ืองจากอาคารสูงมักไมมีที่จอดรถ ทําใหกีด

ขวางการจราจรและขาดความคลองตัวในเสนทางการคมนาคมรอบเขตบริเวณพื้นที่ชุมชน 

ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนรูสึกหงุดหงิด  เพราะอาคารสูงทําใหอากาศในบริเวณชุมชน

รอนขึ้น ( = 2.50) กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนทําใหทิศทางของ

กระแสลมเปลี่ยน สภาพอากาศที่รอนขึ้นและการถายเทของอากาศที่ไมสะดวกสงผลกระทบตอ

สุขภาพจิตในดานของอารมณ รวมถึงการใชสีของอาคารที่ฉูดฉาดสรางความรูสึกหงุดหงิดแกผูที่พัก

อาศัยใกลกับอาคารสูง กลุมตัวอยางจึงเห็นวาการกอสรางอาคารสูงเปนสาเหตุที่ทําใหอากาศรอนขึ้น

และบดบังกระแสลมในบริเวณพื้นที่พักอาศัยที่อยูใกลอาคารสูง 
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ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงสรางของอาคารสูงจากแผนดินไหว ( = 2.78) กลุมตัวอยาง

เห็นวา ปจจุบันภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแตละคร้ัง ไมสามารถที่จะคาดคะเนถึงความรุนแรงที่

เกิดขึ้นได การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนจึงสงผลกระทบในดานของสุขภาพจิตของผูที่พัก

อาศัยใกลกับบริเวณพื้นที่อาคารสูง เกิดความวิตกกังวลอยางมากเกี่ยวกับโครงสรางอาคารที่อาจ

ไมไดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสูง เนื่องจากสถานการณการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติแผนดินไหวในปจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นและสรางความเสียหายในหลายพื้นที่ของ

ประเทศไทย กรณีเมื่อเกิดแผนดินไหวขั้นรุนแรงซึ่งสามารถทําใหสิ่งกอสรางอาคารสูงเกิดความ

เสียหายและพังทลาย กลุมตัวอยางเห็นวา ผูที่พักอาศัยใกลอาคารสูงยังขาดการเตรียมความพรอมใน

ดานการเคลื่อนยายอพยพออกจากพื้นที่ที่ประสบภัย เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังขาดความรู

ความเขาใจ คําเตือนหรือคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินจากหนวยงานภาครัฐที่

ดูแลและรับผดิชอบ 

 การสูญเสียความรูสึกที่เปนสวนตัวเมื่อมีอาคารสูงอยูใกล  ( = 2.87) กลุมตัวอยางเห็นวา

การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน สงผลตอการทํากิจกรรมที่เปนสวนตัวของผูพักอาศัยที่อยู

ใกลกับอาคารสูง เกิดผลกระทบในดานของสุขภาพจิต สูญเสียความรูสึกที่เปนสวนตัว เน่ืองจาก

ระดับมุมมองที่สูงกวาของผูท่ีพักอาศัยในอาคารสูง ทําใหสามารถมองเห็นกิจกรรมตางๆที่เกิด

ขึ้นกับผูที่พักอาศัยในระดับมุมมองที่ตํ่ากวาไดงาย  

ความกังวลใจวาอาคารสูงอาจไมมีระบบปองกันอัคคีภัยที่ดีพอ  ( = 2.91) กลุมตัวอยาง

เห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน สงผลกระทบในดานของสุขภาพจิตของผูที่พักอาศัย

ใกลกับบริเวณพื้นที่อาคารสูง เกิดความวิตกกังวลอยางมากเกี่ยวกับระบบปองกันอัคคีภัยที่อาจไมได

มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสูง  เน่ืองจากปญหาอัคคีภัยในปจจุบันมักเกิดขึ้นจาก

สาเหตุของความประมาท การเสื่อมสภาพของอุปกรณไฟฟาภายในอาคารและเคร่ืองใชไฟฟาของผู

ที่พักอาศัยในอาคารสูง 

ปญหาดานระบบทางเดินหายใจ  (ไดแกอาการไอและโรคภูมิแพ ) ( = 2.91) กลุมตัวอยาง

เห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน สงผลกระทบในดานของสุขภาพทางกายของผูที่พัก

อาศัยใกลกับบริเวณพื้นที่อาคารสูง เกิดอาการไอและโรคภูมิแพ เน่ืองจากสาเหตุของปญหาเกิดจาก

รถที่บรรทุกดินและรถที่ใชลําเลียงอุปกรณกอสรางใชเสนทางการจราจรภายในพื้นที่ชุมชนเพื่อ

ลําเลียงและขนถายอุปกรณกอสรางไปยังพื้นที่ที่ทําการกอสราง สงผลกระทบทางดานสุขภาพตอผูที่

พักอาศัยที่อยูใกลกับบริเวณอาคารสูง 

ปญหาความเครียด โรคความดันโลหิตสูง  ( = 2.90) กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสราง

อาคารสูงในบริเวณชุมชน สงผลกระทบในระดับปานกลางทางดานสุขภาพ การเกิดปญหา
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ความเครียดของผูท่ีพักอาศัยใกลกับบริเวณพื้นที่อาคารสูง สาเหตุของปญหาเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 

ไดแก การจราจรที่ติดขัด ปญหาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วภายในชุมชน เกิดภาวะปญหาความเครียดตอผูที่พักอาศัยใน

ชุมชนที่อยูใกลกับบริเวณอาคารสูง 

ในดานแหลงใหบริการของรัฐและเจาหนาที่ ที่สามารถเขาถึงสุขภาพของชุมชน ( = 

3.32) กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนไมมีผลกระทบดานแหลงใหบริการ

ของรัฐและเจาหนาที่ เนื่องจากแหลงใหบริการและจํานวนบุคลากรดานสาธารณสุขมีเพียงพอ

สําหรับการใหบริการแกผูที่อยูอาศัยในชุมชน 

ปญหาโรคหัวใจ เนื่องจากอาคารสูง  ( = 3.32) กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปญหาจาก

การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคหัวใจของผูพักอาศัยในชุมชน อยูใน

ระดับที่ไมมีผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยในชุมชนมากนัก  เน่ืองจากปญหาสวนใหญของโรคหัวใจเกิด

จากโรคประจําตัวหรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนเปนหลัก 

 

ตาราง 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มี

ตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม ชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานสังคม                 (N=จํานวน250 คน) 

2.ผลกระทบดานสังคม  S.D. ระดับผลกระทบ 

1.อาคารสูงมีผลตอการเปล่ียนแปลง

ดานอาชีพ 
4.55 1.05273 ผลกระทบทางบวกนอย 

2.อาคารสูงมีผลตอรายไดคาครองชีพ 4.51 1.02992 ผลกระทบทางบวกนอย 

3.อาคารสูงมักกอใหเกิดความขัดแยง 

เชน ท่ีดิน การจราจร 
2.21 0.92082 ผลกระทบทางลบปานกลาง 

4.อาคารสูง (ท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย) เปน

แหลงอาชญากรรมและแหลงม่ัวสุม 
3.41 1.15716 ผลกระทบทางลบนอย 

5.อาคารสูงทําใหรูสึกไมอบอุนและ

ปลอดภยั 
3.31 0.74858 ผลกระทบทางลบนอย 

6.ความสัมพันธระหวางกันของผูท่ีอยู

ในอาคารสูงและผูท่ีอาศัยรอบๆ 

อาคารดีหรือไม 

2.50 1.21224 ผลกระทบทางลบปานกลาง 
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แผนภูมิ 6 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงทางดานสังคม 

หมายเหตุ การแปลผลคาเฉลี่ยที่มีผลกระทบมากที่สุดแผนภูมิจะเรียงลําดับจากตํ่าไปยังลําดับที่สูง 

ซึ่งมีผลทางลบมากที่สุดไปยังผลทางบวกมากที่สุด 

 

จากตาราง 11 และแผนภูมิ 6 พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ

ของอาคารสูงทางดานสังคม  อาคารสูงมักกอใหเกิดความขัดแยง  เชน ที่ดิน การจราจร ( = 2.21) 

กลุมตัวอยางเห็นวา แนวเขตโฉนดที่ดินที่มีการถมดินเพื่อการกอสรางอาคารสูงที่อยูใกลบริเวณ

แหลงนํ้าสาธารณะลักษณะการถมดินไดลุกล้ําพื้นที่ที่เปนแนวเขตคลองระบายนํ้าสาธารณะของ

ชุมชน จากเดิมมีลักษณะกวางการลุกล้ําทําใหคลองสาธารณะมีลักษณะแคบลง การระบายน้ําในชวง

ที่เกิดฝนตกหนักมีลักษณะการไหลของนํ้าที่ติดขัดไหลไมสะดวก ทําใหเกิดความขัดแยงและสราง

ผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยอยูใกลเขตคลองนํ้าสาธารณะ โดยพบวานํ้าเสียจากอาคารสูงไหลกระจาย

มายังพื้นที่ท่ีพักอาศัยของประชาชน เกิดการทวมขังเปนระยะเวลานาน ประเด็นปญหาในดาน

การจราจรจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น ทุกเชาและเย็นจะมีประชากรที่เดินทางขามเขตเขามาจํานวน

ไมนอย สวนหนึ่งเปนประชากรที่อาศัยในอําเภอรอบนอกเดินทางเขามาทํางานในสถานที่ราชการ

และองคกรปกครองทองถิ่นและหางรานคา อีกสวนคือ นักเรียน นักศึกษาจากยานอ่ืนที่เดินทางขาม

เขตเพื่อเขาเรียนในสถาบันการศึกษา อาคารสูงที่อยูในพื้นที่ชุมชนสงผลกระทบตอการละเมิดสิทธิ

การใชพื้นที่สาธารณะของชุมชนจนชุมชนไมสามารถติดตอและมีปฏิสัมพันธไดตามปกติ เชน พื้นที่

จอดรถของชุมชน และพื้นที่จอดรถในอาคารที่มีจํานวนจํากัดเกิดการกีดขวางบริเวณทางเขา-ออก

บานพักอาศัยของผูท่ีอยูใกลกับบริเวณอาคารสูงสรางปญหาความขัดแยงใหกับผูที่อาศัยในชุมชน

เปนอยางมาก 

ผลกระทบดานความสัมพันธระหวางกันของผูที่อยูในอาคารสูงและผูที่อาศัยรอบๆบริเวณ

อาคารสูง ( = 2.50) กลุมตัวอยางเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน กอใหเกิด
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ผลกระทบทางสังคมในดานความสัมพันธระหวางกันของผูที่อยูในอาคารสูงและผูที่อาศัยรอบ

บริเวณอาคารสูง เน่ืองจากประชากรผูที่พักอาศัยอยูในอาคารสูงสวนใหญมีการพักอาศัยในชวง

ระยะเวลาที่สั้นทําใหความสัมพันธระหวางกันของผูที่อยูในอาคารสูงและผูที่อาศัยรอบบริเวณ

อาคารสูงมีนอย สําหรับผูที่พักอาศัยรอบๆบริเวณอาคารสูงสวนใหญเปนผูที่มีแหลงพักอาศัยด้ังเดิม

ในพื้นที่ชุมชน ความสัมพันธของผูที่พักอาศัยอยูในระดับที่ดี เน่ืองจากผูที่พักอาศัยด้ังเดิมสวนใหญ

ยังทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและเขารวมสงเสริมกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ

ของชุมชนอยางสม่ําเสมอเชนกัน 

ผลกระทบจากการสรางอาคารสูงทําใหรูสึกไมปลอดภัย ( = 3.31)  และอาคารสูงเปน

แหลงอาชญากรรมและแหลงมั่วสุม ( = 3.41) กลุมตัวอยางเห็นวา การกอสรางอาคารสูงใน

บริเวณชุมชนยังไมไดสงผลกระทบทางสังคมมากนักในดานที่เปนแหลงอาชญากรรมและแหลงมั่ว

สุมที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ไมปลอดภัย เน่ืองจากปญหาดานการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ยังมีจํานวน

นอยประกอบกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมีเจาหนาที่ดูแลอยางทั่วถึงทําใหประชาชนในพื้นที่

รูสึกอบอุนและปลอดภัย 

อาคารสูงมีผลกระทบตอรายไดคาครองชีพ ( = 4.51) และอาคารสูงมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงดานอาชีพ ( = 4.55) กลุมตัวอยางเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนมี

ผลกระทบทางสังคมดานบวกตอรายไดคาครองชีพและการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพแกผูที่ประกอบ

กิจการดานการใหบริการรานคาที่ติดกับบริเวณถนนเทาน้ันที่มีรายไดคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น 

เนื่องจากความตองการการบริโภคที่มีมาก สงผลทําใหเกิดความเจริญทางดานเศรษฐกิจในเขต

บริเวณพื้นที่ชุมชนมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว สําหรับผูที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนที่ประกอบอาชีพ

อยูนอกเขตบริเวณพื้นที่ชุมชนยังไมไดสงผลกระทบในดานของอาชีพและรายไดคาครองชีพ  
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ตาราง 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มี

ตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม ชุมชนซอยวัดอุโมงค ดานสิ่งแวดลอม 

(N=จํานวน250 คน) 

3.ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  S.D. ระดับผลกระทบ 

1.อาคารสูงมีผลตอปริมาณการเก็บ

รวบรวมและขนยายของเสียและขยะ 

มูลฝอยในชมุชนของทานหรอืไม 

2.87 0.85377 ผลกระทบทางลบนอย 

2.อาคารสูงมีผลตอการรองรับระบบ

บําบัดนํ้าเสียท่ีเพียงพอและจัดการตาม

มาตรฐานไดหรือไม 

2.65 0.77990 ผลกระทบทางลบปานกลาง 

3.อาคารสูงมีผลตอความหนาแนนของ

พืช และสัตว 
3.22 0.79486 ผลกระทบทางลบนอย 

4.การทรุดตัวของชั้นดินในบริเวณ

พื้นท่ีชุมชน 
2.66 0.94365 ผลกระทบทางลบปานกลาง 

5.คุณภาพของดินในบริเวณพื้นท่ี

ชมุชน 
3.01 0.88994 ผลกระทบทางลบนอย 

6.ความอุดมสมบูรณของดินในบริเวณ

พื้นท่ีชุมชน 
3.26 0.78855 ผลกระทบทางลบนอย 

7.ทิศทางการไหลของนํ้าในบรเิวณ

พื้นท่ีชุมชน 
1.52 0.69269 ผลกระทบทางลบมากที่สุด 

8.คุณภาพของแหลงนํ้าในบริเวณพื้นท่ี

ชมุชน 
2.33 0.87603 ผลกระทบทางลบปานกลาง 

9.ทิศทางการรบัแสงสวางในบรเิวณ

พื้นท่ีขางเคียงโดยรอบ 
2.43 0.92110 ผลกระทบทางลบปานกลาง 

10.ปริมาณฝุนละอองในบริเวณพื้นท่ี

โดยรอบชมุชน 
1.79 0.79421 ผลกระทบทางลบมากที่สุด 

11.ระดับเสียงรบกวนท่ีไดยินใน

บริเวณพื้นท่ีโดยรอบชุมชน 
1.66 0.81449 ผลกระทบทางลบมากที่สุด 
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แผนภูมิ 7 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูง 

ทางดานสิง่แวดลอม  

หมายเหตุ การแปลผลคาเฉลี่ยที่มีผลกระทบมากที่สุดแผนภูมิจะเรียงลําดับจากตํ่าไปยังลําดับที่สูงซึ่ง

มีผลทางลบมากที่สุดไปยังผลทางบวกมากที่สุด 

จากตาราง 12 และแผนภูมิ 7 พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ

ของอาคารสูงในดานสิ่งแวดลอม  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณ

พื้นที่ชุมชน  ( = 1.52)  กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนสงผลกระทบ

อยางมากตอ ทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณพื้นที่ชุมชน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มี

ลักษณะลาดเอียง ในชวงฤดูฝนของทุกปปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงในพื้นที่ไดกอใหเกิดผลกระทบตอ

กระแสน้ําฝนที่ตกไหลเปลี่ยนแปลงทิศทาง สาเหตุเกิดจากการถมดินเพื่อกอสรางอาคารสูงทําให

ลักษณะบริเวณพื้นดินที่กอสรางสูงกวาบริเวณพื้นถนนและพื้นที่อยูอาศัยขางเคียงทําใหทิศทางการ

ไหลของนํ้าฝนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไหลจากที่สูงไปยังพื้นที่ที่ตํ่ากวาพื้นที่กอสราง สงผลกระทบ

ตอการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่โดยรอบ ความเร็วของกระแสนํ้าที่ไหลกอใหเกิดสภาพการกัด

เซาะหนาดิน บางพื้นเกิดนํ้าทวมขังแปลงตนไมขนาดเล็กไดรับความเสียหาย บริเวณร้ัวคอนกรีตเกิด

การทรุดตัว ดินโคลนตะกอนและนํ้าเสียไหลมาอยูรวมกันโดยไหลทวมเขามายังเขตพื้นที่พักอาศัย

ของประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกับอาคารสูง  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานระดับเสียงรบกวนที่ไดยินในบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชน 

( = 1.66) กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อยางมากในดานระดับเสียงรบกวนที่ไดยิน เนื่องจากจํานวนของยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นตามอัตราสวน

การขยายตัวของจํานวนประชากรและแหลงที่อยูอาศัยในพื้นที่ ปญหาหลักที่สําคัญเกิดจาก
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การจราจรที่มีความถี่สูงและมีความหนาแนนมาก รวมถึงเสียงที่เกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักรใน

ขณะที่มีการกอสราง สงผลกระทบตอประชาชนผูพักอาศัยอยูในชุมชน ทําใหเกิดปญหาดานมลพิษ

ทางเสียงรบกวนกอใหเกิดความรําคาญหงุดหงิด รูสึกเครียด ระดับเสียงที่ปลอดภัยในการไดยินควร

มีความดังไมเกิน 85 เดซเิบล เมือ่ไดยนิเปนเวลานานเกนิกวาวันละ 2ชั่วโมงคร่ึงจะสงผลกระทบทํา

ใหประสาทหูเสื่อมลงได อันตรายจากเสียงมักจะไมเห็นผลโดยทันทีแตถาหากสัมผัสเปนระยะเวลา

ที่นานอาจกอใหเกิดอันตรายได สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดคาระดับ

เสียงในยานที่อยูอาศัยในเวลากลางวันและเวลากลางคืนไวไมเกิน 60 เดซิเบลและ 55 เดซเิบล

ตามลําดับ เสียงที่เกิดจากรถยนตหรือจักรยานยนตในสภาพปกติตองไมเกิน 75 เดซิเบลเมื่อวัดระดับ

เสียงดวยเคร่ืองวัดเสียงในระยะหาง 7.5 เมตร (มลพิษสิ่งแวดลอม, 2548) 

ปริมาณฝุนละอองในบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชน ( = 1.79) กลุมตัวอยางเห็นวาการ

กอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพทางกายของประชาชน

ไดแก โรคภูมิแพ โรคระบบทางเดินหายใจ การไอหรือจาม สภาพของปญหากอใหเกิดการกระจาย

ตัวของฝุนละอองและควันพิษในบริเวณพื้นที่ชุมชนเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากปญหาดานการ

คมนาคมของผูพักอาศัย การขนยายวัสดุอุปกรณในการกอสรางบนพื้นผิวการจราจร สภาวะปดลอม

ของอาคารสูงที่มีจํานวนมากทําใหการถายเทไหลเวียนของอากาศและทิศทางของกระแสลมไหลไม

สะดวก ทั้งนี้สอดคลองกับการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 

จํานวน 2 สถานีไดแก สถานีโรงเรียนยุพราชและสถานีศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมมีวัตถุประสงค

เพื่อการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ในป 2550 พบวาฝุนละอองที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

มจํีานวน 30 คร้ังในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายนซึ่งในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีไฟปา การเผา

ขยะและพบมลสารประเภทฝุนละอองขนาดเล็กมากกวา 58.1ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรมีสาเหตุ

สําคัญมาจากยานพาหนะ การจราจร และการกอสราง (กลุมงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สํานักงานชางเทศบาลนครเชียงใหม , 2550) ในป 2553 พบวากาซซัลเฟอรไดออกไซด อยูในเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยพบอยูในชวง 0-20 ppb มีคาเฉลี่ย1ป 1  ppb กาซไนโตรเจนไดออกไซด 

อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยพบอยูในชวง0.0-128.0  ppb มีคาเฉลี่ย1ป 18  ppb กาซ

คารบอนมอนอกไซด 1 ชั่วโมง อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยพบอยูในชวง 0.0-5.7 ppm 

มีคาเฉลี่ย1ป 0.7 ppm สวนฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมคอน พบอยูในชวง 12.4-291.1 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ย1ป 50.8 โดยพบฝุนละอองที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานรวม 25 

คร้ัง เดือนกุมภาพันธ 2 คร้ัง เดือนมีนาคม 12 คร้ังและเดือนเมษายน 11 คร้ัง ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปน

ชวงที่มีไฟไหมปา มีการเผาเศษใบไมในที่โลงแจง สาเหตุหลักที่สําคัญมาจากปญหาการจราจร 
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(สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 ป2553) และชุมชนที่ศึกษาก็มีคุณภาพอากาศที่มีปญหาดังกลาว และ

สงผลตอสุขภาพของประชาชนขางตน 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานคุณภาพของนํ้าในบริเวณพื้นที่ชุมชน ( = 2.33) กลุม

ตัวอยางเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานคุณภาพของ

นํ้าในระดับปานกลาง เน่ืองจากกลุมตัวอยางประชาชนผูที่พักอาศัยชั่วคราวสวนใหญในเขตพื้นที่

ชุมชนไมสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบคุณภาพของน้ําในสภาพอดีตกับปจจุบันได

ชัดเจนเทากับผูที่เคยอยูอาศัยในชุมชนด้ังเดิม จากรายงานผลการวิเคราะหจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้า

ของเขตเทศบาลตําบลสุเทพที่ไหลไปยังแมนํ้าปงป 2550 บริเวณสะพานซุปเปอรไฮเวยปาแดด ความ

สกปรกในรูปสารอินทรีย คาเฉลี่ยบีโอดี  (Biochemical Oxygen Demand) เทากับ 1.4  (mg/g) เมื่อ

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานแหลงน้ําผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่8 

(พ.ศ.2537) พบวา ลักษณะคุณภาพนํ้าทางกายภาพดานอุณหภูมิ สีความขุน กลิ่น รส ความเปนกรด

ดาง( pH) อยูในสภาพปกติ (งานวิเคราะหคุณภาพ สวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง สํานักงาน

เทศบาลนครเชียงใหม, 2550) ในป2554สภาพแมนํ้าปง  โดยทั่วไปนํ้ามีสีนํ้าตาล  มีความลึกประมาณ  

0.3-4.0 เมตร จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าแมปงพบวาอยูในเกณฑพอใชถึงเสื่อมโทรม ออกซิเจน

ละลายนํ้า (DO) มีคาอยูในชวง 4.3-6.2 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดีมีคาอยูในชวง 0.23-1.04 มิลลิกรัมตอ

ลิตร แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมมีคาอยูในชวง 8 ,000-11,000 MPN/100 ml และกลุมฟคัลโคลิฟอรมมี

คาอยูในชวง 1 ,300-2,300 MPN/100 สามารถใชประโยชนเพื่ออุปโภคและบริโภคโดยตองผานการ

ฆาเชื้อโรคตามปกติ  (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  ป2554) ดังน้ันจะเห็นไดวาคาคุณภาพนํ้าแมนํ้า

ปงที่มีปญหา สวนหน่ึงมีผลสืบมาจากคุณภาพนํ้าในพื้นที่ศึกษาตางเปนสวนประกอบหลักที่สําคัญ 

ทิศทางการรับแสงสวางในบริเวณพื้นที่ขางเคียงโดยรอบอาคารสูง ( = 2.43)  กลุม

ตัวอยางเห็นวา  การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานทิศทางการ

รับแสงสวางอยูในระดับปานกลาง  เนื่องจากในชวงเวลาการทํางานของกลุมประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพอยูนอกเขตบริเวณพื้นที่ชุมชน มีบางกิจกรรมเทานั้นที่จําเปนตองใชประโยชนจาก

แสงสวางจึงสงผลกระทบดานทิศทางการรับแสงสวางไมมากเทาที่ควรตอผูที่อาศัยอยูใกลกับบริเวณ

พื้นที่ขางเคียงโดยรอบอาคารสูง 

อาคารสูงมีผลกระทบตอการรองรับระบบบําบัดน้ําเสียที่เพียงพอและจัดการตามมาตรฐาน

ไดหรือไม ( = 2.65) กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา การกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนสง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานระบบบําบัดน้ําเสียที่มีไมเพียงพอและไมสามารถจัดการไดตาม

มาตรฐานการควบคุม เนื่องจากจํานวนของอาคารสูงภายในชุมชนมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว

ประกอบกับเจาหนาที่ท่ีดูแลรับผิดชอบการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียมีจํานวนนอยทําใหขาดการ
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วางผังดานระบบสุขาภิบาลลวงหนาภายในเขตชุมชน ทําใหระบบการจัดการควบคุมและแกไข

ปญหาของระบบบําบัดน้ําเสียทําไดยากขึ้น ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชในปจจุบันเปนระบบถังเกรอะไม

มีการแยกนํ้าเสียและนํ้าฝนออกจากกันอยางชัดเจน การเชื่อมตอกันของระบบในแตละหนวยที่ไม

ประสานตอเน่ืองกันทําใหเกิดการลัดวงจรของนํ้าเสีย ( By pass)โดยเฉพาะในสวนของน้ําเสียจาก

หองนํ้า หองสวม หรือขาดการดูแลรักษา ทําใหความจุ  (ปริมาตร)  ของหนวยบําบัดน้ําเสียลดลง 

สงผลทําใหคุณภาพของน้ําทิ้งไมไดมาตรฐาน (BOD) การสูบน้ําระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณอาคาร

สูงในปจจุบันน้ําทิ้งที่มีการบําบัดบางสวนในบอกักเก็บมีการสูบไปทิ้งลงรางสาธารณะซึ่งพบวา

บางคร้ังมีการสูบเอาสวนของตะกอนติดไปเปนจํานวนมากทําใหปริมาณตะกอนหนั ก (Sattleable 

Solids)  และตะกอนลอย (Suspended Solids) อยูในระดับเกินคามาตรฐาน การบําบัดน้ําเสียบางสวน

ยังคงเกิดสภาพของการยอยสลายแบบไรออกซิเจน (Anaerobic digestion) เกดิการเนาเสยีและปลอย

ลงสูลําเหมืองสาธารณะไหลผานบานเรือนประชาชนสงผลกระทบทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนตอผู

ที่อาศัยอยูใกลกับบริเวณอาคารสูง  

การทรุดตัวของชั้นดินในบริเวณพื้นที่ชุมชน  ( = 2.66) กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสราง

อาคารสูงในบริเวณชุมชนมีการใชเคร่ืองจักรขนาดใหญทําการตอกเสาเข็มเพื่อสรางโครงสรางฐาน

รากของอาคารสูง สงผลกระทบตอการสั่นสะเทือนบนพื้นดินเกิดการทรุดตัวของชั้นดินและความ

เสียหายตอบานพักอาศัยในบริเวณเขตพื้นที่ที่อยูใกลกับอาคารสูงโดยรอบเทาน้ัน  สวนผูที่พักอาศัย

อยูหางจากพื้นที่การกอสรางอาคารสูงยังไมไดรับผลกระทบจากปญหาการทรุดตัวของชั้นดินแต

อยางใด เน่ืองจากกลุมตัวอยางเห็นวาพื้นที่ที่ตนอาศัยอยูน้ันมีระยะที่หางไกลจากบริเวณพื้นที่

กอสรางอาคารสูง 

อาคารสูงมีผลตอปริมาณการเก็บรวบรวมและขนยายของเสียและขยะมูลฝอยในชุมชนของ

ทานหรือไม  ( = 2.87) กลุมตัวอยางเห็นวา ปญหาอาคารสูงในบริเวณชุมชนสงผลกระทบตอการ

เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะตามสัดสวนที่เพิ่มขึ้นของประชากร เฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากที่

พักอาศัยมีปริมาณ 1กิโลกรัมตอคนตอวัน ดังนั้นระบบการเก็บขยะของเทศบาลมีการจัดเก็บแบงเปน

สองสวน โดยสวนแรกใหบริษัทเอกชนเขามาดูแลในการจัดเก็บขนยายของเสียและขยะมูลฝอยที่มี

อยูในชุมชน สวนที่สองเทศบาลเปนผูรับผิดชอบดูแล ทําใหปญหาการเก็บรวบรวมและขนยายของ

เสียและขยะมูลฝอยในชุมชนมีประสิทธิภาพสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงโดยไมสงผลกระทบตอ

ชุมชนมากนัก 

คุณภาพของดินในบริเวณพื้นที่ชุมชน ( = 3.01) กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูง

ในชุมชนสงผลกระทบตอคุณสมบัติของคุณภาพดินในบางสวน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ

พื้นที่ดินเดิมมีลักษณะที่ตํ่ากวาถนน การกอสรางอาคารสูงจําเปนตองถมดินในพื้นที่กอสรางเพื่อให
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มีระดับพื้นดินที่สูงขึ้น ดังน้ันการกอสรางอาคารสูงจึงจําเปนตองขนยายถายเทลักษณะผิวดินของ

เขตพื้นที่อ่ืนนํามาถมในพื้นที่กอสรางทําใหคุณภาพของดินในเขตพื้นที่กอสรางมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม แตไมไดสงผลกระทบตอคุณภาพของดินในบริเวณพื้นที่ชุมชนที่อยูขางเคียงแตอยางใด 

กลุมตัวอยางเห็นวาสภาพคุณสมบัติของดิน การระบายนํ้าผิวดิน การซึมผานไดของนํ้า ปฏิกิริยาของ

ความเปนกรดเปนดางยังอยูในสภาพปกติ 

อาคารสูงมีผลตอความหนาแนนของพืชและสัตว  ( = 3.22) กลุมตัวอยางผูที่พักอยูอาศัย

ชั่วคราวไมสามารถเปรียบเทียบสภาพอดีตและปจจุบันของผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางอาคาร

สูงที่มีผลตอความหนาแนนของพืชและสัตวในเขตบริเวณพื้นที่ชุมชนได  ตางจากกลุมตัวอยางผูที่

พักอยูอาศัยด้ังเดิมในชุมชนถึงผลกระทบจากการสรางอาคารสูงที่มีผลทําใหแหลงที่อยูอาศัยจํานวน

การกระจายตัวของพันธุพืชสัตวบกและสัตวนํ้ามีปริมาณลดนอยลงสงผลกระทบทําใหระบบนิเวศ

ของสิ่งมีชีวิตทางสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ความอุดมสมบูรณของดินในบริเวณพื้นที่ชุมชน  ( = 3.26) กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาการ

กอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนยังไมไดสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดินในบริเวณ

พื้นที่ชุมชนมากนัก การใชประโยชนจากดินในชุมชนดานการเพาะปลูกไมผล พืชไร พืชผัก 

คุณสมบัติธาตุอาหารในดิน ความเปนกรดเปนดาง อุณหภูมิและความชื้นยังอยูในสภาพปกติ 

 

4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการลดผลกระทบจากการสรางอาคารสูง ชุมชนซอย

วัดอุโมงค ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและ                                   

เอกชนท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ

พิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชนดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม            

ผลการศึกษามีดังน้ี 
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ตาราง 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการ

สรางอาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและเอกชนทีเ่กีย่วของ 

ดานการรับรูขอมูลขาวสาร       

                                                                                                                     (N=จํานวน250 คน) 

1.การรับรูขอมูลขาวสาร  S.D. ระดับความตองการ 

1. การไดรับความรูเก่ียวกับการ

กอสรางอาคารสูง 
3.68 0.81806 ตองการมาก 

2. การไดรับรูปญหาสิ่งแวดลอมใน

ชมุชน 
4.01 0.67187 ตองการมาก 

3. การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ  

ท่ีเก่ียวกับอาคารสูง 
3.85 0.79963 ตองการมาก 

4. การรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย

เก่ียวกับการจัดการอาคารสูง 
4.25 0.77598 ตองการมากที่สุด 

 

 
แผนภูมิ 8 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคดิเห็นเพือ่เสนอแนะเปนขอคิดเห็นสาํหรับหนวยงาน

ราชการ และเอกชนที่เกี่ยวของในดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

จากตาราง 13 และแผนภูมิ 8 พบวากลุมตัวอยางสวนมากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลด

ผลกระทบจากการสรางอาคารสูงชุมชนซอยวัดอุโมงค เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและ

เอกชนที่เกี่ยวของในดานการรับรูขอมูลขาวสาร สิ่งสําคัญที่ประชาชนตองการมากที่สุดคือ การรับ

ฟงความคิดเห็นของทุกฝายเกี่ยวกับการจัดการอาคารสูง ( = 4.25) กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาการ

กอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชนจําเปนตองอาศัยความรวมมือและรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย

ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน จัดการปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ยอมรับในขอกติกาและ

กฎเกณฑขอบังคับในสังคมที่ไดกําหนดไวรวมกัน 
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ในดานการไดรับรูปญหาสิง่แวดลอมในชมุชน ( = 4.01) การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ

ที่เกี่ยวกับอาคารสูง ( = 3.85) และการไดรับความรูเกี่ยวกับการกอสรางอาคารสูง ( = 3.68) 

กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน ประชาชนผูที่อาศัยในพื้นที่ยังขาด

ความรูความเขาใจ และขาดการรับรูการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในสื่อทุกประเภทจากหนวยงาน

ภาครัฐเกี่ยวกับเร่ืองปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังน้ันประชาชนจึงมีความตองในการรับรู

ขอมูลขาวสารดานปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชุมชน เพื่อสรางความรวมมือในการ

จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น 

 

ตาราง  14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการ

สรางอาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวของ 

ดานการมีสวนรวมของประชาชน                                                                      

   (N=จํานวน250 คน) 

2.การมีสวนรวมของประชาชน  S.D. ระดับความตองการ 

1. การรวมศึกษาปญหาการจัดทําแผน

กําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมาย

ควบคุมอาคารสูง 

4.44 0.64193 ตองการมากที่สุด 

2. การไดรวมวิเคราะหสภาพความ

รุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนเก่ียวกับอาคารสูง 

4.44 0.66958 ตองการมากที่สุด 

3. การรวมวางแผนและเขยีนแผนการ

จัดการปญหาการกําหนดระเบียบการ

บังคับใชกฎหมายอาคารสูง 

3.60 0.83645 ตองการมาก 

4. การไดรวมลงมือปฏิบัติตาม

แผนการกําหนดระเบียบการบังคับใช

กฎหมายอาคารสูง 

3.46 0.55353 ตองการมาก 

5. การรวมติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทําตามแผนการบังคบัใชกฎหมาย

อาคารสูง 

3.76 0.82411 ตองการมาก 
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ตาราง 14 (ตอ) 
   

2.การมีสวนรวมของประชาชน  S.D. ระดับความตองการ 

6. การไดรวมประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผนการบังคบัใช

กฎหมายอาคารสูง 

3.60 0.81033 ตองการมาก 

7. การไดรวมปรับปรุงแกไขปญหา

ตามแผนการบังคบัใชกฎหมายอาคาร

สูง 

4.01 0.81033 ตองการมาก 

8. การไดรับคํายกยอง รางวัลและ

ความภาคภูมิใจในการแกไขปญหา 
2.77 0.67730 ตองการปานกลาง 

9.การรวมกันเผยแพรความรู 

ความสําเร็จในการแกปญหา และ

ประชาสัมพันธการจัดทําแผนการ

บังคับใชกฎหมายอาคารสูง 

3.04 0.77914 ตองการปานกลาง 

10. การรวมมือสรางเครือขายเพิ่มเติม

ประเด็นปญหาดานอาคารสูง 
3.81 0.78646 ตองการมาก 

 

 
แผนภูมิ 9 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคดิเห็นเพือ่เสนอแนะเปนขอคิดเห็นสาํหรับหนวยงาน

ราชการ และเอกชนที่เกี่ยวของในดานการมีสวนรวมของประชาชน 

จากตาราง 14 และแผนภูมิ 9 พบวากลุมตัวอยางสวนมากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลด

ผลกระทบจากการสรางอาคารสูงชุมชนซอยวัดอุโมงค เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและ
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เอกชนที่เกี่ยวของในดานการมีสวนรวมของประชาชน  สิ่งสําคัญที่ประชาชนตองการมากที่สุดคือ  

การรวมศึกษาปญหาการจัดทําแผนกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูง                 

( = 4.44)  และการไดรวมวิเคราะหสภาพความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนเกี่ยวกับ

อาคารสูง ( = 4.44)  กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน ประชาชนที่พัก

อาศัยในชุมชนตองการแสดงสิทธิในการมีสวนรวมเพื่อศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมและคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพ สังคมและ

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยกลุมตัวอยางตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนด

มาตรการระเบียบขอบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูงรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ

ควบคุมการกอสรางอาคารใหมีความแข็งแรงมีระบบรักษาความปลอดภัยและการวางระบบ

สุขาภิบาลการจัดเก็บของเสียที่ดีสําหรับผูใชอาคารและผูที่อยูอาศัยรอบอาคาร กําหนดผังเมือง

ควบคุมพื้นที่การขยายตัวของอาคารสูงที่ชัดเจน และสิ่งสําคัญที่ประชาชนสวนใหญตองการคือการ

มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมการเปรียบเทียบสภาพอดีต

รวมถึงสภาพปจจุบันใหเห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน เสนอใหมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาชวยวิเคราะหสภาพความรุนแรงของปญหาและ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

การไดรวมปรับปรุงแกไขปญหาตามแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง ( = 4.01) กลุม

ตัวอยางเห็นวาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน ประชาชนตองการมีสวนรวมในการปรับปรุง

แกไขปญหาเพื่อกําหนดมาตรการควบคุมอาคารสูงและวิธีลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม โดยเสนอ

ใหมีวาระของการประชุมเพื่อแกไขปญหาโดยจัดเวทีประชาพิจารณแสดงความคิดเห็นรวมกัน                

และยอมรับในมติกรอบของกติกาทางสังคมรวมกันแกปญหาทั้งทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ            

ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ดานคุณภาพชีวิต ของผูพักอาศัยในชุมชน 

การรวมมือสรางเครือขายเพิ่มเติมประเด็นปญหาดานอาคารสูง  ( = 3.81) กลุมตัวอยาง

เห็นวาปญหาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน ประชาชนผูพักอาศัยในชุมชนตองการจัดต้ัง

กลุมคนหรือองคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกันกับชุมชนอ่ืนที่ประสบปญหา

เดียวกันใหเพิ่มมากขึ้นหรือทํากิจกรรมรวมกันโดยมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่คน

หรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระสรางความรวมมือในประเด็นของการลดปญหาดาน

อาคารสูงในชุมชน 

การรวมติดตาม และตรวจสอบการจัดทําตามแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง  ( = 

3.76) กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน ประชาชนตองการมีสวน

รวมในการติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง  เพื่อประเมินผล



82 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่ได นํามาปรับปรุงวิธีการแกไขเปลี่ยนแปลงปญหา ใหสามารถ

บรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการลดปญหาที่เกิดจากการสรางอาคารสูง          

การรวมวางแผนและเขียนแผนการจัดการปญหาการกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมาย

อาคารสูง  ( = 3.60)  กลุมตัวอยางเห็นวาประชาชนในชุมชนตองการมีสวนรวมในการวางแผน

และเขียนแผนการจัดการปญหาการกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง เพื่อสามารถ

คาดการณถึงผลกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตชวยลดความสูญเสียตางๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได รับรูถึง

สภาพปญหาในปจจุบันพรอมกับควบคุมกําหนดสภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต สามารถ

เตรียมความพรอมในการจัดการลดปญหาการสรางอาคารสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การไดรวมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง  ( = 3.60) 

และการไดรวมลงมือปฏิบัติตามแผนการกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง  ( =  

3.46) กลุมตัวอยางเห็นวาประชาชนในชุมชนตองการมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน

และการไดรวมลงมือปฏิบัติตามแผนการกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง โดยมีการ

กําหนดขอปฏิบัติหรือสรางระบบการติดตามผลรวมกันในการประสานงานกับหนวยงานทุกภาค

สวน บูรณาการซึ่งกันและกันเพื่อทําใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการนําแผน วิธีการ และขั้นตอนการ

ลดผลกระทบโดยการกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายอาคารสูงรวมกันนําไปปฏิบัติ ทําใหการ

ติดตามประเมินผลสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การรวมกันเผยแพรความรู ความสําเร็จในการแกปญหา และประชาสัมพันธการจัดทํา

แผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง ( = 3.04) กลุมตัวอยางเห็นวาประชาชนในชุมชนตองการมี

สวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อการประชาสัมพันธทุกดานถึงขอบังคับในการใชกฎหมาย

อาคารสูง จากหนวยงานที่ใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รวมสราง

แนวทางของความสําเร็จในการแกปญหา เพื่อเผยแพรความรูที่เปนประโยชนไปยังพื้นที่ชุมชนอ่ืนๆ

ที่ประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน 

การไดรับคํายกยอง รางวัลและความภาคภูมิใจในการแกไขปญหา ( = 2.77) กลุมตัวอยาง

เห็นวาประชาชนในชุมชนตองการไดรับคํายกยองหรือรางวัลในระดับที่นอย จุดประสงคหลักที่

สําคัญของผูท่ีพักอาศัยในชุมชนคือ ตองการสรางแนวทางของการมีสวนรวมในทุกภาคสวนรวมมือ

กันลดปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการสรางอาคารสูงในบริเวณพื้นที่รอบชุมชน

รวมกัน 
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ตาราง 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการ

สรางอาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและเอกชนทีเ่กีย่วของ  

ดานการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับ                                                 

                                                                                                                    (N=จํานวน250 คน) 

3.การบังคับใชกฎหมาย ระเบยีบ

การ ขอบังคับ  S.D. ระดับความตองการ 

1. การใหความรูความเขาใจดาน

กฎหมายอาคารสูงแกประชาชน 
3.71 0.85837 ตองการมาก 

2. การยอมรบักติกาขอบังคบัในการใช

กฎหมายอาคารสูง 
3.71 1.06952 ตองการมาก 

3. การกําหนดมาตรการลงโทษแกผูที่

ละเมิดกฎหมายอาคารสูง 
4.44 0.66958 ตองการมากที่สุด 

 

 

แผนภูมิ 10 แสดงการแปลผลคาเฉลี่ยความคดิเห็นเพือ่เสนอแนะเปนขอคิดเห็นสาํหรับหนวยงาน

ราชการและเอกชนในดานการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับ 

จากตาราง 15 และแผนภูมิ 10 พบวากลุมตัวอยางสวนมากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ลดผลกระทบจากการสรางอาคารสูงชุมชนซอยวัดอุโมงค  เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการ

และเอกชนที่เกี่ยวของในดานการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับ สิ่งสําคัญที่ประชาชน

ตองการมากที่สุดคือ การกําหนดมาตรการลงโทษแกผูที่ละเมิดกฎหมายอาคารสูง  ( = 4.44) กลุม

ตัวอยางเห็นวาปญหาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน ประชาชนผูพักอาศัยในชุมชนตองการ

กฎหมายควบคุมอาคารที่มุงรักษาประโยชน ความสงบสุข และความเปนระเบียบเรียบรอยของคน

สวนใหญในสังคมโดยเนนเร่ืองเกี่ยวกับการปลูกสรางอาคารในพื้นที่ที่มีการควบคุม ขอปฏิบัติของ

เจาของอาคาร การขออนุญาตกอสราง การใชงานอาคาร อํานาจหนาที่ เจาพนักงาน คําสั่งโทษ 

บทลงโทษ โดยอาศัยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพิจารณาและออกคําสั่งระงับการกอสราง

โครงการที่ไมไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  (EIA) ตามขอกําหนดของ

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม สิ่งที่สําคัญอีกประการคือประชาชนในพื้นที่ตองการใหมี
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การกระจายอํานาจจากสวนกลางภาครัฐกระจายอํานาจในดานกฎหมายขอกําหนดเทศบัญญัติ

ควบคุมอาคารมาสูหนวยงานเทศบาลทองถิ่นของชุมชนเพื่อสามารถดูแลและศึกษาผลกระทบทุก

ดานที่เกิดขึ้นกับชุมชนสามารถแกไขปญหาการกอสรางอาคารสูงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การใหความรูความเขาใจดานกฎหมายอาคารสูงแกประชาชน ( = 3.71) กลุมตัวอยางเห็น

วาปญหาการกอสรางอาคารสูงในบริเวณชุมชน ประชาชนผูพักอาศัยในชุมชนตองการใหหนวยงาน

ภาครัฐเผยแพรขอมูลขาวสารความรูความเขาใจในดานกฎหมายควบคุมอาคารสูงเสนอในสื่อทุก

ประเภทแกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตน เมื่อมีปญหา

ทางดานกฎหมายเกิดขึ้นประชาชนยอมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกวิธีโดยไมถูกผูอ่ืน

เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งยอมจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนไดมากกวาการแกปญหาทางกฎหมายที่

เกิดขึ้นโดยปราศจากความรูความเขาใจทางดานกฎหมายควบคุมอาคารสูง  

การยอมรับกติกาขอบังคับในการใชกฎหมายอาคารสูง ( = 3.71) กลุมตัวอยางเห็นวา

ประชาชนผูพักอาศัยในชุมชนตองการใหผูออกแบบอาคารและผูประกอบกิจการที่ใหบริการดาน

อาคารสูง เคารพในระเบียบขอบังคับกติกาขอกฎหมายของสังคมรวมกันยอมรับในมติเสียงสวน

ใหญของประชาชนผูที่อาศัยอยูในชุมชน ลงโทษผูที่กระทําผิด และเนนการมีสวนรวมแกไขปญหา

กับทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 

4.5 ขอเสนอความคดิเห็นเชงินโยบาย 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในชุมชนซอยวัดอุโมงค  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เพราะตองการผูใหขอมูลที่เปน กลุมผูนํา

ชุมชน กลุมผูใหขอมูลหลัก และกลุมเจาหนาที่หนวยงานรัฐหรือผูมีบทบาทหนาที่ในการศึกษาความ

คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูง จํานวน 30 คน จากการศึกษาไดขอมูลรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

4.5.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมใน

ชุมชนซอยวัดอุโมงค  

ผูนําชุมชน กลุมผูใหขอมูลหลัก มีความเห็นวา ปญหาหลักที่สําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน

คือสภาพการกอสรางอาคารสูงที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน

ซอยวัดอุโมงค และกรณีของการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในดานเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ชุมชน 

สงผลทําใหนักลงทุนมีความสนใจในดานการคาการลงทุนประกอบธุรกิจดานการใหบริการ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากพื้นที่ชุมชนอยูใกลกับสถานศึกษา ดังน้ันอาคารสูงสวน

ใหญจึงมีลักษณะเปนหอพักประกอบกับนโยบายของสถานศึกษาที่รับจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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ในแตละป ธุรกิจหอพักจึงเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วรองรับกับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น 

หอพักเหลานี้เปนกรณีตัวอยางที่ชัดเจนของการพัฒนาที่ไรทิศทางและขาดวิสัยทัศนดานนโยบาย

การวางระบบผังเมืองในเขตชุมชนที่ดี การกอสรางอาคารสูงดังกลาวจึงสงผลกระทบตอประชาชนผู

อยูอาศัยในชุมชนนี้หลายประการ ทั้งปญหามลพิษดานการจราจร ปญหารถติดในซอยเปนเวลานาน  

ปญหาดานการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชน ปญหาความเสื่อมโทรม

ของสภาพแวดลอม ปญหาดานระบบการระบายน้ําที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากรถบรรทุกวัสดุ

กอสรางและรถบัสขนาดใหญที่นํานักทองเที่ยวมาใชบริการสถานที่พัก  รวมถึงปญหาสุขภาพกาย

และจิตของผูที่พักอาศัยในชุมชน 

เจาหนาที่หนวยงานรัฐมีความเห็นวาปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงคจากการสรางอาคารสูงในชุมชน คือ หนวยงานรัฐไมมี

อํานาจในการระงับการกอสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชน ในกรณีที่มีการขออนุญาตกอสรางในเขต

ชุมชนซอยวัดอุโมงค เทศบาลตําบลสุเทพมีหนาที่เพียงตรวจสอบโครงสรางอาคารที่ขออนุญาตวามี

การกอสรางถูกตองตามแบบแปลนการกอสรางหรือไม ทั้งนี้การกอสรางอาคารสูงในชุมชนกอนยื่น

แบบขออนุญาตกับเทศบาลตําบลสุเทพจะตองมีการยื่นแบบขออนุญาตกับการทาอากาศยานพาณิชย 

ทาอากาศยานเชียงใหมและเขตความปลอดภัยการบินทหาร กองทัพอากาศ กองบิน 41 เพื่อพิจารณา

ถึงระยะที่ปลอดภัยสําหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร (7-8 ชั้น) เนื่องจากอยูในเขตความ

ปลอดภัยทางการบิน หากทั้ง 2 หนวยงานพิจารณาอนุญาตแลว เทศบาลตําบลสุเทพจําเปนตอง

ดําเนินการรับรองตามขั้นตอนที่มีการอนุญาตใหกอสรางอาคารสูงได ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหา

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมตอชุมชนตามมาหลายดาน  

 

4.5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค 

1. ผลกระทบดานสุขภาพ ผูนําชุมชน กลุมผูใหขอมูลหลัก มีความเห็นวา การกอสราง

อาคารสูงบางโครงการ มีการใชสีที่ฉูดฉาด  ซึ่งเปนสีโทนรอน ทําใหประชาชนที่พบเห็นเกิดความ

หงุดหงิด บั่นทอนสุขภาพจิต การสรางอาคารสูงยังกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ เกิดฝุนละอองจํานวน

มาก เน่ืองจากการลําเลียงขนยายวัสดุกอสราง การเผาวัสดุของคนงานกอสราง และมีเสียงดังรบกวน  

ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพทางกาย (ไดแกอาการไอ โรคภูมิแพและอาจทําใหประสาทหูเสื่อมลง

ได) อาคารสูงจํานวนมากที่กอสรางอยูใกลเขตบริเวณเชิงดอยสุเทพปดกั้นการไหลเวียนของลม

ภูเขา-ลมหุบเขา อากาศหมุนเวียนถายเทไมสะดวก ทําใหมลพิษทางอากาศในเมืองเชียงใหมอยูใน

ขั้นภาวะวิกฤตยิ่งขึ้น  และอาคารบางหลังมีการตอเติมเพิ่มความสูงมากขึ้นกวาเดิม  กอใหเกดิความ
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วิตกกังวลเกี่ยวกับอันตรายและความสูญเสียทั้งแกผูพักในอาคารและผูที่อาศัยอยูบริเวณขางเคียง

โดยเฉพาะกรณแีผนดินไหว 

เจาหนาทีห่นวยงานรัฐมคีวามเห็นวาหนวยงาน เทศบาลตําบลสุเทพไดมีนโยบาย

ดําเนินการในดานการสงเสริมสุขภาวะของชุมชน การสงเสริมการเรียนรูดานสุขภาพ การใหบริการ

ดานสาธารณสุข การเสริมสรางและสนับสนุนองคความรูดานสุขภาพใหบริการกับประชาชนผูที่

อาศัยอยูในชุมชน ดูแลในดานมาตรการควบคุมความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของผูที่อาศัยอยู

รอบอาคารสูงทั้งระหวางการกอสรางและหลังการกอสราง รวมถึงการจัดเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดาน

สาธารณสุขลงสํารวจในพื้นที่ชุมชนเพื่อควบคุมเฝาระวังปญหามลพิษที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ

ของประชาชนผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนอยางตอเนื่อง 

2. ผลกระทบดานสังคม  ผูนําชุมชน กลุมผูใหขอมูลหลัก มีความเห็นวา ปญหาหลักที่

สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมชนในปจจุบันก็คือ ปญหารถติด เน่ืองจากสภาพถนนในพื้นที่ชุมชนมี

ขนาดเล็กและคับแคบ การกอสรางอาคารในแตละคร้ังไมไดคํานึงถึงปริมาณจํานวนยานพาหนะและ

พื้นที่รองรับการจอดรถที่พอเหมาะแกผูที่พักอาศัยในอาคาร การจอดรถในแตละคร้ังจึงสงผล

กระทบกระจายไปยังพื้นที่อ่ืนที่ใกลกับอาคารสูง ทําใหกีดขวางการจราจรและทางเขา-ออกของผู

อาศัยโดยรอบ การเกิดอุบัติเหตุในแตละคร้ังบางกรณีมีสาเหตุมาจากรถบัส  2 ชั้นที่ใชเสนทางสัญจร

ในบริเวณชุมชน การสัญจรไดสรางความเสียหายใหแกอุปกรณสายไฟฟา สายโทรศัพทชํารุด ทอ

ระบายนํ้าแตกหัก สภาพพื้นผิวถนนไดรับความเสียหาย การจราจรที่หนาแนนสงผลทําให

ความสัมพันธระหวางกันของผูท่ีอยูอาศัยในชุมชนด้ังเดิมขาดความสะดวกสบายในดานการเดินทาง

พบประสังสรรคและพูดคุย การเพิ่มจํานวนของประชากรในพื้นที่ยังสงผลทําใหเกิดความ

เจริญเติบโตดานเศรษฐกิจในชุมชน การคาขายและธุรกิจการใหบริการมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง

รวดเร็ว  สรางรายไดคาครองชีพเพิ่มขึ้นแกกลุมคนบุคคลบางกลุมในพื้นที่ที่ทําการคาขาย ปญหา

ประชากรที่เพิ่มขึ้นยังกอใหเกิดความวิตกกังวลดานของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ขาด

ความเปนสวนตัว รวมถึงปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับผูที่อยูอาศัยในชุมชนได 

เจาหนาทีห่นวยงานรัฐมคีวามเห็นวาหนวยงาน เทศบาลตําบลสุเทพไดดําเนินการ

วางแผนตามนโยบายหลายดานเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในการจัดองคความรูให

ครอบคลุมทุกดานของการบริการชุมชนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยสรางความตระหนัก

ถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษถายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

สงเสริมวิถีชีวิต ภูมิปญญาของชุมชน สงเสริมอาชีพเสริม สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันของผูที่อยูอาศัยในชุมชนด้ังเดิม  รวมประสานงานกับกลุม

ผูนําชุมชนในการดูแลปองกันปญหาอาชญากรรมอบายมุขและสิ่งเสพติดสรางความปลอดภัยใหกับ
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ประชาชนผูท่ีอาศัยอยูในชุมชน รวมถึงการจัดการปญหาระบบการจราจรทั้งการสัญจร การปรับปรุง

ซอมแซมพื้นผิวการจราจร และกําหนดควบคุมการขออนุญาตสรางอาคารโดยใหมีจํานวนพื้นที่จอด

รถในอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง  

3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผูนําชุมชน กลุมผูใหขอมูลหลัก มคีวามเห็นวา

ผลกระทบที่ไดรับจากการสรางอาคารสูงประเด็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชุมชนคือ 

มลพิษที่ปนเปอนในอากาศ การถายเทอากาศจากกระแสลมไหลเวียนไมสะดวก ยานพาหนะสงเสียง

ดังรบกวน การบดบังแสงแดดที่จําเปนตองใชในบางกิจกรรม คุณภาพน้ําเสื่อมลง  ทอนํ้าเกิดการอุด

ตันสงกลิ่นเหม็น ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้น ความหนาแนนของพืชและสัตวลดนอยลง ระบบ

การระบายนํ้าทิ้งมีปญหา นํ้าไมไหล ชวงฤดูฝนเกิดปญหานํ้าทวม กระแสน้ําเปลี่ยนแปลงทิศทางการ

ไหล สภาพนํ้าที่ไหลเขามายังบานพักอาศัยมีลักษณะเปนฝุนทรายและเศษขยะจากการกอสรางตึกสูง

ที่ไหลปะปนมากับนํ้าเสีย ในอดีตไมเคยประสบปญหา แตชวงฤดูหนาฝนที่ผานมานํ้าฝนที่ตกลงมา

เกิดปญหาการระบายน้ําไมทัน สงผลทําใหไหลเขาทวมบานเรือนประชาชนตองใชเวลากวา  4 

ชั่วโมงกวานํ้าจึงจะไหลซึมลงพื้นดิน  ทั้งยังสรางความเสียหายแกพืชสวนที่ปลูกประดับตกแตง

บริเวณหนาบานและร้ัวคอนกรีตเกิดการทรุดตัว ตองเสียคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาและ

ตกแตงใหมเพิ่มเติม  

เจาหนาที่หนวยงานรัฐมีความเห็นวาปญหาหลักทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้ง

ปญหาการจราจรที่กอมลพิษ และปญหาเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาคารสูง

บางแหงไมมีระบบการจัดการบําบัดน้ําเสียที่ดี เนื่องจากสภาพปญหาจากการสรางอาคารสูงในอดีต

ขาดการวางแผนและถูกละเลยโดยขาดผูที่ดูแลควบคุมเปนระยะเวลาที่นานกอนมีการจัดต้ังเทศบาล

ตําบลสุเทพ ทําใหการดูแลปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชุมชนในประเด็นการจัดการแกไขระบบบําบัด

นํ้าเสียทําไดยากขึ้น 

 

4.5.3 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนพิจารณาในการดําเนินงานกอสราง

อาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน 

ผูนําชุมชน กลุมผูใหขอมูลหลัก มีความเห็นวานโยบายในการจัดการปญหาชุมชนที่

ขาดการวางแผนลวงหนาสงผลทําใหเกิดผลกระทบทางลบในระยะยาวการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน

แตละคร้ังจึงทําไดยาก ประชาชนจึงขอใหหนวยงานภาครัฐและผูรับผิดชอบเขามาดูแลและควบคุม

ปญหาอยางจริงจัง เพื่อลดปญหาความขัดแยงที่รุนแรงของประชาชนในชุมชนซอยวัดอุโมงค                 

โดยเสนอใหมแีนวทางแกไขปญหารวมกนัทกุฝาย  ขอเสนอแนะของกลุมผูนําชุมชนและ กลุมผูให

ขอมูลหลัก เสนอแนวทางใหเทศบาลตําบลสุเทพพิจารณามีดังนี้ 
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1. เสนอใหมีการออกกฎหมายกําหนดเขตควบคุมอาคารสูงเฉพาะพื้นที่ชุมชนเพื่อ

ควบคุมบังคับใชหรือยุติการกอสรางอาคารหอพักขนาดใหญที่สูงเกิน 2 ชั้นและตรวจสอบอาคารที่

สรางเสร็จแลววาถูกตองตามขอกําหนดพระราชบัญญัติการผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมการ

กอสรางอาคารหรือไม 

2. เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมที่อยูในระหวาง

ดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยใหพื้นที่หมู 8 ,10,14 เทศบาลตําบลสุเทพเปนพื้นที่ประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย 

3. เสนอใหหนวยงานรัฐเปดเผยขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับการอนุมัติให

กอสรางหรือกําลังอยูในระหวางการขออนุมัติ เพื่อใหสาธารณชนมีสวนรวมในการรับทราบขอมูล

ขาวสารในชุมชน  

เจาหนาที่หนวยงานรัฐมีความเห็นวาการออกกฎหมายกําหนดเขตควบคุมอาคารสูง

เฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตําบลสุเทพ ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงโดยกําหนดใหหนวยงาน

ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเร่ืองการกําหนดเขตควบคุมอาคารสูงไดมี

กรณีดังตอไปน้ี 

(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเร่ืองการกําหนดเขตควบคุม

อาคารสูงเพิ่มเติมจากที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว 

(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเร่ืองการกําหนดเขตควบคุมอาคารสูงที่ขัด

หรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 

จากขอเสนอของขาราชการกลุมตัวอยางชี้ใหเห็นวา ในการออกขอบัญญัติทองถิ่น            

เพื่อออกกฎหมายกําหนดเขตควบคุมอาคารสูงเฉพาะพื้นที่ชุมชน เทศบาลตําบลสุเทพจําเปน                   

ที่จะตองมีการสํารวจจัดทําขอมูลและจัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน             

ในชุมชนเพื่อสงขอมูลใหจังหวัดพิจารณาและสงใหกรมโยธาธิการดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

รวมถึงเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนในที่ดิน

ตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ดังนั้นเทศบาลตําบลสุเทพจึงขอความรวมมือจากประชาชนที่อาศัย

อยูในพื้นที่ชุมชน ลงมติเพื่อยื่นขอเสนอแกสภาเทศบัญญัติเพื่อออกกฎหมายกําหนดเขตควบคุม

อาคารสูงเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลสุเทพ โดยการยื่นมติเห็นดวยใหมีการออกกฎหมาย

กําหนดเขตควบคุมอาคารสูงจะตองยื่นเสนอมติเห็นดวยไมนอยกวาคร่ึงของจํานวนประชากร                 

ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ ในกรณีที่มีการทําประชาพิจารณเสนอลงมติผานเกินคร่ึงของ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบลสุเทพและสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางเทศ

บัญญัติ ประธานสภาเทศบาลจะดําเนินการสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยังผูวา
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ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบภายใน 7 วันเพื่อออกกฎเทศบัญญัติทองถิ่นกําหนดเขตควบคุม

อาคารสูงในพื้นที่ชุมชนและจะชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับขอมูลการออกกฎหมาย

กําหนดเขตควบคุมอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลสุเทพตอไป 

 

 


