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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

 

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการสรางอาคารสูง ชุมชนซอย

วัดอุโมงค  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงใหม โดยไดกาํหนดวัตถปุระสงคในการศกึษา 3 

ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยของอาคารสูงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคม

จากการสรางอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงค 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ 

สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค 3) เพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการ

และเอกชนพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน  

การรวบรวมขอมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเร่ิมศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย             

ที่เกี่ยวของและสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัยหลายหลายวิธีตามความ

เหมาะสมไดแก แบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยูในซอยวัดอุโมงค การสัมภาษณอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เมื่อไดขอมูลเบื้องตนมาเพียงพอแลว ผูวิจัยจึง

เร่ิมทําการสนทนากลุมตัวแทนชุมชน กลุมผูนําชุมชน เพื่อรวมกันวิเคราะหและคาดการณผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบทางลบ และหาแนวทางการจัดการควบคุม

อาคารสูงใหเหมาะสมกับสภาพชุมชน สรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การวิจัยพบวาชุมชนซอยวัดอุโมงค ในพื้นที่หมูที่ 8,10,14 ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสเุทพ 

อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2 ,522 ครัวเรือนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางจํานวน  250 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.0 มีอายุอยู

ในชวง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 38.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 44.0 

มีอาชีพขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 33.2 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา  15,000 

บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58.4 และรอยละ 33.2 อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาเปนระยะเวลา 11-15ป  
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1) การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับลักษณะของอาคารสูงที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค  

1.1) ดานทรัพยากรกายภาพ พบวา  จากการกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณ

พื้นที่ชุมชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเรียงตามลําดับดังน้ี ดานปญหาระดับเสียงรบกวนที่ไดยิน

ในบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชน ปญหาปริมาณฝุนละอองในบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชน ปญหา

ทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณพื้นที่ชุมชน ปญหาทิศทางการรับแสงสวางในบริเวณพื้นที่ขางเคียง

โดยรอบ ปญหาคุณภาพของนํ้าในบริเวณพื้นที่ชุมชน ปญหาการทรุดตัวของชั้นดินในบริเวณพื้นที่

ชุมชน ปญหาคุณภาพของดินในบริเวณพื้นที่ชุมชน ปญหาความอุดมสมบูรณของดินในบริเวณพื้นที่

ชุมชน 

1.2) ดานทรัพยากรชีวภาพ พบวาปญหาปริมาณจํานวนความหนาแนนและการ

แพรกระจายของพืช และสัตวในระดับเปลี่ยนแปลงนอย 

1.3) ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย พบวา การกอสรางอาคารสูงจํานวนมาก

ในบริเวณพื้นที่ชุมชนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ ดานปญหาความ

หนาแนนของจํานวนยานพาหนะ ปญหาการเคลื่อนที่ของการจราจรติดขัดหรือชา และปญหาสภาพ

ถนนและเสนทางคมนาคมทรุดโทรม ปญหาปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นในชุมชน ปญหาปริมาณ

การใชนํ้าประปาเพิ่มขึ้นในชุมชน ขอคนพบที่สําคัญ พบวา ประชาชนสวนใหญในชุมชนไมทราบ

วายานที่ตนพักอาศัยอยูถูกกําหนดใหเปนยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยความหนาแนนมาก   

(พื้นที่สีแดง)  

1.4) ดานคุณภาพชีวิต พบวา จากการกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่

ชุมชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ ปญหาสภาพแวดลอมดานภูมิทัศน  

ปญหาการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินที่สูงขึ้น ปญหาการเพิ่มขึ้นของรายไดทองถิ่นและภาครัฐ 

ปญหาของสถิติอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น ปญหาโอกาสสรางอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้นใหแกครัวเรือน 

ปญหาความเจริญดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในชุมชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยู ปญหา

ของประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน ปญหาการยายถิ่นฐานเขาและออกของคนในชุมชน 

ปญหาของสถิติการเกิดแผนดินไหวและภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ปญหาของสถิติการเกิดอัคคีภัยเพิ่ม

สูงขึ้น ปญหาสภาพแวดลอมแหลงธรรมชาติและโบราณสถาน ปญหาการแยงชิงดานสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

1.5) ดานสุขภาพ พบวา การกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชนทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเรียงตามลําดับดังน้ี ปญหาของสถิติจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษา
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สุขภาพเพิ่มขึ้น ปญหาแหลงใหบริการและจํานวนบุคลากรดานสาธารณสุข ปญหาที่เปนสาเหตุการ

เสียชีวิตของคนในชุมชน 

2) การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ 

สังคม และสิ่งแวดลอม ชุมชนซอยวัดอุโมงค  

2.1) ดานสุขภาพ พบวา การกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชนทํา

ใหเกิดผลกระทบมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ ประชาชนรูสึกหงุดหงิดจากการจราจรติดขัด  

เนื่องจากอาคารสูงมักไมมีที่จอดรถ เนื่องจากอาคารสูงมักไมมีที่จอดรถ รูสึกหงุดหงิดเพราะอาคาร

สูงทําใหอากาศในบริเวณชุมชนรอนขึ้น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงสรางของอาคารสูงจาก

แผนดินไหว การสูญเสียความรูสึกที่เปนสวนตัวเมื่อมีอาคารสูงอยูใกล ความกังวลใจวาอาคารสูง

อาจไมมีระบบปองกันอัคคีภัยที่ดีพอ ปญหาดานระบบทางเดินหายใจ  (ไดแกอาการไอและโรค

ภูมิแพ) ปญหาความเครียด โรคความดันโลหิตสูง แหลงใหบริการของรัฐและเจาหนาที่ที่สามารถ

เขาถึงสุขภาพของชุมชน ปญหาโรคหัวใจ เนื่องจากอาคารสูง 

2.2) ดานสังคม พบวา การกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชนทําให

เกิดผลกระทบมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ อาคารสูงมักกอใหเกิดความขัดแยงไดแก  ที่ดิน  

การจราจร ความสัมพันธระหวางกันของผูที่อยูในอาคารสูงและผูที่อาศัยรอบๆบริเวณอาคารสูง  

อาคารสูงทําใหรูสึกไมอบอุนและปลอดภัย  อาคารสูง  (ที่ใชเปนที่อยูอาศัย ) เปนแหลงอาชญากรรม

และแหลงมั่วสุม อาคารสูงมีผลตอรายไดคาครองชีพ อาคารสูงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพ 

2.3) ดานสิง่แวดลอม พบวา  การกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชน

ทําใหเกิดผลกระทบมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ ทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณพื้นที่ชุมชน  

ระดับเสียงรบกวนที่ไดยินในบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชน ปริมาณฝุนละอองในบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ชุมชน  คุณภาพของน้ําในบริเวณพื้นที่ชุมชน ทิศทางการรับแสงสวางในบริเวณพื้นที่ขางเคียง

โดยรอบอาคารสูง  การรองรับระบบบําบัดน้ําเสียที่เพียงพอและจัดการตามมาตรฐาน  การทรุดตัว

ของชั้นดินในบริเวณพื้นที่ชุมชน  ปริมาณการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขนยายของเสียในชุมชน  

คุณภาพของดินในบริเวณพื้นที่ชุมชน ความหนาแนนของพืชและสัตว ความอุดมสมบูรณของดินใน

บริเวณพื้นที่ชุมชน 

3) การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการลดผลกระทบ

จากการสรางอาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค  

3.1) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร พบวา การกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณ

พื้นที่ชุมชน สิ่งที่ประชาชนตองการมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้  การรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย
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เกี่ยวกับการจัดการอาคารสูง การไดรับรูปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ

ที่เกี่ยวกับอาคารสูง การไดรับความรูเกี่ยวกับการกอสรางอาคารสูง 

3.2) การมีสวนรวมของประชาชน พบวา การกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณ

พื้นที่ชุมชน สิ่งที่ประชาชนตองการมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ การรวมศึกษาปญหาการจัดทําแผน

กําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูง การไดรวมวิเคราะหสภาพความรุนแรงของ

ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนเกี่ยวกับอาคารสูง  การไดรวมปรับปรุงแกไขปญหาตามแผนการบังคับ

ใชกฎหมายอาคารสูง การรวมมือสรางเครือขายเพิ่มเติมประเด็นปญหาดานอาคารสูง การรวม

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําตามแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง การรวมวางแผนและเขียน

แผนการจัดการปญหาการกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง การไดรวมประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง การรวมกันเผยแพรความรูความสําเร็จ              

ในการแกปญหา และประชาสัมพันธการจัดทําแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง การไดรับคํายก

ยอง รางวัลและความภาคภูมิใจในการแกไขปญหา 

3.3)  การบังคับใชกฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับ  พบวา การกอสรางอาคารสูง

จํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชน สิ่งที่ประชาชนตองการมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ การกําหนด

มาตรการลงโทษแกผูท่ีละเมิดกฎหมายอาคารสูง  การใหความรูความเขาใจดานกฎหมายอาคารสูง  

แกประชาชน การยอมรับกติกาขอบังคับในการใชกฎหมายอาคารสูง 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบดาน

สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม จากการสรางอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงคของประชากรหลาย

กลุม โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ควบคุมอาคารสูงที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน การวิเคราะหลักษณะของอาคารสูงที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคม ผลกระทบดานสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม แนว

ทางการแกไขปญหาเพื่อใหหนวยงานราชการและเอกชนพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคาร

สูงในเขตพื้นที่ชุมชน ดังตอไปน้ี 

 

5.2.1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยของอาคารสูงท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมจากการสรางอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงค  

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยของอาคารสูงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงคจากการกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่
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ชุมชน พบวา การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษาในแตละปของสถาบันการศึกษา และความสะดวกใน

การใชสอยของยานพาหนะสวนตัวที่มีมากในปจจุบัน รวมถึงการขยายตัวของแหลงที่อยูอาศัย

ประเภทอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงค ความตองการแหลงที่อยูอาศัยประเภทอาคารสูงไดสงผล

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนมากที่สุดคือ เร่ืองของระดับเสียง

ที่ดังขึ้นรอบชุมชน สาเหตุเกิดจากการกอสรางและการจราจรมีระดับเสียงความถี่ที่ดังขึ้นคอนขางสูง

รอบบริเวณชุมชน ความหนาแนนจากการจราจรและการกอสรางยังกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุน

ละอองเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ พงศเทพ วิวรรณธนะเดช และคณะสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข , 2545 ที่พบวาอาคารสูงทําใหรูสึกหงุดหงิดจากเหตุรําคาญจากสิ่งแวดลอมรอบบริเวณ

ชุมชน ไดแก เสยีง อากาศ นํ้า เกิดขึ้นทั้งในระหวางการกอสรางและหลังการกอสราง  ประชาชน

ทั่วไปหรือกลุมที่อาศัยอยูรอบอาคารสูงมีแนวโนมเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทาง

สังคมจากการสรางอาคารสูงในเชิงลบมากกวากลุมที่อาศัยอยูในอาคาร  

ในดานปญหาและอุปสรรคที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคม                   

ในชุมชนซอยวัดอุโมงค  พบวา เกิดจากขอจํากัดดานนโยบายการดําเนินงานของหนวยงานเทศบาล   

ที่ขาดแนวทางการจัดการควบคุมจํานวนประชากรที่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงการจัดการ

ดานระบบจราจรที่ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางเสียง กลิ่น ควันไอเสีย และระบบการ

กอสรางแหลงที่อยูอาศัยประเภทอาคารสูงมีการขยายตัวกระจายในเขตชุมชนอยางรวดเร็วกอใหเกิด

ความแออัดและเกิดเสียงที่ดังรบกวนของเคร่ืองจักรขณะปฏิบัติงาน สรางปญหาใหแกประชาชน            

ที่อาศัยอยูในชุมชนเปนอยางมาก  สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร รือเรือง , 2553 พบวา ปญหา

และอุปสรรคที่ทําใหนโยบายดานการจราจรและขนสงของจังหวัดเชียงใหมไมประสบความสําเร็จ 

มีสาเหตุมาจากขอจํากัดของลักษณะภายในหนวยงาน โครงสรางองคกร ขอจํากัดของงบประมาณ 

การขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากรัฐบาล ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควร ปญหาในดานการทํางานในสวนของเทศบาลที่ดูแลทองถิ่น ประเด็นแรกยังขาด

การวางแผนและเขียนแผนการจัดการปญหาในดานนโยบายควบคุมการวางผังเมืองของชุมชนทั้งใน

ดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  ดานคุภาพชีวิต และดานสุขภาพ           

ที่ดี อีกประเด็นสําคัญที่หนวยงานเทศบาลยังขาด คือการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงหรือคาดการณ

ในอนาคตถึงสภาพของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนและการวิเคราะห

เปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางระหวางสภาพในอดีตและปจจุบันวามีระดับความรุนแรงของ

ปญหาทั้งในดานสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมอยูในระดับใด เพื่อสามารถนําไปศึกษาแนวทาง  

การวิเคราะหและจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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5.2.2 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงท่ีมีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ชุมชนซอยวัดอุโมงค  

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัย

ในชุมชนซอยวัดอุโมงคจากการกอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชน พบวา  

ประชากรที่อาศัยในชุมชนแบบด้ังเดิมมีแนวโนมที่เห็นดวยกับผลกระทบทางดานสุขภาพที่แยลง

มากกวากลุมที่อาศัยในชุมชนแบบชั่วคราว เนื่องจากพฤติกรรมของประชากรที่อาศัยในชุมชนแบบ

ชั่วคราวใชเวลาพักอาศัยอยูในชุมชนระยะสั้นจึงไมไดสงผลกระทบในดานสุขภาพมากนัก 

ผลกระทบที่มีตอสุขภาพจิตของคนในชุมชนอยางเห็นไดชัดคือ การจราจรที่ติดขัดเคลื่อนตัวชา   

ในชวงเวลาที่เรงรีบ รวมถึงการเลือกใชโทนสีอาคารที่ฉูดฉาด สงผลกระทบทําใหสุขภาพจิตของคน

ในชุมชนแยลง ประชาชนรูสึกหงุดหงิดและเครียดกับปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งน้ียังกอใหเกิดความวิตก

กังวลและสูญเสียความรูสึกที่เปนสวนตัวของผูที่อาศัยอยูในชุมชนกรณีเมื่อมีอาคารสูงอยูใกล ทําให

ผูที่อยูในอาคารสูงสามารถมองเห็นพฤติกรรมของผูที่อยูในอาคารที่ตํ่ากวาไดโดยงาย สอดคลองกับ

การศึกษาของ รวี  หาญเจริญ , 2536 พบวา อาคารสูงมีผลกระทบตอระบบสังคมเมืองในเร่ือง

ผลกระทบตอความเปนสวนตัวของผูอยูอาศัยเดิมรอบบริเวณอาคารสูง ผลกระทบในดานสุขภาพ

กาย พบวา ประชาชนประสบปญหาดานระบบทางเดินหายใจ  (ไดแกอาการไอและโรคภูมิแพ )                

อยูในระดับปานกลาง สาเหตุของปญหาเกิดจากการสัญจรคมนาคมขนสงในพื้นที่ชุมชนและการ

ลําเลียงวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางใชเสนทางสัญจรภายในพื้นที่ชุมชนสงผลทําใหเกิดภาวะฝุน

ละอองกระจายตัวในแหลงชุมชนเปนจํานวนมาก 

การศึกษาผลกระทบของอาคารสูงดานสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงคที่เกิดจากการกอสราง

อาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชน พบวา สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน                  

ที่สงผลกระทบทางดานสังคมทางลบตอผูที่อาศัยในชุมชนมากที่สุด คือ ความขัดแยงในเร่ืองที่ดิน 

และการจราจร ประเด็นเร่ืองของที่ดิน พบวา เกิดจากลักษณะการถมดินเพื่อดําเนินการกอสราง               

มีอาคารสูงบางแหงไดกอสรางรุกล้ําพื้นที่ที่เปนแนวเขตคลองระบายน้ําสาธารณะของชุมชน ในชวง

ฤดูที่เกิดฝนตกหนักเกิดปญหาการระบายน้ําติดขัดทิศทางของกระแสน้ําไหลแรงขึ้นรวมถึงการเกิด

ปญหาน้ําทวมขังเปนเวลานาน น้ําเสียจากอาคารสูงยังไหลกระจายมายังพื้นที่ที่พักอาศัยของ

ประชาชนสงกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอาศัยรอบอาคารสูง สอดคลองกับการศึกษาของ วันเพ็ญ กันทา , 

2547 พบวา สถานการณปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม ไดแก พื้นที่

สาธารณะ เสนทางสัญจรหรือทางเทา ลําคลองหรือลําเหมือง พื้นที่สุสาน พื้นที่โบราณสถาน และ

เสนทางการจราจร มีปญหาถูกบุกรุกจากบุคคลหลายกลุม กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนที่
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อาศัยในบริเวณใกลเคียง ประเด็นเร่ืองของการจราจร พบวา จํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นจากการ

เดินทางสัญจรในพื้นที่หรือขามเขตพื้นที่ชุมชน สวนใหญผูที่ใชเสนทางสัญจรไดแก ผูที่อาศัยอยูใน

ชุมชน  นักเรียน นักศึกษาและผูที่ทํางานในสถานที่ราชการหรือผูที่ประกอบกิจการรานคา มีสวนทํา

ใหเกิดผลกระทบตอการจราจรทั้งการละเมิดสิทธิการใชพื้นที่สาธารณะของชุมชนจนชุมชน                      

ไมสามารถติดตอและมีปฏิสัมพันธไดตามปกติ เชน พื้นที่จอดรถของชุมชน เกิดปญหาถนนชํารุด

เสียหายและ เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบอยคร้ังรวมถึงปญหาของพื้นที่จอดรถในอาคารที่มีจํานวน

จํากัดกีดขวางการจราจรและการกีดขวางบริเวณทางเขา-ออกบานพักของผูที่อาศัยอยูใกลกับอาคาร

สูงเกิดความขัดแยงกับผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนเปนอยางมาก สอดคลองกับการศึกษาของ มนูญ               

เจนพจนสนุทร 0, 2547 ที่พบวา  ผลกระทบจากโครงการเพื่อการพาณิชยขนาดใหญ ไดสรางปญหา

การเพิ่มปริมาณรถรถยนตที่มีมากเมื่อเทียบเทากับความจุถนน กีดขวางการจราจรที่เขา-ออกของ

โครงการหรือชุมชน กีดขวางทางเดินของรถจักรยานยนตรถโดยสารสาธารณะที่จอดรับสง

ผูโดยสาร และเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบอยคร้ัง สําหรับปญหาดานความสัมพันธระหวางกันของ

สังคมผูที่อาศัยอยูในชุมชนพบวา กลุมผูที่พักอาศัยมาต้ังแตเดิมสวนใหญความสัมพันธยังอยูใน

ระดับที่ดี มีการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและเขารวมสงเสริมกิจกรรมดานประเพณี

วัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชนอยางสม่ําเสมอ  ผลกระทบทางสังคมในดานความปลอดภัยของชีวิต

และทรัพยสินของผูที่อาศัยอยูในชุมชนอยูในระดับที่ยังไมไดกอใหเกิดผลกระทบ เน่ืองจากปญหา

ดานการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ยังมีจํานวนนอย ในดานเศรษฐกิจของชุมชน พบวา การกอสราง

อาคารสูงสงผลในดานดีทั้งอาชีพและรายไดคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นแกผูที่ประกอบอาชีพดานการ

ใหบริการรานคาที่ติดกับบริเวณถนน เกิดความเจริญทางดานสังคมและเศรษฐกิจในเขตบริเวณพื้นที่

ชุมชนและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  สอดคลองกับการศึกษาของ ธนากร บุญกลาง , 2549 

พบวา การเพิ่มขึ้นของอาคารพักอาศัยในชุมชนทําใหเศรษฐกิจโดยรวมไดรับประโยชนในแงการ

เพิ่มขึ้นของรายไดและมีงานทําเพิ่มขึ้นแกผูที่อาศัยในชุมชน 

การศึกษาผลกระทบของอาคารสูงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนซอยวัดอุโมงคที่เกิดจากการ

กอสรางอาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชน ประเด็นแรกพบวา  ลักษณะทางกายภาพของ

พื้นที่ที่ศึกษาในชุมชนซอยวัดอุโมงคมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดเอียงอยูใกลที่สูง ในชวงฤดูฝนของทุกป

ปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่มีปริมาณที่มากสิ่งปลูกสรางทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรไดกีดขวาง

ทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณพื้นที่ชุมชน  ทําใหกระแสนํ้าไหลเร็วและแรงขึ้น การรองรับระบบ

บําบัดน้ําเสีย และระบบระบายน้ําติดขัด มีสาเหตุมาจากการถมดินเพื่อกอสรางอาคารสูงทําให

ลักษณะบริเวณพื้นดินที่กอสรางสูงกวาบริเวณพื้นผิวของถนนและพื้นที่อยูอาศัยขางเคียงโดยรอบ 

ในชวงฤดูที่ฝนตกหนักลักษณะทิศทางการไหลของนํ้าฝนจะไหลจากที่สูงไปยังพื้นที่ที่ตํ่ากวาพื้นที่

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�
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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กอสราง ความเร็วของกระแสนํ้าที่ไหลกอใหเกิดสภาพการกัดเซาะหนาดิน มีดินโคลนตะกอนและ

น้ําเสียไหลมาอยูรวมกัน บางพื้นเกิดปญหาน้ําทวมขังประชาชนที่อยูใกลอาคารสูงไดรับความ

เสียหายเปนอยางมาก สอดคลองกับการศึกษาของ พยับ แจมหมอ , 2550 พบวา สภาพภูมิประเทศ

ของตําบลสุเทพเปนที่ราบสูง พื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงคอยูใกลกับอาคารสถานที่ราชการหลาย

หนวยงาน และแหลงที่อยูอาศัยที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น การบุกรุกแนวเขตลําเหมืองสาธารณะทําให

ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยูประสบปญหาการรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะระบบระบาย

นํ้าที่ติดขัดและระบายไมทัน จนเกิดปญหานํ้าทวมรุนแรงในหลายพื้นที่ชุมชน 

ประเด็นที่สองพบวาปญหาที่มีผลตอสิ่งแวดลอมโดยรวมคือ ระดับเสียงที่ดังรบกวนและ

การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุนละอองในบริเวณพื้นที่รอบชุมชนหรือแหลงกําเนิดเสียงที่ดังเกิดจาก

จํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นตามอัตราสวนการขยายตัวของจํานวนประชากรและแหลงที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ชุมชนสราง ปญหาในดานการจราจรที่มีความหนาแนนและความถี่สูง รวมถึงแหลงกําเนิด

เสียงที่เกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักรในขณะที่มีการกอสราง มลพิษที่เกิดจากเสียงที่ดังได

กอใหเกิดความรําคาญหงุดหงิด รูสึกเครียดแกผูที่อาศัยอยูในชุมชน ซึ่งเมื่อไดยินเสียงรบกวนเปน

เวลานานอาจทําใหประสาทหูเสื่อมลงได สอดคลองกับการศึกษาของ อลงกรณ ชาไชย , 2552 พบวา 

ปญหาระหวางการกอสรางที่สงผลกระทบตอผูที่ใชสอยขางเคียงมากที่สุดคือ เร่ืองเสียงรบกวนจาก

การกอสราง รองลงมาคือเร่ืองแรงสั่นสะเทือน และฝุนละออง ตามลําดับ ปริมาณฝุนละอองและ

ควันจากทอไอเสียที่ฟุงกระจายในบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชนเกิดจากการคมนาคมของผูพักอาศัยใน

เขตชุมชนและนอกชุมชนรวมถึงการขนยายวัสดุอุปกรณในการกอสรางบนพื้นผิวการจราจร 

สอดคลองกับรายงานของ ไมตรี สุทธจิตต์ิ , 2543 กลาวถึง ฝุนละอองที่มีโปลีซัยคลิกอะโรมาติก

ไฮโดรคารบอน ( PAH)  ที่เปนสารกอมะเร็งที่ปนเปอนในอากาศเชียงใหม สารนี้เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาทางเคมีอันเกิดจากการเผาไหมอยางไมสมบูรณของเชื้อเพลิงทุกชนิดพบมากในควันหรือไอ

เสียทุกชนิด รวมถึงสภาวะปดลอมของอาคารสูงที่มีจํานวนมากทําใหการถายเทระบบไหลเวียนของ

อากาศและทิศทางของกระแสลมไหลไมสะดวก นอกจากนี้ประเด็นที่สําคัญในดานอ่ืนของปญหา

สิ่งแวดลอมยังอยูในภาวะที่ยังไมสงผลกระทบมากนัก สภาพการเกิดปญหายังอยูในระดับที่นอย 

การศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากการพัฒนาเมืองเชียงใหมที่ผานมายังขาดวิสัยทัศนและไรทิศทางโดย

มักจะขึ้นกับนโยบายของผูปกครองแตละคนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา  การวางผังเมืองในระยะ

ยาวของชุมชนซอยวัดอุโมงคนอกจากจะตองอาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ  

อยางรอบดานแลวพบวาปญหาการกอสรางอาคารสูงที่เกิดในชุมชนยังขาดการจัดทําเวทีประชา

พิจารณและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกขั้นตอน สอดคลองกับการศึกษาของ ภร
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ภัทร เศวตรัตน, 2548 พบวา กระบวนการทําประชาพิจารณของประเทศไทยไมไดรับการจัดเตรียมที่

ดี เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการทําประชาพิจารณขาดความรูความเขาใจในการทําประชา

พิจารณ โดยสิ่งสําคัญของการวางผังเมืองจําเปนที่จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานการพัฒนาเมืองที่มุงไปสู

สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดลอมของผูที่อยูอาศัยในเมืองมากกวาที่จะมุงแตความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว อุปสรรคที่สําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นคือ ขอกําหนดนโยบายการใช

ประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมที่ประชาชนสวนมากยังไมทราบถึงขอกฎหมายดานผังเมืองและการ

เปลี่ยนแปลงขอกําหนดเทศบัญญัติควบคุมผังเมืองรวม สอดคลองกับการศึกษาของ อรพินท ศรี

วิเชียร , 2552 พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจทางดานผังเมืองคอนขางนอย ระบบ

ของการวางผังเมืองรวมที่ใชสําหรับแบงเขตตามลักษณะพื้นที่ที่เปนศูนยกลางการใชประโยชนเพื่อ

กําหนดทิศทางการพัฒนากลุมในอนาคตโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหมเปนผูดูแล จากเดิม

กําหนดใหยานที่อยูอาศัยชุมชนซอยวัดอุโมงคเปนยานพื้นที่สีสม (ที่อยูอาศัยความหนาแนนปาน

กลาง) เปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่สีแดง (พื้นที่อยูอาศัยความหนาแนนมากและพาณิชยกรรม) ที่เปด

โอกาสใหโครงการและอาคารประเภทหอพักขนาดใหญสามารถดําเนินการกอสรางในยานชุมชน

ได เปนที่ยืนยันไดวา การเพิ่มขึ้นของจํานวนอาคารสูงที่เกิดขึ้นในบริเวณชุมชนไดสรางปญหา

ผลกระทบดานสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมหลายประการใหกับผูที่อาศัยอยูในชุมชนซอยวัด

อุโมงคเปนอยางมาก 

 

5.2.3 การศึกษาเพื่อเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนพิจารณาในการ

ดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นท่ีชุมชน 

การศึกษาขอเสนอแนะสําหรับใหหนวยงานราชการและผูประกอบการเอกชนพิจารณาใน

การดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการกอสราง

อาคารสูงจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ชุมชน พบวา การมีอํานาจมากเกินไปของรัฐบาลกลางและ

ระบบบริหารสวนภูมิภาครวมถึงความออนแอของระบบการปกครองทองถิ่นที่ดูแลชุมชน ในดาน

การบริหารงานยังขาดการกระจายอํานาจจากสวนกลางภาครัฐกระจายอํานาจในดานกฎหมาย

ขอกําหนดเทศบัญญัติควบคุมอาคารมาสูหนวยงานเทศบาลทองถิ่นของชุมชน ซึ่งผลดีของการ

กระจายอํานาจมายังทองถิ่นจะสามารถดูแลและศึกษาผลกระทบทุกดานที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ

สามารถแกไขปญหาการกอสรางอาคารสูงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สอดคลองกับการศึกษา

ของ ธเนศวร  เจริญเมอืง , 2540 กลาวถึง การรวมศูนยอํานาจไวที่รัฐบาลกลางสงผลใหองคกร

ปกครองตนเองในระดับทองถิ่นประสบปญหาหลายดานไดแก สภาพองคกรที่กระจัดกระจาย         
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ขาดเอกภาพ มีอํานาจจํากัด  งบประมาณในการบริหารงานมีนอย ขาดผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ        

มีรูปแบบองคกรที่ไมทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและปญหาอันสลับซับซอนของเมือง  

การที่ผูมีอํานาจสามารถกําหนดนโยบายในดานตางๆโดยขาดการมีสวนรวมของทุกฝายนั้น  

อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนได สอดคลอง

กับการศึกษาของ จามร โสมานันท 0, 2544 ที่พบวา ในกระบวนการนิติบัญญัติและการออกกฎ  

ขอบังคับในประเทศไทยขาดขั้นตอนที่ใหฝายตางๆ  ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการกําหนดเนื้อหาของกฎหมาย การที่รัฐธรรมนูญของไทย  (ป พ.ศ. 2541) ไดมีบทบัญญัติ

สําคัญอยางยิ่งที่ใหสิทธิแกประชาชนในการเขามาตรวจสอบและเขามาสวนรวมในการกําหนด

นโยบายตางๆของภาครัฐมากขึ้น จะชวยลดความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายลงได 

การที่ประชาชนไดเขามีสวนรวมในการจัดทําแผนกําหนดระเบียบการบังคับใชกฎหมายควบคุม

อาคารสูงนั้นจะชวยทําใหสามารถวิเคราะหสภาพความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอม และ

เปรียบเทียบสภาพอดีตรวมถึงสภาพปจจุบันใหเห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งระยะสั้น

และระยะยาวที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนไดชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ ปนัดดา บรรเลง , 2548 

พบวา การรับทราบขอมูลที่จะนําไปสูกระบวนการจัดทําแผน  อยางมีสวนรวม  ระหวางประชาชน

กับภาครัฐ คือ ควรรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญในชุมชน  ประชาคมควรรับทราบ

ปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง  ในดานการ

ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการบังคับใชกฎหมายอาคารสูงเพื่อประเมินผลขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานตามแผน ผลที่ไดสามารถนํามาปรับปรุงวิธีการแกไขเปลี่ยนแปลงปญหา ใหสามารถ

บรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการลดปญหาที่เกิดจากการสรางอาคารสูงไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เมื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคเร่ืองการรับรูปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนซอยวัดอุโมงค 

พบวา ประชาชนยังขาดการรับรูขอมูลขาวสารในดานตางๆที่เกี่ยวของกับอาคารสูงและสถานการณ

การสภาพความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ  เผอิญ 

มีชูนึก, 2551 ที่พบวา ประชาชนสวนใหญในชุมชนที่มีอาคารสูงรายลอม ยังขาดความรู ความเขาใจ

เร่ืองการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงตางๆที่เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุม

อาคาร ดังน้ันหนวยงานภาครัฐมีหนาที่ที่จะตองนําเสนอขอมูลขาวสารปญหาสิ่งแวดลอมใหกับ

ชุมชนโดยเขามามีสวนรวมในการใหความรูความเขาใจในดานกฎหมายควบคุมอาคารสูงนําเสนอ

ในสื่อทุกประเภทแกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตน เมื่อ

มีปญหาทางดานกฎหมายเกิดขึ้นประชาชนยอมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกวิธีโดยไม

ถูกผูอ่ืนเอารัดเอาเปรียบได  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%20%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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5.3 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช  

1) ขอเสนอแนะและการจัดการดานปจจัยของอาคารสูงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมจากการสรางอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงค ผูที่อาศัยอยูในชุมชนจําเปนที่

จะตองมีการรวมมือกันผลักดันใหมีการจัดการดานนโยบายสาธารณะทั้งนโยบายคุมครองเร่ือง

สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดลอมกับชุมชนในระยะยาว เสนอใหใชแนวทางวิธีการกําหนดดาน

นโยบายสาธารณะปรับปรุงผังเมืองรวมใหมีประสิทธิภาพ และออกขอกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินใหสอดคลองกับลักษณะบริบทของชุมชนในสภาพปจจุบันและอนาคต เพื่อแกปญหาดาน

การจราจรและควบคุมจํานวนที่เพิ่มขึ้นของอาคารสูงในพื้นที่ชุมชน 

2) ขอเสนอแนะและการจัดการดานผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค  

ดานสุขภาพ  ผลกระทบในดานสุขภาพจิต เทศบาลตําบลสุเทพควรที่จะตองมีการจัด

ระเบียบการจราจรและการจัดการพื้นที่จอดรถในบริเวณชุมชน  ควบคุมสีของอาคารไมใหใชสีที่

ฉูดฉาด เพื่อลดปญหาความรูสึกหงุดหงิด ความเครียดและความวิตกกังกลแกประชาชนผูที่อาศัยอยู

ในชุมชน ผลกระทบในดานสุขภาพกาย หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบ

สภาพอากาศและสภาพปญหามลพิษจากควันทอไอเสีย หรือสภาพปญหาฝุนละอองที่กระจายตัวใน

แหลงชุมชนอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันโรคที่เกี่ยวระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพที่อาจเกิด

ขึ้นกับประชาชนในชุมชนได 

ดานสังคม เทศบาลตําบลสุเทพหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียควรที่จะตองมีการเจรจาและหา

แนวทางลดผลกระทบจากปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยเปดโอกาสใหมีการทําประชาพิจารณแกทุก

ฝายเพื่อแกปญหาอันไดแก  ปญหาที่ดินที่รุกล้ําเขตคลองสาธารณะ  ปญหาการจราจรทั้งดานการ

สัญจรและพื้นที่จอดรถ เพื่อลดความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันของผูที่อยู

อาศัยในชุมชนทุกกลุม รวมถึงสรางความมั่นใจในการดูแลเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนในชุมชน และชวยสงเสริมดานอาชีพใหประชาชนมีรายไดในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น 

ดานสิง่แวดลอม  จําเปนที่จะตองการแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดจากทิศทางการไหลของ

น้ําในบริเวณพื้นที่ชุมชน แกไขปญหาการจัดการระบบการระบายน้ําในคลองสาธารณะที่ติดขัด และ

ปญหาที่สงเสียงดังรบกวนเนื่องจากการกอสรางและการจราจรที่ไดยินรวมถึงปญหาการเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณฝุนละอองและควันพิษในชุมชน ปญหาที่เกิดขึ้นจําเปนที่จะตองไดรับควบคุมและแกไข

อยางเรงดวนจากเทศบาลตําบลสุเทพที่ดูแลและรับผิดชอบ 

3) ขอเสนอแนะและการจัดการเพือ่เสนอแนะสาํหรับหนวยงานราชการและเอกชนพจิารณา

ในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน  
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แนวทางในการบริหารการจัดการแกไขปญหาในขอกําหนดเขตการกอสรางอาคารสูง

จําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายรวมทั้งเทศบัญญัติหรือขอบังคับเสียใหม  ทั้งในสวน

ของขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมที่อาจมีการเปดโอกาสใหมีการหลีกเลี่ยงการ

กอสรางอาคารสูงในบริเวณที่กําหนดใหเปนเขตหามกอสรางได  นอกจากนี้กฎหมายและขอบังคับ

ตางๆ เกี่ยวกับการกอสรางทั้งในระหวางกอสรางและหลังการกอสรางอาคารก็จะตองมีการปรับปรุง

แกไขและจะตองมีการกําหนดมาตรการลงโทษแกผูที่ละเมิดกฎหมายอาคารสูง  เนนในเร่ืองเกี่ยวกับ

การหามปลูกสรางอาคารในพื้นที่ท่ีมีการควบคุม รวมถึงขอปฏิบัติของเจาของอาคารเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตกอสราง และเสนอใหมีการใชอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานออกคําสั่งลงโทษเด็ดขาดแกผูท่ี

ฝาฝนอาศัยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพิจารณาและออกคําสั่งระงับการกอสรางโครงการที่ไมได

มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามขอกําหนดของสํานักงานนโยบาย

และแผนสิ่งแวดลอม ในสวนความเกี่ยวของของกลุมบุคคลน้ันกลุมผูออกแบบ  สถาปนิก  วิศวกร

โยธาและวิศวกรงานระบบ  เปนกลุมผูเกี่ยวของโดยตรงที่ตองมีความรูความเขาใจและศึกษาขอ

กฎหมายเทศบัญญัติควบคุมอาคารที่ใชกับพื้นที่ชุมชน 

 

การศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นขอเสนอแนะจากการศึกษาและขอเสนอเชิงนโยบาย ควรมีดังตอไปน้ี 

1) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพยังไมชัดเจน ควรมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่พิสูจน

ความเจ็บปวยของประชาชนที่อาศัยในชุมชน รวมทั้งควรใชรูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด

เพื่อหาความสัมพันธระหวางอาคารสูงกับผลกระทบดานสุขภาพ จําเปนที่จะตองใชการศึกษาเชิง

นิเวศวิทยา ( Ecological Study) ถาเปนไปไดนาจะไดมีการศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพกาย

โดยเฉพาะ 

2) การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียของอาคารสูง ควรใชวิธีการประเมิน

ทางดานเศรษฐศาสตรควบคูกับผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นรวมถึงการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ

ผลกระทบดาน สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

3) การศึกษาแนวทางแกไขปญหาอาคารสูงในชุมชนและปรับปรุงผังเมืองเชียงใหมให

สอดคลองกับสภาพบริบทของชุมชน รวมทั้งแนวทางปองกันในเชิงนโยบาย กฎหมาย และการ

กําหนดแผนแมบท การระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกระดับทั้งภาครัฐ ผูประกอบการเอกชน 

และองคกรปกครองทองถิ่นเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 

4) ควรมีการศึกษาเร่ืองของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ( SEA) เพิ่มเติมใน

แนวทางการศึกษาของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนทั้งดานการพัฒนานโยบายแผน แผนงาน และ
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โครงการขนาดใหญ ที่เกิดจากการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงค เพื่อใหทุกฝาย

ที่มีสวนไดสวนเสียไดเขามาเจรจาถกเถียงในประเด็นตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


