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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจสถานะองค์ความรู้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนใน

ประเทศไทย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และด้านผลการศึกษา ใช้รูปแบบการวิจัย

เชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยระดับปริญญาโทและเอก จ�านวน 29 เรื่อง ผลการวิจัย พบว่า                

ด้านแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย มีหลายแนวคิด เช่น แนวคิดเก่ียวกับการจัดการปัญหา แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความ         

ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง แนวคิดคุณภาพชีวิต แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ด้านวิธีวิทยาการวิจัย พบว่า มีการใช้

รปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ มากทีส่ดุ (44.82%) รองลงมาเป็นการวจิยัผสมผสาน (31.41%) และการวจัิยเชงิคณุภาพ (24.14%) 

ด้านผลการศึกษาทั้ง 5 ด้านได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ผลกระทบด้าน         

สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์        

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรมีการน�า แนวคิดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และแนวคิดหลักการมี

ส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Principle) มาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย, การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, โครงการสร้างเขื่อน 

ABSTRACT 
 This synthesis research aims to study the analytical knowledge status of the environmental impacts 

caused by dam construction projects in Thailand.  The study focused on three the research perspectives 

include Meta Theory, Meta Methodology and Meta Result. The qualitative research methodology is used.  

Twenty-nine master and doctoral degree research papers are use as the research sample. The research 

findings reveal that various research concepts are applied for the scope of studies.  These include; problem 

management, conflict and negotiation management, quality of life and human security.  In term of Meta 

Methodologies, the finding reveals that 44.82% of the quantitative research method is used. The next        
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frequently used methods is the Mixed Method which yield to 31.04% where as the Qualitative Method is 

24.14.  The meta research results can be categorized into 5 categories these include economic impact, 

social impact, cultural impact, environmental impact, quality of life impact.  These findings consistently 

report same findings. Recommendation from this study were the studies of Environmental Impact                       

Assessment should apply the concept of Sustainable Development and Public Participation Principle. 

Keywords : Synthesis, Environmental Impact Assessment, Dam 

บทน�ำ 
 ปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยมีเขื่อนจ�านวนทั้งสิ้น 682 

แห่ง กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ (กรมป่าไม้, 2551) 

โดยการก่อสร้างและกระบวนการบริหารจัดการเขื่อนทั้งหมด

อยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐผ่านองค์กรใหญ่ ที่ส�าคัญ 2 องค์กร

คือ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การสร้างเขื่อนมักเกิดจากผลของนโยบายในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ด้านการใช้พลังงานและการชลประทานเพื่อขยายพื้นท่ี         

เพาะปลูกพืชผลทางเกษตร อย่างไรก็ตามแม้การสร้างเขื่อน        

จะสามารถสนองตอบตามนโยบายของการพัฒนาดังกล่าวได้ 

แต่การสร้างเขื่อนก็น�าไปสู่ปัญหาผลกระทบด้านลบ ซึ่งส่งผล

ต่อวิถีชี วิตความเป็นอยู ่ของผู ้คนที่ต ้องอาศัยและพึ่งพิง

ทรัพยากรธรรมชาติ (ณชพงศ์  จันจุฬา, 2552) 

 เมือ่เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมหลายด้านตามมา อันสบืเน่ือง

มาจากการมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นตามแนวนโยบายการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ในแต่ละ

รฐับาลทกุยคุทกุสมยันัน้ จึงเป็นปัญหาทีส่�าคัญอย่างยิง่ทีรั่ฐบาล         

ต้องลงทุนหาทางแก้ไขกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือท่ี

รัฐบาลจะต้องน�ามาใช้ในการควบคุมและป้องกันปัญหา             

สิง่แวดล้อมทัง้หลายน้ันคอืการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) (Colombo, 

1992) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเครื่องมือ

อย่างหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วต่างน�ามาใช้ในงานจัดการ           

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้ 

หากไม่ผนวกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ดังนั้น

การป้องกนัและการแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมโดยผ่านกลไก

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับส่งเสริมให้มีการ

ใช้ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิประเทศมจี�ากัดอย่างระมัดระวงัและมี

ประโยชน์สูงสุด จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยพัฒนาควบคู่กับ

การพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ประเทศไทยได้น�าระบบการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม มาใช้ในการบรหิารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และได้มีการปรับปรุงทั้งใน

ด้านกฎระเบียบ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศที่เปล่ียนแปลงไป  

รวมท้ังให้สอดคล้องกบัหลกัสากลท่ีอารยประเทศได้ก�าหนดขึน้ 

เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลง            

อยูต่ลอดเวลา (ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, 2551) ในส่วนของประเทศไทยกฎหมาย           

ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environ-

mental Impact Assessment) พบว่า มีหลักกฎหมายส�าคัญ

ที่เก่ียวข้องอยู ่ 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง              

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง 

และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม      

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ถึง มาตรา 51 (ทศวรรณ   

เวียงธีรวัฒน ์ ,  2556) ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห ่ง                         

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,       

มาตรา 67 วรรคสอง) ได้บัญญัติไว้ว่า การด�าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง            

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สุขภาพจะกระท�ามิได้ เว้นแต่ 

 1. จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ         

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

 2. จัดให ้มีกระบวนการรับฟ ังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน และ 

 3. ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ

เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู ้แทนสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร 

ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด�าเนินการดังกล่าว 

 ศศิธร  ศักดิ์เทวินทร์ (2551) กล่าวว่า การสังเคราะห์

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) เป็นการศึกษา

วจิยัเพือ่มุง่ตคีวามเนือ้หาการวจิยัซึง่น�าไปสูข้่อสรปุรวมของงาน
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frequently used methods is the Mixed Method which yield to 31.04% where as the Qualitative Method is 

24.14.  The meta research results can be categorized into 5 categories these include economic impact, 

social impact, cultural impact, environmental impact, quality of life impact.  These findings consistently 

report same findings. Recommendation from this study were the studies of Environmental Impact                       

Assessment should apply the concept of Sustainable Development and Public Participation Principle. 
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บทน�ำ 
 ปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยมีเข่ือนจ�านวนท้ังสิ้น 682 

แห่ง กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ (กรมป่าไม้, 2551) 

โดยการก่อสร้างและกระบวนการบริหารจัดการเขื่อนทั้งหมด

อยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐผ่านองค์กรใหญ่ ที่ส�าคัญ 2 องค์กร

คือ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การสร้างเขื่อนมักเกิดจากผลของนโยบายในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ด้านการใช้พลังงานและการชลประทานเพื่อขยายพื้นท่ี         

เพาะปลูกพืชผลทางเกษตร อย่างไรก็ตามแม้การสร้างเขื่อน        

จะสามารถสนองตอบตามนโยบายของการพัฒนาดังกล่าวได้ 

แต่การสร้างเขื่อนก็น�าไปสู่ปัญหาผลกระทบด้านลบ ซึ่งส่งผล

ต่อวิถีชี วิตความเป็นอยู ่ของผู ้คนที่ต ้องอาศัยและพึ่งพิง

ทรัพยากรธรรมชาติ (ณชพงศ์  จันจุฬา, 2552) 

 เมือ่เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมหลายด้านตามมา อันสบืเน่ือง

มาจากการมีโครงการต่าง ๆ เกิดข้ึนตามแนวนโยบายการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ในแต่ละ

รฐับาลทกุยคุทุกสมยันัน้ จงึเป็นปัญหาท่ีส�าคญัอย่างยิง่ท่ีรฐับาล         

ต้องลงทุนหาทางแก้ไขกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือท่ี

รัฐบาลจะต้องน�ามาใช้ในการควบคุมและป้องกันปัญหา             

สิง่แวดล้อมทัง้หลายนัน้คอืการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) (Colombo, 

1992) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเครื่องมือ

อย่างหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วต่างน�ามาใช้ในงานจัดการ           

ส่ิงแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้ 

หากไม่ผนวกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ดังนั้น

การป้องกนัและการแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมโดยผ่านกลไก

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับส่งเสริมให้มีการ

ใช้ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิประเทศมจี�ากัดอย่างระมัดระวงัและมี

ประโยชน์สูงสุด จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยพัฒนาควบคู่กับ

การพฒันาส่ิงแวดล้อมอย่างสมดลุ ประเทศไทยได้น�าระบบการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม มาใช้ในการบรหิารจดัการด้าน

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และได้มีการปรับปรุงทั้งใน

ด้านกฎระเบียบ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศที่เปล่ียนแปลงไป  

รวมท้ังให้สอดคล้องกบัหลกัสากลท่ีอารยประเทศได้ก�าหนดขึน้ 

เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลง            

อยูต่ลอดเวลา (ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, 2551) ในส่วนของประเทศไทยกฎหมาย           

ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environ-

mental Impact Assessment) พบว่า มีหลักกฎหมายส�าคัญ

ที่เก่ียวข้องอยู ่ 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง              

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง 

และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม      

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ถึง มาตรา 51 (ทศวรรณ   

เวียงธีรวัฒน ์ ,  2556) ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห ่ง                         

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,       

มาตรา 67 วรรคสอง) ได้บัญญัติไว้ว่า การด�าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง            

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สุขภาพจะกระท�ามิได้ เว้นแต่ 

 1. จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ         

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

 2. จัดให ้มีกระบวนการรับฟ ังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน และ 

 3. ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ

เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู ้แทนสถาบัน

อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร 

ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด�าเนินการดังกล่าว 

 ศศิธร  ศักดิ์เทวินทร์ (2551) กล่าวว่า การสังเคราะห์

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) เป็นการศึกษา

วจิยัเพือ่มุง่ตคีวามเน้ือหาการวจัิยซึง่น�าไปสูข้่อสรปุรวมของงาน
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วิจัยจากประเด็นปัญหาเดียวกัน การพิจารณาถึงองค์ความรู้

ของข้อค้นพบจากงานวิจัย นักวิจัยให้ความสนใจและเริ่ม           

หันกลับมาทบทวนวิธีการคิด และวิธีปฏิบัติในการวิจัยของตน 

เป็นการปรับปรุงพื้นฐานความคิด กระบวนการในการศึกษา

วิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ธีระพร  วีระถาวร (2545) 

ได้ระบวุ่าปัจจุบนังานวิจยัมมีากข้ึน และมีความซ�า้ซ้อนกนัเป็น

จ�านวนมาก ดังนั้นความจ�าเป็นในการสังเคราะห์งานวิจัย 

เพราะจะท�าให้นักวิจัยรุ ่นหลังสามารถน�างานวิจัยที่มีการ

สงัเคราะห์เป็นระบบมาเป็นฐาน และศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

ด้วยระบบเดียวกันโดยไม่ต้องตั้งต้นศึกษาตั้งแต่งานวิจัย         

เรื่องแรก 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องกับการวิ เคราะห ์ผลกระทบ                      

สิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย โดยใช้การ

สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการสังเคราะห์องค์ความรู ้เชิง

คณุภาพ ซ่ึงผูวิ้จัยคาดหวงัว่าความรูท่ี้ได้จากการสงัเคราะห์งาน

วิจัยจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพื่อส�ารวจสถานะองค์ความรู้การวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อมโครงการสร้างเขือ่นในประเทศไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (Meta Theory) ด้านวิธี

วทิยาการวิจยั (Meta Method) และด้านผลการศกึษา (Meta 

Data Analysis) 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
 ทราบสถานะองค์ความรู้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (Meta Theory) ด้านวิธี

วทิยาการวิจยั (Meta Method) และด้านผลการศกึษา (Meta 

Data Analysis) 

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 การสงัเคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวเิคราะห์ผลก

ระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย ผู้วิจัยได้

น�าแนวคิดของ Peterson, Thorne, Canam and Jillings 

(2001) มาเป็นกรอบแนวทางในการสังเคราะห์ ซ่ึงได้เสนอ

แนวทางในการสังเคราะห์งานวิจัยในเชิงคุณลักษณะหรือเชิง

บรรยาย (Qualitative Synthesis) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (Meta Theory) ด้านวิธี

วทิยาการวจิยั (Meta Method)  และด้านผลการศกึษา (Meta 

Data Analysis)  แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแว้ดล้อม

โครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย

วิธีวิทยาการวิจัย 

(Meta Method)

สังเคราะห์

สถานะองค์ความรู้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแว้ดล้อม

โครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย

ผลการศึกษา

(Meta Data Analysis)
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

(Meta Theory)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 1. ประชำกร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยระดับ

ปริญญาโทและเอก ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบ        

สิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย ช่วงปี                  

พ.ศ. 2534-2558 โดยถือการส�ารวจคร้ังสุดท้ายเมื่อสิ้นเดือน

เมษายน 2558 เป็นเกณฑ์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 54 เรื่อง 

 2. ขั้นตอนในกำรวิจัย 

  2.1 สืบค้นงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก จากฐานข้อมูล Thai Library Integrated System         

(ThaiLIS) ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2534-2558 

จ�านวน 54 เรื่อง 

  2.2 ท�าการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากงานวิจัย

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 54 เรื่อง โดยใช้ค�าส�าคัญ 

(Keywords) เป็นเกณฑ์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 29 เรื่อง ดังนี้ 

   2.2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   2.2.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

   2.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

   2.2.4 ผลกระทบด้านสังคม 

   2.2.5 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 

   2.2.6 ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

   2.2.7 เขื่อน/ โครงการสร้างเขื่อน 

  2.3 ด�าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเชิง

คุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) ใน         

3 ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (Meta        

Theory) ด้านวิธีวิทยาการวิจัย (Meta Method) และด้าน      

ผลการศึกษา (Meta Data Analysis) 

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบ

คุณภำพของเครื่องมือ 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 

(Record Form) การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อน ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นเอง เพื่อใช้ในการท�าวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยบันทึกข้อมูลที่ได ้มาจากแหล่งทุติยภูมิ          

(Secondary Data) ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้ 

  3.1 ศึกษาเอกสาร และต�าราเกี่ยวกับการ

สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสรุป

ลักษณะรายละเอียดของงานวิจัย 

  3.2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดของงาน

วจิยั การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการสร้างเขือ่นที่

จ�าเป็นต่อการสังเคราะห์  

  3.3 น�าแบบบันทึกข้อมูล (Record Form) ให้ผู้

เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 

  3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกข้อมูล (Record 

Form) ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูล (Record Form) 

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แบบ

หน่วยบริบท (Contextual Unit) โดยการแบ่งรูปแบบของ

หัวข้อเรื่อง (Categories) ที่ท�าการวิเคราะห์ 

ผลกำรวิจัย 
 1. ด้ำนแนวคิด ทฤษฎีที่ใช ้ในกำรวิจัย (Meta          

Theory) 

  การสงัเคราะห์งานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย          

ช่วงปี พ.ศ. 2534-2558 สามารถจ�าแนกข้อค้นพบเกี่ยวกับ

แนวคิด ทฤษฎี ที่ผู้ศึกษาน�ามาใช้เป็นกรอบการศึกษา ดังนี้ 

  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหา 

  1.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งและ

การเจรจาต่อรอง 

  1.3 แนวคิดคุณภาพชีวิต 

  1.4 แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ 

  1.5 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

  1.6 แนวคดิการประเมนิผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 

  1.7 แนวคิดการประเมินผลกระทบด้านสังคม 

  1.8 แนวคดิการประเมนิผลกระทบด้านวฒันธรรม 

  1.9 แนวคิ ดก า รประ เมิ นผลกระทบด ้ าน                      

สิ่งแวดล้อม 

  1.10 แนวคิดการปิดล้อมชุมชน 

  1.11 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ      

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  1.12 รั ฐ ธ ร รมนูญแห ่ ง ร า ชอ าณา จั ก ร ไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง 

 2. ด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย (Meta Method) 

  การสงัเคราะห์งานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 1. ประชำกร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยระดับ

ปริญญาโทและเอก ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบ        

สิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย ช่วงปี                  

พ.ศ. 2534-2558 โดยถือการส�ารวจคร้ังสุดท้ายเมื่อสิ้นเดือน

เมษายน 2558 เป็นเกณฑ์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 54 เรื่อง 

 2. ขั้นตอนในกำรวิจัย 

  2.1 สืบค้นงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก จากฐานข้อมูล Thai Library Integrated System         

(ThaiLIS) ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2534-2558 

จ�านวน 54 เรื่อง 

  2.2 ท�าการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากงานวิจัย

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 54 เรื่อง โดยใช้ค�าส�าคัญ 

(Keywords) เป็นเกณฑ์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 29 เรื่อง ดังนี้ 

   2.2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   2.2.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

   2.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

   2.2.4 ผลกระทบด้านสังคม 

   2.2.5 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 

   2.2.6 ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

   2.2.7 เขื่อน/ โครงการสร้างเขื่อน 

  2.3 ด�าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเชิง

คุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) ใน         

3 ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย (Meta        

Theory) ด้านวิธีวิทยาการวิจัย (Meta Method) และด้าน      

ผลการศึกษา (Meta Data Analysis) 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบ

คุณภำพของเครื่องมือ 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 

(Record Form) การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเข่ือน ท่ีผู้วิจัย

สร้างขึ้นเอง เพื่อใช้ในการท�าวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยบันทึกข้อมูลที่ได ้มาจากแหล่งทุติยภูมิ          

(Secondary Data) ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้ 

  3.1 ศึกษาเอกสาร และต�าราเกี่ยวกับการ

สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสรุป

ลักษณะรายละเอียดของงานวิจัย 

  3.2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดของงาน

วจิยั การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการสร้างเขือ่นที่

จ�าเป็นต่อการสังเคราะห์  

  3.3 น�าแบบบันทึกข้อมูล (Record Form) ให้ผู้

เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) 

  3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกข้อมูล (Record 

Form) ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูล (Record Form) 

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แบบ

หน่วยบริบท (Contextual Unit) โดยการแบ่งรูปแบบของ

หัวข้อเรื่อง (Categories) ที่ท�าการวิเคราะห์ 

ผลกำรวิจัย 
 1. ด้ำนแนวคิด ทฤษฎีที่ใช ้ในกำรวิจัย (Meta          

Theory) 

  การสงัเคราะห์งานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย          

ช่วงปี พ.ศ. 2534-2558 สามารถจ�าแนกข้อค้นพบเก่ียวกับ

แนวคิด ทฤษฎี ที่ผู้ศึกษาน�ามาใช้เป็นกรอบการศึกษา ดังนี้ 

  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหา 

  1.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งและ

การเจรจาต่อรอง 

  1.3 แนวคิดคุณภาพชีวิต 

  1.4 แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ 

  1.5 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

  1.6 แนวคดิการประเมนิผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 

  1.7 แนวคิดการประเมินผลกระทบด้านสังคม 

  1.8 แนวคิดการประเมนิผลกระทบด้านวฒันธรรม 

  1.9 แนวคิ ดก า รประ เมิ นผลกระทบด ้ าน                      

สิ่งแวดล้อม 

  1.10 แนวคิดการปิดล้อมชุมชน 

  1.11 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ      

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  1.12 รั ฐ ธ ร รมนูญแห ่ ง ร า ชอ าณาจั ก ร ไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง 

 2. ด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย (Meta Method) 

  การสงัเคราะห์งานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย 
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สามารถจ�าแนกข้อค้นพบเก่ียวกับวิธีวิทยาการวิจัย ท่ีผู้วิจัย        

น�ามาใช้เป็นกรอบการศึกษา ได้แก่ การออกแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  2.1 การออกแบบการวจัิย  พบว่า รปูแบบการวจิยั

ที่ผู้วิจัยด�าเนินการประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัย

แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยผสมผสาน       

ที่ใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Mix 

Methodology) โดยพบว่ามกีารใช้รูปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) มากที่สุด รองลงมาเป็นการวิจัย

ผสมผสาน (Mix Methodology) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ดังตารางที่ 1 

  2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มี 2 กรณี 

คือ กรณีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยจะประกอบไปด้วย ผู ้แทนครัวเรือน ผู ้น�า        

ท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน นายก อบต. รองนายก อบต. 

และข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีการศึกษากับประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า 30 คนขึ้นไป ส�าหรับกรณีเป็นการวิจัย       

เชิงปริมาณประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มประชาชน

ที่ได ้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ทั้งนี้จ�านวนของ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นกับ

ขอบเขตทีผู่ว้จิยัต้องการศกึษา ส�าหรบัวธิกีารสุม่ตวัอย่างจะใช้

รูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non 

Probability Sampling) โดยภาพรวมพบว่ามีการศึกษากับ

กลุ่มตัวอย่างระหว่าง 171-412 คน

  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า กรณีเป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์      

เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ

แบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการวิจัยเชิงอนาคต

แบบเดลฟายเทคนิค การวิจัยเชิงปริมาณจะใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส�าหรับการวิจัย

แบบผสมใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.4 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั พบว่า กรณเีป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และไม่มี

โครงสร้าง แบบสงัเกต กรณีการวจัิยเชงิปริมาณใช้แบบสอบถาม 

ตำรำงที่ 1  รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย

 การออกแบบการวิจัย จ�านวน ร้อยละ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  13 44.82

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 7 24.14

การวิจัยผสมผสาน (Mix Methodology) 9 31.04

 รวม 29 100.00

ส�าหรับการวจิยัแบบผสมใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ

ไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม ส�าหรับการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมืองานวิจัยทุกเรื่องจะใช้วิธีการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน�าไปให้                  

ผู ้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบ ส�าหรับกรณีการวิจัยเชิงปริมาณ

แบบสอบถามจะมีการวิธีการตรวจสอบความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธิแอลฟ่าของ        

ครอนบาร์ค 

  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กรณีเป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก

นัน้สรปุความตามประเดน็ทีท่�าการวเิคราะห์ กรณเีป็นการวิจัย

เชิงปริมาณใช้สถิตเิชิงพรรณนาในการวเิคราะห์ข้อมลู ประกอบ

ด้วย การวิเคราะห์ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การหาค่ามัธยฐาน การหาค่าพิสัยควอไทล์ 

 3. ด้ำนผลกำรศึกษำ (Meta Data Analysis) 

  การสงัเคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย 

สามารถจ�าแนกข้อค้นพบเกีย่วกบัผลการศกึษา ออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคม ผล 

กระทบด้านวัฒนธรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผล 

กระทบด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าทั้ง           

5 ด้านนัน้มคีวามสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันี้  

  3.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนได้ใช้

ประโยชน์จากเข่ือนหลังจากท่ีเข่ือนสร้างเสร็จ ชุมชนได้รับ
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ความสนใจมนีกัลงทนุเข้ามาลงทุนท้ังทางด้านเกษตรกรรม และ

ธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

โอกาสในการมีงานท�าและทางเลือกในการประกอบอาชีพ            

มีมากขึ้นกว่าในอดีต โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนมีการ

เปลีย่นแปลงด้านการประกอบอาชพีจากภาคเกษตรกรรมมาสู่

การบริการท่องเที่ยว การซื้อสินค้าได้รับความสะดวกมาก          

ยิ่งข้ึนและมีสินค้าให้เลือกมากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับ

ความสะดวกจากการคมนาคม ส่งผลดีต่อการขนส่งผลผลิต  

เช่น ส่วนใหญ่ขนส่งผลผลติสูต่ลาดเองและยอมรบัว่าการขนส่ง

สะดวกมากกว่าเดิม 

  3.2 ผลกระทบด้านสังคม พบว่า การสร้างเขื่อน

ท�าให้ชุมชนเดิมล่มสลายจากการที่ชาวบ้านไม่มีที่ท�ากิน ท�าให้

สูญเสียระบบผลิตหลักของชาวบ้าน เช่น การท�านา ท�าสวน        

ซึ่งท�าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนองได้ ปัจจุบันชาวบ้าน       

ส่วนใหญ่พึ่งพาปัจจัยในการด�ารงชีพจากพ่อค้าและนายทุน 

จากภายนอกหมู่บ้าน โดยเฉพาะการประมงและการรับจ้าง 

จากภายนอกชุมชน นอกจากนี้จากการสร้างเขื่อนท�าให้มีการ

ก่อตั้งชุมชนใหม่ มีชาวบ้านกลุ่มอื่นอพยพเข้ามาอยู่รวมกันกับ

ชาวบ้านกลุม่เดิม ท�าให้ชาวบ้านถกูแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ มีความ

ขัดแย้งกันเน่ืองจากแย่งชิงแหล่งหาปลา การขโมยเครื่องมือ     

หาปลา ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความร่วมมือ

ในการพัฒนา นอกจากนี้ความเจริญต่างๆ ที่เข้ามาในชุมชน      

ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ระบบสาธารณปูโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า 

และประปา ท�าให้เกิดความไม่สงบขึน้ในหมูบ้่านโดยมโีจรผู้ร้าย

จากต่างถิ่นมากขึ้น 

  3.3 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม พบว่า วัฒนธรรม

ของชุมชนก่อนมีโครงการสร้างเขื่อนนั้น วัฒนธรรมประเพณี

ต่าง ๆ จะแบ่งตามฤดูกาลมีการร่วมมือกันในการท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีเดือนอ้าย ประเพณี

สงกรานต์ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีการไปเยี่ยมเยียนกัน แต่      

หลังจากที่มีโครงการสร้างเขื่อนแล้ว วัฒนธรรมชีวิตความ         

เป็นอยู่แบบเดิม ๆ  ของชาวบ้านได้หายไป เนื่องจากวฒันธรรม

แบบคนเมืองเข้ามาแทนที่ 

  3.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การสร้าง

เขือ่นในพืน้ทีต่่าง ๆ  ส่งผลให้ระบบนเิวศของชมุชนทีอ่ยูบ่รเิวณ

รอบ ๆ  เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน แหล่งน�้า ป่าไม้ ที่ดิน

ส่วนใหญ่ถูกน�้าท่วมกลายสภาพเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่        

ชาวบ้านต้องสูญเสียแหล่งน�้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

พืชและสตัว์น�า้นานาชนดิซึง่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาตทิีส่�าคญั

ของหมู่บ้าน จากเดิมท่ีชาวบ้านสามารถหาอาหารได้ง่ายตาม

บริเวณแหล่งน�า้ดงักล่าว นอกจากนีผ้ลจากการสร้างเข่ือนท�าให้

สูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์จ�านวนมาก ส่งผลให้ผลผลิต

จากป่า สัตว์ป่ามีปริมาณและความหลากหลายลดน้อยลง 

  3.5 ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ชาวบ้าน

มวีถีิชีวิตท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะผลกระทบท่ีท�าให้

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ได้แก่ ชาวบ้านได้ค่าชดเชยท่ีทาง

ราชการให้ไม่คุ้มกับค่ารื้อถอนบ้านและค่าขนย้าย ชาวบ้าน     

ไม่มงีานท�า รวมท้ังไม่มพีืน้ท่ีส�าหรบัการประกอบอาชีพ ส�าหรบั

ผลกระทบทางบวก พบว่า ในกรณีที่รัฐจัดที่ดินท�ากินให้นั้น       

การจัดผังท่ีอยู่อาศัยใกล้กัน การตั้งบ้านเรือนเป็นแบบกลุ่ม        

มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีที่ท�ากินล้อมรอบและพร้อมไป

ด้วยบรกิารสาธารณะ การคมนาคมสญัจรไปมามคีวามสะดวก 

อภิปรำยผล 
 1. สถำนะองค์ควำมรู ้กำรวิเครำะห์ผลกระทบ            

สิ่งแวดล้อมด้ำนแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในกำรวิจัย (Meta  

Theory) 

  ข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจัยในประเด็นของด้าน

แนวคิด ทฤษฎี นั้นมีความตรงกับเรื่องที่ท�าวิจัย โดยพบว่าใน

ด้านความตรงของแนวคิด ทฤษฎีกับเรื่องหรือหัวข้อท่ีท�าวิจัย

นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถท�าได้อย่างเหมาะสม ยกเว้นมี 

บางเรื่องเท่านั้นท่ีท�าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นประเด็น

หลักของเรื่องน้อยมาก ซึ่งส่งผลต่อการน�าไปก�าหนดกรอบ     

แนวความคิดที่ใช ้ในการท�าวิจัย การก�าหนดสมมติฐาน             

การก�าหนดตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั การก�าหนดรปูแบบการวจิยั 

การสร้างเครือ่งมอื การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู 

นอกจากนี้แล้วยังพบว่า แนวคิด ทฤษฎี ที่ผู้วิจัยกล่าวถึงน้ัน      

ไม่ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

หรือมีการใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส�าหรับขั้นตอนของการ

ทบทวนงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง พบว่า ผูว้จิยัไม่ได้ท�าการสงัเคราะห์

ออกมาเป็นองค์ความรู้ ผู้วิจัยท�าการคัดลอกหรือย่อความจาก

บทคดัย่อของงานวจิยั ซึง่ผูวิ้จยัมคีวามเหน็ว่างานวจิยัในแต่ละ

เล่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป หากน�าบทคัดย่อมาย่อ

เนื้อหาบางครั้งจะไม่สอดคล้องกับเรื่องท่ีท�าการศึกษา ดังน้ัน     

ผู้วิจัยควรน�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสังเคราะห์เนื้อหา

ออกมาให้สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 

  นอกจากนั้นยังพบว่าประเด็นท่ีงานวิจัยส่วนใหญ่     

ไม ่ ได ้กล ่าวถึงคือ แนวคิดหลักการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน                      

(Sustainable Development) และแนวคิดหลักการม ี         

ส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Principle) 
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ความสนใจมนีกัลงทุนเข้ามาลงทุนท้ังทางด้านเกษตรกรรม และ

ธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

โอกาสในการมีงานท�าและทางเลือกในการประกอบอาชีพ            

มีมากขึ้นกว่าในอดีต โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนมีการ

เปล่ียนแปลงด้านการประกอบอาชพีจากภาคเกษตรกรรมมาสู่

การบริการท่องเที่ยว การซื้อสินค้าได้รับความสะดวกมาก          

ยิ่งขึ้นและมีสินค้าให้เลือกมากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับ

ความสะดวกจากการคมนาคม ส่งผลดีต่อการขนส่งผลผลิต  

เช่น ส่วนใหญ่ขนส่งผลผลติสูต่ลาดเองและยอมรบัว่าการขนส่ง

สะดวกมากกว่าเดิม 

  3.2 ผลกระทบด้านสังคม พบว่า การสร้างเขื่อน

ท�าให้ชุมชนเดิมล่มสลายจากการที่ชาวบ้านไม่มีที่ท�ากิน ท�าให้

สูญเสียระบบผลิตหลักของชาวบ้าน เช่น การท�านา ท�าสวน        

ซึ่งท�าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนองได้ ปัจจุบันชาวบ้าน       

ส่วนใหญ่พึ่งพาปัจจัยในการด�ารงชีพจากพ่อค้าและนายทุน 

จากภายนอกหมู่บ้าน โดยเฉพาะการประมงและการรับจ้าง 

จากภายนอกชุมชน นอกจากนี้จากการสร้างเขื่อนท�าให้มีการ

ก่อตั้งชุมชนใหม่ มีชาวบ้านกลุ่มอื่นอพยพเข้ามาอยู่รวมกันกับ

ชาวบ้านกลุม่เดิม ท�าให้ชาวบ้านถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ มีความ

ขัดแย้งกันเนื่องจากแย่งชิงแหล่งหาปลา การขโมยเครื่องมือ     

หาปลา ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความร่วมมือ

ในการพัฒนา นอกจากนี้ความเจริญต่างๆ ท่ีเข้ามาในชุมชน      

ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ระบบสาธารณปูโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า 

และประปา ท�าให้เกิดความไม่สงบข้ึนในหมูบ้่านโดยมโีจรผูร้้าย

จากต่างถิ่นมากขึ้น 

  3.3 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม พบว่า วัฒนธรรม

ของชุมชนก่อนมีโครงการสร้างเขื่อนนั้น วัฒนธรรมประเพณี

ต่าง ๆ จะแบ่งตามฤดูกาลมีการร่วมมือกันในการท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีเดือนอ้าย ประเพณี

สงกรานต์ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีการไปเยี่ยมเยียนกัน แต่      

หลังจากที่มีโครงการสร้างเขื่อนแล้ว วัฒนธรรมชีวิตความ         

เป็นอยู่แบบเดิม ๆ  ของชาวบ้านได้หายไป เนื่องจากวฒันธรรม

แบบคนเมืองเข้ามาแทนที่ 

  3.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การสร้าง

เขือ่นในพืน้ทีต่่าง ๆ  ส่งผลให้ระบบนเิวศของชมุชนทีอ่ยูบ่รเิวณ

รอบ ๆ  เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน แหล่งน�้า ป่าไม้ ที่ดิน

ส่วนใหญ่ถูกน�้าท่วมกลายสภาพเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่        

ชาวบ้านต้องสูญเสียแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

พืชและสัตว์น�า้นานาชนดิซึง่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาตทิีส่�าคญั

ของหมู่บ้าน จากเดิมท่ีชาวบ้านสามารถหาอาหารได้ง่ายตาม

บริเวณแหล่งน�า้ดังกล่าว นอกจากน้ีผลจากการสร้างเขือ่นท�าให้

สูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จ�านวนมาก ส่งผลให้ผลผลิต

จากป่า สัตว์ป่ามีปริมาณและความหลากหลายลดน้อยลง 

  3.5 ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ชาวบ้าน

มวีถีิชีวิตท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะผลกระทบทีท่�าให้

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ได้แก่ ชาวบ้านได้ค่าชดเชยท่ีทาง

ราชการให้ไม่คุ้มกับค่าร้ือถอนบ้านและค่าขนย้าย ชาวบ้าน     

ไม่มงีานท�า รวมทัง้ไม่มพีืน้ทีส่�าหรบัการประกอบอาชพี ส�าหรับ

ผลกระทบทางบวก พบว่า ในกรณีที่รัฐจัดที่ดินท�ากินให้น้ัน       

การจัดผังท่ีอยู่อาศัยใกล้กัน การต้ังบ้านเรือนเป็นแบบกลุ่ม        

มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีที่ท�ากินล้อมรอบและพร้อมไป

ด้วยบรกิารสาธารณะ การคมนาคมสญัจรไปมามคีวามสะดวก 

อภิปรำยผล 
 1. สถำนะองค์ควำมรู ้กำรวิเครำะห์ผลกระทบ            

สิ่งแวดล้อมด้ำนแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย (Meta  

Theory) 

  ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในประเด็นของด้าน

แนวคิด ทฤษฎี นั้นมีความตรงกับเรื่องที่ท�าวิจัย โดยพบว่าใน

ด้านความตรงของแนวคิด ทฤษฎีกับเรื่องหรือหัวข้อที่ท�าวิจัย

นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถท�าได้อย่างเหมาะสม ยกเว้นมี 

บางเรื่องเท่านั้นที่ท�าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นประเด็น

หลักของเรื่องน้อยมาก ซึ่งส่งผลต่อการน�าไปก�าหนดกรอบ     

แนวความคิดที่ใช ้ในการท�าวิจัย การก�าหนดสมมติฐาน             

การก�าหนดตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย การก�าหนดรูปแบบการวิจยั 

การสร้างเครือ่งมอื การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู 

นอกจากนี้แล้วยังพบว่า แนวคิด ทฤษฎี ท่ีผู้วิจัยกล่าวถึงนั้น      

ไม่ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

หรือมีการใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส�าหรับขั้นตอนของการ

ทบทวนงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้อง พบว่า ผูว้จิยัไม่ได้ท�าการสงัเคราะห์

ออกมาเป็นองค์ความรู้ ผู้วิจัยท�าการคัดลอกหรือย่อความจาก

บทคดัย่อของงานวจิยั ซึง่ผูวิ้จยัมคีวามเหน็ว่างานวจิยัในแต่ละ

เล่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป หากน�าบทคัดย่อมาย่อ

เนื้อหาบางครั้งจะไม่สอดคล้องกับเรื่องท่ีท�าการศึกษา ดังนั้น     

ผู้วิจัยควรน�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสังเคราะห์เน้ือหา

ออกมาให้สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 

  นอกจากน้ันยังพบว่าประเด็นที่งานวิจัยส่วนใหญ่     

ไม ่ ได ้กล ่าวถึงคือ แนวคิดหลักการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน                      

(Sustainable Development) และแนวคิดหลักการม ี         

ส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Principle) 
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ส�าหรับแนวคิดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  

Development) กล่าวว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิด

การพัฒนาที่เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยใน         

ทุกๆ ด้าน แนวคิดน้ีมีท่ีมาจาก การประชุมสุดยอดว่าด้วย          

สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน        

เมือ่ปี พ.ศ. 2515 ทีจ่ดัโดยองค์การสหประชาชาตเิพือ่เรยีกร้อง

ให้ทั่วโลกค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดอย่างมี

ประสิทธิภาพผลการประชุมครั้งนี้ท�าให้เรื่องสิ่งแวดล้อมได้รับ

ความสนใจอย่างกว้างขวางในประชาคมระหว่างประเทศ และ

น�าไปสู่การจัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ของประเทศต่าง ๆ ในเวลาต่อมา เช่น โครงการสิ่งแวดล้อม

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment             

Programme: UNEP) คณะกรรมาธิการโลกในเรือ่งสิง่แวดล้อม

และการพัฒนา (World Commission on Environment 

and Development) เป็นต้น 

 2. สถำนะองค์ควำมรู ้กำรวิเครำะห์ผลกระทบ            

สิ่งแวดล้อมด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย (Meta Method) 

  จากการศึกษางานวิจัยทั้ง 29 เรื่อง พบว่า รูปแบบ

การวิจัยที่ผู้วิจัยด�าเนินการประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่  

มีการวิจัยแบบทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยผสม

ผสานที่ใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ      

(Mix Methodology) การออกแบบการวิจัย (Research  

Design) ส่วนใหญ่จะให้น�้าหนักความส�าคัญกับการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเท่า ๆ กัน ส�าหรับการวิจัย     

เชิงปริมาณใช้รูปแบบวิธีการส�ารวจเพื่อมุ ่งหาสภาพจริง              

ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การส�ารวจผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการหาข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อน�า

มาตีความเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน ซึ่งแสดง           

ให้เห็นว่าเหตุผลที่ผู้วิจัยท�าการวิจัยในแต่ละเรื่องนั้นต่างให้

ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้าน      

ต่าง ๆ  ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ายังมีวิธีการวิจัยอีกมากที่สามารถน�ามา

ใช้ในการศกึษาได้ เช่น การวจิยัประยกุต์ (Applied research) 

เป็นการวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้

หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือ

เป็นการวิจัยที่น�าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบที่

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ และมีความเหมาะสม เนื่องจาก    

ผูว้จิยัไม่เพียงแต่ศกึษาปัญหาและสาเหตเุท่านัน้ แต่ยงัสามารถ

ท�าให้ทราบถึงแนวทางหรือการแก้ไข หรือน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง

เป็นรูปธรรมอีกด้วย หรือน�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี       

ส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งสุภางค์  จันทวานิช (2531) กล่าวว่าเป็นการ

วจิยัทีน่�าแนวคดิ 2 ประการมาผสมผสานกนัคอืการปฏิบตักิาร 

(Action) ซ่ึงหมายถงึกจิกรรมทีโ่ครงการวจิยัจะต้องด�าเนนิการ 

และค�าว่า การมีส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมี           

ส่วนเก่ียวข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหนึ่ง แล้วร่วม

ในกระบวนการตัดสินใจและการด�าเนินการจนกระท่ังส้ินสุด

การวจิยั โดยมคีวามหมายถึง วธิกีารทีใ่ห้ผูถู้กวจิยัหรอืชาวบ้าน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องกบั

กิจกรรมวิจัย นับตั้งแต่การระบุปัญหาของการด�าเนินการ         

การช่วยให้ข้อมลูและการช่วยวเิคราะห์ข้อมลู ตลอดจนช่วยหา

วิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งในการวิจัย           

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลจาการท�าวิจัยทุกขั้นตอน

ชาวบ้านเป็นผูร่้วมก�าหนดปัญหาของชมุชนและหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา กระบวนการวิจัยจึงด�าเนินไปในลักษณะของ

การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างชาวบ้านกับผู้วิจัย เพื่อให้ได้

ข้อสรุปเป็นขั้นๆ ส่วนกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นไปใน

เชิงการวิภาษ (Dialectic) ซ่ึงชาวบ้านจะค่อย ๆ เรียนรู้ด้วย       

ตัวเอง และด้วยวิธีการวิจัยเช่นนี้ ข้อมูลท่ีได้จึงมีความชัดเจน 

สะท้อนความคิดอ่านตลอดจนนิสัยใจคอของชาวบ้าน สะท้อน

ความต้องการและแบบแผนในการด�าเนนิชวิีตของเขา การวจิยั

แบบนี้จึงเป็นวิธีการที่สนับสนุนให้ชาวบ้านหรือตัวแทนใน

ชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตนเองและชุมชน        

โดยการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ก�าลังประสบอยู่ โดยการร่วมกัน

วางแผน และก�าหนดการด�าเนินงานตามแผนหรือโครงการ 

พร้อมท้ังการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ

แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ ประกอบกับการ

ใช้ภูมิป ัญญาและทุนท่ีมีอยู ่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมส่ีวนร่วมนี ้นอกจากจะส่งผลดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว ยงัช่วย

ให้เกิดการพัฒนาของผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในตัว

ของมันเองอีกด้วย และอีกทางหนึ่งการวิจัยยังเป็นส่วนส�าคัญ

ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ

วิจัย ซ่ึงสามารถเป็นตัวน�าของการพัฒนาลงสู่ชุมชนท้องถิ่น

อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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 3. สถำนะองค์ควำมรู ้กำรวิเครำะห์ผลกระทบ           

สิ่งแวดล้อมด้ำนผลกำรศึกษำ (Meta Data Analysis) 

  ผลการศึกษาของงานวิจัยทั้ง 29 เร่ือง พบว่า         

ส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกับกระบวนการประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ซึ่ง

เป็นการคาดการณ์และการประเมนิผลกระทบทัง้ทางบวกและ

ทางลบของโครงการก่อนทีจ่ะมกีารรเิร่ิมโครงการหรอืกิจกรรม

นั้น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์และประเมินผลกระทบที่จะมีผล

ต่อสิง่แวดล้อมในทกุ ๆ  ด้านในบรเิวณพืน้ทีต้ั่งของโครงการและ

บริเวณพ้ืนทีใ่กล้เคยีงโดยรอบโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ

ทางด้านทรพัยากรกายภาพ ชวีภาพด้านทรพัยากรนเิวศวทิยา 

ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณค่าต่อ

คุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผู้ที่มี

อ�านาจในการตัดสินใจจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผล 

กระทบของโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม     

ก่อนทีจ่ะท�าการอนุมตัใิห้ด�าเนินโครงการหรือกจิกรรมตามทีม่ี

ผู้ขออนุญาตด�าเนินการนั้น ๆ เพื่อท่ีจะได้หาทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมน้ัน ๆ  ซึง่จะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในบรเิวณพืน้ที่

ตั้งของโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงโดยรอบโครงการ      

อีกด้วย นอกจากนี้ The American National Policy Act  ได้

ให้ความหมายไว้ว ่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม            

เป็นระบบของกรรมวิธีซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

  3.1 การน�าเสนอวัตถุประสงค์ของการพัฒนา        

อันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  3.2 การเสนอสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ได้รับ

ผลกระทบ

  3.3 การประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบ       

ที่อาจเกิดขึ้น 

  3.4 การออกข้อก�าหนดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

  3.5 การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

  3.6 การจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ

  ซึง่ผลจากการวิจัยในประเด็นผลกระทบสิง่แวดล้อม

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้าน

สังคม ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

และผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ต่างมีทั้งผลกระทบด้านบวก

และด้านลบเช่นเดยีวกนั ซึง่ผลจากจากวจิยัชีใ้ห้เหน็ผลกระทบ

ด้านลบและด้านลบในทศิทางทีส่อดคล้องและเหมอืนกนั ซึง่ผล

จากการวจิยัสามารถน�าใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่าง

มีประสิทธิภาพและจะช่วยในการมองปัญหาต่าง ๆ ได้                

กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่มองเพียงผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม          

แก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงจากการพัฒนาโครงการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้นัน้อย่างเหมาะสมก่อนด�าเนนิการ 

สามารถแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาส�าคัญอันเกิดขึ้น

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้

ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน 

แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ผลการ

ศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งของการใช้

ทรัพยากรได้ เป็นแนวทางก�าหนดแผนการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบต่าง ๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนภายหลังได้มีการก่อสร้าง และ

ด�าเนินการ เป็นหลักประกันในการใช้ทรัพยากรท่ียาวนาน 

(Long-term Sustainable Development) (งานอนามัย       

สิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์ผล  

กระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บน�้า        

ท้ังบรเิวณเหนอืเข่ือน บรเิวณรอบ  ๆ  เข่ือน และบรเิวณท้ายเขือ่น 

สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน�ามาใช้ประกอบการวางแผน

โครงการเพือ่ปรบัปรงุชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนเหล่าน้ัน

ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการช่วยให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย

จากการดาเนินโครงการได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม และ

ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ  จากโครงการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้

จะต้องมแีผนปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีได้รับ

ความเสียหายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ อันเนื่องมา

จากการมีโครงการด้วย 

  ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่างานวจิยัท่ีท�าการศกึษาทัง้หมด

มสีารประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลูและข้อค้นพบต่าง ๆ  เพยีง

แต่การน�าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่

เก่ียวข้องนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควร  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สนใน

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาทางด้านข้อเสนอแนะให้

มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดการน�าผลจากการวิจัยที่น�าไปสู่การ

ปฏิบัติได้จริง
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 3. สถำนะองค์ควำมรู ้กำรวิเครำะห์ผลกระทบ           

สิ่งแวดล้อมด้ำนผลกำรศึกษำ (Meta Data Analysis) 

  ผลการศึกษาของงานวิจัยทั้ง 29 เร่ือง พบว่า         

ส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกับกระบวนการประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ซึ่ง

เป็นการคาดการณ์และการประเมนิผลกระทบทัง้ทางบวกและ

ทางลบของโครงการก่อนทีจ่ะมกีารรเิร่ิมโครงการหรอืกิจกรรม

นั้น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์และประเมินผลกระทบท่ีจะมีผล

ต่อส่ิงแวดล้อมในทุก ๆ  ด้านในบรเิวณพืน้ท่ีตัง้ของโครงการและ

บริเวณพ้ืนทีใ่กล้เคยีงโดยรอบโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ

ทางด้านทรพัยากรกายภาพ ชวีภาพด้านทรพัยากรนเิวศวทิยา 

ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณค่าต่อ

คุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผู้ที่มี

อ�านาจในการตัดสินใจจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผล 

กระทบของโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม     

ก่อนทีจ่ะท�าการอนมุตัใิห้ด�าเนินโครงการหรือกจิกรรมตามทีม่ี

ผู้ขออนุญาตด�าเนินการนั้น ๆ เพื่อท่ีจะได้หาทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการหรือ

กจิกรรมนัน้ ๆ  ซึง่จะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในบรเิวณพืน้ที่

ตั้งของโครงการและบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงโดยรอบโครงการ      

อีกด้วย นอกจากนี้ The American National Policy Act  ได้

ให้ความหมายไว้ว ่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม            

เป็นระบบของกรรมวิธีซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

  3.1 การน�าเสนอวัตถุประสงค์ของการพัฒนา        

อันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  3.2 การเสนอสภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีได้รับ

ผลกระทบ

  3.3 การประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบ       

ที่อาจเกิดขึ้น 

  3.4 การออกข้อก�าหนดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

  3.5 การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

  3.6 การจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ

  ซึง่ผลจากการวิจยัในประเดน็ผลกระทบสิง่แวดล้อม

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้าน

สังคม ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

และผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ต่างมีท้ังผลกระทบด้านบวก

และด้านลบเช่นเดยีวกนั ซึง่ผลจากจากวจิยัชีใ้ห้เหน็ผลกระทบ

ด้านลบและด้านลบในทศิทางทีส่อดคล้องและเหมือนกนั ซึง่ผล

จากการวจิยัสามารถน�าใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่าง

มีประสิทธิภาพและจะช่วยในการมองปัญหาต่าง ๆ ได้                

กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่มองเพียงผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอันก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม          

แก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงจากการพัฒนาโครงการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้น้ันอย่างเหมาะสมก่อนด�าเนนิการ 

สามารถแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาส�าคัญอันเกิดขึ้น

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้

ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน 

แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ผลการ

ศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งของการใช้

ทรัพยากรได้ เป็นแนวทางก�าหนดแผนการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังได้มีการก่อสร้าง และ

ด�าเนินการ เป็นหลักประกันในการใช้ทรัพยากรที่ยาวนาน 

(Long-term Sustainable Development) (งานอนามัย       

สิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์ผล  

กระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บน�้า        

ท้ังบรเิวณเหนอืเขือ่น บรเิวณรอบ  ๆ  เขือ่น และบรเิวณท้ายเขือ่น 

สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน�ามาใช้ประกอบการวางแผน

โครงการเพือ่ปรบัปรงุชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนเหล่าน้ัน

ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการช่วยให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย

จากการดาเนินโครงการได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม และ

ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ  จากโครงการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้

จะต้องมแีผนปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนทีไ่ด้รบั

ความเสียหายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ อันเนื่องมา

จากการมีโครงการด้วย 

  ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่างานวจิยัท่ีท�าการศกึษาทัง้หมด

มสีารประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลูและข้อค้นพบต่าง ๆ  เพยีง

แต่การน�าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่

เก่ียวข้องนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควร  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สนใน

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาทางด้านข้อเสนอแนะให้

มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดการน�าผลจากการวิจัยที่น�าไปสู่การ

ปฏิบัติได้จริง
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

 1. รัฐควรแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการสร้าง

เขื่อนที่สร้างไปแล้วอย่างจริงจัง โดยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

และการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

 2. ในการจ่ายเงนิทดแทนให้กบัประชาชน จ�าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณที่สูงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ท่ีได้รับผล 

กระทบโดยตรงทั้งค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าเวณคืน และควรมี

มาตรการ เช่น มีที่ปรึกษาทางด้านการใช้เงินเพื่อให้ประชาชน

เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายอย่างถูกต้องเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงในอนาคต 

 3. ในการสร้างเขื่อนรัฐควรพิจารณาผลกระทบด้าน      

สิ่งแวดล้อมจากบริเวณอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นที่สร้างเขื่อนด้วย 

เนื่องจากเมื่อสร้างเขื่อนแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อคนพื้นท่ี     

ใกล้เคียง แต่ท�าให้สิ่งแวดล้อมถูกน�้าท่วมทั้งบ้านเรือนและท่ี     

ท�ากิน รัฐควรเพิ่มงบการวิจัยศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการ

สร้างเขื่อน

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 1. งานวิจัยที่ท�าการศึกษาทั้งหมดมีสาระประโยชน์ที่

เก่ียวข้องกับข้อมูลและข้อค้นพบต่าง ๆ เพียงแต่การน�าไปใช้

ประโยชน์ในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังไม่มาก

เท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาทางด้าน           

ข้อเสนอแนะให้มากย่ิงข้ึนท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการน�าผลจากการ

วิจัยที่น�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง

 2. แนวคิด ทฤษฎี ที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมควรมีการน�า แนวคิดหลักการพัฒนา        

อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และแนวคิดหลัก

การมีส ่วนร่วมของประชาชน (Public Participation              

Principle) มาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร

 ควรมีการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์ผลกระทบ          

สิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participa-

tory Research) โดยการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่าย         

เข้าร่วมในกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

จากโครงการสร้างเขื่อน แล้วร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ

การด�าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย 
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