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การศึกษาด้านคุณภาพชีวติ (Quality of life) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การศกึษาด้านคณุภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยูใ่กล้เคียงพืน้ท่ีโครงการ เป็นการศกึษาถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม และความคิดเห็นของประชาชนตอ่การด าเนินการของโครงการ  ซึ่งนบัเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินกิจการ  ได้มีส่วนร่วมเสนอความ
คดิเห็นทัง้นีเ้พ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งปกตสิขุตลอดไป  ระหวา่งสถานประกอบการและชมุชนใกล้เคียง 
 

2.  วิธีการศึกษา 
 

 บริษัทท่ีปรึกษาฯ ได้ใช้แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ผู้น าชมุชน และหวัหน้าครัวเรือน
หรือผู้แทนครัวเรือนท่ีอยูใ่กล้เคียงพืน้ท่ีโครงการในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นชมุชนท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินกิจการของโครงการ 
 

 ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้ น าชุมชน จะได้ทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในระดับชุมชนและ
ความเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการส่วนการสอบถามความคิดเห็นของหวัหน้าครัวเรือน หรือผู้แทน
ครัวเรือน ก็จะท าให้ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ระดบัครัวเรือน ผลกระทบท่ีครัวเรือนได้รับในปัจจุบนั 
และความคดิเห็นตอ่การด าเนินกิจการของโครงการซึ่งนบัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตอ่การ
ด าเนินการของโครงการ 
 

 ในส่วนครัวเรือนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
กิจการของโครงการ มีดงัตอ่ไปนี ้

 - หมู่ท่ี 1 บ้านหนองหอย  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 3 บ้านคลองเปรม หมู่ท่ี 4 บ้าน
คลองเปรม  หมู่ท่ี 5 บ้านบึงบอน หมู่ท่ี 8 บ้านโรงอิฐ หมู่ท่ี 9 บ้านหวัคลอง และหมู่ท่ี 10 บ้านคลองเปรม  
ต าบลเชียงรากน้อย    

 - หมู่ท่ี 1 บ้านคลองจิก หมู่ท่ี 2 บ้านลาว หมู่ท่ี 3 บ้านคลองทราย หมู่ท่ี 4 บ้านคลองทราย  
หมู่ท่ี 5 บ้านคลองทราย หมู่ท่ี 6 บ้านคลองหลมุ หมู่ท่ี 7 บ้านคลองหลุม และหมู่ท่ี 8 บ้านเสาวงัคา  ต าบล
คลองจิก    

 - หมูท่ี่ 1 บ้านบางลอ  หมู่ท่ี 2 บ้านบางกระสัน้เหนือ  หมู่ท่ี 3 บ้านบางกระสัน้  หมู่ท่ี 4 บ้าน
บางกระสัน้  หมู่ท่ี 5 บ้านบางกระสัน้  หมู่ท่ี 6 บ้านบางกระสัน้  หมู่ท่ี 7 บ้านบางเคียน หมู่ท่ี 8 บ้านบาง
เคียน หมูท่ี่ 9 บ้านบางเคียน หมูท่ี่ 10 บ้านบางเคียน และหมูท่ี่ 16 บ้านคลองพทุรา ต าบลบางกระสัน้    

 - หมู่ท่ี 2 บ้านเลนเหนือ หมู่ท่ี 3 บ้านพราน  หมู่ท่ี 4 บ้านบางโหง หมู่ท่ี 5 บ้านสะพานหก  
หมูท่ี่ 6 บ้านตลาดลา่ง  หมูท่ี่ 7 บ้านคลองกลางบ้าน  หมูท่ี่ 8 บ้านปากคลองลดั หมู่ท่ี 9 บ้านหวัสะแก หมู่ท่ี 
10 บ้านท้ายเกาะ และหมูท่ี่ 12 บ้านเกาะลอย  เทศบาลต าบลบางปะอิน   
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 - หมู่ท่ี 11 บ้านท้องคุ้ง (โรงเจ)  ต าบลปราสาททอง  หมู่ท่ี 2 บ้านแป้ง หมู่ท่ี 3 บ้านปนู และ
หมูท่ี่ 4 บ้านโคกเจ็ก ต าบลบ้านแป้ง  

 - หมูท่ี่ 1 บ้านหวับ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านชายน า้ หมู่ท่ี 3 บ้านหลงัน า้ หมู่ท่ี 4 บ้านกลาง และหมู่ท่ี 
5 บ้านพลบั ต าบลบ้านพลบั 

 - หมูท่ี่ 1 บ้านเกาะเกิด หมูท่ี่ 2 บ้านเกาะเกิด หมู่ท่ี 3 บ้านเกาะเกิด หมู่ท่ี 4 บ้านใต้ หมู่ท่ี 5 บ้าน
ใต้  ต าบลเกาะเกิด และหมูท่ี่ 1 บ้านหวัคลอง ต าบลล าไทร อ าเภอบางปะอิน จงัหวพัระนครศรีอยธุยา 

 ดงันัน้เพ่ือให้ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ หรือในรัศมีประมาณ 5 
กิโลเมตร มีความน่าเช่ือถือ บริษัทท่ีปรึกษาฯ จึงได้มีการสุ่มตวัอย่างจ านวนครัวเรือน จาก 52 ชมุชน  เพ่ือ
เป็นตวัแทนในการศกึษา โดยการสุม่ตวัอยา่งได้ใช้สตูรการค านวณจ านวนตวัอยา่งของ Taro Yamaneคือ 
 

     

 
 

 เม่ือ  n =  จ านวนตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 
 

  N = จ านวนครัวเรือนทัง้หมดในพืน้ท่ีศกึษา 
 

  e = คา่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95 % หรือคา่สมัประสิทธ์ิความคลาดเคล่ือน 0.05  
 
 

 ซึ่งเม่ือแทนคา่สูตรจ านวนตวัอย่าง ในสูตรของ Taro  Yamane ดงักล่าวแล้วจะได้จ านวน
ตวัอยา่งคือ 
 
 

     n =   17,826 

                  1+17,826 (0.05)2   
 
 

    =     392 ตวัอยา่งแตบ่ริษัทท่ีปรึกษาฯ  มีการสุม่ตวัอยา่ง จ านวนรวม 419  ตวัอยา่ง 
 

 เพ่ือให้การกระจายตวัของของตวัอย่างท่ีใช้เป็นตวัแทนในการศกึษาเป็นตวัแทนของประชากร
ในพืน้ท่ีอย่างแท้จริง  บริษัทท่ีปรึกษาได้กระจายจ านวนตวัอย่างตามสดัส่วนของครัวเรือนในแต่ละชุมชน  
ดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนตวัอยา่งครัวเรือนทัง้หมดท่ีใช้ในการศกึษาความคดิเห็นของประชาชนตอ่โครงการ 
 

หมู่ที่ เทศบาลต าบล/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน** ค านวณ เก็บจริง ผู้น าชุมชน 

เทศบาลต าบลบางกระสัน้  

1 บ้านบางลอ 846 18.57 19 1 

2 บ้านบางกระสัน้เหนือ 478 10.49 11 1 

3 บ้านบางกระสัน้ 97 2.13 3 1 

4 บ้านบางกระสัน้ 54 1.19 2 1 

5 บ้านบางกระสัน้ 53 1.16 2 1 

6 บ้านบางกระสัน้ 206 4.52 5 1 

7 บ้านบางเคยีน 449 9.85 10 1 

8 บ้านบางเคยีน 125 2.74 3 1 

9 บ้านบางเคยีน 77 1.69 2 1 

10 บ้านบางเคยีน 99 2.17 3 1 

16 บ้านคลองพทุรา 1,354 29.72 30 1 

เทศบาลต าบลปราสาททอง  

11 บ้านท้องคุ้ง (โรงเจ) 1,510 33.14 33 1 

เทศบาลต าบลบางปะอิน (บ้านเลน) 

2 บ้านเลนเหนือ 57 1.25 2 1 

3 บ้านพราน 204 4.48 5 1 

4 บ้านบางโหง 256 5.62 6 1 

5 บ้านสะพานหก 157 3.45 4 1 

6 บ้านตลาดลา่ง 548 12.03 12 1 

7 บ้านคลองกลางบ้าน 142 3.12 4 1 

8 บ้านปากคลองลดั 141 3.09 4 1 

9 บ้านหวัสะแก 366 8.03 8 1 

10 บ้านท้ายเกาะ 195 4.28 5 1 

12 บ้านเกาะลอย 119 2.61 3 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนตวัอย่างครัวเรือนทัง้หมดท่ีใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ  
 (ตอ่) 

หมู่ที่ เทศบาลต าบล/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน** ค านวณ เก็บจริง ผู้น าชุมชน 

เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย  

1 บ้านหนองหอย 227 4.98 8 1 

2 บ้านหนองหอย 77 1.69 2 1 

3 บ้านคลองเปรม 353 7.75 8 1 

4 บ้านคลองเปรม 261 5.73 6 1 

5 บ้านบงึบอน 322 7.07 8 1 

8 บ้านโรงอิฐ 894 19.62 20 1 

9 บ้านหวัคลอง 658 14.44 15 1 

10 บ้านคลองเปรม 176 3.86 4 1 

เทศบาลต าบลคลองจกิ  

1 บ้านคลองจิก 193 4.24 5 1 

2 บ้านลาว 2,939 64.50 65 1 

3 บ้านคลองทราย 620 13.61 14 1 

4 บ้านคลองทราย 443 9.72 10 1 

5 บ้านคลองทราย 178 3.91 4 1 

6 บ้านคลองหลมุ 59 1.29 2 1 

7 บ้านคลองหลมุ 124 2.72 3 1 

8 บ้านเสาวงัคา 637 13.98 14 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลับ 

1 บ้านหวับ้าน 107 2.35 3 1 

2 บ้านชายน า้ 59 1.29 2 1 

3 บ้านหลงัน า้ 53 1.16 2 1 

4 บ้านกลาง 93 2.04 3 1 

5 บ้านพลบั 270 5.93 6 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนตวัอย่างครัวเรือนทัง้หมดท่ีใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ  
 (ตอ่) 

หมู่ที่ เทศบาลต าบล/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน** ค านวณ เก็บจริง ผู้น าชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง 

2 บ้านแป้ง 88 1.93 2 1 

3 บ้านปนู 366 8.03 9 1 

4 บ้านโคกเจ็ก 175 3.84 4 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 

1 บ้านเกาะเกิด 52 1.14 2 1 

2 บ้านเกาะเกิด 56 1.23 2 1 

3 บ้านเกาะเกิด 106 2.33 3 1 

4 บ้านใต้ 111 2.44 3 1 

5 บ้านใต้ 119 2.61 3 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 

1 บ้านหวัคลอง 477 10.47 11 1 

รวมทัง้หมด 17,826 391 419 52 

 
** ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศกึษาความคิดเห็นของประชาชน        หน้า 6 บริษัท  บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  2020 

 

ประมวลภาพการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-6 การสมัภาษณ์ผู้น าชมุชนท่ีอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
ที่มา :  การสมัภาษณ์ เดือนสิงหาคม  2563 
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ภาพท่ี 7-12  การสมัภาษณ์หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีศกึษา 
ที่มา : การสมัภาษณ์ เดือน สิงหาคม 2563 
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3.    ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม  ระดับชุมชน และความคิดเหน็ของผู้น าชุมชนท่ี
   มีต่อโครงการ 
 

3.1  สภาพสังคม เศรษฐกิจระดับชุมชน 
 

 ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ของผู้ให้ข้อมูล 
 

จากการใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้ น าชุมชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกับ
โรงไฟฟ้าฯ ส่วนมากด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน  รองลงมาคือต าแหน่งผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหรือรองประธานชมุชน  และมีเพียงเล็กน้อยท่ีด ารงต าแหนง่เป็นก านนั 

 ส าหรับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้น าชมุชนส่วนมาก มีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งระหว่าง 6-10 ปี รองลงมาไม่เกิน 5  ปี หรือด ารงต าแหน่งวาระท่ี 1  ท่ีเหลือมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งระหว่าง 11-15 ปี  ซึ่งผู้ น าชุมชนท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 1 วาระ นับเป็นผู้น าชุมชนท่ีได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนให้ด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว 

 

 

 เพศ และอายุ ของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง  ส่วนอายุของผู้ น าชุมชนส่วนมาก  

มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี   รองลงมามีอายรุะหว่าง 31-40 ปี  และมีเพียงเล็กน้อยท่ีอายมุากกว่า 60 ปี โดยผู้น า
ชมุชนท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี จะเป็นผู้น าชมุชนท่ีด ารงต าแหนง่เป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี  

 ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 
 

 จ านวนประชากรในชุมชนและจ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากรในชมุชน  ผู้น าชมุชนส่วนมากระบวุ่าในชมุชนมีประชากร 300-500 คน  

รองลงมาระบวุา่ในชมุชนมีประชากรมากกวา่ 900 คน ซึง่บางต าบลมีประชากรสงูถึง 4,000 คน  โดยชมุชน
ท่ีมีประชากรน้อยท่ีสดุ คือมีประชากรจ านวน 180 คน   

จ านวนครัวเรือนในชุมชน ผู้น าชุมชนส่วนมากระบุว่าในชุมชนมีครัวเรือนน้อยกว่า  
200 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีขนาดเล็ก  รองลงมามีครัวเรือนระหว่าง 201-400 ครัวเรือน ระหว่าง 401-600 
ครัวเรือน  มากกวา่ 800 ครัวเรือนขึน้ไป หรือมีครัวเรือนระหวา่ง 601-700 ครัวเรือน ตามล าดบั 

 การนับถือศาสนาของประชาชนในชุมชน 
 

ผู้น าชมุชนระบวุ่าประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ท่ีเหลือคือมีเพียงส่วนน้อยท่ี
นบัถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



การศกึษาความคิดเห็นของประชาชน        หน้า 9 บริษัท  บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  2020 

 

 รายได้ของครัวเรือนในชุมชนโดยเฉล่ีย 
 

ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ ระบวุ่าในชมุชนมีรายได้โดยเฉล่ียของครอบครัวเฉล่ียตอ่เดือนไม่เกิน 
10,000 บาท  รองลงมามีรายได้เฉล่ียระหว่าง 10,001-20,000 บาท  ท่ีเหลือมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อ
เดือนมากกวา่ 20,000 บาท  

 

 ภูมิล าเนาเดมิของประชาชนในชุมชน 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ระบวุา่ประชาชนในชมุชนเป็นคนท่ีมีภูมิล าเนาในพืน้ท่ี  ประมาณร้อย

ละ 80-90 รองลงมาในจ านวนท่ีเท่า ๆ กนั ระบวุ่ามีประชาชนบางส่วนในพืน้ท่ีเป็นประชาชนท่ีย้ายมาจาก
พืน้ท่ีอ่ืน ซึง่จากการสมัภาษณ์ผู้น าชมุชน พบวา่บางชมุชน มีจ านวนประชาชนท่ีย้ายมาจากพืน้ท่ีอ่ืนจ านวน
มากเทียบเท่ากับประชาชนในพืน้ท่ีเดิม  โดยย้ายมาจากพืน้ท่ีอ่ืน ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง ตามล าดบั โดยย้ายเข้ามาเพ่ือการประกอบอาชีพหรือ
ท างานในพืน้ท่ี  รองลงมาคือไมร่ะบสุาเหตกุารย้ายเข้ามาอาศยัในพืน้ท่ี  

 

 การมีและไม่มีทะเบียนบ้านในพืน้ท่ี 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ประชากรส่วนใหญ่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ท่ี มีเพียง

บางสว่นท่ีไมมี่ทะเบียนบ้านในพืน้ท่ี  
 

 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน 
 

 อาชีพเกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์ 
 

ผู้น าชมุชนระบวุา่อาชีพหลกัของครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท านา รองลงมา
อาชีพเลีย้งสตัว์ และท าการประมงเพาะเลีย้งสตัว์น า้  

 อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ระบวุา่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนกังาน

รัฐวิสาหกิจไมเ่กินร้อยละ10  ของประชาชนในชมุชน 

 อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าประชาชนในชุมชนมีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นสว่นใหญ่เกินร้อยละ 50 ของประชาชนในชมุชน 

  อาชีพรับจ้างภาคเกษตร 
 ผู้น าชุมชนในจ านวนน้อยมาก (3 คน) ท่ีระบุว่าในชุมชนมีการประกอบอาชีพรับจ้าง

ภาคการเกษตร  
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  อาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 
 ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่  ระบุว่าประชาชนมีอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 

5-10 ของประชาชนในชมุชน 
 

 แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ ระบวุ่าประชาชนในชมุชนมีการประกอบอาชีพเป็นผู้ ใช้แรงงาน

ในภาคอตุสาหกรรม  ท่ีเหลือบางสว่นระบวุา่ไมมี่การใช้แรงงานในภาคอตุสาหกรรมแตอ่ยา่งใด 
 

  อัตราค่าจ้างเฉล่ียต่อวัน 
 

 ผู้ น าชุมชนทัง้หมด ระบุว่าอัตราค่าจ้างเฉล่ียในการท างานโรงงานอุตสาหกรรม
ประมาณ 300-400 บาทตอ่วนั 

 

  การมีโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน 
 

     ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าในชุมชนไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่อย่างใด    
มีเพียงบางส่วนระบวุ่าในชมุชนมีโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ   โดยระบวุ่ามีจ านวน 1 แห่ง  ถดัมาจ านวน 2 
แห่ง 13 แห่ง และ 30 แห่ง  ตามล าดบั ได้แก่ โรงงานเสาเข็มบางปะอิน กระเบือ้งโอฬาร โรงงานกระดาษ  
บ.การช่าง จ ากัด คลังน า้มนับางจาก โรงงานแคนอน โรงกลึง โรงงานน า้ด่ืม โรงงานเบียสิงห์ โรงงานตราช้าง 
และโรงงานท าน็อต เป็นต้น  
 

 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
       ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าในชุมชนไม่มีแหล่งท่องเท่ียวใด ๆ  บางส่วนระบุว่าใน

ชมุชนมีแหล่งท่องเท่ียวในชมุชน ได้แก่ สถานีรถไฟบางปะอิน พระราชวงับางปะอิน ศนูย์ศิลปาชีพเกาะเกิด  
ปอทราย วดัวิเวกวายพุดั  และอโุบสถกลางน า้ 

 

 การมีกลุ่มเครือข่ายในชุมชน 
       ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ ระบุว่าชุมชนมีกลุ่มเครือข่ายอ่ืนภายในชมุชน ได้แก่ กลุ่มสตรี 

กลุม่กองทนุหมูบ้่าน และกลุม่ อสม. รองลงมาจะเป็นกลุม่ผู้สงูอาย ุและกลุม่การเกษตร 

 

  การมีสินค้า OTOP ของชุมชน 
     ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ ระบวุ่าในชมุชนไม่มีสินค้า OTOP แตอ่ย่างใด  ส่วนน้อยท่ีระบวุ่า

มีสินค้า OTOP โดยระบุว่ามีสินค้า OTOP ประเภทอาหาร เช่น น า้พริกเผา แจ่วบอง ไข่เค็มพอกใบเตย  
ขนมไทย ปลาอบแห้ง ไข่เค็ม ไก่เชียง แหนม ลูกชิน้  ท่ีเหลือเป็นสินค้าประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ เคร่ืองหนงั ต้นหลิว 
สมนุไพรตา่งๆ  น า้มนันวด ผ้าไหม พิมเสนน า้ ตระกร้า  
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  การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
     ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าในชุมชนไม่มีภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนแต่อย่างใด  

บางสว่นระบวุา่มีภมูิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ เฟอนิเจอร์ น า้มนัมะพร้าวสกดัร้อน-เย็น ลกูล้อรถยนต์ปลกูต้นไม้ 
เคร่ืองจกัรสาร สมนุไพร แพทย์แผนโบราณ และท่ีนัง่จากยางรถยนต์   

 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

1) ก าจัดเอง 
 ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า มีการก าจัดมูลฝอยเองภายในชุมชน ท่ีเหลือเพียง

เล็กน้อยไมเ่กินร้อยละ 10 ท่ีระบวุา่ไมไ่ด้ก าจดัเอง 
2) การจัดเก็บโดยหน่วยงาน 

 ผู้น าชมุชนระบุว่าในชุมชนมีการจดัเก็บขยะมลูฝอย โดยหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ 
มีเพียงบางสว่นเทา่นัน้ท่ีคดัแยกโดยชมุชนเอง โดยภายหลงัจากการจดัเก็บมลูฝอยจะถกูน าไปก าจดัโดยวิธี
ใดนัน้ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าจะน าไปคดัแยก รองลงมา คือน าไปทิง้ท่ีบ่อขยะและน าไปฝังกลบ ส่วน
สถานท่ีก าจัดขยะ ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าก าจัดท่ีเทศบาลหรืออบต. มีเพียงเล็กน้อยท่ีระบุว่าน าไป
ก าจดัท่ีบอ่รับจ้าง หรือนอกเขตนครหลวง  ส าหรับหน่วยงานท่ีก าจดัมลูฝอยนัน้ ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ระบวุ่า
เป็นเทศบาล หรือองค์การบริหารสว่นต าบล  
 

 สถานศึกษาในชุมชน 
 

1) ระดับประถมศึกษา 
 ผู้ น าชุมชนระบุว่า ในชุมชนมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

โรงเรียน วัดเปรมประชา โรงเรียนธานชีวา โรงเรียนบ้านบางกระสัน้ โรงเรียนวัดบางเคียน โรงเรียน  
วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นต้น รองลงมาเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เช่น โรงเรียนบางปะอิน โรงเรียน  
วดันิเวศน์ เป็นต้น ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยระบวุา่ มีระดบัมหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ 

2) สถานที่ออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะในชุมชน 
        ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบวุ่าในชุมชนมีสถานท่ีออกก าลงักายหรือสวนสาธารณะ

ในชุมชน เช่น ลานอเนกประสงค์เสาวังคา ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านวรุณี ลานอเนกประสงค์ลาน
อเนกประสงค์ทองคุ้ง ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ในโรงรียนชมุชนวดัก าแพง ลานหอประชมุริมน า้ ศาสน-
ประชาคม เป็นต้น  ท่ีเหลือบางสว่นระบวุา่ไมมี่สถานท่ีดงักลา่วในชมุชน   
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3.2   สภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม สาธารณูปโภค สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

1) ปัญหาเสียงดัง 
 

 การจราจร 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่มีปัญหาเสียงดังในชุมชนท่ีเกิดจากปัญหา

การจราจร   มีเพียงบางคนท่ีระบุว่ามีปัญหาเสียงดงัจากการจราจรซึ่งส่งผลกระทบในระดบัน้อย จนถึง
ระดบัปานกลางในสดัสว่นท่ีน้อย  

 

 ชุมชน 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าปัญหาเสียงดงัในชุมชนไม่ได้เกิดจากชุมชนแต่

อยา่งใด  แตย่งัมีผู้น าชมุชนบางสว่นท่ีระบวุา่ปัญหาเสียงดงัท่ีเกิดจากชมุชนอยูใ่นระดบัปานกลาง และน้อย    

 โรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าปัญหาเสียงดังในชุมชนไม่ได้เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมแต่อย่างใด แต่มีผู้ น าชุมชนเพียงเล็กน้อยท่ีระบุว่าปัญหาเสียงดังท่ีเกิดจากโรงงาน
อตุสาหกรรมสง่ผลกระทบในระดบัน้อยจนถึงระดบัปานกลาง 
 

2) ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน/อากาศเสีย 
 

 ชุมชน 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ระบวุ่าครัวเรือนในชุมชนไม่ได้ส่งผลกระทบตอ่ปัญหาฝุ่ น

ละออง เขม่าควนั  หรือปัญหาอากาศเสียแต่อย่างใด  รองลงมาคือ ครัวเรือนในชุมชนท าให้เกิดปัญหาใน
ระดบัน้อย  และท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยระบวุา่ครัวเรือนท าให้เกิดปัญหาดงักลา่วในระดบัปานกลาง 

 โรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่ น

ละออง เขม่าควัน หรือปัญหาอากาศเสียแต่อย่างใด  รองลงมาท่ีระบุว่าก่อให้เกิดปัญหาในระดบัน้อย  
ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีระบวุา่ก่อให้เกิดปัญหาในระดบัปานกลาง  

 เกษตรกรรม 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าการเกษตรกรรมไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ปัญหาฝุ่ นละออง เขม่าควัน หรือปัญหาอากาศเสียต่อพืน้ท่ีแต่อย่างใด ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีระบุว่า
ก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัน้อย  
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3) ปัญหาน า้เน่าเสีย 
 

 ชุมชน 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ระบวุา่ครัวเรือนในชมุชนไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาน า้เน่าเสีย

ท่ีส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีแต่อย่างใด  รองลงมาท่ีระบุว่าท าให้เกิดปัญหาระดบัเพียงเล็กน้อย  ท่ีเหลือระบวุ่า
ก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัน้อยถึงปานกลาง โดยมีเพียง 2 คน ท่ีระบวุา่ก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัมาก 

 โรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงชุมชน

ไมไ่ด้ก่อให้เกิดปัญหาน า้เนา่เสียแตอ่ยา่งใดแก่พืน้ท่ี  รองลงมาในจ านวนท่ีเท่ากนั ระบวุ่าได้รับผลกระทบใน
ระดบัเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลาง  

 

4) ปัญหากลิ่นเหม็น 
 

 ชุมชน 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าครัวเรือนในชุมชนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหา

กลิ่นเหม็นต่อพืน้ท่ีแต่อย่างใด  รองลงมาระบุว่าชุมชนก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อยถึงปาน
กลาง โดยมี 1 คน ท่ีระบวุา่ก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัมาก 

  โรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ ระบวุ่าโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา

กลิ่นเหม็นรบกวนตอ่ชมุชนแตอ่ยา่งใด  รองลงมาระบวุ่า ก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อยถึงปาน
กลาง โดยมี 1 คน ท่ีระบวุา่ก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัมาก 

5) ปัญหาขยะมูลฝอย 
 

 ชุมชน 
ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ ระบุว่าครัวเรือนของชุมชนไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูล

ฝอยในพืน้ท่ีแตอ่ยา่งใด รองลงมาระบวุ่าก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัน้อย มีเพียง 1 คน ท่ีระบวุ่าก่อให้เกิด
ผลกระทบในระดบัปานกลาง 

 

 โรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้น าชุมชนทัง้หมด ระบุว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา

ขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีแตอ่ย่างใด รองลงมา ระบวุ่าก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัน้อย มีเพียง 1 คน ท่ีระบวุ่า
ก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัปานกลาง 
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6) ปัญหาอุบัตเิหตุ 
 

 การจราจร 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าปัญหาอุบตัิเหตใุนชุมชนไม่ได้เกิดขึน้จากปัญหา

การจราจร  รองลงมาระบวุ่ามีปัญหาอบุตัิเหตุท่ีเกิดจากการจราจรในระดบัน้อย  เหลือเพียงเล็กน้อยท่ีระบุ
วา่ปัญหาอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้จากการจราจรในระดบัปานกลาง 

 ด้านสาธารณูปโภค 
 

1) น า้ดื่มในครัวเรือน (ความทั่วถงึ ความเพียงพอ และคุณภาพ) 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ไมไ่ด้ประสบปัญหาความไม่ทัว่ถึง ความเพียงพอ และคณุภาพ

ของน า้ด่ืมในครัวเรือนแต่อย่างใด รองลงมาระบุว่าประสบปัญหานีใ้นระดบัน้อย มีเพียง 2 คน ท่ีระบุว่า
ประสบปัญหานีใ้นระดบัปานกลาง 

 

2) น า้ใช้ในครัวเรือน (ความทั่วถงึ ความเพียงพอ และคุณภาพ) 
ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ระบวุ่า ไม่ได้ประสบกบัปัญหาความทัว่ถึง ความเพียงพอ และ

คณุภาพ ของน า้ใช้ในครัวเรือนแตอ่ย่างใด  รองลงมาระบวุ่าประสบกบัปัญหานีใ้นระดบัปานกลาง ท่ีเหลือ
ระบวุา่ประสบกบัปัญหานีใ้นระดบัน้อย 

 

3) ไฟฟ้า  (ความทั่วถงึ ความเพียงพอ และคุณภาพ) 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ได้ประสบกับปัญหาความไม่ทั่วถึง ความเพียงพอ และ

คณุภาพของระบบไฟฟ้าในชมุชนแต่อย่างใด  รองลงมาระบวุ่าท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเล็กน้อย ท่ีเหลือ
เพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  

 

4) ถนนมีสภาพไม่ดี 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบกับปัญหาถนนในชุมชนมีสภาพไม่ดี  รองลงมา

ได้รับผลกระทบในระดบัน้อย ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  
 

5) การจราจรตดิขัด  
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่เกือบทกุชมุชน  ไมไ่ด้ประสบกบัปัญหาการจราจรติดขดัในพืน้ท่ี

แต่อย่างใด  รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับน้อย ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดับ  
ปานกลาง 

6) ปัญหาระบบระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วม 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ไมไ่ด้ประสบกบัปัญหาระบบระบายน า้และการป้องกนัน า้ท่วม

แต่อย่างใด รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับน้อย ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดับ 
ปานกลาง 
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7) ปัญหาการจัดการมูลฝอย 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ได้ประสบกับปัญหาการจัดการมูลฝอยในชุมชน  มีผู้น า

ชมุชนเพียงเล็กน้อย ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดบัน้อย  
 

8) ปัญหาสถานศึกษาในชุมชน 
  ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ทัง้หมดไมไ่ด้ประสบกบัปัญหาสถานศกึษาในชมุชนแตอ่ย่างใด  
 

9) ปัญหาสถานที่ออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะ 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ไม่ ไ ด้ประสบกับ ปัญหาสถานท่ีออกก า ลังกายหรือ

สวนสาธารณะ  รองลงมาได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบใน
ระดบัน้อย 
 

 ด้านสังคม และเศรษฐกิจ 
 

1) ปัญหาอาชญากรรม 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ไมป่ระสบกบัปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ในชมุชน  รองลงมา

ได้รับผลกระทบในระดบัน้อย ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง 

2) ปัญหาลักขโมย 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ได้ประสบกับปัญหาการลักขโมยท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 

รองลงมาได้รับผลกระทบในระดบัน้อย ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง 

3) ปัญหาทะเลาะวิวาท 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ได้ประสบกับปัญหาการทะเลาะวิวาทในชุมชน รองลงมา

ได้รับผลกระทบในระดบัน้อย ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง 
4) ปัญหายาเสพตดิ 

ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าประสบกับปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยได้รับ
ผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย รองลงมาไมไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว ถดัมาได้รับผลกระทบใน
ระดบัมาก และปานกลาง 

5) ปัญหาการเพิ่มขึน้ของคนต่างถิ่นในพืน้ท่ี 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ และได้รับผลกระทบในระดบัเพียง

เล็กน้อยจากปัญหาการเพิ่มขึน้ของคนตา่งถ่ินในพืน้ท่ี  ในสดัส่วนท่ีเท่า ๆ กนั ท่ีเหลือมีเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ท่ีระบวุา่ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลางและมาก  

6) ปัญหาการว่างงาน 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ไมไ่ด้รับผลกระทบและได้รับผลกระทบในระดบัน้อยในสดัส่วน

ท่ีเทา่ๆกนั จากปัญหาการวา่งงานท่ีเกิดขึน้ในชมุชน รองลงมา คือ ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง และมาก 
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7) ปัญหาความไม่เพียงพอของรายได้จากการประกอบอาชีพ 
ผู้น าชุมชนระบุว่า ไม่ได้ประสบกับความไม่เพียงพอของรายได้ ในสดัส่วนท่ีเท่ากัน 

กบัการประสบปัญหาความไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพในระดบัน้อย  รองลงมาคือได้รับผลกระทบ
ในระดบัปานกลาง และมีเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ท่ีระบวุา่ได้รับผลกระทบในระดบัมาก  

 

 แหล่งน า้เพื่อการอุปโภค และบริโภค 
 

1) ระบบประปา เข้าถงึบ้านเรือนของประชาชนในชุมชน 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ระบวุา่ในชมุชนมีระบบประปาได้เข้าถึงบ้านเรือนของประชาชน

ทกุครัวเรือน  รองลงมาคือผู้น าชุมชนระบุว่าในชุมชนมีระบบน า้ประปาเข้าถึงครัวเรือนเป็นส่วนน้อย   ท่ีเหลือ 
มีเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ ท่ีผู้น าชมุชนระบวุา่ยงัไมมี่น า้ประปา และเข้าถึงเป็นสว่นใหญ่ 
 

2) กรณีที่ระบบประปาเข้าถงึหน่วยงานใดเป็นผู้ให้บริการ 
ผู้น าชมุชนส่วนมากระบวุ่า ระบบประปาท่ีให้บริการในชมุชนเป็นการให้บริการโดย

การประปาหมู่บ้าน  รองลงมาเป็นการประปาส่วนภูมิภาค และบริการจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยผู้น าชุมชน
ระบวุา่ใช้น า้ประปาจากเทศบาล น า้บาดาล และไมมี่น า้ประปาใช้ ตามล าดบั 

3) แหล่งน า้บริโภค (ดื่ม และประกอบอาหาร) ในชุมชน 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า แหล่งน า้เพ่ือการบริโภคในชุมชน (น า้ด่ืม และการ

ประกอบอาหาร) เป็นน า้จากน า้บรรจุขวด น า้กรอง ตู้กดน า้ และน า้ถัง ท่ีเหลือระบุว่าใช้น า้ประปาในการ
บริโภค 

4) แหล่งน า้อุปโภค (น า้อาบ น า้ซักล้าง น า้รดต้นไม้)  ในชุมชน 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าในชุมชนใช้น า้ประปาเพ่ือการอุปโภค (น า้อาบ น า้ซัก

ล้าง และน า้รดต้นไม้)  รองลงมาคือใช้น า้บาดาล  ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยใช้น า้จากการซือ้น า้จากรถบริการ 
และน า้บอ่ตืน้ 

5) แหล่งน า้เพื่อการเกษตร 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าในชุมชนได้ใช้น า้จากล าคลองเพ่ือการเกษตร โดยล า

คลองท่ีใช้เป็นล าคลองท่ีอยู่ในพืน้ท่ีของชมุชน เช่น คลองเปรม คลองชมุแสง คลองพทุรา และคลองหนอง
หอย เป็นต้น  รองลงมาคือใช้น า้จากแม่น า้ โดยแม่น า้ท่ีใช้เพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่ คือ แม่น า้เจ้าพระยา 
ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยใช้น า้บอ่ขดุเพ่ือการเกษตร  

6) ความเพียงพอของแหล่งน า้ส าหรับการอุปโภคและบริโภค 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าในชุมชนมีความเพียงพอของแหล่งน า้ส าหรับการ

อปุโภคและบริโภค  มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีระบุว่ามีการขาดแคลนน า้อปุโภค และบริโภคในบางฤดกูาล 
หรือน า้ไมค่อ่ยไหล 
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 สุขภาพอนามัย 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบวุ่าในชุมชนส่วนใหญ่นัน้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจ า

ต าบล  ได้แก่ รพ.สต.เกาะเกิด  รพ.สต.บ้านแป้ง  รพ.สต.บ้านพลบั รพ.สต.บางปะอิน รพ.สต.คลองเปรม  
รพ.สต.บางกระสัน้  และรพ.สต.คลองจิก และมีโรงพยาบาลรัฐเพียง 1 แห่ง ในชุมชน คือโรงพยาบาลบาง
ปะอิน   

 

   ในช่วง 1 ปี ที่ ผ่านมา  ในพืน้ที่ รับผิดชอบมีปัญหาโรคระบาด (โรคที่ประชากร
จ านวนมาก ตดิเชือ้ และเป็นโรคชนิดเดียวกัน และยังแพร่กระจายโรคอย่างรวดเร็ว) หรือไม่  

ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าในชุมชนไม่มีโรคระบาดเกิดขึน้แต่อย่างใด  ท่ีเหลือเพียง
บางส่วนท่ีเคยเกิดโรคระบาด โดยผู้น าชุมชนท่ีระบุว่าในชมุชนเคยมีโรคระบาดนัน้ ทัง้หมดระบุว่าเป็นโรค
ไข้เลือดออก  

 

   ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา  ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคใด 
 

ผู้ น าชุมชนระบุว่าประชาชนในชุมชนมีการเจ็บป่วยเป็นอันดับ ท่ี 1 ของชุมชน คือ 
เบาหวาน   ล าดบัท่ี 2 ระบวุา่เป็นโรคความดนั ล าดบัท่ี 3 ระบวุา่เป็นโรคไขมนั 

         
 เม่ือประสบปัญหาภาวะเจ็บป่วย ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ที่จะเข้ารับการรักษา

ในสถานบริการสาธารณสุขใด 
 

ผู้น าชุมชนระบุว่าเม่ือเกิดการเจ็บป่วยประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีจะเข้ารับการรักษาเป็น
อนัดบัท่ี 1 จากโรงพยาบาลบางปะอิน  ล าดบัท่ี 2 เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจ าต าบล 
และล าดบัท่ี 3 เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลอยธุยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และคลินิค 

 ความเห็นต่อการให้บริการ และข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ต่อชุมชนในปัจจุบัน 

 ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่ พอใจต่อการให้บริการและข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อชุมชนในปัจจุบนั  ท่ีเหลือความเห็นว่าไม่เพียงพอ โดยระบุว่าต้องการให้มีการ
ด าเนินการเพิ่มเติมในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น จัดการประชุมในชุมชน มีกิจกรรมให้ชุมชนเข้าร่วม และควรมีการ
แก้ไข หรือปรับปรุงเร่ืองการบริการ และขาดแพทย์เฉพาะทางและอปุกรณ์การแพทย์ 

 

   ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะต่อโรงไฟฟ้าฯ 
 ข้อคิดเห็นต่อโรงไฟฟ้าฯ ว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ชีแ้จงข้อมูลข่าวสาร

เพิ่มเตมิหรือไม่ 
ผู้ น าชุมชนส่วนใหญ่หรือเ กือบทัง้หมด มีความเห็นว่าโครงการควรมีการ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารของโครงการเพิ่มเตมิ  มีเพียงเล็กน้อยท่ีมีความเห็นวา่ไมจ่ าเป็น 
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 รูปแบบในการประชาสัมพันธ์หรือชีแ้จงข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้าฯ ควร
เป็นอย่างไร 

ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่ารูปแบบในการประชาสมัพนัธ์หรือชีแ้จงข้อมูลข่าวสาร
ตา่ง ๆ ของโรงไฟฟ้าฯ ในสดัส่วนท่ีเท่าๆกัน  คือ ควรแจ้งผ่านทางผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชนและผ่าน
ทางเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ  รองลงมาเห็นว่าควรแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารต่อประชาชนโดยตรง ท่ี
เหลือมีความเห็นว่าควรชีแ้จงข้อมลูข่าวสารผ่านทางปิดประกาศประชาสมัพนัธ์ทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์
ของชมุชน และประกาศเสียงตามสายของชมุชน 

 

 โรงไฟฟ้าฯ ที่ดีควรมีการด าเนินการอย่างไร   
โรงไฟฟ้าฯ ท่ีดีควรมีการด าเนินการอย่างไรนัน้ผู้น าชมุชนส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า

ควรเป็นโรงไฟฟ้าฯ ท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ   รองลงมามีความเห็นว่าโครงการควรเอาใจใส่ดแูลชุมชน  ถัดลงมา 
ต้องรับผิดชอบตอ่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้  ไมท่ าผิดกฎหมายมีการจ้างงานกบัประชาชนในท้องถ่ิน  และมีความ
รวดเร็วในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ต้องไม่สร้างความร าคาญให้กบัชมุชนในการด ารงชีวิตประจ าวนั และจ้าง
แรงงานท้องถ่ิน ตามล าดบั  

 ความต้องการให้โรงไฟฟ้าฯ ร่วมท ากิจกรรมหรือท าประโยชน์ให้กับชุมชน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนสว่นใหญ่ ต้องการให้โรงไฟฟ้าฯ มอบทนุการศกึษาให้กบั

นักเรียนในชุมชน  รองลงมาต้องการให้โรงไฟฟ้าฯ สนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้าน  ถัดลงมาต้องการให้
สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน   สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์  จดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภัย  และการ
อบรมปฐมพยาบาลกับชุมชน ตามล าดบั  นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือต้องการให้โรงไฟฟ้าฯ 
สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ตามวนัส าคญัทางประเพณี สนบัสนนุด้านกีฬาและสขุภาพ 

 ความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ที่ผ่านมา 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ท่ีผ่านมาว่า

การเปิดด าเนินการของโรงงานยังไม่ส่งผลกระทบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน   รองลงมาคือมีการ
สนบัสนนุชมุชนในด้านกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน  และไมแ่สดงความคดิเห็นตอ่การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ 
ท่ีผ่านมาในสดัส่วนท่ีเท่ากัน นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนบางส่วนท่ีระบุว่าต้องการให้ทาง
โรงไฟฟ้าฯ เข้าร่วมสนบัสนนุชมุชนมากขึน้ และลงพืน้ท่ีเพ่ือพบปะและรับฟังความคดิเห็นของชมุชน 

 ข้อมูลท่ีต้องการทราบหรือข้อมูลท่ีมีความเหน็ว่าควรชีแ้จงต่อประชาชน 
ผู้ น าชุมชนระบุว่าข้อมูลท่ีต้องการทราบหรือข้อมูลท่ีมีความเห็นว่าควรชีแ้จงต่อ

ประชาชน เก่ียวกับการสนับสนุนชุมชน เช่น กิจกรรมท่ีจะจัดให้กับชุมชน และต้องการให้มีการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีเพิ่มมากขึน้ เป็นต้น รวมไปถึงการดแูลผู้สงูอาย ุผู้ ป่วยตดิเตียงในพืน้ท่ีชมุชน 
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 ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน ควรมีส่วนร่วมกับโรงไฟฟ้าฯ ในช่วงด าเนินการ
อย่างไร 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับโรงไฟฟ้าฯ  ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่าควรมีการ
จดัการประชมุ เพื่อรับฟังความคดิเห็นของชมุชน รวมไปถึงการชีแ้จงรายละเอียดการด าเนินงาน ข้อมลูด้าน
ความปลอดภัย แลการจัดสรรงบประมาณ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของโรงไฟฟ้าเข้าร่วมด้วย  มีการเย่ียมชม
โรงไฟฟ้าฯ เพ่ือให้คนในชมุชนได้เข้าไปดกูารด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ  
 

 ความคิดเหน็ต่อการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ ในพืน้ท่ี 
ผู้น าชมุชนสว่นใหญ่ ระบวุา่ชมุชนยงัไมไ่ด้รับประโยชน์จากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ ใน

พืน้ท่ี เน่ืองจากยงัไมท่ราบรายละเอียดการสนบัสนนุโดยตรง ซึง่อาจจะมีการสนบัสนนุผ่านทางส่วนราชการ
ในสว่นของกองทนุตา่งๆ จึงต้องการให้มีการสนบัสนนุผ่านชมุชนโดยตรง ประกอบกบัชมุชนเองอยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกลจากโรงไฟฟ้าฯ จึงอาจท าให้ไม่ได้รับประโยชน์  ส่วนท่ีเหลือบางส่วนมีการแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ในส่วนของประโยชน์ท่ีชุมชนควรได้รับ คือ อยากให้มีการลงพืน้ท่ีชุมชน และมีการสนบัสนุนงบประมาณ
เพ่ือพฒันาชมุชนมากขึน้ 
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4.  สภาพสังคมเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและความคิดเห็นของหัวหน้า
ครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนต่อโรงไฟฟ้าฯ 

 

4.1  สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 เพศและอายุ 
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.0 เป็นเพศหญิง  

ท่ีเหลือคือร้อยละ 43.0  เป็นเพศชาย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 24.3  ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 
51-60 ปี  รองลงมาร้อยละ 20.3  มีอายมุากกว่า 60 ปี อนัดบัถดัรองลงมาร้อยละ 19.3  มีอายรุะหว่าง  31.-40 
ปี ท่ีเหลือคือร้อยละ 17.4 และ 8.1 มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี และระหวา่ง 20-30 ปี  ตามล าดบั ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีวยัวฒุิท่ีสามารถให้ข้อคดิเห็นท่ีนา่เช่ือถือได้ 
 

 ระดับการศึกษา 
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน สว่นใหญ่ร้อยละ 52.0 จบการศกึษาระดบั

ประถมศึกษา  รองลงมาร้อยละ 25.8 จบการศกึษาระดบัต้น  ถัดลงมาร้อยละ 21.2 จบการศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ร้อยละ 10.5 จบการศึกษาระดบัต ่ากว่าประถมศึกษา  ร้อยละ 7.2 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 6.0 จบการศึกษาระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส. ท่ีเหลือร้อยละ 
0.4 และ 0.2  จบการศกึษาระดบัอ่ืนๆ  และระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั    
 

 การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพหลักของหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.3 ประกอบ

อาชีพค้าขายหรือธุรกิจสว่นตวั  รองลงมาร้อยละ 19.3 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 18.6 เป็นลกูจ้าง
เอกชนหรือท างานในโรงงาน  โดยร้อยละ 12.0  เป็นผู้ ท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ หรือเป็นผู้ว่างงาน ร้อยละ 
5.0 ประกอบอาชีพแมบ้่าน ร้อยละ 2.9 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และท่ีเหลือร้อยละ 
2.0  และ 1.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือปศสุตัว์  และนกัศกึษา ตามล าดบั 

ส าหรับการประกอบอาชีพเสริมของครอบครัวพบว่าหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่
ร้อยละ 70.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริมแต่อย่างใด รายได้ของครอบครัวจึงมาจากอาชีพหลักเพียงอย่าง
เดียว รองลงมาร้อยละ 11.2  มีอาชีพเสริมจากการค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตวั  ถดัรองลงมาร้อยละ 8.4  มีอาชีพ
เสริมจากการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  ร้อยละ 7.9 มีอาชีพเสริมจากการรับจ้างทั่วไป ท่ีเหลือร้อยละ 2.4  
มีอาชีพเสริมจากเกษตรกรรมหรือปศสุตัว์ 

 รายได้และรายจ่ายของครอบครัว 
 

  รายได้ของครอบครัวต่อเดือน หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนครัวเ รือนใหญ่ร้อยละ 58.9 
มีรายได้ระหว่าง 10,000-29,999 บาท รองลงมาร้อยละ 32.7 มีรายได้ต ่ากว่า 0,000 บาท  ร้อยละ 6.9  
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มีรายได้ระหว่าง 30,000-49,999 บาท ท่ีเหลือร้อยละ 1.0 และ 0.5 ไม่สามารถระบุได้ หรือไม่ประสงค์จะ
ตอบรายได้ของครอบครัว และมีรายได้ระหวา่ง 50,000-99,999 บาท ตามล าดบั 

 ครอบครัวมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนสว่นใหญ่ร้อยละ 58.5  ระบวุา่ครอบครัวมีรายได้เพียงพอแตไ่ม่

เหลือออม รองลงมาร้อยละ 29.6 เป็นครอบครัวท่ีมีรายได้เพียงพอและมีเหลือออม  ท่ีเหลือร้อยละ 8.8 และ 
3.1  เป็นครอบครัวท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนีส้ิน และครอบครัวท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ และต้องกู้ ยืม 
ตามล าดบั 

 

 ภูมิล าเนา 
 หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.3 ระบุว่าเป็นผู้ ท่ีเกิดหรือมีภูมิล าเนาใน

พืน้ท่ี  ท่ีเหลือร้อยละ 32.7  ท่ีเป็นผู้ ท่ีย้ายมาจากท่ีอ่ืน  โดยหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนท่ีย้ายมาจากท่ีอ่ืน  
สว่นใหญ่ร้อยละ 43.8 ย้ายมาจากจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาร้อยละ 35.8  ย้ายมาจาก
ภาคกลาง  ร้อยละ  10.9  ย้ายมากจากภาคเหนือ  ร้อยละ 3.6 ย้ายมากจากภาคตะวันออก ท่ีเหลือใน
สดัสว่นท่ีใกล้เคียงคือร้อยละ 4.1 และ 1.5  ย้ายมาจากภาคใต้ และภาคตะวนัตก 

โดยหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนท่ีย้ายมาจากท่ีอ่ืนสว่นใหญ่ร้อยละ 61.3 ย้ายมาอยู่ในพืน้ท่ี 
6-10 ปี  รองลงมาในสดัสว่นท่ีเทา่กนัร้อยละ 16.1 ย้ายเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีไม่เกิน 5 ปี  ย้ายมาอยู่ในพืน้ท่ี 11-15 ปี  
ท่ีเหลือในสดัสว่นใกล้เคียงกนัร้อยละ 3.6 และ 2.9 ย้ายเข้ามาอยูใ่นพืน้ท่ี 16-20 ปี และมากกวา่ 20 ปี   

สว่นสาเหตกุารย้ายของครอบครัว หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.7  ระบุ
วา่ย้ายเข้ามาเพ่ือหางานท า  รองลงมาในสดัส่วนท่ีเท่ากนัร้อยละ 16.8  ระบวุ่าย้ายเพ่ือติดตามสามี ภรรยา 
หรือย้ายตามครอบครัว และเพ่ือตัง้ถ่ินฐานใหม ่ท่ีเหลือร้อยละ 0.7  ไมไ่ด้ระบสุาเหตกุารย้าย 

 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.1 เป็นผู้ ท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาหรือในพืน้ท่ี  และร้อยละ 17.9 มีทะเบียนบ้านอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน  
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ท่ีอยู่ประจ า) 

 

 จ านวนสมาชิกโดยรวมในครอบครัว 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.6 ระบวุ่าในครัวเรือนมีสมาชิกรวม

ทัง้หมด 4-6 คน  รองลงมาร้อยละ 27.7  มีสมาชิกจ านวน 1-3 คน  ท่ีเหลือร้อยละ 16.7 มีสมาชิกตัง้แต ่7 
คนขึน้ไป    

 

 ตัวท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นกรรมการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมทัง้ใน
หรือนอกชุมชน 

 หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 93.8  ระบุว่าในครอบครัวไม่มีสมาชิกเป็น
กรรมการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมทัง้ในและนอกชมุชนแต่อย่างใด  มีเพียงร้อยละ 6.2 ท่ีเป็นกรรมการ
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หรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมทัง้ในและนอกชุมชน โดยหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนท่ีระบุว่าสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มกิจกรรมนัน้ส่วนใหญ่ในสดัส่วนท่ีเท่ากัน ระบุว่าเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสขุ (อสม.) และกรรมการ/สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
รองลงมาร้อยละ 15.4 ระบวุ่าเป็นกรรมการหมู่บ้าน  ท่ีเหลือร้อยละ 7.7 ระบวุ่าเป็นกรรมการหรือสมาชิก
กลุม่กิจกรรมอ่ืน ๆ   

 

4.2 สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีปัจจุบัน 
   ปัจจุบันท่านประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมอย่างไร 

 
1) ระบบสาธารณูปโภค 

 

 การคมนาคม  
 (สภาพความหนาแน่น และความเพียงพอของระบบขนส่งมวลชน) 

หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 ได้รับผลกระทบจากปัญหา
คมนาคมในระดบัน้อย รองลงมาร้อยละ 17.4 ไม่ได้รับผลกระทบแตอ่ย่างใด ถดัลงมาร้อยละ 16.5  ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาคมนาคมในระดบัปานกลาง ร้อยละ 5.3 ได้รับผลกระทบจากปัญหาคมนาคมใน
ระดบัมาก ท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยร้อยละ 1.0 ได้รับผลกระทบในระดบัมากท่ีสดุ 

 

 ไฟฟ้า (ความทั่วถงึ ความเพียงพอ และคุณภาพ) 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3  ไม่ได้ประสบกับปัญหาจาก

ไฟฟ้าแตอ่ย่างใด รองลงมาร้อยละ 22.2 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  ท่ีเหลือร้อยละ 4.3 และ 
0.2  ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัปานกลางและมาก ตามล าดบั 

 น า้ประปา (ความทั่วถงึ ความเพียงพอ และคุณภาพ) 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ไม่ได้ประสบปัญหาจาก

น า้ประปาแตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 21.5  ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  ร้อยละ 6.2  ได้รับ
ผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 3.1 ได้รับผลกระทบในระดบัมาก  

 การจัดการขยะมูลฝอย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.7 ไม่ได้ประสบปัญหาการจดัการ

ขยะมูลฝอยแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 18.4 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  ร้อยละ 6.0 ได้รับ
ผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 1.0 ได้รับผลกระทบในระดบัท่ีมาก   

 การส่ือสารและโทรคมนาคม (ความทั่วถงึ ความเพียงพอ และคุณภาพ) 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.6 ไม่ได้ประสบกับปัญหาการ

ส่ือสารและโทรคมนาคมแตอ่ยา่งใด  รองลงมาร้อยละ 18.4  ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  ท่ีเหลือร้อยละ 
4.8 และ 0.2 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง และมาก ตามล าดบั 
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 ระบบระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วม 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 ไม่ได้ประสบกับปัญหาระบบ

ระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วมแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 19.8  ได้รับผลกระทบในระดบัเพียง
เล็กน้อย  อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 6.2 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 1.9 และ 0.2  ได้รับ
ผลกระทบในระดบัท่ีมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั 

 

 สถานศึกษาในชุมชน 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.6 ไม่ได้ประสบกับปัญหา

สถานศกึษาในชมุชนไม่เพียงพอแตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 17.2 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  
อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 4.8 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือในสดัส่วนท่ีเท่ากนัร้อยละ 0.2 ได้รับ
ผลกระทบในระดบัท่ีมาก และมากท่ีสดุ 

 

 สถานที่ออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะของชุมชน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.1 ไม่ได้ประสบกบัปัญหาสถานท่ี

ออกก าลงักายหรือสวนสาธารณะของชมุชนแตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 17.9 ได้รับผลกระทบในระดบั
เพียงเล็กน้อย  ร้อยละ 5.0 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 0.7  และ 0.2  ได้รับ
ผลกระทบระดบัมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั 

 

2) สังคม และเศรษฐกิจ 
 

 ปัญหายาเสพตดิ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.0 ไม่ได้ประสบกบัปัญหายาเสพ

ตดิแตอ่ยา่งใด  รองลงมาร้อยละ 24.3  ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 13.8  
ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 4.1 และ 0.7 ได้รับผลกระทบในระดบัท่ีมาก และมาก
ท่ีสดุ ตามล าดบั 

 

 ปัญหาการลักขโมย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.6 ไม่ได้ประสบกบัปัญหาการลกั

ขโมยแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 24.3  ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  อนัดบัถัดลงมาร้อยละ 
12.9 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 1.9 และ 0.2 ได้รับผลกระทบในระดบัท่ีมาก และ
มากท่ีสดุ ตามล าดบั 
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 ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ไม่ได้ประสบกับปัญหาการ

ทะเลาะวิวาทแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 24.3 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย อนัดบัถัดลงมา 
ร้อยละ 12.4 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 1.4 ได้รับผลกระทบในระดบัท่ีมาก  

 ปัญหาอาชญากรรม 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 ไม่ได้ประสบกับปัญหา

อาชญากรรมแต่อย่างใด รองลงมาร้อยละ 24.8 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย อันดบัถัดลงมา 
ร้อยละ 6.9 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 0.7 ได้รับผลกระทบในระดบัท่ีมาก  

 ปัญหาการเพิ่มขึน้ของคนต่างถิ่นเข้ามาในพืน้ท่ี 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.6  ไม่ได้ประสบกับปัญหาการ

เพิ่มขึน้ของคนต่างถ่ินเข้ามาในพืน้ท่ีแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 21.2 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียง
เล็กน้อย  อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 12.4  ได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 4.5 และ 1.2 ได้รับ
ผลกระทบในระดบัท่ีมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั  

 ปัญหาการว่างงาน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 ไม่ได้ประสบกับปัญหาการ

ว่างงานแตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 21.7 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 
14.6  ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 5.5 และ 1.0 ได้รับผลกระทบระดบัท่ีมาก และ
มากท่ีสดุ ตามล าดบั 

 

 ปัญหาความเพียงพอของรายได้จากการประกอบอาชีพ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.6 ไม่ได้ประสบกับปัญหาความ

เพียงพอของรายได้จากการประกอบอาชีพแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 22.2  ได้รับผลกระทบในระดบั
เพียงเล็กน้อย  อนัดบัถดัรลงมาร้อยละ 10.5  ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 4.8  และ 1.9  
ได้รับผลกระทบในระดบัท่ีมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั 

 

3) คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

3.1) เสียงดังรบกวน 
 

o การจราจร 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 ไม่ประสบกับปัญหา

เสียงดงัรบกวนจากการจราจรบนท้องถนนแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 26.3 ได้รับผลกระทบในระดบั
เพียงเล็กน้อย  อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 6.7 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 2.4 และ 0.2  
ได้รับผลกระทบในระดบัมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั 
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o ชุมชน 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 ไม่ประสบกับ

ปัญหาเสียงดงัรบกวนจากชมุชนแตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 25.3 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  
อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 5.0 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 0.7 และ 0.2  ได้รับผลกระทบ
ในระดบัท่ีมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั 

 

o โรงงานอุตสาหกรรม 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.1 ไม่ประสบกับ

ปัญหาเสียงดงัรบกวนจากโรงงานอตุสาหกรรมแตอ่ยา่งใด  รองลงมาร้อยละ 20.5 ได้รับผลกระทบในระดบั
เพียงเล็กน้อย อนัดบัถัดลงมาร้อยละ 2.1 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 0.2 ได้รับ
ผลกระทบในระดบัมาก   

 

3.2) คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง  
 

o การจราจร 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.3  ไม่ประสบกับปัญหา

คณุภาพอากาศจากการจราจรบนท้องถนนแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 26.3 ได้รับผลกระทบในระดบั
เพียงเล็กน้อย  อนัดบัถัดลงมาร้อยละ 6.9  ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 3.3  ได้รับ
ผลกระทบในระดบัมากท่ีสดุ 

o ชุมชน 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 ไม่ประสบกับ

ปัญหาคณุภาพอากาศจากชมุชนแตอ่ยา่งใด  รองลงมาร้อยละ 24.3 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  
อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 4.8 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 0.5 ได้รับผลกระทบในระดบั
มากท่ีสดุ 

o โรงงานอุตสาหกรรม 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.2 ไม่ประสบกับปัญหา

คณุภาพอากาศจากโรงงานอตุสาหกรรมแตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 22.0 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียง
เล็กน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 3.8 ได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง  
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3.3) กลิ่นรบกวน   
 

o ชุมชน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.5 ไม่ประสบกับปัญหา

กลิ่นรบกวน จากชุมชนแต่อย่างใด รองลงมาร้อยละ 22.2 ได้รับผลกระทบในระดับเพียงเล็กน้อย  
ท่ีเหลือคือร้อยละ 3.3 และ 1.0 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง และมาก ตามล าดบั  

 

o โรงงานอุตสาหกรรม 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ไม่ประสบกับปัญหา

กลิ่นรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 18.9 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียง
เล็กน้อย  อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 3.1  ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 0.7 และ 0.2  ได้รับ
ผลกระทบในระดบัท่ีมาก   

 

3.4) ขยะมูลฝอย  
 

o ชุมชน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.6 ไม่ประสบกับปัญหา

ขยะมลูฝอยจากชมุชนแตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 19.5  ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  อนัดบั
ถดัลงมาร้อยละ 1.7  ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 0.2 ได้รับผลกระทบในระดบัมาก 

 

o โรงงานอุตสาหกรรม 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.0  ไม่ประสบกับปัญหา

ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 17.9 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียง
เล็กน้อย อนัดบัถัดลงมาร้อยละ 2.4 ได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 0.5 และ 0.2 ได้รับ
ผลกระทบในระดบัมาก และมากท่ีสดุ 

3.5) คุณภาพน า้ในแหล่งน า้สาธารณะ 
 

o ชุมชน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.2  ไม่ประสบกับปัญหา

คุณภาพน า้ในแหล่งน า้สาธารณะโดยมีสาเหตุมาจากชุมชนแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 21.2 ได้รับ
ผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  ท่ีเหลือร้อยละ 3.6  ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง   

o โรงงานอุตสาหกรรม 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.3  ไม่ประสบกับปัญหา

คณุภาพน า้ในแหล่งน า้สาธารณะโดยมีสาเหตมุาจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 
18.9 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 2.4 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  
ท่ีเหลือในสดัสว่นท่ีเทา่กนัร้อยละ 0.2  ได้รับผลกระทบในระดบัมาก และมากท่ีสดุ 
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3.6) การแจ้งหน่วยงานเพื่อให้มาด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.2  ระบวุ่าไม่ได้แจ้งหน่วยงานใดๆ  

เข้ามาแก้ไขปัญหาดงักล่าวข้างต้น  รองลงมาร้อยละ 35.6 ระบวุ่าได้แจ้งให้ผู้น าชุมชนหรือประธานชุมชน
เข้ามาด าเนินการแก้ไข  อนัดบัถัดลงมาร้อยละ 13.3  ได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเหลือร้อยละ 
1.9 และ 1.2 ระบุว่าแจ้งให้หน่วยงานอ่ืน ๆ และแหล่งท่ีก่อให้เกิดปัญหานัน้ๆ เข้ามาด าเนินการแก้ไข 
ตามล าดบั 

3.7) ในกรณีที่แจ้งให้หน่วยงานเข้ามาด าเนินการแก้ไข มีการตอบรับจาก
หน่วยงานที่แจ้งไปได้เข้ามาด าเนินการแก้ไขหรือไม่ 

หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.7  ระบวุ่าปัญหาท่ีเกิดขึน้แจ้ง
หน่วยงานได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  รองลงมาร้อยละ 40.4  ระบุว่าได้รับการแก้ไขเพียงบางส่วน  
ท่ีเหลือร้อยละ 4.9  ระบวุา่ยงัไมมี่การเข้ามาด าเนินการแก้ไขแตอ่ยา่งใด   

 

3.8) ความพงึพอใจต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในชุมชน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.6 มีความพึงพอใจต่อสภาพ

ชีวิตและความเป็นอยูใ่นชมุชน รองลงมาร้อยละ 37.1  รู้สกึเฉย ๆ  หรือไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ตอ่สภาพ
ชีวิตและความเป็นอยูใ่นชมุชน ท่ีเหลือร้อยละ 6.4 ท่ีระบวุา่ไมพ่งึพอใจ 

3.9) สภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิหรือไม่ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 ระบุว่าสภาพแวดล้อมของ

ชมุชนไม่มีการเปล่ียนแปลง รองลงมาร้อยละ 39.4 ระบวุ่ามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย  ร้อยละ 
6.9  ระบวุา่มีการเปล่ียนแปลงมาก  ท่ีเหลือร้อยละ 3.8 ระบวุา่มีการเปล่ียนแปลงปานกลาง 

 โดยหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนท่ีระบวุา่ชมุชนมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมส่วน
ใหญ่ร้อยละ 45.7 ระบวุ่าการเปล่ียนแปลงเกิดจากระบบสาธารณูปโภคดีขึน้ รองลงมาคือร้อยละ 41.0  ระบวุ่า
มีการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาชมุชนมากขึน้ ร้อยละ 9.0 ระบวุ่าปัจจุบนัของชมุชนมีการพฒันาน้อย ท่ี
เหลือร้อยละ 4.3  ไมร่ะบสุาเหตขุองการเปล่ียนแปลง   

 

4.3 ข้อมูลทางสุขภาพ อุบัตเิหตุ และความปลอดภัย 
 

 น า้ใช้เพื่อการบริโภค 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.4 ระบุว่าใช้น า้ด่ืมบรรจุขวดส าหรับ

บริโภค  รองลงมาร้อยละ 14.1 ใช้น า้ประปาส าหรับการบริโภค  ร้อยละ 7.6 ใช้น า้บาดาล ร้อยละ 1.2 มีการ
ปรับปรุงคณุภาพน า้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ หรือไม่ได้ระบวุิธีการปรับปรุงคณุภาพน า้ ท่ีเหลือร้อยละ 1.0 และ 0.7  ใช้
น า้ฝน และน า้บอ่ ตามล าดบั   
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โดยน า้ท่ีใช้ในการบริโภคหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.1 ระบวุ่าไม่มี
การปรับปรุงคุณภาพของน า้ก่อนท่ีจะน ามาบริโภค  ท่ีเหลือร้อยละ 33.9 ระบุว่ามีการน าไปปรับปรุง
คณุภาพ  ซึง่หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนท่ีมีการปรับปรุงคณุภาพน า้ก่อนบริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 86.0 ระบุ
วา่น าไปกรอง รองลงมาร้อยละ 12.7 ระบวุา่น าไปต้ม ท่ีเหลือร้อยละ 1.3 ไมไ่ด้ระบวุิธีประบปรุงคณุภาพน า้ด่ืม 

 น า้ใช้เพื่อการอุปโภค 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 ระบุว่าใช้น า้ประปาเพ่ือการอุปโภค  

รองลงมาร้อยละ 19.1 ใช้น า้บอ่บาดาล ร้อยละ 8.4 ใช้น า้ฝน ร้อยละ 3.8 ใช้น า้บอ่ ท่ีเหลือร้อยละ 0.2  ใช้
น า้จากแหลง่อ่ืน ๆ  
 

 การตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 36.5 ระบุว่ามีการตรวจสุขภาพบางปี  

รองลงมาร้อยละ  34.8 ระบวุ่าไม่มีการตรวจสขุภาพประจ าปีแตอ่ย่างใด   ท่ีเหลือร้อยละ 28.6 ระบุว่ามีการ
ตรวจสขุภาพเป็นประจ าทกุปี 

 การมีโรคประจ าตัว 
หัวหน้าค รัว เ รือนห รือผู้ แทนส่ วนใหญ่ ร้อยละ  64 .7  ไม่ มี โ รคประจ าตัว ใด ๆ   

ท่ีเหลือร้อยละ 35.3 ท่ีมีโรคประจ าตวั  โดยหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนท่ีระบวุ่ามีโรคประจ าตวัส่วนใหญ่ร้อย
ละ 50.6 เจ็บป่วยด้วยโรคความดนั  รองลงมาร้อยละ 27.8 เจ็บป่วยด้วยโรคหวัใจ  ร้อยละ 17.3 เจ็บป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ท่ีเหลือร้อยละ 2.5 และ 1.9 เจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ และ เจ็บป่วยด้วยโรคอ่ืน ๆ โดย
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนท่ีมีโรคประจ าตัวส่วนใหญ่ร้อยละ 50.6 ระบุว่าเป็นโรคประจ าตัวมาเป็น
ระยะเวลา 11-20 ปี  รองลงมาร้อยละ 41.4 ระบวุ่าเป็นโรคประจ าตวัมาเป็นระยะเวลา 1-10 ปี  ท่ีเหลือร้อยละ 
8.0 เจ็บป่วยมาเป็นระยะเวลา 21-30 ปี   

 

 การรับรู้ว่ามีโรคประจ าตัว และสาเหตุของการเจ็บป่วย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนท่ีมีโรคประจ าตวัส่วนใหญ่ร้อยละ 87.7 ทราบว่าตนเองมีโรค

ประจ าตวัจากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์  ท่ีเหลือร้อยละ 11.1 ทราบจากการแสดงอาการของโรค ท่ีเหลือ
ร้อยละ 1.2 ไม่ได้ระบสุาเหตจุากการมีโรคประจ าตวั โดยหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนท่ีป่วยมีโรคประจ าตวั
ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.7 ระบวุ่าอาการป่วยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแตล่ะวนั  รองลงมาร้อยละ 27.2 
เกิดจากสภาพแวดล้อม ร้อยละ 20.4 เกิดจากการอุปโภคหรือบริโภค  ร้อยละ 15.4 ระบุว่าเกิดจาก
กรรมพนัธุ์  ท่ีเหลือร้อยละ 3.1 และ 1.2 ระบวุา่การเจ็บป่วยเกิดจากการประกอบอาชีพ และอ่ืน ๆ เช่น เข้าสู่
วยัผู้สงูอาย ุตามล าดบั 
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 บุคคลในครอบครัวมีการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวเหมือนตัวเอง 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนสว่นใหญ่ร้อยละ 88.3  ระบวุา่สมาชิกในครอบครัวไม่ได้มีการ

เจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวัเหมือนตวัเอง   ท่ีเหลือร้อยละ 11.7 ระบวุ่าสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรค
เดียวกบัตนเอง   

 สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรมากที่สุด 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนสว่นใหญ่ร้อยละ 56.3 ระบวุา่สมาชิกในครอบครัวมกัเจ็บป่วย

ด้วยโรคทางเดินหายใจ  โรคหวัดหรือแพ้อากาศ  รองลงมาร้อยละ 16.9  เจ็บป่วยด้วยโรคความดนั 
เบาหวาน และโรคหวัใจ   ร้อยละ 14.8 เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนงัหรือภูมิแพ้ (ผ่ืนคนั  แสบผิวหนงั) ร้อยละ 
6.7 เจ็บป่วยด้วยโรคเก่ียวกบัระบบทางเดนิอาหาร ร้อยละ 4.5 เจ็บป่วยด้วยโรคเก่ียวกบัระบบกล้ามเนือ้   ท่ี
เหลือร้อยละ 0.5 และ 0.2 เจ็บป่วยด้วยโรคเก่ียวกบัระบบเลือดลมตา่ง ๆ  และด้วยโรคเก่ียวกบัหแูละตา 
ตามล าดบั 

 วิธีการรักษาเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.8 ระบุว่าเม่ือสมาชิกในครอบครัวมีการ

เจ็บป่วยมกัไปใช้บริการจากโรงพยาบาลของรัฐ  รองลงมาร้อยละ 21.7 ไปรักษาท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาล
เอกชน  ร้อยละ 21.2  ซือ้ยามารับประทานเอง ร้อยละ 6.4 ปล่อยให้หายเองเน่ืองจากเจ็บป่วยไม่รุนแรง 
ร้อยละ 2.1 รักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ  หรือไม่ระบวุิธีการรักษาเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย ท่ีเหลือร้อยละ 1.7 ไปรักษา
จากโรงพยาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.)   

 ปัญหาด้านการรับบริการสาธารณสุข 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.4 ไม่ได้ประสบปัญหาด้านการรับบริการ

สาธารณสุขแต่อย่างใด  มีเพียงร้อยละ 3.6 ท่ีประสบกับปัญหา โดยผู้ ท่ีประสบปัญหาทัง้หมดระบุว่าการ
บริหารลา่ช้าหรือรอนาน 
 

 ปัญหาอุบัตเิหตุที่เกิดขึน้บ่อยในชุมชน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนมากร้อยละ 67.8 ระบุว่าปัญหาอุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้

บอ่ยในชมุชนเป็นอบุตัเิหตทุางรถยนต์  รองลงมาร้อยละ 24.3  ระบวุ่าในชมุชนไม่มีอบุตัิเหตเุกิดขึน้บอ่ยครัง้
นกั  ในขณะท่ีร้อยละ 4.5 เป็นอบุตัเิหตจุากรถบรรทกุ และร้อยละ 3.3 เป็นอบุตัเิหตเุพลิงไหม้   

 การร่วมฝึกซ้อมการอพยพในภาวะฉุกเฉิน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 86.2 ไม่เคยร่วมฝึกซ้อมการอพยพใน

ภาวะฉกุเฉิน ท่ีเหลือร้อยละ 13.8 ท่ีเคยร่วมฝึกซ้อม 

 การทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือไฟไหม้ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 ไม่ทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

หรือไฟไหม้แต่อย่างใด  ท่ีเหลือร้อยละ 35.6 ท่ีทราบวิธี  โดยหวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนท่ีทราบส่วนใหญ่



การศกึษาความคิดเห็นของประชาชน        หน้า 30 บริษัท  บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  2020 

 

ร้อยละ 51.9 ทราบวา่แจ้งกบัต ารวจ รองลงมาร้อยละ 32.7 ทราบว่าแจ้งกบัเทศบาล ร้อยละ 14.8 ทราบว่า
แจ้งผู้น าชมุชน  และร้อยละ 0.6 ไมแ่สดงความคดิเห็น   

 

4.4 ความคิดเหน็ต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ 
 

 การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการโรงไฟฟ้าฯ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.6 ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ

ด าเนินการโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด ท่ีเหลือร้อยละ 44.4 ท่ีทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการ
โรงไฟฟ้าฯ  

 

 โรงไฟฟ้าฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ชีแ้จงข้อมูลข่าวสารเพิ่มเตมิหรือไม่ 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.3 ระบุว่าโรงไฟฟ้าฯ ควรมีการ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารของโรงไฟฟ้าฯ เพิ่มเตมิ  ท่ีเหลือร้อยละ6.7 มีความเห็นวา่ไมจ่ าเป็น 

 รูปแบบในการประชาสัมพันธ์หรือชีแ้จงข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้าฯ ควรเป็น
อย่างไร 

หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.5 ระบวุ่ารูปแบบในการประชาสมัพนัธ์
หรือชีแ้จงข้อมลูขา่วสารของโรงไฟฟ้าฯ ให้แจ้งข้อมลูข่าวสารผ่านผู้น าชมุชนหรือกรรมการชมุชน  รองลงมา
ร้อยละ 26.0 เห็นควรให้ประกาศเสียงตามสายของชมุชน  ร้อยละ 12.6 เห็นควรให้แจ้งข้อมลูข่าวสารผ่าน
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ร้อยละ 12.2 ควรแจ้งข่าวสารหรือเอกสารต่อประชาชนโดยตรง  ร้อยละ 11.2 
ควรแจ้งตามเสียงตามสายของชมุชน และร้อยละ 0.5 ท่ีไม่มีข้อคิดเห็นใด ๆ หรือแจ้งข่าวสารโดยวิธีอ่ืนแต่
ไมร่ะบ ุ
4.5 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 
 สังคม เศรษฐกิจ และชุมชน 
4.5.1 ผลกระทบเชิงลบ 

 

 เสียงดัง 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 86.6 ไม่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาเสียงดงัรบกวนจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 11.5  ได้รับผลกระทบใน
ระดบัเพียงเล็กน้อย อนัดบัถัดลงมาร้อยละ 1.2 ได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 0.5 และ 
0.2  ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั 

 ฝุ่นละออง 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.1 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่ น

ละอองจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ยา่งใด  รองลงมาร้อยละ 13.1 ได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย 
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อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 3.1 ได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 0.5 และ 0.2 ท่ีได้รับผลกระทบ
ในระดบัมาก และมากท่ีสดุ ตามล าดบั   

 อากาศเสีย/เขม่าควัน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.2 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอากาศ

เสียหรือเขม่าควนัจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 11.5 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบั
เพียงเล็กน้อย อันดับถัดลงมาร้อยละ 3.1 ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 0.2  ได้รับ
ผลกระทบในระดบัมาก  

 น า้เน่าเสีย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.9 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน า้เน่า

เสียจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 11.5 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย 
อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 1.9 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 0.7 ได้รับผลกระทบในระดบั
มาก  

 กลิ่นรบกวน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.7 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่น

รบกวนจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 12.9 ท่ีได้รับผลกระทบในระดับเพียง
เล็กน้อย อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 2.1 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  ท่ีเหลือร้อยละ 1.2 ได้รับผลกระทบใน
ระดบัมาก 

 ขยะมูลฝอย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.6 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูล

ฝอยจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 15.0 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย 
ท่ีเหลือร้อยละ 2.4 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง   

 สาธารณูปโภค (น า้ใช้/ไฟฟ้า) 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.9 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา

สาธารณูปโภค (น า้ใ ช้ /ไฟฟ้า)  จากการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด รองลงมา ร้อยละ 15.3   
ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย  ท่ีเหลือร้อยละ 1.9 และ 1.0 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง
และมาก ตามล าดบั    

 การจราจร 
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.1 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา

การจราจรจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 15.3 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียง
เล็กน้อย  ท่ีเหลือร้อยละ 2.9 และ 0.7 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลางและมาก ตามล าดบั 
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 อุบัตเิหตุ/อุบัตภิัย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนสว่นใหญ่ร้อยละ 81.1 ไมไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาอบุตัิเหตุ

หรืออบุตัิภยัจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 15.3 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียง
เล็กน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 2.9 และ 0.7 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง  และมาก ตามล าดบั 

 การเจ็บป่วยทางร่างกาย 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการ

เจ็บป่วยทางร่างกายจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 12.9 ท่ีได้รับผลกระทบใน
ระดบัเพียงเล็กน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 3.8 ได้รับปลกระทบในระดบัปานกลาง    

 การเข้าถงึและคุณภาพของการบริการทางการแพทย์ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.2  ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการ

เข้าถึงและคณุภาพของการบริการทางการแพทย์จากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 
14.3 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 5.5 ได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง   

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.5 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ แต่อย่างใด  รองลงมาร้อยละ 15.0 ท่ีได้รับ
ผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 5.5 ได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง   

 ปัญหายาเสพตดิ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพ

ติดจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 17.4 ท่ีได้รับผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย 
อนัดบัถดัลงมาร้อยละ 6.0 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ ได้รับผลกระทบในระดบัมาก  

 ปัญหาการเพิ่มขึน้ของคนต่างถิ่นเข้ามาในพืน้ท่ี 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.8 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการ

เพิ่มขึน้ของคนตา่งถ่ินเข้ามาในพืน้ท่ีจากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 16.2 ท่ีได้รับ
ผลกระทบในระดบัเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 4.5 ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง ท่ีเหลือในสดัส่วนท่ีเท่ากนั
ร้อยละ 0.7  ได้รับผลกระทบในระดบัมากและมากท่ีสดุ 

 

4.5.2 ผลกระทบเชิงบวก 
 

 การจ้างงาน 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนมากร้อยละ 69.3 ไม่ได้รับผลประโยชน์ด้านการจ้างงาน

จากการพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 16.4 ท่ีได้รับประโยชน์ด้านการจ้างงานระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 12.9  ได้รับประโยชน์ในระดบัน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 1.4 ได้รับประโยชน์ในระดบัมาก  
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 รายได้ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนมากร้อยละ 69.9 ไม่ได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้จาก

การพฒันาโรงไฟฟ้าฯ แตอ่ยา่งใด  รองลงมาร้อยละ 16.7  ได้รับประโยชน์ในระดบัปานกลาง   ร้อยละ 11.7 
ได้รับประโยชน์ในระดบัน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 0.7  ได้รับประโยชน์ในระดบัมาก  

 ท้องถิ่นเก็บภาษีได้มากขึน้ 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนมากร้อยละ 70.4 ระบุว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ ไม่ได้

สง่ผลตอ่การเก็บภาษีเงินได้ของท้องถ่ินมากขึน้แตอ่ย่างใด  รองลงมาร้อยละ 17.9 ได้รับประโยชน์ในระดบั
ปานกลาง  อนัดบัถัดรองลงมาร้อยละ 10.3 ได้รับประโยชน์ในระดบัน้อย ท่ีเหลือร้อยละ 1.4  ได้รับ
ประโยชน์ในระดบัมาก  

 เศรษฐกิจขยายตัว 
หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้ แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 ระบุว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ ไม่ได้

สง่ผลตอ่การขยายตวัของเศรษฐกิจแตอ่ยา่งใด  รองลงมาในสดัส่วนท่ีเท่ากนัร้อยละ 12.9ได้รับประโยชน์ใน
ระดบัน้อยและปานกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 1.9  ได้รับประโยชน์ในระดบัมาก   

 

4.6 มาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้โรงไฟฟ้าฯ  
 มีเพิ่มเตมิ 

หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.5 เสนอแนะให้โครงการมีการควบคมุมลพิษ
ด้านตา่ง ๆ รองลงมาร้อยละ 30.4 มีการให้ข้อมลูโดยการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเพ่ือให้ชมุชนรับทราบ ร้อย
ละ 21.7 เสนอแนะให้โรงไฟฟ้าฯสนบัสนนุ  และชว่ยเหลือชมุชน  ท่ีเหลือร้อยละ 4.3 เสนอแนะให้โรงไฟฟ้าฯ 
จดัให้มีการซ้อมแผนฉกุเฉินในชมุชน 
4.7 ข้อเสนอแนะอ่ืน 

หวัหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.9 เสนอแนะให้ทางโรงไฟฟ้าฯ มีการพฒันา
ชมุชนให้เจริญมากขึน้ รองลงมาร้อยละ 65.2 เสนอแนะให้มีการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆของชมุชนเพิ่มมาก
ขึน้  และท่ีเหลือร้อยละ 8.7 อยากให้สนบัสนนุอาชีพคนในชมุชน 
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5.  สภาพสังคม  เศรษฐกจิ และความคิดเหน็ระดับหน่วยงานราชการต่อ  
 โรงไฟฟ้าฯ 
5.1  สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ของผู้ให้ข้อมูล 
 

จากการใช้แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ผู้ แทนส่วนราชการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง
กับโรงไฟฟ้าฯ ส่วนมากด ารงต าแหน่งเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ นายช่างโยธาช านาญการ รอง
ปลดัอบต.บ้านพลบั หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ นิตกิร และผอ.  

 ส าหรับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้ แทนส่วนราชการส่วนมาก มีระยะเวลาใน
การด ารงต าแหนง่ระหวา่ง 0-8 ปี ท่ีเหลือในสดัส่วนท่ีเท่า ๆ กัน ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่9-15 ปี โดยผู้แทนส่วน
ราชการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นระยะเวลานาน  นบัเป็นผู้ ท่ีมีความช านาญการ และรู้จกัชมุชนเป็นอยา่งดี  

 

 เพศ อายุ และการศึกษา ของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ แทนส่วนราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย  ส่วนอายุของผู้ น าชุมชน

ส่วนมาก มีอายุระหว่าง 30-45 ปี ส่วนการศึกษาของผู้แทนส่วนราชการ พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี  รองลงมา คือจบการศกึษาในระดบัท่ีสงูกวา่ปริญญาตรี  

 จ านวนบุคลากรประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 
ผู้แทนราชการส่วนใหญ่ระบวุ่ามีจ านวนบุคลากรประจ าไม่เกิน 50 คน โดยมีจ านวนน้อย

ท่ีสุด คือ 8 คน และมากท่ีสุด 115 คน ส่วนจ านวนลูกจ้างชัว่คราว จะแบ่งออกเป็นลูกจ้างทัว่ไปเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะมีจ านวนมากกว่า 20 คน จนสูงสุดถึง 120 คน โดยแต่ละชุมชนมีจ านวนนกัเรียนในพืน้ท่ี อยู่
ระหวา่ง 20-321 คน 

  
5.2   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 

 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 ปัญหากลิ่น 
 

ผู้แทนสว่นราชการสว่นใหญ่ระบวุา่ ไมไ่ด้รับผลกระทบด้านกลิ่น ท่ีเหลือระบวุ่าได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีได้รับอยู่ในระดบัปานกลาง และน้อย โดยผู้ แทนส่วน
ราชการท่ีระบวุ่าได้รับผลกระทบได้ระบแุหล่งก าเนิดมาจากการเผา และโรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งระยะเวลา
ท่ีได้รับผลกระทบระบวุา่ได้รับผลกระทบในบางฤดกูาลเทา่นัน้ 
 

 ปัญหา เขม่าควัน/อากาศเสีย 
ผู้แทนส่วนราชการเกือบทัง้หมดระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบด้านปัญหา เขม่าควัน 

และอากาศเสียแตอ่ย่างใด มีเพียงเล็กน้อย (1 คน) ท่ีระบวุ่าได้รับผลกระทบ ซึ่งระบุว่าได้รับผลกระทบใน
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ระดับเพียงเล็กน้อย และแหล่งก าเนิดมีสาเหตุมาจากการท าเกษตรในชุมชน ส่วนระยะเวลาท่ีได้รับ
ผลกระทบระบวุา่ได้รับผลกระทบในบางฤดกูาลเทา่นัน้  

 ปัญหาฝุ่น 
 

ผู้ แทนส่วนราชการส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบด้านฝุ่ นละออง มีเพียง
เล็กน้อย (1 คน) ท่ีระบวุ่าได้รับผลกระทบ ซึ่งระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีได้รับ อยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยผู้ แทนส่วนราชการท่ีระบุว่าสาเหตมุาจากการจราจร  ส่วนระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบระบุว่าได้รับ
ผลกระทบทัง้ปี  

 

 ปัญหาน า้เน่าเสีย 
 

ผู้ แทนส่วนราชการส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบด้านปัญหาน า้เน่าเสีย ท่ี
เหลือระบวุา่ได้รับผลกระทบ ซึ่งระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีได้รับ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัปานกลาง 
รองลงมาเพียงสว่นน้อยของผู้ได้รับผลกระทบระบวุ่าได้รับผลกระทบในระดบัน้อย โดยผู้แทนส่วนราชการท่ี
ระบสุาเหตมุาจากชมุชน และโรงงานอตุสาหกรรม ส่วนระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบ ระบวุ่าได้รับผลกระทบ
ในบางฤดกูาลเทา่นัน้ 

 

 ปัญหาเสียง 
 

ผู้แทนสว่นราชการทัง้หมดระบวุา่ ไมไ่ด้รับผลกระทบด้านเสียง  

 
 

 ปัญหาอ่ืน ๆ  
 

ผู้ แทนส่วนราชการส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ  ท่ีมีเพียง
เล็กน้อย (1 คน) ท่ีระบุว่าได้รับผลกระทบมาจากสาเหตกุารจราจร ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบท่ีได้รับ
ระบวุา่อยูใ่นระดบัน้อย โดยระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบระบวุา่ได้รับผลกระทบบางฤด ู

 
5.3   การรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ และผลกระทบท่ีได้รับจากการด าเนินการ
 โครงการ 

 

 การรับทราบข้อมูลข่าวสารจากการด าเนินการของโครงการ 
ผู้แทนส่วนราชการส่วนใหญ่ระบุว่ารับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ มีเพียงเล็กน้อย 

(3คน) ท่ีระบวุา่ไมไ่ด้รับทราบข้อมลูขา่วสารของโครงการ 
 

 หากท่านทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ รับทราบจากส่ือใดบ้าง 
ผู้แทนส่วนราชการส่วนใหญ่ระบุว่ารับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ จากเจ้าหน้าท่ี

โครงการหรือจากการประชมุร่วมกบัโครงการ  มีเพียงเล็กน้อย (1คน) ท่ีระบวุา่ได้รับจากผู้น าชมุชน 
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 การด าเนินการของโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่าน หรือหน่วยงานหรือไม่ 
ผู้แทนสว่นราชการทัง้หมดระบวุา่ ไมไ่ด้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ  

 

5.4   ความคิดเหน็ของหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนต่อการด าเนินงานของโครงการฯ 
 การด าเนินการของโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร 

 

 ผลดี 
 

   ผู้แทนสว่นราชการสว่นใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
โดยระบุว่า ท าให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ มีกองทุนพัฒนาชุมชน และทราบถึงขัน้ตอนการขนส่ง  
กกัเก็บ และก าจดัสารเคมี รวมถึงแนวทางการป้องกันกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน นอกจากนีท้างโรงไฟฟ้าฯ ได้ให้
ความส าคญักบัสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน  

 

 ผลเสีย 
 

   ผู้แทนส่วนราชการเกือบทัง้หมดไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าฯในด้านผลเสียต่อชุมชน  มีเพียงเล็กน้อย (1 คน) ท่ีแสดงความคิดเห็นว่า อาจท าให้เกิดมลพิษ
ด้านอากาศ ซึง่ก่อให้เกิดประเดน็ข้อร้องเรียนในพืน้ท่ี 

 

 ท่านคิดว่าโครงการก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน 
ผู้แทนส่วนราชการส่งใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น ท่ีเหลือระบุว่าก่อให้เกิดผลดีมากกว่า

ผลเสีย มีเพียง 1 คนท่ีระบวุา่ผลดีและผลเสียเทา่ๆกนั 
 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงการฯ หรือไม่ อย่างไร 

ผู้แทนสว่นราชการส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น มีเพียงเล็กน้อย (2คน) ท่ีระบวุ่าอยาก
ให้ทางโรงไฟฟ้าฯ เข้ามาสนบัสนุนกิจกรรมต่างหรือเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน  รวมถึงเร่ืองการ
จดัสรรงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือการพฒันาชมุชน 

 
 


