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ตารางที่ 3.2.16-1 (ต่อ)

ชุมชน
8. เทศบาลตาบลบางสมัคร
อ. บางประกง จ.ฉะเชิงเฉรา8/
ม.1 บ้านตะวันออก
ม.5 บ้านเกาะบน
ม.6 บ้านเกาะวัด
ม.7 บ้านคลองน้าเค็ม
รวม

ที่มา :

จานวน
ครัวเรือน

จานวนตัวอย่าง
ครัวเรือน
(คานวณ)

จานวนตัวอย่าง
ครัวเรือน
(เก็บจริง)

608
783
761
155
12,757

18.5
23.8
23.1
4.7
388

19
24
24
5
405

1/

ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนิยมยาตรา, พฤษภาคม 2561
ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก, กรกฎาคม 2561
3/
ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอ้าน, กรกฎาคม 2561
4/
ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหอมศีล, กรกฎาคม 2561
5/
ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลเทพราช, พฤษภาคม 2561
6/
ข้อมูลจากเทศบาลตาบลพิมพา, พฤษภาคม 2561
7/
ข้อมูลจากเทศบาลตาบลวัวคณารักษณ์, พฤษภาคม 2561
8/
ข้อมูลจาก เทศบาลตาบลบางสมัคร, พฤษภาคม 2561
2/

3.1) ผลการสารวจทัศนคติและความคิดเห็นระดับหน่วยงานราชการ
จากผลการสารวจความคิ ดเห็นและทั ศนคติของหน่วยงานราชการโดยรอบพื้ น ที่
โครงการซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ รวม 3 แห่ง โดยหน่วยงานราชการ 3 แห่ง ส่วนใหญ่ทราบว่ามีโครงการตั้งอยู่
ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทราบเอง และทราบจาก
สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงาน โดยท่านมีความคิดเห็นว่าการมีโครงการอยู่ในชุมชนนั้นมีผลดี เช่น สร้างงาน
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ คนในพื้ น ที่ และสร้ า งความเจริ ญและการพั ฒ นาให้ กั บ ชุ ม ชน เป็ น ต้ น และในรอบปี ที่
ผ่านมายังไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
สาหรับความต้องการของชุมชนและข้อเสนอแนะต่อโครงการมีดังนี้
- อยากให้โครงการมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของโครงการ
- อยากให้สนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ
3.2) ผลการสารวจทัศนคติและความคิดเห็นระดับผู้นาชุมชน
จากผลการส ารวจความคิ ด เห็ น และทั ศ นคติ ข องผู้ น าชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่
โครงการซึ่งเป็นผู้นาชุมชน รวม 32 ชุมชน โดยผู้นาชุมชน 32 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทราบว่ามีโครงการ ตั้งอยู่ใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งท่านมีความคิดเห็นว่า
การมีโครงการตั้งอยู่ในชุมชนนั้นมีผลดี เช่น มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทา สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับ
โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินมั (ประเทศไทย) จากัด
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คนในชุมชน และช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชม เป็นต้น สาหรับผลเสียจากการดาเนินโครงการ ปัญหาน้าเสีย
ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
สาหรับความต้องการของชุมชนและข้อเสนอแนะต่อโครงการมีดังนี้
- อยากให้ทางโรงงานเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน เช่น วันผู้สูงอายุ
วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น
- อยากให้สนับสนุนทุนการศึกษา หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬา
- อยากให้เข้ามาส่งเสริมด้านประเพณีในชุมชน
- อยากให้ทางโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรมทาความสะอาด
ในชุมชน
- อยากให้ทางโรงงานพิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทางาน
- อยากให้เข้ามาพัฒนา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด
และโรงเรียน
- อยากให้สนับสนุนด้านกีฬาให้กับเยาวชนในชุมชน
3.3) ผลการสารวจทัศนคติและความคิดเห็นระดับครัวเรือน
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา รวม 405 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.8 และ
เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.2 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40.7, 37.5, 17.8 และ 4.0 มีอายุอยู่ในช่วงมากกว่า 50 ปี,
41-50 ปี , 31-40 ปี และ 21-30 ปี ตามล าดั บ ในด้ านการศึ ก ษา ส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 35.3 อยู่ ใ นระดั บ
ประถมศึกษา รองลงมา คือ ระดั บมัธยมศึกษาปลาย/ปวช ร้อ ยละ 31.9 เมื่อ สอบถามถึง ภูมิลาเนา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นนี้มาแต่เดิม ร้อยละ 82.0 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ
17.5 สาเหตุสาคั ญที่ ย้ายมาอยู่ในท้ องถิ่นนี้ คือ เพื่ อการประกอบอาชี พ เนื่อ งจากเป็นแหล่ง อุ ตสาหกรรม
สามารถหางานทาได้ง่าย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและค้าขาย ซึ่งอาชีพของคนในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.7 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รองลงมา ร้อยละ 20.9 และ 17.5 รับจ้าง
ทั่วไป และพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง ตามลาดับ
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสุขภาพอนามัย
สาหรับด้านสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ในรอบปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 ไม่มีการเจ็บป่วย การรักษาเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.0 เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะ
ไปโรงพยาบาลรัฐบาล สาหรับแหล่งน้าดื่มของครัวเรือนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 ซื้อน้าบรรจุขวด/ถัง
และแหล่งน้าใช้หลัก คือ น้าประปา ร้อยละ 97.8 สาหรับการกาจัดขยะร้อยละ 98.3 มีรถของเทศบาล/อบต.
มาเก็บขนไปกาจัด
สภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
จากการศึ ก ษาด้ า นผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ผู้ ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ระบุว่า ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
ผลกระทบด้านกลิ่น ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 ไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงร้อยละ
14.3 ระบุว่ามีปัญหากลิ่นรบกวน ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นบางฤดู คิดเป็นร้อยละ 96.6 และเป็นผลกระทบระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.1 โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่มาจากอื่นๆ เช่น กลิ่นสี กลิ่นน้าจากลาคลอง ร้อยละ
37.9 รองลงมาจากโรงงานนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 36.4
โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
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ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.1 ไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียง
ร้อยละ 5.9 ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นบางฤดู คิดเป็นร้อยละ 83.3 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 83.4 โดยมีแหล่งที่มาจากการจราจร คิดเป็นร้อยละ 46.7
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 ไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียง
ร้อยละ 32.8 ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นบางฤดู คิดเป็นร้อยละ 91.7 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 61.7 โดยมีแหล่งที่มาจากการจราจร คิดเป็นร้อยละ 93.6
ผลกระทบด้ า นน้ าเสี ย ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 86.4 ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ มี เ พี ย ง
ร้อยละ 13.6 ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นบางฤดู คิดเป็นร้อยละ 83.6 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.5 โดยมีแหล่งที่มาจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.1
ผลกระทบด้านเสียง ส่วนใหญ่เป็นร้ อยละ 87.9 ไม่ไ ด้รับ ผลกระทบ มี เพียง
ร้อยละ 12.1 ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นบางฤดู คิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.1 โดยมีแหล่งที่มาจากการจราจร คิดเป็นร้อยละ 94.0
สาหรับปัญหาอื่นๆ ไม่พบปัญหา
ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อโครงการ
จากการศึกษาข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อโครงการ พบว่า
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.9 ไม่ทราบว่ามีโครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง
จัง หวัด ฉะเชิ งเทรา ส่วนอี กร้ อ ยละ 49.1 ทราบว่ามี โครงการตั้ งอยู่ และการมีโครงการตั้ ง อยู่ใ นเขตชุ ม ชน
ส่วนใหญ่ที่ แ สดงความคิ ด เห็ นร้ อ ยละ 25.8 ระบุ ว่า บริ ษัท นิค เคอิ เอ็ม ซี อลูมิ นัม (ประเทศไทย) จ ากั ด
ก่อให้เกิ ดผลดีในด้านการจ้างงาน/คนในชุ มชนมีงานทา ร้ อยละ 13.6 ระบุว่า มีก ารทานุบ ารุงศาสนา เช่ น
การทาบุญ การร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา และร้อยละ 11.4 ระบุว่า มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
(ค้าขาย บ้านเช้า หรือห้องเช่า) ในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละ 85.9 ระบุว่าไม่มีผลเสียต่อชุมชน มีเพียงร้อยละ 1.0
และร้อยละ 0.5 เห็นว่ามีผลเสียต่อสุขภาพอนามัย และด้านกลิ่นเหม็นรบกวน ตามลาดับ ส่วนร้อยละ 12.6
ไม่แสดงความคิดเห็น และในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
ทางด้ านความต้ อ งการให้ โครงการปรั บ ปรุ งหรื อ เพิ่ มเติ ม การด าเนิ นงานนั้ น
ส่วนใหญ่ระบุให้มีการช่วยเหลือ/สนับสนุน/ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่า คิดเป็นร้อยละ
21.7 รองลงมาร้อยละ 18.3 ให้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ
โครงการ ร้ อยละ 17.0 ต้ องการให้ สนั บสนุ นด้ านการศึ กษาให้ กั บ โรงเรี ยนในพื้ นที่ ร้ อยละ 8.9 เพิ่ มการ
ประชาสัมพั นธ์ข้อ มู ลข่าวสารเกี่ยวกั บ การผลิต และมาตรการป้อ งกั นสิ่ง แวดล้อม ร้ อยละ 8.5 ต้อ งการให้
สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน ที่เหลือในสัดส่วนที่ไม่มากนักระบุว่า ต้องการ
ให้มีช่องทางให้ทางชุมชนได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในกรณีที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการต้ องชี้ แจงปั ญหาและแก้ ไขโดยเร็ ว และเปิ ด โอกาสให้ ตั วแทนชุ ม ชนเข้ าดู ก ารด าเนิ นกิ จ กรรมของ
โครงการ ต้องการให้รับคนในพื้นที่เข้าทางาน เป็นต้น

โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินมั (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบติของหน่วยงานราชการ0x0บริติของหน่วยงานราชการ0x0บริามมาติของหน่วยงานราชการ0x0บริรการป,องกนและแก)ไขผลกระที่ บสงแวดล)อม
และมาติของหน่วยงานราชการ0x0บริรการติของหน่วยงานราชการ0x0บริดติของหน่วยงานราชการ0x0บริามติของหน่วยงานราชการ0x0บริรวจสอบผลกระที่ บสงแวดล)อม

บที่ ที่  3
การติของหน่วยงานราชการ0x0บริดติของหน่วยงานราชการ0x0บริามติของหน่วยงานราชการ0x0บริรวจสอบผลกระที่ บสงแวดล)อม

ภาพที่  3.2.16-1 แสดงการสารวจที่ ศนคติของหน่วยงานราชการ0x0บริของหน!วยงานราชการ

ภาพที่  3.2.16-2 แสดงการสารวจที่ ศนคติของหน่วยงานราชการ0x0บริของผ.)นาช/มชน
โรงงานหลอมอะล.มเนยม
บรษัท ที่  นคเคอ เอ3มซี อลูมินัม (ประเทศไ อล.มนม (ประเที่ ศไที่ ย) จากด
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