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•

บทที่ 1
บทนำ
การติ ดตามตรวจสอบผลกระทบดานเศรษฐกิจ -สั งคม และความคิดเห็นของประชาชน โครงการอาคารที่ พักอาศัยสาหรับ
พนักงาน ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดาเนินการ มีวตั ถุป ระสงค์
เพื่อ ใหกลุมเปาหมายไดแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน์ อันจะนาไปสูแนวทางการแกไขปญหา หรื อการปรับปรุงมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบในดานตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชน์ส าหรั บการวิเคราะห์มุมมอง ทัศนคติ พรอมทั้งแนวทางการแกไขสาหรับการ
ดาเนินงานของโครงการฯ โดยมีวิธีการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานเศรษฐกิ จ-สังคม และความคิดเห็น ดวยการสารวจขอมูล
และทัศนคติ โดยใชแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายที่เปนประชาชนในบริเวณพื้นที่ ใกลเคียงโครงการฯ ซึ่งไดดาเนินการระหวางวันที่
17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1.1 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
ในการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตอการดาเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา
ดังนี้
1. เพื่อ ศึก ษาสภาพเศรษฐกิจ -สั งคม การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย สาธารณูป โภค/สาธารณูป การ และสภาพความ
เปนอยูของชุมชนในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อรับ ทราบปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และสังคมในปจจุบันที่สงผลตอการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. เพื่อตองการทราบผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ที่ประชาชนไดรับจากการดาเนินโครงการ
4. เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของประชาชนตอการดาเนินโครงการ ในระยะที่ผานมาจนถึงปจจุบัน และขอเสนอแนะ
ในดานตางๆ

กลุมตัว แทนครั ว เรือน โดยเปนการสอบถามตัวแทนครั วเรือนที่ ค าดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
โครงการในพื้นที่โครงการรัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ

ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอม กาหนดใหมีการสารวจความคิ ดเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชนที่เกี่ยวของโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งไดกาหนดจานวนตั วอยาง โดยการใชสูตรของ Taro Yamane มีสู ตร
ดังนี้
n

=

N

1 + N(e )

2

เมื่อ

n
=
จานวนตัวอยาง
N
=
จานวนครัวเรือน (1,490 ครัวเรือน)
e
=
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดในระดับ 0.10
จากจานวนครัว เรือนในครั้งนี้ มีจานวน 1,490 ครัวเรือ นเมื่อแทนคาในสูตรจะไดขนาดของกลุมตัว อยาง จากสูตร
ดังกลาว คือ
n

=

1,490
1 + 1,490 (0.10)2

n

=

93.71 ≈ 94 ตัวอยาง

ดั ง นั้ น เมื่ อ ค านวณต ามสั ด สว นข น าด ข อง ก ลุ มตั วอยา งครั ว เรื อ น ข นา ดข องกลุ มตั วอยาง ที่ ใ ชใ นส า ร ว จ
ความคิดเห็นในครั้งนี้ ตองไมนอยกวา 94 ตัว อยาง จึงจะถือวามีขนาดมากพอที่จะใชเปนตั วแทนที่ดีของประชากรได ในการสารวจ
ภาคสนามบริษัทที่ปรึกษาไดดาเนินการสารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชาชนที่เกี่ยวของโดยรอบพื้นที่โครงการ จานวน
104 ตัวอยางซึ่งสอดคลองกับ มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) (แสดงดังตารางที่ 1-1)

1.2 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ
1.2.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม ตามมาตรการปองกั นและแกไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมฯ ของโครงการ
จะดาเนินการสารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย ที่ระบุไวตามมาตรการฯ โครงการอาคารที่พกั อาศัยสาหรับพนักงาน ของการยาสูบ
แหงประเทศไทย (ยสท.) โดยทาการศึกษาชุมชนที่ อยูใกลเคีย งโครงการฯ ในรั ศมี 1 กิโลเมตรโดยครอบคลุมพื้นที่ 3 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 5, 6 และ 9 บานโคกมะยม ตาบลคานหาม อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2.2 วิธีกำรศึกษำ
1) กำรกำหนดจำนวนตั วอยำง
กลุมเปาหมายตามที่ระบุไวในมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารที่พักอาศัยสาหรับ
พนักงาน ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) มีดังนี้

•

กลุมผูนำชุมชน พื้นที่ออนไหว และสถำนประกอบกำร โดยเปนการสอบถามตัวแทนที่อยูใกลเคีย งพื้ นที่
โครงการที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ
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ตำรำงที่ 1-1

1-3

จำนวนกลุมตัวอยำงสำรวจแบบสอบถำมที่ทำกำรศึกษำรอบพื้นที่โครงกำรฯ

อำเภอ/จังหวัด

ตำบล

อุทัย/
พระนครศรีอยุธยา

คานหาม

หมูบำน

จำนวนครัวเรือน

จำนวน (ตัวอยำง)

หมูที่ 5 บานโคกมะยม
หมูที่ 6 บานโคกมะยม

561
150

35
10

หมูที่ 9 บานโคกมะยม

779

49

1,490

94

รวม

3 หมูบาน
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของประชำชน
- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ์
- สวนที่ 2 ขอมูลดานสาธารณูปโภค
- สวนที่ 3 การรับทราบขอมูลขาวสารจากโครงการ
- สวนที่ 4 ขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันของชุมชน
- สวนที่ 5 ทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

หมายเหตุ : ขอมูลชุมชนและประชากร องค์การบริหารสวนตาบลคานหาม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

1.4 กำรวิเ ครำะห์ขอมูล

1.3 กำรกำหนดจำนวนตัวอยำง และกำรสุมตัวอยำง

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์โดยใชแบบสอบถาม (รูปแสดงการสัมภาษณ์แสดงดังรูปที่ 1-1) บริษัทที่ปรึกษา นามาวิเคราะห์โดย
ใชโปรแกรมสเปรดชีต (Spreadsheet) เพื่อ ประมวลผลการศึกษา โดยนาเสนอในรูปแบบตารางแสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
ซึ่งการนาเสนอจะสรุปตามประเด็นตางๆ ตามแบบสอบถาม

• วิธีกำรสุมตัวอยำง
บริษัทที่ป รึกษาไดดาเนินการสอบถามทัศนคติของตัวแทนครัวเรือนที่เกี่ยวของโดยรอบพื้นที่โครงการรอบรัศมี
1 กิ โ ลเมตร สวนการดาเนิ นการสอบถามและสารวจความคิ ด เห็น ของประชาชนที่ อาศัย อยู โดยรอบพื้ น ที่โ ครงการ
ประกอบดวย 3 หมูบาน คือ หมูที่ 5, 6 และ 9 บานโคกมะยม ตาบลคานหาม อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใน
การเก็บขอมูลประชาชนนั้นจะเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และการเลือก
ตัวอยางแบบไมแทนที่ (Sampling without Replacement) หมายถึง ตัวอยางที่ถูกเลือกไปแลวจะไมมีโอกาสถู กเลือกซ้ าอี ก
ทั้งนี้เจาหนาที่ผูสัมภาษณ์ไดผานกระบวนการฝกอบรม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการ

• กำรเก็บขอมูลภำคสนำม
บริษัทที่ปรึ กษาดาเนินการเก็บขอมูล ภาคสนาม ในชวงวันที่ 17-18 ธั นวาคม พ.ศ.2563 ดาเนิ นการโดย
เจาหนาที่สัมภาษณ์ ที่ผานการฝกอบรมใหรับทราบและเขาใจในเรื่องตางๆ เหลานี้
- ความเปนมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ความรูความเขาใจในรายละเอียดโครงการ
- วัตถุประสงค์ของการถามคาถามในแตละขอ และขอบเขตของคาตอบที่ตรงประเด็น
- วิธีการแนะนาตัว วิธีการสรางความเปนกันเอง
- วิธีการนาเขาสูเรื่องที่จะสัมภาษณ์ วิธีการซักถามเพิ่มเติม
- วิธีการจดบันทึกคาตอบ หรือคาใหสัมภาษณ์
- วิธีการตรวจสอบความถูกตองหรือสอดคลองของคาตอบที่ไดรับ เปนตน

• ลักษณะของแบบสอบถำม
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบการ
สัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตั วอยาง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับแบบสอบถามที่ใชสารวจครั้งนี้ คือ
แบบสอบถามสาหรับประชาชน โดยมีโครงสรางของแบบสอบถามครอบคลุม ประเด็นหลักๆ ดังนี้ (ลักษณะของแบบสอบถาม
แสดงในภาคผนวก ก)
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ครัวเรือนในชุมชนหมูที่ 9
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พื้นที่ออนไหว

บทที่ 2
ครัวเรือนในชุมชนหมูที่ 6

ครัวเรือนในชุมชนหมูที่ 5

สถานประกอบการรานคา

สถานประกอบการรานคา

รูปที่ 1-1 ประมวลภำพกิจกรรมกำรสำรวจสภำพเศรษฐกิจ -สังคม
และควำมคิ ดเห็นของประชำชนในพื้นที่ศึกษำระหวำงวัน ที่ 17-18 ธันวำคม พ.ศ. 2563
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ผลกำรสำรวจสภำพเศรษฐกิจ-สังคม
และควำมคิดเห็นของประชำชน
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บทที่ 2
ผลการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
2.1 ผลการศึกษาการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผูนาชุมชน พื้นที่ออนไหว และสถานประกอบการ
บริษัทที่ป รึกษาดาเนินการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นในรัศมี 1 กิโลเมตรบริเวณโดยรอบโครงการอาคารที่ พัก
อาศัย สาหรับ พนัก งาน ของการยาสูบ แหงประเทศไทย (ยสท.) ประกอบดวย ผูนาชุมชนในหมูที่ 5, 6 และ 9 บานโคกมะยม ตาบล
คานหาม อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 3 ตัวอยางพื้นที่ออนไหว ไดแก วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โรงเรียน
เชาว์วัศ และสถานีอนามัยคานหาม จานวน 3 ตัวอยาง และสถานประกอบการ จานวน 4 ตัวอยางรวมทั้งสิ้นจานวน 10 ตัวอยาง ซึ่งผล
การสารวจสรุปไดดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ์
การสารวจความคิ ด เห็ น ของ ผู ใหสั ม ภาษณ์ ใ นชุ ม ชน พบวา สวนใหญเปนเพศ หญิ ง รอยละ 70.0 และเพศชาย
รอยละ 30.0 มีอายุอยูในชวง 41-50 ปมากที่สุด รอยละ 30.0 รองลงมาอายุอยูในชวง 31-40 ป ในชวง 51-60 ป และมีอายุมากกวา
60 ปขึ้นไปเทากัน รอยละ 20.0 และผูใหสัมภาษณ์ทั้งหมดนับ ถือศาสนาพุทธ รอยละ 100.0 สวนระดับการศึกษาสวนใหญจบระดับชั้ น
ปริญญาตรี รอยละ40.0 รองลงมาจบระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับประถมศึกษาเทากัน รอยละ 20.0 จบการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี และปวส./ อนุป ริญญาเทากัน รอยละ 10.0 ตามลาดับ โดยผูใหสัมภาษณ์สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 50.0
รองลงมาเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 30.0 เปนพนัก งานบริษัท และประกอบธุรกิจสวนตัวเทากัน รอยละ 10.0 ในดานการมี
รายไดรวมของครัวเรือ นสวนใหญ พบวามีรายไดอยูในชวง 10,001-20,000 บาทตอเดือ น รอยละ 40.0 รองลงมามีร ายได 20,00140,000 บาท รอยละ 30.0 และมีรายไดมากกวา 60,000 บาท รอยละ 20.0 ตามลาดั บ ทั้งนี้ส ถานะทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดระบุ วามี
เพียงพอ มีเงินออม รอยละ 100.0 ตามลาดับ
ขอมูลเกี่ย วกับพาหนะที่ใชในการเดินทางไปทางานหรือสถานที่ตางๆ โดยสวนใหญตอบวาใชรถยนต์ สวนบุคคลรอยละ 54.5
และใชรถจักรยานยนต์สวนบุ คคล รอยละ 45.5 แหลงน้าที่ใชในการบริโภค (น้าดื่ม) ของครัวเรือน พบวา สวนใหญบริโภคโดยซื้อน้า
บรรจุ ขวด/ถัง รอยละ 90.9 และดื่มน้ าประปาผานเครื่องกรอง รอยละ 9.1 สวนน้าที่ใชสาหรับอุปโภค (น้าใช) พบวาครั วเรือ นกลุม
ตัวอยางทั้งหมดใชน้าประปา รอยละ 100.0 โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดเห็นวาน้าดื่มมีความเพียงพอตอความตองการ รอยละ 100.0 และ
น้าใชมีความเพียงพอตอความตองการ รอยละ 100.0
การจัดการน้าเสีย ของครัวเรือ น พบวากลุมตัวอยางใชวิธีการระบายน้าเสียลงทอระบายน้ าสาธารณะ รอยละ 100.0 และการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดทิ้งขยะลงถังขยะเพื่อใหรถเก็บขยะมารับ รอยละ 100.0
จากการสอบถามเกี่ย วกับ การเจ็บปวยของสมาชิก ในครัวเรื อนในปที่ผานมา พบวาสมาชิกในครอบครัว ไมมี อาการเจ็บ ปวย
รอยละ 60.0 และมีอาการเจ็ บปวย รอยละ 40.0 และโรคที่เจ็บปวยมากที่สุด คือ โรคหวัด และโรคอื่นๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง เปนตนเทากัย รอยละ 33.3 เปนโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับหู/ตา/คอ/จมูก/ฟนเทากัน รอยละ 16.7 สวน
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย พบวาสวนใหญไปรักษาที่โ รงพยาบาลของรัฐ รอยละ 42.9 รองลงมา พบวา ไปรักษาที่ศูนย์บริก าร
สาธารณสุข รอยละ 35.7 และไปรัก ษาที่ คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน รอยละ 21.4 ตามลาดั บ และผูใหสั มภาษณ์ทั้งหมดมีความ
พึงพอใจในการใหบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลตางๆ
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2) การรับรูขอมูลและขาวสารของโครงการ
ดานการนาเสนอขอมูล ขาวสารเกี่ย วกับการดาเนิ นการของโครงการอาคารที่ พัก อาศัยสาหรับพนักงาน ของการยาสูบ แหง
ประเทศไทย (ยสท.) ระยะดาเนินการ พบวาประชาชนสวนรับทราบขอมู ลและขาวสารจากผูนาในชุมชนบอกกลาวดวยตนเอง รอยละ
38.9 รองลงมา ทราบจากปายติดประกาศประจาหมูบาน รอยละ 22.2 และทราบจากหอกระจายเสียงประจาหมูบาน รอยละ 16.7
ตามลาดับ โดยเห็นวาขอมูล และขาวสารที่ ไดรับปจจุบันเพียงพอแลว รอยละ 80.0 และควรเพิ่มเติม รอยละ 20.0 รูปแบบหรือวิธีการ
ที่เ หมาะสมในการประชาสัมพันธ์ สวนใหญเห็น วาการแจงขอมูล ขาวสารผานผู นาชุม ชนหรือ กรรมการชุ มชน รอยละ 50.0 และ
ทาจดหมาย/เอกสารแจงตอชุมชนโดยตรง หรือชี้แจงผานหลายชองทางเทากัน รอยละ 25.0
3) ขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบันของชุมชน
ในรอบปที่ ผ านมาประชาชน มี ค วามรู สึ ก วาสภาพปญหาตางๆ ของชุ ม ชนในปจจุ บั น ที่ พ บ 3 ลาดั บ แรก คื อ ปญหา
ฝุนละอองฟุงกระจาย และปญหากลิ่นรบกวนเทากัน รอยละ 60.0 รองลงมา คือ ปญหาเขมาควันจากการจราจร และปญหาอุบัติเหตุ
และการจราจรติดขัดเทากัน รอยละ 50.0 และอันดับสาม ปญหาคาครองอาชีพ รอยละ 40.0 ตามลาดับ ซึ่งระดับผลกระทบแสดงดัง
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 สภาพปญหาตางๆ ที่สาคัญของประชาชนในชุมชน ในปจจุบัน (รอยละ)
N= 10
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเด็นปญหา

ไมไดรับ
ผลกระทบ

ไดรับ
ผลกระทบ

40.0
50.0
40.0
80.0

60.0
50.0
60.0
20.0

รอยละของระดับผลกระทบ
ที่ไดรับ
นอย
ปานกลาง มาก
33.3
66.7
0.0
60.0
20.0
20.0
83.3
16.7
0.0
50.0
50.0
0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0
80.0
100.0
90.0
50.0
90.0
70.0

0.0
20.0
0.0
10.0
50.0
10.0
30.0

0.0
100.0
0.0
0.0
60.0
0.0
66.7

0.0
0.0
0.0
100.0
40.0
0.0
33.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

ปญหาฝุนละอองฟุงกระจาย
ปญหาเขมาควันจากการจราจร
ปญหากลิ่นรบกวน
ปญหาเสียงดังรบกวน
ปญหาการปลอยน้าเสียลงแหลงนาใน
ธรรมชาติ
ปญหาการขาดแคลนน้าดื่ม/น้าใช
ปญหาทอระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน
ปญหาน้าทวม
ปญหาขยะมูลฝอยตกคาง
ปญหาอุบัติเหตุ และการจราจรติดขัด
ปญหาผิวจราจรชารุดเสียหาย
ปญหากระแสไฟฟาตกหรือดับบอยครั้ง
ปญหาดานอาชญากรรม ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ปญหายาเสพติดภายในชุมชน

15

ปญหาคาครองอาชีพ

60.0

40.0

0.0

100.0

0.0

16

ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6
7
8
9
10
11
12
13
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เมื่ อถามถึ ง ความรูสึกตอสภาพแวดลอมทั่วไปของชุมชนในรอบปที่ ผ านมา พบวา ผู ใหสัมภาษณ์ ส วนใหญมีความพอใจ
พอสมควร รอยละ 70.0 ในขณะที่ รอยละ 30.0 เห็นวาพอใจมาก เนื่องจากชุมชนนาอยูและสงบสุข และโดยภาพรวมผูใหสัมภาษณ์
ทั้งหมดมีความรูสึกวาชุมชนที่อ าศัยยังคงนาอยู รอยละ 100.0
4) ทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ผลกระทบในระยะดาเนิ นการของโครงการอาคารที่ พัก อาศัย สาหรับ พนัก งาน ของการยาสูบ แหงประเทศไทย (ยสท.)
ประชาชนในชุมชนระบุวา ไมมีผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ซึ่งดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 ปญหาผลกระทบจากการดาเนินโครงการ (รอยละ)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเด็นปญหา
ฝุนละอองฟุงกระจาย
เขมา/ควัน
ความรอนสูงขึ้น
เสียงดังมากขึ้น
ความสั่นสะเทือน
น้าเสีย
ปริมาณขยะ
พื้นผิวถนนเสียหาย
การจราจรติดขัด/ไมสะดวก
การเกิดอุบัติเหตุ
ทอระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน
สารพิษสะสมในรางกาย
เกิดปญหาอาชญากรรม
กระแสไฟฟาตกหรือดับบอย

ไมไดรับ
ผลกระทบ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

N = 10
ไดรับ
ผลกระทบ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

รอยละของระดับผลกระทบที่ไดรับ
นอย
ปานกลาง
มาก
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

นอกจากนี้การดาเนินงานของโครงการสงผลใหสภาพแวดลอมของชุ มชนดีขึ้น คือ ทาใหการคาขายของรานคาปลีก รอยละ
70.0 รองลงมาทาใหประชาชนในพื้นที่ใกลเคีย งมีงานทามากขึ้น รอยละ 50.0 ทาใหที่ดินบริเวณใกลเคียงมีราคาสูงขึ้น รอยละ 40.0
และนาความเจริญเขาสูชุมชน รอยละ 30.0 ตามลาดับ
5) ขอเสนอแนะและขอคิ ดเห็นตอการดาเนินโครงการ
ไมมีขอเสนอแนะ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดาเนินการ
โครงการอาคารที่พักอาศัยสาหรับพนักงาน ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.)
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

2-5

2.2 ผลการศึกษาการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
บริษัทที่ปรึกษาดาเนินการสารวจสภาพเศรษฐกิจ -สั งคม และความคิ ดเห็นของประชาชนในรัศมี 1 กิ โลเมตร บริเวณโดยรอบ
โครงการอาคารที่พัก อาศัยสาหรับ พนักงาน ของการยาสูบ แหงประเทศไทย (ยสท.) ในพื้ นที่หมูที่ 5, 6 และ 9 บานโคกมะยม ตาบล
คานหาม อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน 94 ตัวอยาง ซึ่งผลการสารวจสรุปไดดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ์
การสารวจค วา มคิ ด เห็ น ของประชา ชนในชุ ม ชน พบวา สวนใหญเปน เ พศ หญิ ง รอย ละ 59.6 แ ละเ พศชาย
รอยละ 40.4 สวนใหญมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป รอยละ 31.9 รองลงมาชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 22.3 ชวงอายุ 51-60 ป รอยละ
21.3 และชวงอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 20.2 ตามลาดั บ มีสถานภาพในครัว เรือน เปนหัว หนาครัวเรือน รอยละ 61.7 รองลงมา
เปนคูสมรส รอยละ 23.4 และเปนบุตร/ธิดา รอยละ 13.8 ตามลาดับ ผูใหสัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100.0 ภูมิลาเนา
ของผูใหสัมภาษณ์สวนใหญเปนคนพื้นเพที่นี่ รอยละ 80.9 สวนที่เหลือ รอยละ 19.1 ยายมาจากที่อื่น ผูใหสัมภาษณ์ที่ยายมาจากที่ อื่น
สวนใหญยายมาชวงระยะเวลา 6-10 ปมากที่สุด รอยละ 8.5 รองลงมายายมาระยะเวลา 11-20 ป รอยละ 6.4 และยายมาอยูในชวง
ระยะเวลามากกวา 20 ป รอยละ 4.2 ตามลาดับ
สวนระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา รอยละ 48.9 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. รอยละ 21.3 และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 18.1 ตามลาดับ ผูใหสัมภาษณ์ส วนใหญประกอบอาชีพ คาขาย รอยละ 43.6
รองลงมา คือ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 25.5 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท รอยละ 19.1 ตามลาดับ อาชีพรอง/อาชีพ
เสริมของครัวเรือนสวนใหญไมมี อาชีพเสริม รอยละ 85.1 ในดานการมีรายไดรวมของครัวเรือนสวนใหญ พบวามีรายไดอยูในชวง 10,00120,000 บาทตอเดือน รอยละ 74.5 รองลงมามีรายไดอยูในชวง 20,001-40,000 บาทตอเดือน รอยละ 14.9 และมีรายไดต่ากวา 10,00
บาทตอเดือน รอยละ 6.4 ตามลาดับ ทั้งนี้สถานะทางเศรษฐกิจ สวนใหญระบุวามีเพีย งพอ มีเงินออม รอยละ 52.1 รองลงมามีเพียงพอ
ไมมีเงินออม รอยละ 44.7 และมีรายไดไมเพียงพอ แตมีหนี้สิน รอยละ 3.2 ตามลาดับ ลักษณะของอาคารที่พัก สวนใหญเปนบานเดี่ย ว
ชั้นเดียว รอยละ 57.4 รองลงมาเปนบานเดี่ยวสองชั้น รอยละ 33.0 และอาคารพาณิชย์ รอยละ 6.4 ตามลาดับ
ขอมูลเกี่ย วกับพาหนะที่ใชในการเดินทางไปทางานหรือสถานที่ตางๆ โดยสวนใหญตอบวาใชรถยนต์ จักรยานยนต์ส วนบุคคล
รอยละ 68.1 รองลงมาใชรถยนต์ส วนบุคคล รอยละ 29.7 ใชรถยนต์โดยสาร/รถสองแถว และรถจักรยานยนต์รับ จางเทากัน รอยละ
1.1 ตามลาดับ แหลงน้าที่ใชในการบริโภค (น้าดื่ม) ของครัวเรือน พบวา สวนใหญบริโภคดื่มน้าโดยซื้ อน้ าบรรจุขวด/ถัง รอยละ 87.9
และจากประปาผานเครื่องกรอง รอยละ 12.1 และสวนน้าที่ใชสาหรับ อุปโภค (น้าใช) พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยางทั้งหมดใชน้าประปา
รอยละ 100.0 โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดเห็นวาน้าดื่ ม มีเพี ยงพอตอความตองการเทากัน รอยละ 100.0 และน้าใชมีเพียงพอตอความ
ตองการเทากัน รอยละ 97.9
การจัดการน้าเสียของครัวเรือน พบวากลุมตัวอยางใชวิธีการระบายน้าเสียลงทอระบายน้าสาธารณะ รอยละ 78.7 ปลอยทิ้ง ลง
ดิน รอยละ 17.0 และปลอยทิ้งลงสูแมน้าลาคลอง รอยละ 4.3 ตามลาดับ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวากลุมตัวอยาง
ทั้งหมดทิ้งขยะลงถังขยะเพื่อใหรถเก็บขยะมารับ รอยละ 100.0
จากการสอบถามเกี่ย วกับ การเจ็บปวยของสมาชิก ในครัวเรื อนในปที่ผานมา พบวาสมาชิกในครอบครัวไมมีอาการเจ็ บ ปวย
รอยละ 78.7 และมีอาการเจ็บปวย รอยละ 21.3 และโรคที่เจ็บปวยมากที่สุด คือ โรคอื่น ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดัน
เปนตน รอยละ 66.7 รองลงมา คือ โรคระบบกลามเนื้อ รอยละ 16.7 โรคหวัด และโรคเกี่ยวกับหู/ตา/คอ/จมูก/ฟนเทากัน รอยละ 8.3
ตามลาดับ สวนการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย พบวาสวนใหญไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 52.2 และไปรักษาที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข รอยละ 47.8 ตามลาดับ และผูใหสัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลตาง ๆ
รอยละ 100.0
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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2) การรับรู ขอมูลและขาวสารของโครงการ

4) ทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

ดานการนาเสนอขอมูลขาวสารเกี่ย วกั บ การดาเนิน การของ โครงการอาคารที่พั กอาศัย สาหรั บพนั กงาน ของการยาสู บ
แหงประเทศไทย (ยสท.) ระยะดาเนินการ พบวาประชาชนสวนรับ ทราบขอมูลและขาวสารจากผูนาในชุมชนบอกกลาวดวยตนเอง รอย
ละ 39.9 รองลงมารับทราบขอมูลจากหอกระจายเสีย งประจาหมูบาน รอยละ 28.1 และทราบจากเพื่อนบาน รอยละ 24.7 ตามลาดับ
โดยสวนใหญเห็นวาขอมูลและขาวสารที่ไดรับปจจุบันเพียงพอแลว รอยละ 93.6 และควรเพิ่มเติม รอยละ 6.4
3) ขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบันของชุมชน
ในรอบปที่ ผ านมาประชาชน มี ค วามรู สึ ก วาสภาพปญหาตางๆ ของชุ ม ชนในปจจุ บั นที่ พ บ 3 ลาดั บ แรก คื อ ปญหา
ฝุนละอองฟุงกระจาย รอยละ 68.1 รองลงมา คือ ปญหาเสียงดังรบกวน รอยละ 59.6 และปญหาคาครองอาชีพ รอยละ 51.1 ตามลาดับ
ซึ่งระดับผลกระทบแสดงดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สภาพปญหาตางๆ ที่สาคัญของประชาชนในชุมชน ในปจจุบัน (รอยละ)
ประเด็นปญหา
ปญหาฝุนละอองฟุงกระจาย
ปญหาเขมาควันจากการจราจร
ปญหากลิ่นรบกวน
ปญหาเสียงดังรบกวน
ปญหาการปลอยน้าเสียลงแหลงน้าใน
ธรรมชาติ
ปญหาการขาดแคลนน้าดื่ม/น้าใช
ปญหาทอระบายน้าอุดตันตื้นเขิน
ปญหาน้าทวม
ปญหาขยะมูลฝอยตกคาง
ปญหาอุบัตเิ หตุ และการจราจรติดขัด
ปญหาผิวจราจรชารุดเสียหาย
ปญหากระแสไฟฟาตกหรือดับบอยครั้ง
ปญหาดานอาชญากรรม ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ปญหายาเสพติดภายในชุมชน
ปญหาคาครองอาชีพ
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N = 94

ไมไดรับ
ผลกระทบ

ไดรับ
ผลกระทบ

31.9
83.0
69.1
40.4

68.1
17.0
30.9
59.6

รอยละของระดับผลกระทบ
ที่ไดรับ
นอย
ปานกลาง
มาก
43.7
56.3
0.0
87.5
12.5
0.0
69.0
27.6
3.4
66.1
33.9
0.0

95.7

4.3

25.0

25.0

50.0

100.0
93.6
93.6
92.6
83.0
93.6
85.1

0.0
6.4
6.4
7.4
17.0
6.4
14.9

00
33.3
33.3
0.0
93.8
66.7
92.9

0.0
66.7
66.7
71.4
6.2
33.3
7.1

0.0
0.0
0.0
28.6
0.0
0.0
0.0

96.8

3.2

66.7

33.3

0.0

81.9
48.9

18.1
51.1

29.4
8.3

58.8
77.1

11.8
14.6

ผลกระทบในระยะดาเนินการของโครงการอาคารที่ พักอาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (ยสท.) ประชาชน
ในชุมชนระบุวา ไมมีผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ซึ่งดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปญหาผลกระทบจากการดาเนินโครงการ (รอยละ)
ประเด็นปญหา
ฝุนละอองฟุงกระจาย
เสียงรบกวน
ความสั่นสะเทือน
น้าเสีย
ปริมาณขยะ
พื้นผิวถนนเสียหาย
การจราจรติดขัด/ไมสะดวก
การเกิดอุบัติเหตุ
ทอระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน
เกิดปญหาอาชญากรรม
กระแสไฟฟาตกหรือดับบอย

N= 94

ไมไดรับ
ผลกระทบ

ไดรับ
ผลกระทบ

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

นอกจากนี้การดาเนินงานของโครงการสงผลใหสภาพแวดลอมของชุมชนดีขึ้น คือ ทาใหการคาขายของรานคาปลีก และธุรกิจ
บริการตางๆ ดีขึ้น รอยละ 38.3 รองลงมาทาใหที่ดินใกลเคีย งมีราคาสูงขึ้น รอยละ 35.1 และทาใหระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดี ขึ้ น
รอยละ 22.3 ตามลาดับ ซึ่งดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-5

เมื่ อถามถึง ความรูสึกตอสภาพแวดลอมทั่วไปของชุม ชนในรอบปที่ผานมา พบวา ผูใหสั มภาษณ์ส วนใหญมีความพอใจ
พอสมควร รอยละ 68.1 ในขณะรอยละ 30.9 มีความพอใจมาก เนื่องจากเปนชุมชนที่นาอยูและสงบสุข โดยภาพรวมผูใหสัมภาษณ์
มีความรูสึกวาชุมชนที่อาศัยยังคงนาอยู รอยละ 96.8 และเปนชุมชนที่ไมนาอยู รอยละ 3.2
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รอยละของระดับผลกระทบ
ที่ไดรับ
นอย
ปานกลาง
มาก
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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ตารางที่ 2-5
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ผลดีจากการดาเนินการโครงการ (รอยละ)
ผลดี
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N = 94
ไมมีผลดี

มีผลดี

64.9

35.1

รอยละของระดับของผลดี
นอย
ปานกลาง
มาก
30.3
69.7
0.0

61.7

38.3

33.3

61.1

5.6

90.4
77.7

9.6
22.3

77.8
47.6

22.2
52.4

0.0
0.0

93.6

6.4

83.3

16.7

0.0

91.5

8.5

62.5

37.5

0.0

ทาใหที่ดินใกลเคียงมีราคาสูงขึ้น
ทาใหการคาขายของรานคาปลีกและธุรกิจ
บริการตางๆ ดีขึ้น
สภาพภูมทิ ัศน์ใ นชุมชนสวยงามขึ้น
ทาใหระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น
นาความภูมใิ จใหกับชุมชนในความเปน
สถาปตยกรรมที่ส วยงาม
ทาใหเกิดความเปนระเบียบในการสัญจร
5) ขอเสนอแนะและขอคิ ดเห็นตอการดาเนินโครงการ
ไมมีขอเสนอแนะ

บทที่ 3
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 3
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
3.1 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็น ของประชาชน กลุมผูนาชุมชน และกลุมพื้นที่ออนไหว
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนรอบพื้นทีโ่ ครงการ โดยดาเนินการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน จานวน 94 ตัวอยาง และดาเนินการสารวจความคิดเห็นของกลุมผูนาชุมชน พื้นที่ออนไหว และสถานประกอบการ จานวน
10 ตัวอยาง สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้
3.2 สภาพปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนในปจจุบัน
ประชาชน: ความรูสึกวาสภาพปญหาตางๆของชุม ชนในปจจุบั นที่ พ บ 3 ลาดับ แรก คือ ปญหาฝุนละอองฟุ งกระจาย
รองลงมา คือ ปญหาเสียงดังรบกวน และปญหาคาครองอาชีพ ตามลาดับ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดาเนินการ
โครงการอาคารที่พักอาศัยสาหรับพนักงาน ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.)
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3.5 การรับรูขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ์โครงการ
ประชาชน: ดานการนาเสนอขอมูลขาวสารเกี่ย วกับการดาเนินการของโครงการอาคารที่พักอาศัยสาหรับ พนั กงาน ของการ
ยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ระยะดาเนินการ พบวาประชาชนสวนรับทราบขอมูลและขาวสารจากผูนาในชุมชนบอกกลาวดวยตนเอง
รองลงมา รับทราบขอมูลจากหอกระจายเสียงประจาหมูบาน และทราบจากเพื่อนบาน ตามลาดับ
ผู นาชุมชน พื้ นที่ออนไหว และสถานประกอบการ: ดานการนาเสนอขอมู ลขาวสารเกี่ยวกับการดาเนิน การของโครงการ
อาคารที่พักอาศัย สาหรับพนัก งาน ของการยาสูบ แหงประเทศไทย (ยสท.) ระยะดาเนินการ พบวาประชาชนสวนใหญรับทราบขอมูล
และขาวสารจากผูนาในชุ มชนบอกกลาวดวยตนเอง รองลงมา ทราบจากปายติดประกาศประจาหมูบาน และทราบจากหอกระจายเสีย ง
ประจาหมูบาน ตามลาดับ
3.6 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ไมมีขอเสนอแนะอื่นๆ ของประชาชน ผูนาชุมชน พื้นที่ออนไหว และสถานประกอบการ ที่มีตอโครงการฯ

ผูนาชุมชน พื้นที่ออนไหว และสถานประกอบการ: ความรูสึกวาสภาพปญหาตางๆ ของชุมชนในปจจุบันที่พบ 3 ลาดับแรก
คือ ปญหาฝุนละอองฟุงกระจาย และปญหากลิ่นรบกวนเทากัน รองลงมา คือ ปญหาเขมาควันจากการจราจร และปญหาอุบัติเหตุ และ
การจราจรติดขัดเทากัน และอันดับสาม ปญหาคาครองอาชีพ ตามลาดับ
3.3 ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอชุมชนที่ ไดรับจากการดาเนิน งานโครงการอาคารที่พั กอาศั ยสาหรั บพนักงาน ของการยาสู บแหง
ประเทศไทย (ยสท.)
ประชาชน: ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชนจากการดาเนินงานโครงการอาคารที่พักอาศัยสาหรับพนักงาน ของการยาสู บ
แหงประเทศไทย (ยสท.) จากกลุมตัวอยางประชาชน โดยประชาชนในชุมชนระบุวา ไมมีผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ผู นาชุมชน พื้น ที่ออนไหว และสถานประกอบการ: ผลกระทบในระยะดาเนินการของโครงการอาคารที่พัก อาศัยสาหรับ
พนักงาน ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ประชาชนในชุมชนระบุวา ไมมีผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
3.4 การดาเนิน งานของโครงการอาคารที่ พัก อาศัย สาหรับ พนั ก งาน ของการยาสูบ แหงป ระเทศไทย (ยสท.) สงผลให
สภาพแวดลอมในสังคมดีข้นึ
ประชาชน: การดาเนินงานของโครงการสงผลใหสภาพแวดลอมของชุมชนดีขึ้น คือ ทาใหการคาขายของรานคาปลีกและ
ธุรกิจบริการตางๆ ดีขึ้น รองลงมาทาใหที่ดินใกลเคียงมีราคาสูงขึ้น ทาใหระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น ตามลาดับ
ผูนาชุมชน พื้นที่ออนไหว และสถานประกอบการ: การดาเนินงานของโครงการสงผลใหสภาพแวดลอมของชุมชนดีขึ้ น คือ
ทาใหการคาขายของรานคาปลีก รองลงมาทาใหประชาชนในพื้ นที่ใ กลเคียงมีงานทามากขึ้น และทาใหที่ดินบริเวณใกลเคียงมีราคา
สูงขึ้น ตามลาดับ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS
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ภำคผนวก

ภำคผนวก ก
ตัวอยำงแบบสอบถำมสัมภำษณ์

แบบสอบถามความคิด เห็นของผูนําชุมชน พื้นที่ออนไหว และสถานประกอบการที่มีตอ
โครงการอาคารที่พักอาศัยสําหรับพนักงาน ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.)
ระยะดําเนินการ ป 2563
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปผูใหสัมภาษณ
1. ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………............
บานเลขที่ …………………………ชื่อหมูบาน………………………หมูที่…........…ถนน…….............…….............…
ตําบล/แขวง ………………………………………………อําเภอ/เขต…………..................………................…………
จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท………………………….........................……….…
2. ตําแหนงในชุมชน/หนวยงาน
 1) นายก อบต./ ประธานอบต.
 2) ผูใหญบาน
 3) ผูชวยผูใหญบาน
 4) สมาชิก อบต./เทศบาล
 5) กํานัน
 6) กรรมการหมูบาน
 7) ผูอํานวยการ………………….
 8) อื่นๆ (ระบุ)…………………………
3. เพศ  1) ชาย
 2) หญิง
4. อายุ…………………ป
5. ศาสนาทีน่ ับถือ
 1) พุทธ
 2) อิสลาม
 3) คริสต
 4) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………….
6. การศึก ษาขั้นสูงสุด

 1) ไมเคยเขาเรียน

 3) มัธยมศึกษาตอนตน

 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  5) ปวส. / อนุปริญญา

 2) ประถมศึกษา

 6) ปริญญาตรี
 7) สูงกวาปริญญาตรี
 8) กําลังศึกษา (ระบุ) ……....……
7. ภูมิลําเนาเดิมกอนยายเขามาในพื้นที่ปจจุบ ัน
 1) พื้นเพเปนคนที่นี่
 2) ยายมาจากที่อื่น โปรดระบุ…………………..….
ระยะเวลาที่ยายเขามาอยู………………………..
8. ความคิดเห็นตอการยายไปที่อื่น
 1) ไมยาย เพราะ……………………………..
9. อาชีพหลักของครอบครัว (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) เกษตรกรรม (ระบุ) ………….....………
 3) รับจางทั่วไป
 5) พนักงานบริษัททั่วไป
 7) พนักงานบริษัท
 9) อื่นๆ ระบุ……………………….........
10. อาชีพเสริมของครอบครัว
 1) ไมมี
 2) มี
 1) รับจาง (ระบุ) ………….....………
 3) เกษตรกรรม ระบุ……….……

 2) ยาย เพราะ…………………..…

 3) ไมแนใจ

 2) คาขาย
 4) ธุรกิจสวนตัว (ระบุ) ……………………
 6) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 8) ไมไดประกอบอาชีพ เชน แมบาน/กําลังศึกษา

 2) คาขาย (ระบุ)…………………….
 4) อื่นๆ (ระบุ) ……………………
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11. รายไดรวม ของครอบครัว
 1) ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน
 3) 20,001-40,000 บาทตอเดือน
 5) มากกวา 60,000 บาทตอเดือน
12.สถานะทางเศรษฐกิจ
 1) เพียงพอ มีเงินออม
 3) ไมเพียงพอ แตไมมีหนี้สิน

 2) 10,001-20,000 บาทตอเดือน
 4) 40,001-60,000 บาทตอเดือน

 2) เพียงพอ ไมมีเงินออม
 4) ไมเพียงพอ แตมีหนี้สิน

สวนที่ 2: ขอมูลดานสาธารณูปโภค
1. การเดินทางภายในหมูบานและระหวางหมูบานของสมาชิกในชุมชนสวนใหญใชวิธีการใด มากที่สุด
 1) รถจักรยานยนตสวนบุคคล
 2) รถจักรยานยนตรับจาง
 3) รถยนตสวนบุคคล
 4) รถยนตโดยสาร / รถสองแถว
 5) อื่นๆ เชน รถจักรยาน เดินเทา
2. แหลงน้ําดื่มและน้ําใชของชุมชนทาน คือ
2.1 น้ําดื่ม
 1) น้ําฝน
 3) น้ําประปา
2.2 น้ําใช

 2) น้ําประปาผานเครื่องกรอง
 4) ซื้อน้ําบรรจุขวด/ถัง

 5) อื่นๆ …………………

 1) น้ําฝน
 2) น้ําประปา  3) น้ําบอตื้น/บาดาล  4) อื่นๆ ………
3. น้ําที่ทานดื่มนั้นทานไดนํามาปรับปรุงกอนดื่มหรือไม
 1) ไมปรับปรุง
 2) ตม
 3) กรอง
 4) อื่นๆ ระบุ ..................................................................................
4. น้ําดื่มและน้ําใชเพียงพอหรือไม
4.1 น้ําดื่ม

 1) เพียงพอ

 2) ไมเพียงพอ แกไขโดย ……………………

4.2 น้ําใช
 1) เพียงพอ
 2) ไมเพียงพอ แกไขโดย ……………………
5. แหลงน้ําสาธารณะภายในชุมชนของทาน
 1) ไมมี
 2) มี ระบุประเภทของแหลงน้ํา
 น้ําคลอง /สระ
 น้ําบาดาล
6. สวนใหญชุมชนของทานไดใชประโยชนจากแหลงน้ําสาธารณะดังกลาว หรือไม
 1) ไมไดใชประโยชน (กรณีตอบขอนี้ขามไปขอ 8)
 2) ใชประโยชน
7. ปริมาณและคุณภาพของแหลงน้ําสาธารณะ
 1) ดี
 2) ปานกลาง
 3) ไมดี ระบุ………………………………………….
 1) เพียงพอตลอดทั้งป
 2) ไมเพียงพอในเดือน ระบุ……………………..….
8. การกําจัดน้ําเสียในชุมชนของทานทําอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1) ปลอยทิ้งลงพื้นดิน
 2) ปลอยทิ้งลงสูแมน้ํา ลําคลอง
 3) ระบายลงทอระบายน้ําสาธารณะ
 4) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................
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9. การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของทานทําอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1) กองทิ้งไว
 2) ทิ้งลงถังขยะเพื่อใหรถเก็บขยะมารับ
 3) เผา
 4) อื่นๆ (ระบุ) ..................................................
10. ในปที่ผานมาหรือ ปจจุบันทานและสมาชิกในครัวเรือนมีใครเจ็บปวยหรือไม
 1. ไมมี (ขามไปขอ 12)
 2. มี
11. ถามีเปนโรคอะไรบอยที่ส ุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. ระบบทางเดินหายใจ
 6. ระบบทางเดินอาหาร
 2. ระบบกลามเนื้อ
 7. โรคผิวหนังและภูมิแพ
 3. โรคเกี่ยวกับหู/ตา/คอ/จมูก/ฟน
 8. โรคหวัด
 4. อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
 9. อื่นๆ (ระบุ) ...................................................
 5. อุบัติเหตุจากการเดินทางและยานพาหนะ
12. วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บปวย
 1. ปลอยใหหายเอง
 2. ซื้อยากินเอง

 4. คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน (ระบุ).....................
 5. ศูนยบริการสาธารณสุข

 3. โรงพยาบาลของรัฐ (ระบุ).................... 6. อื่นๆ (ระบุ) ..................................................
13. ความพึงพอใจชองการใหบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลตางๆ
 1. ไมพอใจ
 2. พอใจ
สวนที่ 3: สังคมและการพัฒนาในชุมชน
1. ปจจุบันทานนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับชุมชน ดวยวิธีใด
 1) หอกระจายเสียงประจําหมูบาน
 2) ที่อานหนังสือประจําหมูบาน
 3) ปายติดประกาศประจําหมูบาน
 4) การประกาศจากรถยนต
 5) ผูนําในชุมชนบอกกลาวดวยตนเอง
 6) จัดประชุมประชาคมประจําเดือน
 7) เพื่อนบาน
 8) อื่นๆ โปรดระบุ …………………..
2. ทานตองการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติมหรือไม
 1) ที่ดําเนินการอยูปจจุบัน เพียงพอแลว (ขามไปสวนที่ 4)  2) ควรเพิ่มเติม
3. กรณีที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ/ชี้แจงขอมูลขาวสารโครงการเพิ่มเติม
3.1 รูปแบบหรือวิธีก ารที่เหมาะสมควรเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1) ทําจดหมาย/เอกสารแจงตอชุมชนโดยตรง
 2) แจงขอมูลขาวสารผานผูนําชุมชน หรือกรรมการชุมชน
 3) จัดประชุมชี้แจงชุมชนที่…………………ชวงเวลาที่เหมาะสม………………………………
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………................
3.2 ขอมูลที่ทานตองการทราบหรือขอมูลที่ทานเห็นวาควรใหมีการชี้แจงแกชุมชน ไดแก
1) ………………………………………………………………………………………………………….

สวนที่ 4: ขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันของชุมชน

1. สภาพปญหาตางๆ ที่สําคัญของชุมชนในปจจุบัน
ไมมี
ปญหา

ปญหาตางๆ ภายในชุมชนในปจจุบัน

มาก

 1) ปญหาฝุนละอองฟุงกระจาย
 2) ปญหาเขมาควัน
 3) ปญหากลิ่นเหม็น
 4) ปญหาเสียงดัง
 5) ปญหาการปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําในธรรมชาติ
 6) ปญหาการขาดแคลนน้ํา ดื่ม/น้ําใชในชวงฤดู..........................
 7) ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน/ตื้นเขิน
 8) ปญหาน้ําทวม
 9) ปญหาขยะมูลฝอยตกคาง
 10) ปญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด
 11) ปญหาผิวการจราจรชํารุดเสียหาย
 12) ปญหากระแสไฟฟาตกหรือดับบอยครั้ง
 13) ปญหาดานอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 14) ปญหายาเสพติดภายในชุมชน
 15) ปญหาคาครองชีพ
 16) ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ
 17) ปญหาอื่น ๆ (ระบุ) .............................................................
2. ในรอบปที่ผานมาชุมชนของทานมีความรูสึกอยางไรตอสภาพสิ่งแวดลอมทั่วไปของชุมชน
เนื่องจาก .................................................................................
 (1) พอใจมาก
 (2) พอใจพอสมควร
เนื่องจาก .................................................................................
 (3) ไมพอใจ
3. โดยภาพรวมทานมีความรูสึกอยางไรกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆในชุมชนที่อาศัยอยูปจจุบัน
 (1) เปนชุมชนที่นาอยู
 (2) เปนชุมชนที่ไมนาอยู เนื่องจาก
 (2.1) มีปญหาสังคม ระบุ.............................................
 (2.2) มีปญหาสิ่งแวดลอม ระบุ....................................
 (2.3) ปญหาอื่นๆ ระบุ................................................
สวนที่ 5: ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

1. ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการ มีผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนหรือไม อยางไร
 1) ไมมีผลกระทบ
 3) ไมทราบ/ไมแนใจ

 2) มีผลกระทบ (โปรดระบุในตารางดานลาง)

2) ………………………………………………………………………………………………………….
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นอย

มีปญหา
ปานกลาง
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

มาก

ปานกลาง

ปญหาผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

นอย

มีผลกระทบ
ไมไดรับ
ผลกระทบ

ทําใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจายมากขึ้น
ทําใหเกิดเขมา/ควันมากขึ้น
ทําใหเกิดความรอนสูงขึ้น
ทําใหเกิดเสียงดังมากขึ้น
ทําใหเกิดความสั่นสะเทือนจากการสัญจรทางอากาศ
ทําใหเกิดน้ําเสียมากขึ้น
ทําใหปริมาณขยะมากขึ้น
ทําใหพื้นผิวถนนเสียหายมากขึ้น
ทําใหการจราจรติดขัด/ไมสะดวกมากขึ้น
ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
ทําใหทอระบายน้ําอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น
ทําใหเกิดสารพิษสะสมในรางกาย
ทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมมากขึ้น
ทําใหกระแสไฟฟาตกหรือดับบอยครั้งมากขึ้น
อื่นๆ ระบุ…………………………………………………..

3. ทานคิดวาโครงการ ทํากิจกรรมหรือสงเสริมกิจกรรมในชุมชนของทานมากนอยเพียงไร
 1) มากที่สุด
 2) มาก
 3) ปานกลาง
 4) นอย
 5) ไมมี
4 ทานตอ งการใหโครงการเขามามีสวนรวมทํากิจกรรมในชุมชนหรือไม
 1) ไมตองการ
 2) ไมแนใจ
 3) ตองการ คือ .......................................................................................................................................
5 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

*** ขอขอบคุณทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการการตอบแบบสํารวจ***

2. ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการ สงผลใหสภาพแวดลอมในสังคมดีขึ้นหรือไม
 1) ไมมีผลดี
 2) มีผลดี (โปรดระบุในตารางดานลาง)
 3) ไมทราบ/ไมแนใจ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

มาก

ไมมีผลดี

ปานกลาง

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

นอย

มีผลดี

ทําใหที่ดินบริเวณใกลเคียงมีราคาสูงขึ้น
ทําใหประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงมีงานทํามากขึ้น
ทําใหการคาขายของรานคาปลีกและธุรกิจบริการตางๆ ดีขึ้น
สภาพภูมิทัศนในชุมชนสวยงามขึ้น
ทําใหระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น
นําความเจริญเขาสูชุมชน
ทําใหเกิดความมั่นคงแกประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและไมทําลายสิ่งแวดลอม
ทําใหความสัมพันธตอคนในชุมชนดีขึ้น
ทําใหเกิดความสะดวกในการเดินทาง
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แบบสอบถามความคิด เห็นของประชาชนที่มีตอโครงการอาคารที่พักอาศัยสําหรับพนักงาน
ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ระยะดําเนินการ ป 2563
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปผูใหสัมภาษณ

10.

11.

ชื่อ-สกุลผูใหสัมภาษณ (นาย/ นาง/ นางสาว).................................................โทรศัพท...................................................

12.

รายไดรวม ของครอบครัวตอเดือน
 1) ต่ํากวา 10,000 บาท

 2) 10,001-20,000 บาทตอเดือน

 4) 40,001-60,000 บาท

 5) มากกวา 60,000 บาท

 3) 20,001-40,000 บาท

สถานะทางเศรษฐกิจ
 1) เพียงพอ มีเงินออม

 2) เพียงพอ ไมมีเงินออม

 3) ไมเพียงพอ แตไมมีหนี้สิน

 4) ไมเพียงพอ แตมีหนี้สิน

ลักษณะของอาคารที่พัก

1.

เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2.

การศึกษาขั้นสูงสุด

 1) ไมเคยเขาเรียน

 2) ประถมศึกษา

 1) อาคารพาณิชย

 2) บานเดี่ยวสองชั้น

 3) บานเดี่ยวชั้นเดียว

 3) มัธยมศึกษาตอนตน

 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

 4) ทาวนเฮาส

 5) คอนโด

 6). อื่น ๆ (ระบุ) ....................

 5) ปวส./ อนุปริญญา

 6) ปริญญาตรี

 7) สูงกวาปริญญาตรี

 8) กําลังศึกษา (ระบุ) ………....…

 1) หัวหนาครัวเรือน

 2) สามี / ภรรยา

 3) บิดา / มารดา

 4) บุตร / ธิดา

5) ญาติพี่นอง

 6) ผูอาศัย

 7) อื่นๆ (ระบุ....................)

4.

อายุ…………………ป

(อายุระหวาง 18-75 ป)

5.

ศาสนาทีน่ ับถือ

 1) พุทธ

 2) อิสลาม

 3) คริสต

 4) อื่นๆ (ระบุ)…………………………

3.

6.

สถานภาพในครัวเรือน

 2) ยายมาจากที่อื่น (ระบุ) ……....…

ระยะเวลาที่ยายเขามาอยู…
 ……………………..
7.

ความคิดเห็นตอการยายไปที่อื่น
 1) ไมยาย เพราะ……………………

8.

9.

 2) ยาย เพราะ………………….

 3) ไมแนใจ

อาชีพหลักของครอบครัว (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) ไมไดประกอบอาชีพ

 2) คาขาย

 3) รับจางทั่วไป

 4) ธุรกิจสวนตัว (ระบุ) …………………

 5) พนักงานบริษัททั่วไป

 6) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 7) เกษตรกรรม (ระบุ) ………….....……

 8) อื่นๆระบุ………………

2)รถจักรยานยนตรับจาง
4)รถยนตโดยสาร / รถสองแถว

2.1 น้ําดื่ม
 1) เพียงพอ  2) ไมเพียงพอ แกไขโดย ……………………
 1) น้ําฝน
 2) น้ําประปาผานเครื่องกรอง
 3) น้ําประปา
 4) ซื้อน้ําบรรจุขวด/ถัง
 5) อื่นๆ …………………
2.2 น้ําใช
 1) เพียงพอ  2) ไมเพียงพอ แกไขโดย ……………………
 1) น้ําฝน
 2) น้ําประปา  3) น้ําบอตื้น/บาดาล  4) อื่นๆ ………
3. การกําจัดน้ําเสียของทานทําอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1) ปลอยทิ้งลงพื้นดิน
 2) ปลอยทิ้งลงสูแมน้ํา ลําคลอง
 3) ระบายลงทอระบายน้ําสาธารณะ
 4) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................
4. การกําจัดขยะมูลฝอยของทานทําอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1) กองทิ้งไว
2) ทิ้งลงถังขยะเพื่อใหรถเก็บขยะมารับ
 3) เผา
4) อื่นๆ (ระบุ) ..................................................
5. ในปที่ผานมาหรือปจจุบันทานและสมาชิก ในครัวเรือนมีใครเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุหรือไม
1. ไมมี (ขามไปขอ 8)
2. มี

อาชีพเสริมของครอบครัว
 1) ไมมี

1. การเดินทางของทานสวนใหญใชวิธีการใด มากที่สุด
1)รถจักรยานยนตสวนบุคคล
3)รถยนตสวนบุคคล
5)อื่นๆ เชน รถจักรยาน เดินเทา
2. แหลงน้ําดื่มและน้ําใชของทาน คือ

ภูมิลําเนาเดิมกอนยายเขามาในพื้นที่ปจจุบัน
 1) พื้นเพเปนคนที่นี่

สวนที่ 2: ขอมูลดานสาธารณูปโภค

 2) มีคือ

1) รับจาง(ระบุ) ………….……

2) คาขาย (ระบุ)…………

3)เกษตรกรรม ระบุ……….

4)อื่นๆ (ระบุ) ……………
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6. ถาปวยเปนโรคหรือเกิดอุบัติเหตุดวยสาเหตุอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ระบบทางเดินหายใจ
6. ระบบทางเดินอาหาร
2. ระบบกลามเนื้อ
7. โรคผิวหนังและภูมิแพ
3. โรคเกี่ยวกับหู/ตา/คอ/จมูก/ฟน
8. โรคหวัด
4. อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
9. อื่นๆ(ระบุ) ...................................................
5. อุบัติเหตุจากการเดินทางและยานพาหนะ
7. วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บปวย
1. ปลอยใหหายเอง
4. คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน(ระบุ).....................
2. ซื้อยากินเอง
5. ศูนยบริการสาธารณสุข
3. โรงพยาบาลของรัฐ(ระบุ)......................6. อื่นๆ(ระบุ) ..................................................
8. ความพึงพอใจของการใหบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลตางๆ
1. ไมพอใจ
2. พอใจ
สวนที่ 3:การรับทราบขอมูลขาวสารจากโครงการ
1. ปจจุบันทานไดรับขอมูลขาวสารของโครงการดวยวิธีใด
 1) หอกระจายเสียงประจําหมูบาน
 2) ที่อานหนังสือประจําหมูบาน
 3) ปายติดประกาศประจําหมูบาน
 4) การประกาศจากรถยนต
 5) ผูนําในชุมชนบอกกลาวดวยตนเอง
 6) จัดประชุมประชาคมประจําเดือ น
 7) เพื่อนบาน
 8) อื่นๆ โปรดระบุ…………………..
2. ทานตองการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติมหรือไม
 1) ที่ดําเนินการอยูปจจุบันเพียงพอแลว (ขามไปสวนที่ 4)  2) ควรเพิ่มเติม
3. กรณีที่เห็นควรมีก ารประชาสัมพันธ/ชี้แ จงขอมูลขาวสารโครงการเพิ่มเติม
3.1 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมควรเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
 1) ทําจดหมาย/เอกสารแจงตอชุมชนโดยตรง
 2) แจงขอมูลขาวสารผานผูนําชุมชน หรือกรรมการชุมชน
 3) จัดประชุมชี้แจงชุมชนที…
่ ………………ชวงเวลาที่เหมาะสม………………………………
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………................
3.2 ขอมูลที่ทานตองการทราบหรือขอมูลที่ทานเห็นวาควรใหมีการชี้แจงแกชุมชน ไดแก
1) ………………………………………………………………………………………………………….

สวนที่ 4: ขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันของชุมชน
1.สภาพปญหาตางๆ ที่สําคัญของชุมชนในปจจุบัน
ไมมี
ปญหา

ปญหาตางๆ ภายในชุมชนในปจจุบัน

มีปญหา
ปานกลาง

มาก

 1) ปญหาฝุนละอองฟุงกระจาย
2) ปญหาเขมาควัน
3) ปญหากลิ่นรบกวน
4) ปญหาเสียงรบกวน
5) ปญหาการปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําในธรรมชาติ
6) ปญหาการขาดแคลนน้ํา ดื่ม/น้ําใช
7) ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน/ตื้นเขิน
8) ปญหาน้ําทวม
9) ปญหาขยะมูลฝอยตกคาง
10) ปญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด
11) ปญหาผิวการจราจรชํารุดเสียหาย
12) ปญหากระแสไฟฟาตกหรือดับบอยครั้ง
13) ปญหาดานอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
14) ปญหายาเสพติดภายในชุมชน
15) ปญหาคาครองชีพ
16) ปญหาอื่น ๆ (ระบุ) .............................................................
2. ในรอบปที่ผานมาชุมชนของทานมีความรูสึกอยางไรตอสภาพสิ่งแวดลอมทั่วไปของชุมชน
เนื่องจาก .................................................................................
(1) พอใจมาก
(2) พอใจพอสมควร
เนื่องจาก .................................................................................
(3) ไมพอใจ
3. โดยภาพรวมทานมีความรูสึกอยางไรกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆในชุมชนที่อาศัยอยูปจจุบัน
(1) เปนชุมชนที่นาอยู
(2) เปนชุมชนที่ไมนาอยู เนื่องจาก
(2.1) มีปญหาสังคม ระบุ.............................................
(2.2) มีปญหาสิ่งแวดลอม ระบุ....................................
(2.3) ปญหาอื่นๆ ระบุ................................................

2) ………………………………………………………………………………………………………….

3/5

นอย

4/5

สวนที่ 5: ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

1. ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการ มีผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนหรือไม อยางไร
 1) ไมมีผลกระทบ
 3) ไมทราบ/ไมแนใจ

 2) มีผลกระทบ (โปรดระบุในตารางดานลาง)

ปญหาผลกระทบที่คิดเห็นวาเกิดจากการดําเนินโครงการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

มีปญหา
ไมไดรับ
ผลกระทบ นอย ปานกลาง มาก

ทําใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย
ทําใหเกิดเสียงรบกวน
ทําใหเกิดความสั่นสะเทือน
ทําใหเกิดน้ําเสีย
ทําใหปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
ทําใหพื้นผิวถนนเสียหาย
ทําใหการจราจรติดขัด/ไมสะดวก
ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ทําใหทอระบายน้ําอุดตัน/ตื้นเขิน
ทําใหเกิดปญหาอาชญากรรม
ทําใหกระแสไฟฟาตกหรือดับบอยครั้ง
อื่นๆ ระบุ…………………………………………………..
2. ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการ สงผลใหสภาพแวดลอมในสังคมดีขึ้นหรือไม
 1) ไมมีผลดี
 2) มีผลดี (โปรดระบุในตารางดานลาง)
 3) ไมทราบ/ไมแนใจ
มีผลดี
ผลดีที่คิดเห็นวาเกิดจากการดําเนินโครงการ
ไมมีผลดี
นอย ปานกลาง มาก
ทําใหที่ดินบริเวณใกลเคียงมีราคาสูงขึ้น
ทําใหการคาขายของรานคาปลีกและธุรกิจบริการตางๆ ดีขึ้น
ทําใหเกิดสภาพภูมิทัศนบริเวณชุมชนสวยงามขึ้น
ทําใหระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น
นําความภูมิใจใหกับชุมชนในความเปนสถาปตยกรรมที่สวยงาม
ทําใหเกิดความเปนระเบียบในการสัญจร

3 ขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

*** ขอขอบคุณทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการการตอบแบบสํารวจ***
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