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หวังเป นอยางยิ่ งวา กิจกรรมดังกลาวจะเป นสวนหนึ่ งในการป องกัน โรคที่จะเกิดจากการ
ทํางาน ทั้งในสํ านัก งานและโรงงาน รวมไปถึ งการสรางวัฒนธรรม INSEE Good Health
ใหกับชาวอินทรีอยางยั่งยืนตอไปคะ

กิจกรรมตรวจสุข ภาพพนั กงานประจําป ระหวางวัน ที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ านมา
สวนงานสือ่ สาร กิจการสระบุรี รวมกับฝายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดกิจกรรม บูธ
SRB be Healthy at work 2019 ตอน รูเทาทันปญ หาอาชีวอนามัย ปจจัยเสี่ยงจากการ
ทํางาน เพื่ อรณรงค เพิ่ ม เติ มความตระหนัก ถึงเรื่องสุ ขภาพ และให ความรูเรื่อ งโรคต างๆ
ที่สามารถเกิดขึ้นไดจากการทํางาน ผานเกมสรวมสนุก รวมถึงสื่อสารแนวทางวิธีปองกัน
ตางๆ เพื่อใหพนักงานไดนําไปประยุกตใชและมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้จะเปนการลงพื้นที่
แจกแบบสอบถามพนักงานทุกพื้นที่เพื่อประเมิณผลความพึงพอใจ และขอเสนอแนะดานการ
สื่อสารประชาสัมพันธป ระจําป ทั้งนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกหนวยงานกวา 300 คน ที่รวม
กิจกรรมและ ใหการตอบรับกิจกรรมอยางดีเยี่ยม

SRB be Healthy at work 2019
ตอน รูเทาทันปญหาอาชีวอนามัย ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน

Health Roadshow

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 : ฝายเหมือง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : โรงงาน 2

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562: สถานพยาบาล

วันที่ 15 สิงหาคม 2562: โรงงาน 3

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาคผนวก ง-15
รายงานสรุ ปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้า 1

การสำรวจสภาพสั ง คม-เศรษฐกิ จ และความคิ ดเห็ น ต อการดำเนิ น โครงการทำเหมื อ งแร ช นิ ด หิ น ปู น และ
หิ น ดิ น ดาน เพื ่ ออุ ต สาหกรรมปู นซี เมนต ของบริ ษ ั ท ปู น ซี เมนต นครหลวง จำกั ด (มหาชน) เพื ่ อ รั บ ฟ ง ข อคิด เห็น/
ขอเสนอแนะ/ขอกังวลใจของประชาชน และผูนำทองถิ่น ในชวงดำเนินการที่ผานมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
(1) เพื่อศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ไดแก การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ระบบสาธารณูปโภค และสภาพ
ความเปนอยูของประชาชน รวมทั้ง เพื่อรับทราบสภาพปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดำเนินชีวิ ตของ
ประชาชนในปจจุบัน
(2) เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลขาวสาร ความตองการรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ รวมทั้งความคิดเห็น
และความพึงพอใจตอการดำเนินงานในดานตางๆ ของโครงการ
(3) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ ตอการดำเนินการที่ผานมาของโครงการรวมกับชุมชน พรอมทั้งรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะตอการดำเนินการ และการดำเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน
(4) เพื่อนำขอมูลการสำรวจความคิดเห็น ประกอบการนำเสนอไวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมของโครงการ ตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งรวบรวมขอมูลที่ได
สำหรับใชในการประกอบการดำเนินกิจกรรมดานตางๆ ของโครงการตอไป

2. วัตถุประสงค

ทั้งนี้ในระหวางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการไดดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็น
ของครัวเรือน และผูนำทองถิ่น ซึ่งดำเนินการระหวางวันที่ 3-7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

โครงการทำเหมืองแรชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง
จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ตำบลทับกวาง และตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัด สระบุรี ซึ่งไดกำหนดใหมีการสำรวจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน และผูนำทองถิ่น โดยรอบโครงการ เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นที่มี
ตอโครงการ ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ครอบคลุมกับตำแหนงที่ทำ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ปละ 1 ครั้ง

1. ความเปนมา

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอ
โครงการทำเหมืองแรชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต
ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

(3) ตำบลบานปา อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุมชน ประกอบดวย
1) หมูที่ 6 บานหนองมะคา

(2) ตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 ชุมชน ประกอบดวย
1) หมูที่ 1 บานหาดสองแควเหนือ
2) หมูที่ 2 บานทาสบก
3) หมูที่ 4 บานหาดสองแควใต

(1) ตำบลทับกวาง อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 ชุมชน ประกอบดวย
1) หมูที่ 1บานเขามัน
2) หมูที่ 4 บานทับกวาง
3) หมูที่ 5 บานซับบอน
4) หมูที่ 9 บานไร

พื้นที่ศึกษากำหนดจากที่ตั้งโครงการ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

3. พื้นที่ดำเนินการศึกษา

หน้า 2

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

รูปที่ 1 : แสดงพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ

หน้า 3

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้า 4

ในชุมชนรอบพื้นโครงการฯ ในรัศมี 3 กิโลเมตร บริษัทที่ปรึกษาฯ ใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณหัวหนา
หนวยงานราชการ
การสัมภาษณห นวยงานราชการ ดำเนินการโดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณผูแทนจาก
หนวยงานราชการตางๆ จำนวน 18 หนวยงาน ดังนี้
- ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวทับกวาง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาคลอ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว
- เทศบาลเมืองทับกวาง
- องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ

โครงการทำเหมื องแรชนิด หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซี เมนต ของบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จำกัด (มหาชน) ไดทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ

1) หนวยงานราชการ

การกำหนดตัวอยางและการสุมตัวอยาง คือ การเลือกกลุมตัวแทนประชากรจากจำนวนประชากรทั้งหมด
โดยใชวิธีการศึกษาดานประชากรศาสตร เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหซึ่งขอมูลเหลานี้จะสะทอนภาพความคิดเห็น ของ
ประชากร โดยคำนึงถึงการครอบคลุมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งพบวาจำนวนประชากรที่สุมมาเปนตัวอยางมีสภาพทาง
สังคมที่คลายคลึงกัน ไมแตกตางกันมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดกลุมตัวอยาง ประกอบดวยหนวยงานราชการ ผูนำ
ชุมชน และตัวแทนครัวเรือน

(1) กำหนดจำนวนตัวอยางและการสุมตัวอยาง

ซึ่งวิธีการสำรวจขอมูล และการกำหนดจำนวนตัวอยาง อธิบายไดดังนี้

- หนวยงานราชการ
- กลุมผูนำชุมชน
- กลุมตัวแทนครัวเรือน

การกำหนดลักษณะของกลุมตัวอยางที่ดีซึ่งมีสองประการหลักดวยกัน คือกลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนที่ดีของ
ประชากรในพื้นที่ศึกษาและกลุมตัวอยางตองมีขนาดเหมาะสมพอเพียงในการคัดเลือกตัวแทนที่ดีของประชากรนั้นการ
วางแผนคัดเลือกหาตัวอยางเริ่มตนโดยการสำรวจพื้นที่เปาหมายกอนเพื่อศึกษาภาพรวมลักษณะการรวมตัวของประชากร
ซึ่งพบวาชุมชนที่อยูในพื้นที่ศึกษามีลักษณะการรวมตัวของประชากรที่คลายคลึงกัน ไมแตกตางกันมากนัก ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา และรายได เชน ความรู ความคิดเห็นและความพึงพอใจ เปนตน บริษัทที่ปรึกษาไดสำรวจควา มคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ศึกษาในระดับครัวเรือน โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นรายครัวเรือน ระหวางวันที่ 3-7 ตุลาคม
2562 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหการสำรวจครอบคลุมจึงกำหนด
กลุมตัวอยางที่สำรวจแบงเปน 3 กลุม ไดแก

4. วิธีการศึกษา

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

5,807
1 + (5,807 x (0.05)2

-------------------- (1)

จำนวนตัวอยาง
จำนวนหนวยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (รอยละ 5)

N
1 + Ne2

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

โดยที่ n คือ
N คือ
e คือ

n =

หน้า 5

y การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยางระดับประชาชนในการสำรวจในครั้งนี้ไดทำการ
กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเปนสูตรที่ใชคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบ
จำนวนประชากรแนนอน (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550, Yamane, T. 1973: 1088) ดังนี้

ยกตัวอยางเชน : หมูที่ 1 บานทับกวาง =

534 × 374
5,807

= 34.48

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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สั ด ส ว นระหว า งจำนวนตั ว อย า งกั บ จำนวนครั ว เรื อ นแต ล ะกลุ  ม ตั ว อย า งในการสำรวจต อง
ไมนอยกวา 375 ตัวอยาง ซึ่งที่ปรึกษาไดดำเนินการสำรวจจริงทั้งสิ้น 384 ตัวอยาง โดยสัดสวนตัวอยางทั้งหมดกับจำนวน
ครัวเรือนในแตละชุมชน แสดงดังตารางที่ 1

คือ
คือ
คือ
คือ

3) ครัวเรือน
การสำรวจความคิดเห็นประชาชนไดทำการเก็บตัวอยางชุมชนที่อยูในรัศมีพื้นที่ศึกษา 3 กิโลเมตรรอบ
ที่ตั้งโครงการ ไดทำการสุมใหกระจายครอบคลุมบริ เวณพื้นที่ ศึกษา และบริเวณที่มีการติดตั้งจุ ดตรวจวัดคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมของโครงการ ทำการสัมภาษณครัวเรือนละ 1 ตัวอยางเทานั้น

n1
N
n
A

-------------------- (2)
= n1 n
N
จำนวนครัวเรือนของชุมชนหรือหมูบาน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
จำนวนตัวอยางทั้งหมดจากสมการ (1)
จำนวนตัวอยางของแตละหมูบาน/ชุมชน
เมื่อ

A

เมื ่ อคำนวณจำนวนตั ว อย า งโดยใช สมการที ่ (1) จะนำมากระจายตามสั ด ส วนของประชากร
แตละชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อใหทุกหนวยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กันดังสมการที่ (2)

ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่ทำการสำรวจตองไมนอยกวา 375 ตัวอยาง

n = 374.22
n = 375 ตัวอยาง

n =

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 5,807 ครัวเรือน สามารถแทนคาในสูตรดังสมการ (1) ไดดังนี้

ในที่นี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือมีคาความคลาดเคลื่อนเทากับ ±0.05 เมื่อคำนวณ
จำนวนตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane จากจำนวนครัวเรือนที่อยูในพื้นที่ที่อาศัยอยูโดยรอบโครงการฯ ภายใน
พื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการฯ

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

2) ผูนำชุมชน
การสำรวจความคิ ด เห็ น ผู  น ำชุ ม ชนใช ก ารเลื อ กตั ว อย า งแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)
เชนเดียวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งกำหนดเปนผูนำชุมชนที่มีบทบาทหนาที่ทางสังคมที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน และ
สามารถใหขอมูลที่สะทอนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได ซึ่งการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในครั้งนี้ เปนการสุม
ตัวอยางจากกลุมเปาหมายประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน รองประธานชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาล กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) และคณะกรรมการชุมชน ที่อยูในบริเวณพื้นที่ศึกษาของ
โครงการ ทำการสัมภาษณชุมชนละ 2 ตัวอยาง

- โรงเรียนปาไผ
- โรงเรียนบานซับบอน
- โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1
- โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
- โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2
- โรงเรียนวัดหาดสองแคว
- วัดเขามันธรรมาราม
- วัดทับกวาง
- วัดซับบอน
- วัดทาสบก
- วัดหาดสองแคว

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ชื่อชุมชน

บานเขามัน
บานทับกวาง
บานซับบอน
บานไร
บานหาดสองแควเหนือ
บานทาสบก
บานหาดสองแควใต
บานหนองมะคา

หมูที่

1
4
5
9
1
2
4
6

จำนวน
ครัวเรือน
534
398
1241
2299
234
153
144
804

จำนวนตัวอยาง
คำนวณ
34.48
25.70
80.14
148.46
15.11
9.88
9.30
51.92

จำนวนตัวอยาง
สำรวจจริง
35
27
81
150
16
11
11
53
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การสำรวจดานสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็น ไดดำเนินการระหวางวันที่ 3-7 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้มีการเตรียมความพรอมในสวนของพนักงานสัมภาษณภาคสนาม โดยที่ปรึกษาไดทำการชี้แจงรายละเอียดของ
แบบสอบถาม วัตถุประสงคและเปาหมายในการสำรวจ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ใหมีความรูและความ
เขาใจโครงการฯ ในระดับที่สามารถใหขอมูลเบื้องตนแกผูใหสัม ภาษณได อยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลของพนักงาน
สัมภาษณไดดำเนินการภายใตการควบคุมดูแลของผูมีประสบการณภาคสนามซึ่งทำหนาที่ตรวจสอบ แกไขใหขอมูลมีความ
ถูกตองและสมบูรณเพียงพอที่จะนำมาแปลผล โดยการสำรวจความคิดเห็นภาคสนามจากกลุมตัวอยางครัวเรือนในแตละ
ชุมชน ในพื้นที่ศึกษา ในครั้งนี้ ไดเลือกกลุมตัวอยางครัวเรือนเพื่อเปนตัวแทนมาศึกษา โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
การสุ  ม ตั วอย า งโดยอาศั ย หลัก ความน า จะเป น (Probability Sampling) และใช ว ิ ธ ี การสุ  ม ตั วอย างแบบเปนระบบ
(Systematic Random Sampling) โดยจะกระจายการสุมตัวอยางตามสัดสวนครัวเรือนที่อาศัยอยูในแตละพื้นที่ โดยให
ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษาโดยจะกระจายการสุมตัวอยางตามสัดสวนครัวเรือนที่อาศัยอยูในแตละพื้นที่ โดยให
ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: จำแนกครัวเรือนที่อาศัยอยูโดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่ศึกษา จากที่ตั้งโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 2: ทำการสุมตัวอยางครัวเรือนรายตำบล โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูแทนครัวเรือน
ครัวเรือนละ 1 ราย โดยคำนึงถึงการกระจายของกลุมตัวอยางใหสม่ำเสมอ จากนั้นจะทำการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดขนาด
ของจำนวนตัวอยางครัวเรือนในแตละตำบลตามสัดสวนจำนวนประชากร โดยมีวิธีการดังนี้
(ก) การสุมตัวอยางครัวเรือนจะตองสุมตัวอยางครัวเรือนในตำบลที่ไดกำหนดไว และจำนวนตัวอยางขั้นต่ำ
ตองเปนไปตามที่ไดคำนวณตามสัดสวนของชุมชนนั้นๆ
(ข) การเลือกพื้นที่เปาหมายเบื้องตนเพื่อสุมตัวอยาง จะเลือกพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแนนเปนหลัก
โดยพิจารณาจากแผนที่และการสำรวจเบื้องตน และกำหนดใหสุมตัวอยางกระจายอยางทั่วถึงในพื้นที่นั้นๆ หากชุมชนที่ทำ
การสำรวจมีพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแนนอื่นๆ จะทำการสำรวจใหครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ในชุมชนนั้นๆ ดวยเพื่อใหเกิด
การกระจายของตัวอยางและใหเปนตัวแทนที่ครอบคลุมทั้งตำบล

(2) วิธีการเก็บตัวอยางขอมูลแบบสอบถามในภาคสนาม

หมายเหตุ : 1/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 สืบคนขอมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562
ที่มา : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

บานปา

ทาคลอ

ทับกวาง

ตำบล

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอยางในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นตอการดำเนินโครงการ

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

3) แบบสัมภาษณสำหรับครัวเรือน
- ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
- ขอมูลดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
- ขอมูลดานสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค
- ขอมูลดานสภาพแวดลอมในปจจุบันของชุมชน
- การรับทราบขอมูล/ขาวสาร และการมีสวนรวมกิจกรรมของโครงการ
- ผลกระทบและทัศนคติตอการดำเนินงานของโครงการ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นตอโครงการ

2) แบบสัมภาษณสำหรับผูนำชุมชน
- ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
- สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
- ขอมูลดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคชุมชนของทาน
- ขอมูลดานสภาพแวดลอมในปจจุบันของชุมชน
- การรับทราบขอมูล/ขาวสาร และการมีสวนรวมกิจกรรมของโครงการ
- ผลกระทบและทัศนคติตอการดำเนินงานของโครงการ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นตอโครงการ

1) แบบสัมภาษณสำหรับหนวยงาน
- ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
- สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
- ขอมูลดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคชุมชนของทาน
- ขอมูลดานสภาพแวดลอมในปจจุบันของชุมชน
- การรับทราบขอมูล/ขาวสาร และการมีสวนรวมกิจกรรมของโครงการ
- ผลกระทบและทัศนคติตอการดำเนินงานของโครงการ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นตอโครงการ
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(3) เครื่องมือที่ใชในการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ
การสำรวจดานสภาพ เศรษฐกิจ สังคมในแตละชุมชนใชวิธีการเขาพบเปนรายครัวเรือนโดยใชแบบสัมภาษณ
เปนเครื่องมือ ทั้งนี้ แบบสัมภาษณที่ใชมีโครงสรางแนนอนชัดเจน คำถามมีลักษณะเปนคำถามปลายปดและคำถาม
ปลายเป ด โดยแบ ง แบบสอบถามออกเป น 3 ประเภท คื อ หน ว ยงาน ผู  น ำชุ ม ชน และครั ว เรื อ น แสดงดั ง
เอกสารแนบ 1 มีรายละเอียดดังนี้

(ค) การเลือกครัวเรือนเปาหมายเพื่อสุมตัวอยาง จะไมกำหนดวาจะเปนหนวยใด หรือครัวเรือนใด ทุกๆ
ครัวเรือนมีโอกาสที่จะถูกเลือกเชนเดียวกัน แตจะสุมตัวอยางตามความเหมาะสมของสถานการณที่เกิดขึ้นในการสำรวจ
เชน รานคา หรือบานเรือนที่สะดวกใหเขาสัมภาษณและยินดีที่จะใหความคิดเห็น แตมีขอกำหนดเบื้องตนในการสุม
ตัวอยาง โดยตองทำการสุมตัวอยางใหครอบคลุมทั้งพื้นที่เปาหมาย และตองไมมีการเลือกตัวอยางจากความรูสึกและอคติ
สวนตัว (Bias) เชน การเลือกสุมตัวอยางเพื่อทำการสัมภาษณเฉพาะเพศชาย หรือชวงอายุใดอายุหนึ่ง เปนตน
(ง) การตรวจสอบตัวอยางครัวเรือนเปาหมายเบื้องตน เพื่อใหเปนตัวแทนที่ดีของกลุมตัวอยางครัวเรือน จะ
กำหนดใหพนักงานสัมภาษณสอบถามผูใหสัมภาษณวาเปนผูที่อยูอาศัยในพื้นที่เปาหมายหรือไม หากเปนผูที่อยูอาศัยใน
พื้นที่จริงจะดำเนินการสัมภาษณในขั้นตอนตอไป

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

การประเมินระดับความพึ่งพอใจ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ให 5
คะแนน
ระดับมาก
ให 4
คะแนน
ระดับปานกลาง
ให 3
คะแนน
ระดับนอย
ให 2
คะแนน
ระดับนอยที่สุด
ให 1
คะแนน
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2) การแปลผลแบบมาตราสวนประมาณคา
คำถามเพื่อตองการทราบความคิดเห็นที่มีลักษณะคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเ คิ รท
(Likert Scale) และใชการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ไดทำการหาคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็น
โดยกำหนดคะแนนแทนน้ำหนักใหแตละชวงของระดับความคิดเห็นแลวคำนวณคาเฉลี่ย จากนั้นนำคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบ
กับเกณฑการแปลความหมาย ซึ่งการหาคาเฉลี่ยโดยทั่วไปก็มักจะใชผลรวมของผลคูณระหวางคาน้ำหนักของแตละระดับ
กับคาความถี่ในระดับนั้น แลวหารดวยความถี่ทั้งหมด การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับใชเกณฑในการแปล
ความหมายคะแนนตามเกณฑของเบสท (Best 1981:179-187) โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

1) การแปลผลโดยใชคารอยละ
วิธีการโดยหาความถี่ (จำนวน) ในแตละคำตอบ แลวแปลความถี่เหลานั้นใหอยูในรูปรอยละ ขอมูลที่ใชการ
วิเคราะหลักษณะนี้เปนแบบสอบถามปลายปด มีลักษณะใหเลือกตอบ

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นรายครัวเรือน โดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษาจากผูนำชุมชน และ
ตัวแทนประชาชน บรรยากาศการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นไดดังนี้

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม จะถูกนำมาวิเคราะห และประมวลผลการศึกษาโดย การ
วิ เคราะห ข อมู ล จะใช โ ปรแกรม Microsoft Excel และจั ด ทำตารางแสดงข อมู ล เป น รู ป แบบตารางแจกแจงความถี่
รอยละ โดยนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นแยกเปนระดับ หนวยงาน ผูนำชุมชน และครัวเรือน พรอมทั้งบรรยาย
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเปนรอยละ แยกตามกลุมเปาหมายตามที่กลาวขางตน

6. การแปลผลขอมูล

7. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

5. การวิเคราะหขอมูล

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที 5 ซับบอน

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที 4 หาดสองแควใต้

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที 4 ทับกวาง

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที 6 หนองมะค่า

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

รู ปที 2 : บรรยากาศการสํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที ชุมชนทับกวาง

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที 1 บ้านเขามัน
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รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ผูใหญบานหมู 1 หาดสองแควเหนือ

ผูใหญบานหมู 5 ซับบอน

กำนันตำบลทับกวาง (หมู 9)

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

รู ปที : บรรยากาศการสํารวจความคิดเห็นตัวแทนผู้นําชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร

ผูใหญบานหมู 4 ทับกวาง

ผูใหญบานหมู 6 บานปา

ผูใหญบานหมู 1 บานเขามัน
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รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

บานไร

บานหาดสองแควเหนือ

9

1

6

บานหนองมะคา

บานหาดสองแควใต

บานซับบอน

5

4

บานทับกวาง

4

บานทาสบก

บานเขามัน

1

2

ชุมชน/หมูบาน

หมูที่

ตัวอยาง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตำแหนง

ผูใหญบาน
กรรมการหมูบาน
ผูใหญบาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
กำนัน
ประธานชุมชน
ผูใหญบาน
อสม.
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
สารวัตรกำนัน

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ผูนำชุมชนสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.5 และเปนเพศหญิง รอยละ 37.5 ซึ่งผูนำชุมชนมีอายุอยูระหวาง
41-50 ป และ 51-60 ป รอยละ 37.5 สัดสวนที่เทากัน การนับถือศาสนาพบวาผูนำชุมชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ดาน
การศึกษาพบวาผูนำชุมชนมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 37.5 รองลงมามีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/หรือ
เที ยบเท า ร อยละ 31.3 ผู  นำชุมชนส วนใหญ เปนผู นำระดับผู ใหญ บ าน ร อยละ 43.8 รองลงมาเป นผู ช วยผู ใหญบาน
รอยละ 18.8 สวนใหญมีระยะการดำรงดำแหนงระหวาง 1-5 ป รอยละ 37.5

1) ขอมูลทั่วไป

ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุมผูนำ
การสำรวจความคิดเห็นของกลุมผูนำชุมชนในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 8
ชุมชน โดยไดสำรวจความคิดเห็นผูนำชุมชนทั้งหมดจำนวน 16 ตัวอยาง (แสดงรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังตารางที่ 1)
ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาไดดังนี้

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

บานปา

ทาคลอ

ทับกวาง

เขตการ
ปกครอง

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอยางของกลุมผูนำชุมชน

เมื่อสัมภาษณถึงภูมิลำเนาเดิม พบวา ผูนำชุมขนสวนใหญอยูที่นี่ตั้งแตเกิด รอยละ 81.3 รองลงมายายมาจากที่
อื่น รอยละ 18.8 ในสวนที่ยายมาจากที่อื่นซึ่งสวนใหญยายมาจากภาคกลาง รอยละ 66.7 รองลงมายายมาจากภาคเหนือรอยละ
33.3 ระยะเวลาที่ยายมาจากของผูนำชุมชนทั้งหมดระบุวายายมามากกวา 20 ปขึ้นไป

(1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุมผูนำชุมชน
โครงการไดทำการสัมภาษณตั วแทนผูนำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งแบงตามเขตการ
ปกครองของเทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล คลอบคลุมพื้นที่ศึกษา 8 ชุมชน โดยไดสำรวจความคิดเห็นผูนำ
ชุมชนทั้งหมดจำนวน 16 ตัวอยาง (แสดงรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังตารางที่ 2) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดง
ดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาไดดังนี้

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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เมื ่ อสอบถามถึ งข อมู ลป ญหาสุ ขภาพที ่ เกิ ด ขึ ้ นในชุ มชน พบว า ผู  นำชุ มชนส วนใหญ ระบุ ว  าในรอบป
ที่ผานมาจนถึงปจจุบันประชาชนในพื้นที่เคยเจ็บปวย รอยละ 62.5 รองลงมาไมเคยเจ็บปวย รอยละ 37.5 โดยผูที่เจ็บปวย
สวนใหญ 3 อันดับแรก ซึ่งเจ็บปวยเปนโรคหวัด/ ทางเดินหายใจ โรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน รอยละ 75.0 รองลงมา
เปนโรคไขเลือดออก รอยละ 25.0 เมื่อเจ็บปวยแลวสวนใหญเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลแกงคอย
รอยละ 53.8 รองลงมาเขารักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รอยละ 46.2

ดานสาธารณูปโภคภายในชุมชน ผูนำชุมชนระบุวา แหลงน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในชุมชนสวนใหญซื้อน้ำดื่มบรรจุ
ขวด/ถังมาบริโภค รอยละ 87.5 รองลงมาตูกดน้ำ รอยละ 18.8 สวนแหลงน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ลาง น้ำใช) ในครัวเรือน
พบวา ชุมชนทั้งหมดใชน้ำประปา รอยละ 100.0 สำหรับแหลงน้ำเพื่อการเกษตร พบวา ชุมชนสวนใหญใชน้ำจากแมน้ำลำคลอง
รอยละ 50.0 รองลงมาใชน้ำฝน รอยละ 25.0 ดานการกำจัดขยะ/มูลฝอยในชุมชนสวนใหญจะรวบรวมแลวนำไปทิ้งถังขยะ
ของเทศบาล/อบต. รอยละ 93.8 รองลงมาทิ้งไวขางบาน/ที่โลง/ที่สาธารณะและคัดแยกเพื่อจัดจำหนาย รอยละ 6.3 สัดสวนที่
เทากัน
การกำจัดของเสียในครัวเรือน พบวา การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งของชุมชน สวนใหญระบายลงทอระบายน้ำ
เทศบาล/อบต. รอยละ 47.1 รองลงมาคือระบายลงดิน / ที่โลงขางบาน รอยละ 41.2 และระบายลงบอบำบัดน้ำเสีย
เบื้องตนภายในบาน รอยละ 11.8

3) ขอมูลดานสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค

ดานลักษณะของชุมชน/หมูบาน ผูนำสวนใหญระบุวาเปนลักษณะชุมชนกึ่งเมือง รอยละ 87.5 รองลงมาเปนชุมชน
เมือง รอยละ 12.5 ลักษณะการอยูอาศัยของประชาชนสวนใหญในชุมชน/หมูบาน ผูนำสวนใหญระบุวาอยูอาศัยกันแบบครอบครัว
เดี่ยว (พอ แม ลูก) รอยละ 81.3 รองลงมาครอบครัวขยาย (อยูรวมกันแบบญาติ) รอยละ 18.8 ดานความสัมพันธ/การเขารวม
กิจกรรมของคนในชุมชน/หมูบาน ผูนำสวนใหญระบุวารวมทำกิจกรรมตางๆของชุมชนอยางสม่ำเสมอ รอยละ 56.3 รองลงมารวม
กิจกรรมตามความสนใจ รอยละ 18.8 รวมทำกิจกรรมเฉพาะกรณีและตางคนตางอยูไมมีกิจกรรมรวมกันในชุมชน รอยละ 12.5
สัดสวนที่เทากัน ผูนำชุมชนทั้งหมดมีความรูสึกวาชุมชนของตนเองนั้นเปนชุมชนที่นาอยูอาศัย

สำหรับการประกอบอาชีพหลัก พบวา ประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบพนักงานบริษัท/ลูกจาง/พนักงาน
รอยละ 50.0 รองลงมาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 37.5 ทั้งนี้ ประชากรสวนใหญระบุวาไมไดประกอบอาชีพเสริม
แตอยางใด รอยละ 62.5 มีบางสวนประกอบอาชีพเสริม รอยละ 37.5 โดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเย็บผา
ดานฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรในชุมชนทั้งหมดระบุวามีฐานะระดับปานกลาง

จากการสัมภาษณจำนวนครัวเรือนพบวาสวนใหญมีจำนวนครัวเรือนอยูระหวาง 101-200 หลังคาเรือน รอย
ละ 37.5 สวนจำนวนประชากรในชุมชนอยูระหวาง 1,001-2,000 คน รอยละ 31.3 สำหรับภูมิลำเนาของประชาชนที่อยู
อาศัยในพื้นที่ ผูนำชุมชนสวนใหญระบุวาเปนคนในพื้นที่ รอยละ 87.5 รองลงมายายมาจากที่อื่น รอยละ 12.5 โดยยายมา
จากหลากหลายพื้นที่ทุกภาคของประเทศไมสามารถระบุไดชัดเจน

2) ขอมูลดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562
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 อันดับ 3 เขมาควันและน้ำเสีย พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 12.5 สัดสวนที่เทากัน
ซึ่งมีระดับของผลกระทบเขมาควันที่ ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 100.0 โดยสาเหตุของผลกระทบสวนใหญ
ระบุวาเกิดจากโรงงานแตไมสามารถระบุได รอยละ 100.0 สวนระดับของผลกระทบน้ำเสียที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอย
รอยละ 100.0 โดยสาเหตุของผลกระทบสวนใหญไมสามารถระบุแหลงที่มาได รอยละ 100.0

 อันดับ 2 จราจร/อุบัติเหตุ พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ 18.8 ซึ่งมีระดับ
ของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 100.0 โดยสาเหตุของผลกระทบสวนใหญระบุวาเกิดจาก
จราจร รอยละ 100.0

 อันดับ 1 ฝุนละออง พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 56.3 ซึ่ง มีระดับของผลกระทบที่
ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.7 โดยสาเหตุของผลกระทบสวนใหญระบุวาเกิดจากโรงงานแตไมสามารถ
ระบุโรงงานได รอยละ 60.0

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
สำหรับปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมในชุมชนที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่
3 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

4) สภาพแวดลอมในปจจุบัน
ผลจากการสั ม ภาษณ ถ ึ ง สภาพสิ ่ ง แวดล อ มในป จ จุ บ ั น พบว า ผู  น ำชุ ม ชนระบุ ว  า ในระยะ 1 ป
ที่ผานมาสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนที่อาศัยไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รอยละ 62.5 รองลงมาสภาพสิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กนอย รอยละ 31.3 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปานกลาง รอยละ 6.3 สวนผูที่ระบุวาชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยสวนใหญ 3 อันดับแรก พบวา อากาศรอนขึ้น และมีความเจริญมากขึ้น/พัฒนาขึ้น รอยละ 83.3 สัดสวนที่
เทากัน รองลงมาเศรษฐกิจแยลง รอยละ 16.7

ปญหาเกี่ยวกับการใชไฟฟา ผูนำชุมชนสวนใหญระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับการใชไฟฟา รอยละ 93.8 มีเพียง
รอยละ 6.3 ที่มีปญหาการใชไฟฟา โดยมีสาเหตุมาจากฝนตกทำใหไฟตก ไฟดับบอย สำหรับน้ำประปา ผูนำชุมชนระบุวา
ไมมีปญหาในการใชน้ำประปา รอยละ 75.0 รองลงมามี ปญหาในการใชน้ำประปา รอยละ 25.0 โดยมีสาเหตุมาจากน้ำไม
ไหลในบางชวง น้ำขุน มีสนิทและตะกอน ดานน้ำเพื่อการเกษตรผูนำชุมชนทั้งหมดระบุวาในชุมชนไมมีปญหาเกี่ยวกับน้ำ
เพื่อการเกษตร ดานการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียผูนำชุมชนทั้งหมดระบุวาในชุมชนไมมีปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

18.8

6.3
0.0
0.0

0.0
6.3
0.0
12.5

12.5

56.3

0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
100.0

0.0

33.3

0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

- การจราจร (100.0%)

- โรงงาน (100.0%)
- ไมสามารถระบุที่มาได
(100.0%)
- ธรรมชาติ..ฝนตก (100.0%)
-

- โรงงาน (60.0%)
- การจราจร (40.0%)
- โรงงาน (100.0%)

สาเหตุของผลกระทบ

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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อั น ดั บ 3 ป ญ หาลั กขโมย/ทะเลาะวิ วาม/วา งงาน/อาชญากรรม พบวา เปนปญหาที่ไดรับ
ผลกระทบ รอยละ 12.5 สัดสวนที่เทากัน ซึ่ง3 ปญหาลักขโมย/ทะเลาะวิวาม/อาชญากรรม มีระดับของผลกระทบที่ไดรับ
สวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 100.0 สัดสวนที่เทากัน ดานปญหาวางงานมีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูใน
ระดับนอยและปานกลาง 50.0 สัดสวนที่เทากัน

 อันดับ 2 การพนัน/การอพยพยายแรงงาน/แรงงานตางถิ่น /ประชากรแฝง พบวา เปนปญหาที่
ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ 25.0 สัดสวนที่เทากัน ซึ่งการพนัน มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับ
นอย รอยละ 100.0 ซึ่งการอพยพยายแรงงาน/แรงงานตางถิ่น มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับกลาง
รอยละ 75.0 ซึ่งการพนันมีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับกลาง รอยละ 75.0

 อันดับ 1 ยาเสพติด พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 62.5 ซึ่ง มีระดับของผลกระทบที่
ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 60.0

สำหรับปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสังคมในชุมชนที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4
โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

ผลกระทบดานสังคม

100.0

100.0
0.0
0.0

0.0
100.0
0.0
0.0

100.0

66.7

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
นอย ปานกลาง
มาก

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

81.3

93.8
100.0
100.0

6. น้ำทวมขัง
7. ดินเสื่อมคุณภาพ
8. ถนนชํารุด/การคมนาคม
ไมสะดวก
9. การจราจร/อุบัติเหตุ

87.5
100.0
93.8
100.0
84.5

1.2. ควัน/ เขมา
2. กลิ่นเหม็น
3. เสียงดัง
4. ขยะมูลฝอย
5. น้ำเสีย

43.8

ไมมี
มี
(รอยละ) (รอยละ)

1. มลพิษทางอากาศ
1.1 ฝุนละออง

ผลกระทบ

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูนำชุมชนตอปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

100.0

11.อื่นๆ
0.0
0.0

0.0
0.0

25.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

มาก

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ผูนำชุมชนทั้งหมดทราบ/รูจักโครงการ รอยละ 100.0 สวนผูที่ระบุวาทราบโดย 3 อันดับแรก ทราบจากเจาหนาที่โครงการ
รอยละ 23.3 รองลงมาเขารวมประชุม/กิจกรรม รอยละ 21.7 สัดสวนที่เทากัน และทราบจากผูนำชุมชน/อบต. รอยละ 11.7
โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 5

5) การรับทราบขอมูล/ขาวสาร และการมีสวนรวมกิจกรรมของ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการทำเหมืองแร
ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด(มหาชน) พบวา

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

0.0

0.0
0.0
75.0

100.0
0.0
0.0
0.0

100.0
75.0
100.0

50.0

50.0

12.5
12.5
0.0
25.0
0.0

87.5
87.5

75.0

25.0

75.0

25.0

0.0
0.0
40.0
0.0

ปานกลาง

75.0

12.5
12.5

นอย

ระดับผลกระทบ (รอยละ)

62.5
25.0

87.5
87.5
37.5

1.การลักขโมย
2 การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน
3.ยาเสพติด
4.การพนัน/มั่วสุม
5.การอพยพยายแรงงาน/แรงงานตาง
ถิ่น
6.การวางงาน/ตกงาน
7.ปญหาอาชญากรรม
8.ปญหาชุมชนแออัด
9.ปญหาประชากรแฝง
10.ระบบบริการสาธารณูปโภคไมทั่วถึง

มี
(รอยละ)

100.0
100.0
60.0
100.0

ไมมี
(รอยละ)

ผลกระทบ

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผูนำชุมชนตอปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ทราบ/รูจ้ กั

เคยเข้าร่วมประชุมกับทางโครงการฯ
อืนๆ โปรดระบุ.....วารสาร/จดหมายข่าว.

ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ

จากหนังสือพิมพ์

0.0

เจ้าหน้าทีของทางโครงการฯ

ผูน้ าํ ชุมชน/อบต.

23.3

10.0

จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ

11.7

เพือนบ้านเล่าให้ฟัง

21.7

21.7

3.3

ต้องการทราบ

56.3

15.0

10.0

20.0

15.0

กิจกรรม/ขันตอนการผลิต
มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ
การมีสว่ นร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน
ประโยชน์ของโครงการ
ผลกระทบด้านสิงแวดล้อม
ผลกระทบด้านสังคม
ผลกระทบด้านสุขภาพ
อืนๆ ระบุ....อยากเข้าเยียมชมเหมืองของปูนซีเมนต์นครหลวง/การรับสมัครงาน

10.0

15.0

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

รูปที 6 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนทีมีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ

ไม่ตอ้ งการทราบ

43.8

10.0

5.0
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ขอมูลมากที่สุด ผูนำสวนใหญระบุวาแจงขอมูลผานกำนัน ผูใหญบาน หรือผูนำชุมชน รอยละ 51.6 รองลงมาจัดประชุมชี้แจงขอมูล
ขาวสารโดยตรง รอยละ 29.0 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 6

สำหรับขอมูลการประชาสัมพันธขาวสารของโครงการฯ พบวา ผูนำชุมชนสวนใหญไมตองการรับทราบ
ขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับโรงฟาฯ รอยละ 56.3 ทั้งนี้ขอมูลที่ผูนำชุมชนตองการใหมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติมโดย 3 อันดับ
แรก ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของบริษัทฯ กับชุมชน รอยละ 20.0 รองลงมามาตรการปองกันและลด
ผลกระทบ ตองการทราบ และตองการเขาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ รอยละ 15.0 ตามลำดับ สวนผูนำชุมชนที่ไม
ตองการรับทราบขอมูล/ขาวสารโครงการฯ มีเพียง รอยละ 43.8 ดานรูปแบบ/วิธีการใดที่เหมาะสมที่เหมาะสมใหชุมชนไดรับ

รูปที ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนทีมีต่อการรับทราบข้อมูลของโครงการฯ

ไม่ทราบ/ไม่รูจ้ กั

100.0

0.0

8.3

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

100.0

เคยเข้าร่วม

ไม่ตอ้ งการ

ต้องการ

56.3
14.3

14.3

14.3

14.3

ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิงแวดล้อม

สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์

สนับสนุนด้านกีฬา

สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน

สนับสนุนด้านศาสนา

สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

สนับสนุนด้านการศึกษา

14.3

14.3

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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รูปที 8 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนทีมีต่อความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/
ส่งเสริมกิจกรรม

43.8

14.3

ผูนำชุมชนทั้งหมดระบุวาหากทางโครงการฯ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนยินดีเขารวมกิจกรรม สำหรับความตองการของ
ชุมชนในการใหโครงการฯสนับสนุน/สงเสริมกิจกรรม พบวา ผูนำชุมชนสวนใหญไมตองการใหทางโครงการฯ สงเสริม
กิจกรรม รอยละ 56.3 สวนผูนำชุมชนที่ตอ งการใหทางโครงการฯ สงเสริมกิจกรรม รอยละ 43.8 โดยกิจกรรมที่ตองการให
สนับสนุน ไดแก สนับสนุนดานการศึกษา สนับสนุนดานสุขภาพอนามัยของชุมชน สนับสนุนดานศาสนา สนับสนุนดาน
คุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน สนับสนุนดานกีฬาสนับสนุนงานดานสาธารณประโยชน ดูแลและจัดการ
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม รอยละ 14.3 สัดสวนที่เทากัน ตามลำดับ สวนผูใหสัมภาษณที่ไม ตองการใหทางโครงการฯ
สงเสริมกิจกรรมมีเพียง รอยละ 0.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 8
รูปที 1 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนทีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ

ไม่เคยเข้าร่วม

0.0

เมื่อสอบถามถึงการเขารวมกิจกรรมกับทางโรงไฟฟาฯ ผูนำชุมชนทั้งหมดระบุวาเคยเขารวมกิจกรรมกับ
โครงการฯ โดยเขารวมกิจกรรมรวมประชุมและกิจกรรมตางๆที่ทางโครงการทำรวมกับชุมชนตางๆ กิจกรรมทางศาสนาและวัน
เด็ก โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 7

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

100.0

93.8
93.8

62.5
93.8
100.0
100.0

ไมมี
(รอยละ)

0.0

0.0

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยในการดำเนินงานของโครงการฯ
สำหรับปญหาผลกระทบสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่ไดรับในปจจุบัน พบวา ปญหา
ดานระบบทางเดินหายใจ เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบเพียงปญหาเดียว รอยละ 12.5 ซึ่ง มีระดับของผลกระทบที่ไดรับ
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 100.0 ดังแสดงในตารางที่ 6

0.0

0.0
0.0

100.0
100.0
0.0
0.0

6.3
6.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

50.0
0.0
0.0
0.0

มาก

ปานกลาง

นอย

50.0
100.0
0.0
0.0

ระดับผลกระทบ (รอยละ)

37.5
6.3
0.0
0.0

มี
(รอยละ)

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

7.อื่นๆ...

1.ดานฝุนละออง
2 ดานเสียงดัง
3.น้ำเสีย
4.ของเสียจากกิจกรรม
ของโครงการ
5.เขมา/ควัน
6.สารเคมีรั่วไหล

ผลกระทบ

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของชุมชน

 อันดับ 2 เสียงดัง ปญหาเขมา/ควัน และสารเคมีรั่วไหล พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ
รองลงมา รอยละ 6.3 ซึ่งเสียงดังมีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 100.0 ซึ่งเสียงดังมีระดับ
ของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 100.0 ซึ่งเสียงดัง มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 100.0

 อันดับ 1 ปญหาฝุนละออง พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 37.5 ซึ่ง มีระดับของ
ผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอยและปานกลาง รอยละ 50.0 สัดสวนที่เทากัน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการดำเนินงานของโครงการฯ
สำหรับปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดง
ในตารางที่ 5 โดยสามารถสรุปปญหาได ดังนี้

6) ผลกระทบและทัศนคติตอการดำเนินงานของโครงการ

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

12.5
0.0
0.0
0.0

0.0

100.0

มี
(รอยละ)

87.5
100.0
100.0
100.0

ไมมี
(รอยละ)

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

นอย

0.0

100.0
0.0
0.0
0.0

ปานกลาง

ระดับผลกระทบ (รอยละ)

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

มาก

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้า 21

 อันดับ 3 ดานการคาขายของรานคาปลีกและธุรกิจบริการตางๆดี พบวา เปนผลประโยชน
หรือผลดีที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 81.3 มีระดับที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.2

ใหญอยูในระดับกลาง รอยละ 71.4 63.3 64.3 ตามลำดับ

 อันดับ 2 ดานมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีงบประมาณ
ในการพัฒนาชุมชน พบวา เปนผลประโยชนหรือผลดีที่ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ 87.5 ซึ่ง มีระดับที่ไดรบั สวน

 อันดับ 1 ดานการสรางงาน พบวา เปนผลประโยชนหรือผลดีที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 93.8 ซึ่งมี
ระดับที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 73.3

สำหรับปญหาผลประโยชนหรือผลดีดานเศรษฐกิจ -สังคมของชุมชน เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่
ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 7 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

ผลประโยชนหรือผลดีดานเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

1.ดานระบบทางเดินหายใจ
2 ดานผิวหนัง ผด ผื่น คัน
3.ดานมลพิษ
4.ดานความเครียด วิตกกังวล
จากการดำเนินโครงการ
5.อื่นๆ..

ผลกระทบ

ตารางที ่ 6 ความคิ ด เห็ น ของผู ใ ห ส ัมภาษณต อ การดำเนิ นงานของโครงการฯ มี ผ ลกระทบด า นสุ ข ภาพอนามัย
ของชุมชน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

0.0

0.0
0.0

7.7

0.0

64.3

73.3
69.2

63.3

71.4

ปานกลาง

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
มาก

0.0

35.7

20.0
23.1

28.6

21.4
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 ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ/การมีสวนรวม พบวา ผูนำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก รอย
ละ 56.3 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 31.3 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 12.5 มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.19)

 ดานสิ่งแวดลอม พบวา ผูนำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 50.0 รองลงมาพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด รอยละ 31.3 พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 18.8 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.13)

 ดานสังคม พบวา ผูนำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด รอยละ 43.8 รองลงมา
พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 12.5 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.31)

 ดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบวา ผูนำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ
43.8 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 31.3 พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 25.0 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ( x = 4.06)

ความพึงพอใจตอการดูแลสังคมที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 8 โดยสามารถสรุปไดดังนี้

ดานผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ ผูนำชุมชนทั้งหมดระบุวาไมเคยไดรับผลกระทบจากการ
ดำเนินการงานทำเหมืองแรชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออตสาหกรรมปูนซีเมนต ของบริษัท ปูนซีเมนตนคร จำกัด
(มหาชน) แตอยางใด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562
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6.7

93.8
81.3

6.3
18.8

7.1

87.5

12.5

7.1

นอย

87.5

12.5

1.ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
2 ดานเศรษฐกิจของชุมชน
ดีขึ้น
3.ดานสรางงาน
4.ดานการคาขายและ
ธุรกิจบริการดีขึ้น
5.ดานงบประมาณในการ
พัฒนาชุมชน
6.อื่นๆ..

มี
(รอยละ)

ไมมี
(รอยละ)

ผลกระทบ

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผูนำชุมชนตอการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของชุมชน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

การแปลผลคาเฉลี่ย

0.0

0.0

0.0

0.0
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18.8
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12.5

50.0

43.8

43.8
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31.3
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มากที่สุด
31.3

4.13

4.19

4.31
4.13
4.19

x

4.06

คาเฉลี่ย

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

แปลผล /1

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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7) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นตอโครงการฯ
ในดานความเชื่อมั่นตอระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันผลกระทบดานตางๆของ
โครงการฯ พบวา ผูนำชุมชนสวนใหญ ระบุวาเชื่อมั่นสูง รอยละ 68.8 รองลงมาเชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถ
แกไขหรือควบคุมไดทัน) รอยละ 31.2 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 9

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมตอความพึงพอใจของโครงการฯ พบวา ผูนำชุมชนสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก รอยละ 56.3 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 31.2 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
รอยละ 12.5

1/

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

นอยที่สุด
0.0

ระดับความพึงพอใจ
นอย ปานกลาง มาก
0.0
25.0
43.8

1.00 - 1.50 = นอยที่สุด
1.51 - 2.50 = นอย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = มาก
4.51 – 5.00 = มากที่สุด
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

หมายเหตุ:

1. ด  า น ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ใ น
กระบวนการผลิต
2. ดานสังคม
3. ดานสิ่งแวดลอม
4. ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ/
การมีสวนรวม
5. ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชน
6. การเปดเผยขอมูล

การดูแลสังคม

ตารางที่ 8 ความเห็นของผูนำชุมชนตอความพึงพอใจตอการดูแลสังคมของโครงการฯ

 ดานการดูแลสุขภาพของประชาชน พบวา ผูนำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ
43.8 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 37.5 พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 18.8 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ( x = 4.19)
 การเปดเผยขอมูล พบวา ผูนำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 50.0 รองลงมาพึงพอใจใน
ระดับมากที่สดุ รอยละ 31.3 พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 18.8 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก
( x = 4.13)

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

เชือมันพอสมควร(หากมีอบุ ตั ิเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทนั )

68.8

ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์

93.8

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

สำหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเปนประเด็นสำคัญไดดังนี้
- สนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน
- สนับสนุนน้ำดื่มเปนประจำในงานศพ งานประเพณี
- เปดบานใหประชาชนในพื้นที่เขาเยี่ยมชม
- สนับสนุนและดูแลชุมชนแบบเดิมเหมือนที่เคยทำมา
- เปดรับสมัครงานโดยพิจารณาคนในพื้นที่เขาทำงานกอน

รูปที 10 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนทีมีต่อภาพรวมในการดําเนินงานของโครงการฯ

ไม่แสดงความคิดเห็น

ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย

6.2
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ความคิดเห็นในภาพรวมตอการดำเนินงานของโครงการฯ ในป พ.ศ. 2562 พบวาผูนำชุมชน รอยละ 93.8
ระบุวามีผลประโยชนมากกวาผลเสีย รองลงมาไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 6.2 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 10

รูปที 9 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนทีมีต่อความเชือมันต่อระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและ
มาตรการป้ องกันผลกระทบด้านต่างๆ

เชือมันสูง

31.2

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุมครัวเรือน

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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เมื ่ อ สั ม ภาษณ ถ ึ ง ข อ มู ล ด า นสาธารณสุ ข/สุ ขภาพ พบว า ผู  ใ ห ส ั ม ภาษณ ส  ว นใหญ ระบุ ว  า ในรอบป
ที่ผานมาจนถึงปจจุบันตนเองและบุคคลในครอบครัวเคยเจ็บปวย รอยละ 88.3 รองลงมาไมเคยเจ็บปวย รอยละ 11.7โดย
เคยเจ็บปวย สวนใหญ 3 อันดับแรก ซึ่งเจ็บปวยเปนโรคหวัด/ ทางเดินหายใจ รอยละ 62.1 รองลงมาเปนโรคความดัน/ โรค
เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 17.6 และโรคเบาหวาน รอยละ 8.8 โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวาสาเหตุของโรค

3) ขอมูลดานสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค

เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของรายไดเปรียบเทียบกับรายจายของครัวเรือน พบวา ผูใหสัมภาษณระบุวามี
รายไดเพียงพอและมีเหลือเก็บออม รอยละ 74.2 รองลงมามีรายไดเพียงพอแตไมมีเหลือเก็บออม รอยละ 19.3 มีรายไดไม
เพียงพอ แตไมมีหนี้สิน รอยละ 4.7 และไมเพียง มีหนี้สิน รอยละ 1.8

สำหรับการประกอบอาชีพหลัก พบวา ผูใหสัมภาษณ สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ ธุรกิจสวนตัว รอยละ
33.1 รองลงมาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 29.9 ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวา ไมไดประกอบอาชีพเสริมแต
อยางใด รอยละ 94.8 มีบางสวนระบุวาประกอบอาชีพเสริม รอยละ 5.2 โดยสวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป/คาขาย/
เย็บผา ซึ่งผูใหสัมภาษณเกือบทั้งหมดระบุวาไมมีปญหาในการประกอบอาชีพ รอยละ 98.2 สวนผูที่มีปญหาในการประกอบ
อาชีพมีเพียง รอยละ 1.8 โดยมีปญหาเนื่องจากน้ำไมพอทำการเกษตรในชวงหนาแลง และปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ำ และไม
มีการจางงานเสริม สำหรับรายไดหลักของครัวเรือนผูใหสัมภาษณระบุวา มีรายไดระหวาง 10,000-20,000 บาท/เดือน
รอยละ 60.7 รองลงมามีรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท รอยละ 24.7 สวนรายจายของผูใหสัมภาษณพบวามีรายจายอยู
ระหวาง 10,001-20,000 บาท/เดือน รอยละ 64.8 รองลงมามีรายจายอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท รอยละ 12.8

2) ขอมูลดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

เมื่อสัมภาษณถึงภูมิลำเนาเดิม พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญอยูที่นี่ตั้งแตเกิด รอยละ 60.9 รองลงมายายมาจาก
ที่อื่น รอยละ 39.1 สวนใหญยายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 64.0 รองลงมายายมาจากภาคกลาง รอยละ 24.7
ระยะเวลาของผูที่ยายมาจากถิ่นอื่นสวนใหญ มากกวา 20 ปขึ้นไป รอยละ 34.7 รองลงมายายเขามาอยูในพื้นที่อยูระหวาง
6-10 ป รอยละ 23.3 โดยสาเหตุที่ยายมาสวนใหญยายมาเพื่อประกอบอาชีพ รอยละ 76.7 รองลงมาคือ ยายมาเพื่อแตงงานกับ
คนที่นี่ รอยละ 13.3

ผู  ให ส ั มภาษณ ส  วนใหญ เป นเพศหญิ ง ร อยละ 53.9 และเป นเพศชาย ร อยละ 46.1 ซึ ่ งผู  ให ส ั มภาษณ
มีอายุอยูระหวาง 41-50 ป รอยละ 34.9 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 51-60 ป รอยละ 27.9 การนับถือศาสนาพบวาผูให
สัมภาษณเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.7 รองลงมานับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.5 ดานการศึกษาพบวาผูให
สัมภาษณมีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 51.6 รองลงมามีการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) รอยละ 21.6ผูให
สัมภาษณสวนใหญมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน/เจาบาน รอยละ 69.8 รองลงมาเปนสมาชิกในครัวเรือน รอยละ 30.2
โดยสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญเปนภรรยา/สามี/คูสมรส รอยละ 71.6 รองลงมาเปนบุตร/ธิดา รอยละ 20.7

1) ขอมูลทั่วไป

การสำรวจความคิดเห็นของกลุมครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 8
ชุมชน โดยไดสำรวจความคิดเห็นครัวเรือนทั้งหมดจำนวน 384 ตัวอยาง (แสดงรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังตารางที่
1) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาไดดังนี้

(2)

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
สำหรั บ ป ญหาความเดื อดร อน/ความรำคาญดานสิ่ ง แวดลอมในชุ มชนที ่ไ ด รับในปจ จุ บั น ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 9 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

4) สภาพแวดลอมในปจจุบัน
ผลจากการสั ม ภาษณ ถ ึ ง สภาพสิ ่ ง แวดล อ มในป จ จุ บ ั น พบว า ผู  ใ ห ส ั ม ภาษณ ร ะบุ ว  า ในระยะ 1 ป
ที่ผานมาสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนที่อาศัยไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รอยละ 81.0 รองลงมาสภาพสิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กนอย รอยละ 9.9 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปานกลาง รอยละ 8.6 และมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก รอยละ 0.5 ผูที่ระบุวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงโดยสวนใหญ 3 อันดับแรก พบวา อากาศรอนขึ้น และชุมชนมี
ความเจริญมากขึ้น/พัฒนาขึ้น รอยละ 14.9 สัดสวนที่เทากัน รองลงมามีมลพิษมากขึ้น เชน ฝุนละออง รอยละ 14.9

ปญหาเกี่ยวกับการใชไฟฟา ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับการใชไฟฟา รอยละ 93.2
มีเพียง รอยละ 6.8 ที่มีปญหาการใชไฟฟา โดยมีสาเหตุมาจากฝนตกทำใหไฟตก/ไฟดับบอย สำหรับการใชเสนทาง
คมนาคม ผูใหสัมภาษณระบุวาไมมีปญหาในการใชเสนทางคมนาคม รอยละ 99.7 รองลงมามีปญหาในการใชเสนทาง
คมนาคม รอยละ 0.3 โดยมีสาเหตุมาจากถนนชำรุด สำหรับการระบายน้ำ และน้ำทวมขังในพื้นที่ ผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุ
วาในชุมชนไมมีปญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำและน้ำทวมขังในพื้นที่

การกำจัดของเสียในครัวเรือน พบวา การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งของชุมชน ครัวเรือนสวนใหญในชุมชนระบาย
ลงทอระบายน้ำเทศบาล รอยละ 69.5 รองลงมาคือ ระบายลงดิน / ที่โลงขางบาน รอยละ 21.4 และทิ้งลงบอบำบัดภายใน
บาน รอยละ 8.9 ดานการกำจัดขยะ/มูลฝอยในครัวเรือนของผูใหสัมภาษณ ทั้งหมดจะรวบรวมแลวนำไปทิ้งถังขยะของ
เทศบาล รอยละ 100.0

ดานสาธารณูปโภคภายในชุมชน ผูใหสัมภาษณระบุวา แหลงน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนสวนใหญซื้อน้ำดื่ม
บรรจุขวด/ถังมาบริโภค รอยละ 98.7 รองลงมาดื่มฟรีจากโรงปูน รอยละ 0.3 ซึ่งผูใหสัมภาษณ ทั้งหมดระบุวาไมมีปญหา
คุณภาพน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพน้ำกอนนำมาบริโภคผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวาไมเคยทำการปรับปรุง
คุณภาพน้ำกอนนำมาดื่ม ซึ่งผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวามีปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) อยางเพียงพอ สวนแหลงน้ำอุปโภค
(น้ำสำหรับซัก ลาง น้ำใช) ในครัวเรือน พบวา ครัวเรือนสวนใหญใชน้ำประปา รอยละ 97.9 รองลงมาใชน้ำจากน้ำบาดาล
รอยละ 1.8 ซึ่งผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวาน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ลาง น้ำใช) ไมมีปญหาคุณภาพน้ำ รอยละ 91.4 รองลงมา
รอยละ 8.6 ระบุวามีปญหาคุณภาพน้ำ โดยปญหาคุณภาพน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ลาง น้ำใช) เกิดจากน้ำไมคอยไหล น้ำขุน
มีตะกอน/ฝุน มีกลิ่น มีหินปูน และน้ำมีสีสนิม/สีดำ/สีเหลือง เปนตน ซึ่งผูใหสัมภาษณสวนใหญ รอยละ 99.2 ระบุวามีปริมาณ
น้ำอุปโภค (น้ำใช) อยางเพียงพอ มีเพียง รอยละ 0.8 ระบุวามีปริมาณอุปโภค (น้ำใช) ไมเพียงพอเฉพาะในชวงหนาแลง
สำหรับแหลงน้ำเพื่อการเกษตร พบวา ครัวเรือนสวนใหญใชน้ำฝน รอยละ 66.7 รองลงมาใชน้ำจากบาดาล รอยละ 33.3 ซึ่งผูให
สัมภาษณทั้งหมดระบุวาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรไมมีปญหาคุณภาพน้ำ

ที่เจ็บปวยมาจากอากาศเปลี่ยนแปลง รอยละ 62.6 รองลงมามีสาเหตุมาจากโรคประจำตัว/ระบบรางกายปกพรอง รอยละ
35.7 โดยเมื่อเจ็บปวยแลวผูใหสัมภาษณจะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล รอยละ 86.7 รองลงมาซื้อยากินเอง
รอยละ 5.3 โดยผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวาการใหบริการสาธารณสุขในพื้นที่ไมมีปญหาในการใหบริการ

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

7.3

6.3

71.4

35.7

8.3

13.9

57.1

83.4

78.5

7.1

8.3

7.7

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
นอย ปานกลาง
มาก

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

92.7

93.8

1.2. ควัน/ เขมา

2. กลิ่นเหม็น

28.6

ไมมี
มี
(รอยละ) (รอยละ)

1. มลพิษทางอากาศ
1.1 ฝุนละออง

ผลกระทบ

-
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ชุมชน (10.7%)
โรงงาน (75.0%)
การจราจร (3.6%)
ฟารมหมู (7.1%)
ขยะจากโรงงาน (3.6%)

(40.7%)
- ไมสามารถระบุได (7.4%)

- ชุมชน (7.4%)
- โรงงาน (11.1%)
- การจราจร (33.3%)
- โรงปูน ไมสามารถระบุได

(3.1%)

- ชุมชน (2.2%)
- โรงงาน (14.9%)
- การจราจร (50.9%)
- โรงปูน ระบุไมได (28.3%)
- ทำถนน (0.6%)
- ไมสามารถระบุไดมาตามลม

สาเหตุของผลกระทบ

 อันดับ 3 กลิ่นเหม็น พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 7.3 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่
ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 57.1 โดยสาเหตุของผลกระทบสวนใหญระบุวาเกิดจากน้ำเสียภายในชุมชน
รอยละ 75.0
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน

 อันดับ 2 เสียงดัง พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ 24.2 ซึ่งมีระดับของ
ผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.7 โดยสาเหตุของผลกระทบสวนใหญระบุวาเกิดจากจราจร
รอยละ 94.7

 อันดับ 1 ฝุนละออง พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 71.4 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่
ได รั บ ส ว นใหญ อยู  ใ นระดั บ ปานกลาง ร อยละ 78.5 โดยสาเหตุ ข องผลกระทบส ว นใหญ ร ะบุ ว  า เกิ ด จากการจราจร
รอยละ 50.9%

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

3.4

0.0
0.5

7.7

0.0
0.0

0.0

0.0

100.0

92.3

0.0
100.0

0.0

0.0

0.0

-

- การจราจร(100.0%)

- การจราจร(100.0%)

-

-

- ชุมชน (100.0%)

- โรงปูน(ระบุไมได) (4.3%)
- โรงงาน (1.1%)
- การจราจร (94.7%)

สาเหตุของผลกระทบ

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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 อันดับ 3 ปญหาประชากรแฝง พบวา เปนปญหาสังคมที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 12.8 ซึ่งมีระดับ
ของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 65.3

 อันดับ 2 การอพยพยายแรงงาน/แรงงานตางถิ่น พบวา เปนปญหาสังคมที่ไดรับผลกระทบ
รองลงมา รอยละ 27.6 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 54.7

 อั น ดั บ 1 ยาเสพติ ด พบวา เปนปญหาสังคมที่ไดรับมากที่ส ุด รอยละ 32.0 ซึ่งมีระดับ ของ
ผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.0

ผลกระทบดานสังคม
สำหรับปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสังคมในชุมชนที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 10
โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
นอย ปานกลาง
มาก
41.9
52.7
5.4

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

96.6

100.0
99.5

100.0

6. น้ำทวมขัง
7. ดินเสื่อมคุณภาพ
8. ถนนชํารุด/การ
คมนาคมไมสะดวก
9. การจราจร/
อุบัติเหตุ

0.0

100.0

5. น้ำเสีย
0.0

0.3

99.7

ไมมี
มี
(รอยละ) (รอยละ)
15.8
24.2

4. ขยะมูลฝอย

3. เสียงดัง

ผลกระทบ

ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบนั
(ตอ)

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

12.8

87.2

99.7

0.0

9.ปญหาประชากรแฝง

10.ระบบบริการ
สาธารณูปโภคไมทั่วถึง

11.อื่นๆ

0.0
0.0

30.6

0.0

100.0

65.3

0.0

100.0

0.0
100.0

28.3

54.7
69.6

70.0

52.0
30.0
38.7

15.9
14.3

48.0

ปานกลาง

นอย

84.1
85.7

ระดับผลกระทบ (รอยละ)

0.0

0.0

4.1

0.0

0.0

2.2

0.0
0.0
6.6

0.0
0.0

มาก

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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5) การรับทราบขอมูล/ขาวสาร และการมีสวนรวมกิจกรรมของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการทำเหมืองแรชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ของ
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด(มหาชน) พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญทราบ/รูจักโครงการ รอยละ 99.5 รองลงมาไม
ทราบ/ไมรูจัก รอยละ 0.5 สวนผูที่ระบุวาทราบโดย 3 อันดับแรก ทราบจากเพื่อนบานเลาใหฟง รอยละ 37.2 รองลงมา
ทราบจากตนเอง /คนในครอบครัว รอยละ 26.4 และทราบจากผูนำชุมชน/อบต. รอยละ 22.3 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 11

ดานลักษณะความสัมพันธระหวางคนในหมูบานหรือในชุมชนโดยทั่วไป ผูใหสัมภาษณระบุวาสวนใหญ
มีความสัมพันธดีระหวางเพื่อนบาน รอยละ 92.1 รองลงมาประชาชนใหความรวมมือกับชุมชนเปนอยางดี รอยละ
7.7 และตางคนตางอยู ไมยุงเกี่ยวกัน รอยละ 0.3 โดยภาพรวมผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความรูสึกกับหมูบานหรือ
ชุมชนในปจจุบันวาเปนชุมชนที่นาอยูอาศัย

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

0.0

0.3

1.3

8.ปญหาชุมชนแออัด

0.3

99.7
98.7

7.ปญหาอาชญากรรม

72.4
88.0

12.0

32.0
2.6
27.6

68.0

97.4

11.5
7.3

88.5
92.7

1.การลักขโมย
2 การทะเลาะวิวาทของ
คนในชุมชน
3.ยาเสพติด
4.การพนัน/มั่วสุม
5.การอพยพยายแรงงาน/
แรงงานตางถิ่น
6.การวางงาน/ตกงาน

มี
(รอยละ)

ไมมี
(รอยละ)

ผลกระทบ

ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสังคมที่ไดรับในปจจุบัน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

0.1

เคยเข้าร่วมประชุมกับทางโครงการฯ

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทมีี ต่อการรับทราบข้อมูลของโครงการฯ

อืนๆโปรดระบุ......ทราบเอง

จากหนังสือพิมพ์

เจ้าหน้าทีของทางโครงการฯ
ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ

ผูน้ าํ ชุมชน/อบต.

22.3

37.2

จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ

7.7

26.4

เพือนบ้านเล่าให้ฟัง

3.0

2.3

1.1

ต้องการทราบ

มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ
ประโยชน์ของโครงการ
ผลกระทบด้านสังคม
อืนๆระบุ...การจ้างงาน

ผลกระทบด้านสิงแวดล้อม
ผลกระทบด้านสุขภาพ

23.7

13.6

การมีสว่ นร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน

10.1 11.7

กิจกรรม/ขันตอนการผลิต

18.7

0.1

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

รูปที 12 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทมีี ต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ

ไม่ตอ้ งการทราบ

78.6

21.4

16.3

5.8

หน้า 30

สำหรับขอมูลการประชาสัมพันธขาวสารของโครงการฯ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญตองการรับทราบ
ขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับโรงฟาฯ รอยละ 78.6 ทั้งนี้ขอมูลที่ผูใหสัมภาษณตองการใหมีการประชาสัมพั นธเพิ่มเติมโดย 3
อันดับแรก ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบริษัทฯ กับชุมชน รอยละ 23.7 รองลงมาประโยชนของโครงการ
ตองการทราบ รอยละ 18.7 และตองการทราบดานผลกระทบสิ่งแวดลอม รอยละ 16.3 ตามลำดับ สวนผูใหสัมภาษณที่ไม
ตองการรับทราบขอมูล/ขาวสารโครงการฯ มีเพียง รอยละ 21.4 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 12

รูปที

ทราบ/รูจ้ กั

ไม่ทราบ/ไม่รูจ้ กั (ข้ามไป 5.3 โดยเพิงทราบจากการนําเสนอ
ข้อมูลโครงการ จากผูส้ มั ภาษณ์ในวันนี)

99.5

0.5

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

เคยเข้าร่วม

79.9

7.1

33.7

1.0

ส่งเสริมอาชีพ
ขยะฝากธนาคาร
ด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจําปี หน่วยแพทย์เคลือนที
กิจกรรมต่างๆของชุมชน
ทํากิจกรรมกับวัด ทอดผ้าป่ าสามัคคี ทํานุบาํ รุงศาสนา ทอดกฐิ น กิจกรรมตามประเพณี
กิจกรรมทีโรงงานจัด เช่น เข้าร่วมประชุมฟั งความคิดเห็นเยียมชมโรงงาน
ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน เช่น ทาสีโรงเรียน มอบทุนการศึกษา
กิจกรรมงานประเพณี เช่น วันเด็ก ปี ใหม่ สงกรานต์ ทําบุญกลางบ้าน

18.4

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้า 31

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวาหากทางโครงการฯ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนยินดีเขารวมกิจกรรม รอยละ
96.4 รองลงมาไมยินดี รอยละ 3.6 สำหรับความตองการของชุมชนในการใหโครงการฯสนับสนุน/สงเสริมกิจกรรม พบวา
ผูใหสัมภาษณสวนใหญตองการใหทางโครงการฯ สงเสริมกิจกรรม รอยละ 99.2 ซึ่งสวนใหญ 3 อันดับแรก ตองการให
สนับสนุนดานการศึกษา เชน ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณการศึกษา รอยละ 17.7 รองลงมาตองการให
สนับสนุนดานสุขภาพอนามัยของชุมชน รอยละ 17.5 และตองการใหสนับสนุนดานศาสนา และวัฒนธรรม เชน ทำนุบำรุง
ศาสนา รอยละ 16.7 ตามลำดับ สวนผูใหสัมภาษณที่ไมตองการใหทางโครงการฯ สงเสริมกิจกรรมมีเพียง รอยละ 0.8 โดย
มีรายละเอียดดังรูปที่ 14

รูปที 13 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทมีี ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ

ไม่เคย

20.1

20.4

7.1

8.2 4.1

เมื่อสอบถามถึงการเขารวมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวาไมเคยเขารวมกิจกรรมกับ
โครงการฯ รอยละ 79.9 รองลงมา เคยเขารวมกิจกรรม รอยละ 20.1 โดยผูใหสัมภาษณที่ระบุวาไมเคยเขารวม เนื่องจากไม
ทราบรายละเอียด ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารกิจกรรม ไมมีการแจงใหทราบ สวนผูใหสัมภาษณที่ระบุวาเคยเขารวมกิจกรรม
เนื่องจากเคยเขารวมตรวจสุขภาพประจำปของโรงงาน กิจกรรมทางศาสนาและวันเด็กที่โครงการทำรวมกับชุมชน และเคยเขา
รวมประชุมกับโครงการ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 13

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ต้องการ

17.5

ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิงแวดล้อม

สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์

สนับสนุนด้านกีฬา

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้า 32

 อันดับ 3 ปญหากลิ่นเห็นจากโครงการ พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 0.8 ซึ่งมี
ระดับของผลกระทบที่ไดรับทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 100.0

 อันดับ 2 ปญหาเขมา/ควัน พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ 1.8 ซึ่งมีระดับ
ของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับกลาง รอยละ 85.7

 อันดับ 1 ปญหาฝุนละออง พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 17.7 ซึ่งมีระดับของ
ผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.5

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการดำเนินงานของโครงการฯ
สำหรับปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดง
ในตารางที่ 11 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

6) ผลกระทบและทัศนคติตอการดำเนินงานของโครงการ

16.7

17.7

สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน

สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม

สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

สนับสนุนด้านการศึกษา

14.6

10.2

รูปที 14 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทมีี ต่อการสนับสนุนชุมชนโครงการ

ไม่ตอ้ งการ

99.2

0.8

12.8

10.6

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

นอย
35.3
0.0
0.0
50.0
14.3
0.0
0.0

ปานกลาง
51.5
100.0
0.0
50.0
85.7
100.0
100.0

มาก
13.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ระดับผลกระทบ (รอยละ)

1.8
1.0
0.5

0.5

0.0

98.2
99.0
99.5

99.5

0.0

ไมมี
มี
(รอยละ) (รอยละ)

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

1.ดานระบบทางเดินหายใจ
2 ดานผิวหนัง ผด ผื่น คัน
3.ดานมลพิษ
4.ดานความเครียด วิตกกังวล จากการ
ดำเนินโครงการ
5.อื่นๆ..

ผลกระทบ

50.0
0.0

0.0

ปานกลาง
85.7
75.0
100.0

50.0

นอย
14.3
25.0
0.0
0.0

0.0

มาก
0.0
0.0
0.0

ระดับผลกระทบ (รอยละ)

หน้า 33

ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน

 อันดับ 1 ปญหาดานระบบทางเดินหายใจ พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 1.8 ซึ่งมี
ระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 85.7
 อันดับ 2 ปญหาดานผิวหนัง ผด ผื่น คัน พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ
1.0 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับกลาง รอยละ 75.0
 อันดับ 3 ปญหาดานมลพิษและดานความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ พบวา
เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 0.5 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ ไดรับ โดยดานมลพิษอยูในระดับปานกลาง รอยละ
100.0 สวนดานดานความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการอยูในระดับนอยและปานกลาง รอยละ 50.0 สัดสวนที่
เทากัน

ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยในการดำเนินงานของโครงการฯ
สำหรับปญหาผลกระทบสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 12 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

17.7
0.5
0.0
0.5
1.8
0.3
0.8

มี
(รอยละ)

27.6
11.2
9.6
29.4
22.7
0.0

72.4
88.8
90.4
70.6
77.3
0.0

ไมมี
มี
(รอยละ) (รอยละ)

นอย
19.8
14.7
21.0
26.2
22.2
0.0

ปานกลาง
78.8
63.0
43.8
57.9
68.0
0.0

มาก
1.4
22.3
35.2
15.9
9.8
0.0

ระดับผลกระทบ (รอยละ)

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้า 34

ความพึงพอใจตอการดูแลสังคมที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 14 โดยสามารถสรุปไดดังนี้
 ดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบวา ผูใหสัมภาษณมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง รอยละ 63.3 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 34.4 พึงพอใจในระดับนอย รอยละ 1.6 พึงพอใจในระดับมาก
รอยละ 0.8 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.34)

ดานผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวาไมเคยไดรับผลกระทบ รอยละ
85.9 รองลงมาไดรับผลกระทบ รอยละ 14.1 สวนใหญไดรับผลกระทบดานฝุนละอองสีดำในบางชวงเวลา รอยละ 88.3
รองลงมากลิ่นเหม็น รอยละ 8.3 เมื่อไดรับผลกระทบผูใหสัมภาษณทั้งหมดไมไดแจงหนวยงานใด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

1.ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
2 ดานเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
3.ดานสรางงาน
4.ดานการคาขายและธุรกิจบริการดีขึ้น
5.ดานงบประมาณในการพัฒนาชุมชน
6.อื่นๆ..

ผลกระทบ

ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน

 อั น ดั บ 3 ด า นการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค พบว า เป น ผลประโยชนห รื อ ผลดี ท ี่ ไ ดรับ
ผลกระทบ รอยละ 72.4 ซึ่งมีระดับที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 78.8

 อันดับ 2 ดานเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น พบวา เปนผลประโยชนหรือผลดีที่ไดรับผลกระทบ
รองลงมา รอยละ 88.8 ซึ่งมีระดับที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับกลาง รอยละ 63.0

 อันดับ 1 ดานการสรางงาน พบวา เปนผลประโยชนหรือผลดีที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 90.4 ซึ่งมี
ระดับที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 43.8

82.3
95.5
100.0
99.5
98.2
99.7
99.2

ไมมี
(รอยละ)

1.ดานฝุนละออง
2 ดานเสียงดัง
3.น้ำเสีย
4.ของเสียจากกิจกรรมของโครงการ
5.เขมา/ควัน
6.สารเคมีรั่วไหล
7.อื่นๆ...กลิ่นเหม็นจากโครงการ

ผลกระทบ

ผลประโยชนหรือผลดีดานเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน
สำหรับปญหาผลประโยชนหรือผลดีดานเศรษฐกิจ -สังคมของชุมชน เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่
ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 13 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการดำเนินงานของโครงการฯมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของชุมชน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

1/

การแปลผลคาเฉลี่ย

63.8
54.7
51.0

57.0

65.1

1.0
1.3
1.0

2.3

2.6

1.00 - 1.50 = นอยที่สุด
1.51 - 2.50 = นอย

ปานกลาง
63.3

นอย
1.6

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ:

นอยที่สุด
7. ด  า น ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ใ น
0.0
กระบวนการผลิต
8. ดานสังคม
0.0
9. ดานสิ่งแวดลอม
0.0
10.ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ/
0.0
การมีสวนรวม
11.ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพของ
0.0
ประชาชน
12.การเปดเผยขอมูล
0.0

การดูแลสังคม

30.2

38.8

31.5
40.6
44.8

มาก
34.4

ระดับความพึงพอใจ

2.1

1.8

3.6
3.4
3.1

มากที่สุด
0.8

ตารางที่ 14 ความเห็นของผูใหสัมภาษณตอความพึงพอใจตอการดูแลสังคมของโครงการฯ

3.32

3.40

3.38
3.46
3.50

3.34

x

คาเฉลี่ย
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ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

แปลผล /1

 การเปดเผยขอมูล พบวา ผูใหสัมภาษณมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 65.1 รองลงมาพึง
พอใจในระดับมาก รอยละ 30.2 พึงพอใจในระดับนอย รอยละ 2.6 พึงพอใจในระดับมาก รอยละ 2.1 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลาง ( x = 3.32)

 ดานการดูแลสุขภาพของประชาชน พบวา ผูใหสัมภาษณมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
รอยละ 57.0 รองลงมาพึงพอใจในระดับ มาก รอยละ 38.8 พึงพอใจในระดับนอย รอยละ 2.3 พึงพอใจในระดับมากที่สุด
รอยละ 1.8 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.40)

กลาง รอยละ 51.0 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 44.8 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 3.1 พึงพอใจใน
ระดับนอย รอยละ 1.0 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.50)

 ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ/การมีสวนรวม พบวา ผูใหสัมภาษณมีความพึงพอใจในระดับปาน

 ดานสิ่งแวดลอม พบวา ผูใหสัมภาษณมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 54.7 รองลงมาพึง
พอใจในระดับมาก รอยละ 40.6 พึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 3.4 พึงพอใจในระดับนอย รอยละ 1.3 มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.46)

พอใจในระดับมาก รอยละ 31.5 พึงพอใจในระดับมาก รอยละ 3.6 พึงพอใจในระดับนอย รอยละ 1.0 มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.38)

 ดานสังคม พบวา ผูใหสัมภาษณมีความพึงพอใจในระดั บปานกลาง รอยละ 63.8 รองลงมาพึง

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

5.7

19.8

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ความคิดเห็นในภาพรวมตอการดำเนินงานของโครงการฯ ในป พ.ศ. 2562 พบวาผูใหสัมภาษณระบุวา มี
ผลประโยชนมากกวาผลเสีย รอยละ 76.6 รองลงมาไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 20.6 และระบุวา ผลเสียมากกวา
ผลประโยชน รอยละ 2.9 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 16

รูปที 15 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทมีี ต่อความเชือมันต่อระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและ
มาตรการป้ องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

ไม่มีความเชือมัน(เมือมีอบุ ตั ิเหตุไม่สามารถควบคุมได้)

เชือมันพอสมควร (หากมีอบุ ตั ิเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทนั )

เชือมันสูง

70.6

3.9

7) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นตอโครงการฯ
ในดานความเชื่อมั่นตอระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันผลกระทบดานตางๆของ
โครงการฯ พบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญ ระบุวาเชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถแกไขหรือควบคุมไดทัน)
รอยละ 70.6 รองลงมาเชื่อมั่นสูง รอยละ 19.8 ไมทราบไมแนใจ รอยละ 5.7 และไมมีความเชื่อมั่น (เมื่อมีอุบัติเหตุไม
สามารถควบคุมได) รอยละ 3.9 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 15

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมตอความพึงพอใจของโครงการฯ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง รอยละ 57.0 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 39.1 มีความพึงพอใจในระดับนอย
ร อยละ 1.6 พึ งพอใจในระดั บน อยที ่ สุ ด ร อยละ 1.0 พึ งพอใจในระดั บมาก ร อยละ 0.8 และไม แสดงความคิ ดเห็น
รอยละ 0.5

2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = มาก
4.51 – 5.00 = มากที่สุด
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

76.6

ไม่แสดงความคิดเห็น

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

สำหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเปนประเด็นสำคัญไดดังนี้
- อยากใหโครงการดูแลดานสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีเสมอ
- อยากใหมีการจัดใหมีการสงเสริมสุขภาพใหแกคนในชุมชน
- อยากใหโครงการเขามามีสวนรวมกับชุมชนมากกวานี้

รูปที 16 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทมีี ต่อภาพรวมในการดําเนินงานของโครงการฯ

ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์

20.6

ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย

2.9
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รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ดานขอมูลปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระบุวาในรอบปที่ผานมา
จนถึงปจจุบันประชาชนในพื้นที่ไมมีการเจ็บปวย รอยละ 83.3 รองลงมาเคยเจ็บปวย รอยละ 16.7 โดยผูที่เจ็บปวยเปนโรค
ระบบทางเดินหายใจ กลามเนื้อหัวใจ โรคระบาดตามฤดู โรคประจำตัว ไขหวัด ภูมิแพโดย เมื่อเจ็บปวยสวนใหญเขารับการรักษา

การกำจัดน้ำเสียในชุมชน พบวา การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งของชุมชน สวนใหญระบายลงดิน/ที่โลงขางบาน
รอยละ 45.0 รองลงมาคือระบายลงทอระบายน้ำเทศบาล/อบต. รอยละ 35.0 และระบายลงบอบำบัดน้ำเสียเบื้องตน
ภายในบาน รอยละ 15.0

ดานสาธารณูปโภคภายในชุมชน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวา แหลงน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) สวนใหญซื้อน้ำ
ดื่มบรรจุขวด/ถังมาบริโภค รอยละ 47.8 รองลงมาใชน้ำประปา และน้ำบาดาล รอยละ 21.7 ในสัดสวนที่เทากัน และใชน้ำฝน
รอยละ 8.7 สวนแหลงน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ลาง น้ำใช) พบวา สวนใหญใชน้ำประปา รอยละ 54.2 รองลงมาใชน้ำบอ
บาดาล รอยละ 33.3 สำหรับแหลงน้ำเพื่อการเกษตร พบวา ชุมชนสวนใหญใชน้ำจากแมน้ำลำคลอง และน้ำประปา รอยละ
25.0 ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมาใชน้ำฝน และน้ำบาดาล รอยละ 17.9 ในสัดสวนที่เทากัน ดานการกำจัดขยะ/มูลฝอยใน
ชุมชนสวนใหญจะรวบรวมแลวนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. รอยละ 73.9 รองลงมากองแลวเผา รอยละ 21.7 และสง
ศูนยกำจัด ในกรณีที่เปนขยะติดเชื้อ รอยละ 4.3

2) ขอมูลดานสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภคของหนวยงาน

เมื่อสัมภาษณถึงภูมิลำเนาเดิม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยายมาจากที่อื่น รอยละ 72.2 รองลงมาอยู
ที่นี่ตั้งแตเกิด รอยละ 27.8 ในสวนที่ยายมาจากที่อื่นซึ่งสวนใหญยายมาจากภาคกลาง รอยละ 53.8 รองลงมายายมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 53.8 ระยะเวลาที่ยายมาสวนใหญระบุวายายมามากกวา 20 ปขึ้นไป รอยละ 46.2 รองลงมา คือ
ระหวาง16-20 ป รอยละ 30.8 และระหวาง 1-5 ป รอยละ 23.1

ผู  ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศชาย ร อ ยละ 66.7 และเป น เพศหญิ ง ร อ ยละ 33.3
ซึ่งมีอายุอยูระหวาง 41-50 ป รอยละ 50 รองลงมามีอายุ 51-60 ป รอยละ 27.8 และอายุมากกวา 60 ป (เจาอาวาส จำนวน
4 รูป) รอยละ 22.2 การนับถือศาสนาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ดานการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 38.9 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 33.3 และ
ระดับนักธรรมเอก (พระสงฆ) รอยละ 27.8 สวนใหญผูตอบเปนผูอำนวยการ/รองผูอำนวยการ รอยละ 50 รองลงมาเปนเจา
อาวาส ร อยละ 27.8 นั กวิ ช าการสาธารณสุ ข ร อยละ 11.1 ส ว นใหญ ม ี ระยะการดำรงดำแหน ง มากกว า 20 ป
รอยละ 44.4 รองลงมาคือระหวาง 6-10 ป รอยละ 22.2 ระหวาง 1-5 ป และ 11-15 ป รอยละ 11.1 ในสัดสวนที่เทากัน

1) ขอมูลทั่วไป

จากการสำรวจความคิ ดเห็ น ของกลุ  มหน วยงานในพื ้ นที ่ รั ศมี 3 กิ โลเมตรรอบที ่ ต ั ้ งโครงการ ทั ้ งหมดจำนวน
18 ตัวอยาง (แสดงรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังตารางที่ 1) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถ
สรุปรายละเอียดของผลการศึกษาไดดังนี้

(3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุมหนวยงาน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562
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 อันดับ 3 การจราจร/อุบัติเหตุ พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 50.0 ซึ่งมีระดับของ
ผลกระทบสวนใหญอยูในระดับ นอย และปานกลาง รอยละ 44.4 ในสัดสวนที่เทากัน โดยสาเหตุของผลกระทบทั้งหมดระบุ
วาเกิดจากการจราจร รอยละ 100.0

 อันดับ 2 กลิ่นเหม็น พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ 55.6 ซึ่งมีระดับของ
ผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.0 โดยสาเหตุของผลกระทบสวนใหญระบุวาเกิดจากโรงงาน
รอยละ 60.0 รองลงมาคือ ไมสามารถระบุที่มาได รอยละ 40

 อันดับ 1 ฝุนละออง พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 66.7 ซึ่ง มีระดับของผลกระทบที่
ได รั บ ส ว นใหญ อยู  ในระดั บ ปานกลาง ร อยละ 58.3 โดยสาเหตุ ข องผลกระทบส วนใหญ ร ะบุ ว  าเกิ ด จาก การจราจร
รอยละ 42.9 รองลงมา ไมสามารถระบุที่มาได รอยละ 35.7 และโรงงาน รอยละ 21.4

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
สำหรับปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมในชุมชนที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่
15 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

3) สภาพแวดลอมในปจจุบัน
ผลจากการสัมภาษณถึงสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามระบุวาในระยะ 1 ป ที่ผานมา
สภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนที่อาศัยไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รอยละ 55.6 รองลงมาสภาพสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมเล็กนอย รอยละ 22.2 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปานกลางและเปลี่ยนแปลงมาก รอยละ 11.1 สวนผูที่ระบุวา
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงโดยสวนใหญ 3 อันดับแรก พบวา มีความเจริญมากขึ้น/พัฒนาขึ้น รอยละ 42.9 รองลงมาคือน้ำใน
แมน้ำไมมีคุณภาพ ขยะเพิ่มขึ้น รอยละ 28.6

ปญหาเกี่ยวกับการใชไฟฟา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับการใชไฟฟา รอยละ 77.8
มีเพียง รอยละ 22.2 ที่มีปญหาการใชไฟฟา โดยมีสาเหตุมาจากฝนตกทำใหไฟตก ไฟดับบอย สำหรับน้ำประปา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไมมีปญหาในการใชน้ำประปา รอยละ 83.3 รองลงมามีปญหาในการใชน้ำประปา รอยละ 16.7 โดย
มีสาเหตุมาจากน้ำไมไหลในบางชวง น้ำขุน มีตะกอน ดานน้ำเพื่อการเกษตรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาในชุมชนไม
มี ป  ญ หาเกี ่ ย วกั บ น้ ำ เพื ่ อ การเกษตรร อ ยละ 72.2 และมี ป  ญ หาช ว งหน า แล ง น้ ำ เพื ่ อ ทำเกษตรไม พ อใช
รอยละ 27.8 ดานการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาในชุมชนไมมีปญหาเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย รอยละ 83.3 รองลงมามีปญหา รอยละ 16.7 โดยมีปญหาในดานการคัดแยกขยะกอนทิ่งลง
ถัง

ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รอยละ 38.9 รองลงมารักษาที่โรงพยาบาลแกงคอย รอยละ 33.3 และโรงพยาบาล
สรบุรี รอยละ 11.1

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

11.1
5.6
11.1
33.3
50.0

88.9
94.4
88.9
66.7
50.0

5. น้ำเสีย
6. น้ำทวมขัง
7. ดินเสื่อมคุณภาพ
8. ถนนชํารุด/การ
คมนาคมไมสะดวก
9. การจราจร/อุบัติเหตุ

44.4

50.0
100.0
50.0
66.7

75.0

40.0

30.0

0.0

33.3

44.4

50.0
0.0
50.0
0.0

25.0

60.0

60.0

75.0

58.3

11.1

0.0
0.0
0.0
33.3

0.0

0.0

10.0

25.0

8.3

- การจราจร (100.0%)

- ไมสามารถระบุที่มาได(100.0%)
- ฝนตก (100.0%)
- ไมสามารถระบุที่มาได (100.0%)
- จราจร (100.0%)

- โรงงาน (21.4%)
- การจราจร (42.9%)
- ไมสามารถระบุที่มาได (35.7%)
- โรงงาน (25.0%)
- ไมสามารถระบุที่มาได (75.0%)
- โรงงาน (60.0%)
- ไมสามารถระบุที่มาได (40.0%)- โรงงาน (33.3%)
- การจราจร (50.0%)
- ไมสามารถระบุที่มาได (16.7%)- ขยะครัวเรือนในชุมชน (50.0%)
- ลอยมาตามน้ำ (25.0%)
- ไมสามารถระบุที่มาได (25.0%)-

สาเหตุของผลกระทบ
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 อั น ดั บ 2 การพนั น การว า งงานตกงาน และป ญหาชุ มชนแออั ด พบวา เปนปญหาที่ไดรับ
ผลกระทบรองลงมา รอยละ 27.8 ในสัดสวนที่เทากัน ซึ่งการพนัน มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปาน

 อันดับ 1 การลักขโมย ยาเสพติด การอพยพยายแรงงาน/แรงงานตางถิ่น และปญหาประชากร
แฝง พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 38.9 ซึ่งการลักขโมยมีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับ
นอย รอยละ 85.7 ยาเสพติด มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 57.1 การอพยพยาย
แรงงาน/แรงงานตางถิ่น มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 42.9 และปญหาประชากร
แฝง มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 42.9

ผลกระทบดานสังคม
สำหรับปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสังคมในชุมชนที่ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 16
โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

22.2

27.8

77.8

72.2

3. เสียงดัง

55.6

22.2

66.7

4. ขยะมูลฝอย

44.4

77.8

1.2. ควัน/ เขมา
2. กลิ่นเหม็น

33.3

ไมมี
มี
ระดับผลกระทบ (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) นอย ปานกลาง มาก

1. มลพิษทางอากาศ
1.1 ฝุนละออง

ผลกระทบ

ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของหนวยงานตอปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ไมมี
(รอยละ)
61.1
77.8
61.1
72.2
61.1
72.2
83.3
72.2
61.1
83.3

มี
(รอยละ)
38.9
22.2
38.9
27.8
38.9
27.8
16.7
27.8
38.9
16.7

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
นอย
ปานกลาง
มาก
85.7
14.3
0.0
100.0
0.0
0.0
42.9
57.1
0.0
60.0
40.0
0.0
28.6
42.9
28.6
60.0
40.0
0.0
33.3
66.7
0.0
40.0
20.0
40.0
28.6
42.9
28.6
100.0
0.0
0.0
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5) การรับทราบขอมูล/ขาวสาร และการมีสวนรวมกิจกรรมของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการทำเหมืองแรชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ของ
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด(มหาชน) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบ/รูจักโครงการ รอยละ 72.2 และไม
ทราบ/ไมรูจัก รอยละ 27.8 สวนผูที่ระบุวาทราบโดย 3 อันดับแรก ทราบจากเจาหนาที่โครงการ และไดรวมกิจกรรมกับ
ทางโครงการ รอยละ 26.3 ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมาคือทราบจากผูนำชุมชน/อบต. รอยละ 15.8 โดยมีรายละเอียดดัง
รูปที่ 17

4) ลักษณะความสัมพันธระหวางคนในหมูบานหรือในชุมชนโดยทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาประชาชนใหความรวมมือกับชุมชนเปนอยางดี รอยละ 56.0 รองลงมามี
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนบาน รอยละ 40.0 และมีความสัมพันธหางๆ รอยละ 4.0 สวนภาพรวมความรูสึกกับหมูบาน
หรือชุมชนในพื้นที่ในปจจุบัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาเปนชุมชนที่นาอยู รอยละ 94.4 และมีเพียงรอยละ 5.6 ที่
คิดวาเปนชุมชนที่ไมนาอยูอาศัย

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

1.การลักขโมย
2 การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน
3.ยาเสพติด
4.การพนัน/มั่วสุม
5.การอพยพยายแรงงาน/แรงงานตางถิน่
6.การวางงาน/ตกงาน
7.ปญหาอาชญากรรม
8.ปญหาชุมชนแออัด
9.ปญหาประชากรแฝง
10.ระบบบริการสาธารณูปโภคไมทั่วถึง

ผลกระทบ

ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของหนวยงานตอปญหาความเดือดรอน/ความรำคาญดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน

 อันดับ 3 การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 22.2 มี
ระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 100.0

กลาง รอยละ 40.0 การวางงาน/ตกงาน มีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 40.0 และ
ป ญ หาชุ ม ชนแออั ด มี ร ะดั บ ของผลกระทบที ่ ไ ด ร ั บ ส ว นใหญ อ ยู  ใ นระดั บ นอย และปานกลาง ร อ ยละ 4 0.0
ในสัดสวนที่เทากัน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ทราบ/รูจ้ กั

อืนๆ โปรดระบุ.....หาข้อมูล/พอเห็นโรงงาน

ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ

เจ้าหน้าทีของทางโครงการฯ

เคยเข้าร่วมประชุมกับทางโครงการฯ

จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ

0.0

จากหนังสือพิมพ์

26.3

7.9

ผูน้ าํ ชุมชน/อบต.

21.1

15.8

ต้องการทราบ เรือง

50.0

ผลกระทบด้านสังคม
อืนๆ ระบุ....ช่วยเหลือโรงเรียนในชุมชน

ผลกระทบด้านสุขภาพ

ประโยชน์ของโครงการ
ผลกระทบด้านสิงแวดล้อม

มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ

11.9

21.4

การมีสว่ นร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน

11.9

7.1

กิจกรรม/ขันตอนการผลิต

16.7

16.7

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้า 42

เมื่อสอบถามถึงการเขารวมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาไมเคยเขารวม
กิจกรรมกับโครงการฯ รอยละ 56.3 และเคยเขารวมกิจกรรมกับโครงการ รอยละ 43.8 โดยผูที่เคยเขารวมไดรับเชิญใหเขา
รวมประชุม รอยละ 37.5 และกิจกรรมชุมชนที่ทางโครงการสนับสนุนในชุมชน รอยละ 62.5 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 19

รูปที 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ

ไม่ตอ้ งการทราบ

50.0

11.9

2.4

สำหรับขอมูลการประชาสัมพันธขาวสารของโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมตองการ
และตองการทราบขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับโรงฟาฯ รอยละ 50.0 ในสัดสวนที่เทากัน ทั้งนี้ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถาม
ตองการใหมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติมโดย 3 อันดับแรก ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบดานสุขภาพ รอยละ 16.7 ในสัดสวนที่เทากัน โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 18

รูปที 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อการรับทราบข้อมูลของโครงการฯ

ไม่ทราบ/ไม่รูจ้ กั

72.2

27.8

26.3

2.6

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ไม่เคย

เคยเข้าร่วม

56.3

กิจกรรมชุมชนทีทางโครงการร่วมสนับสนุนในชุมชน, ตรวจสุขภาพ

ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุม

62.5

37.5

ต้องการ

16.1

16.1

12.5

14.3

ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิงแวดล้อม

สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์

สนับสนุนด้านกีฬา

สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน

สนับสนุนด้านศาสนา

สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

สนับสนุนด้านการศึกษา

10.7

17.9

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการดำเนินงานของโครงการฯ
สำหรั บ ป ญ หาผลกระทบด า นสิ ่ ง แวดล อ มที ่ เ กิ ด จากการดำเนิ น งานของโครงการที ่ ไ ด ร ั บ ในป จ จุ บั น
ดังแสดงในตารางที่ 16 โดยสามารถสรุปปญหาได ดังนี้

8) ผลกระทบและทัศนคติตอการดำเนินงานของโครงการ

รูปที 20 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อความต้องการของชุมชนในการให้โครงการ
สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

ไม่ตอ้ งการ

81.3

18.8

12.5

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุวาหากทางโครงการฯ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนยินดีเขารวมกิจกรรม
สำหรับความตองการของชุมชนในการใหโครงการฯสนับสนุน/สงเสริมกิจกรรม พบวา สวนใหญ ตองการใหทางโครงการฯ
สงเสริมกิจกรรม รอยละ 81.3 และไมตองการ รอยละ 18.8 โดยผูตอบแบบสอบถามที่ตองการใหทางโครงการฯ สงเสริม
กิจกรรมสวนใหญ 3 อันดับแรกตองการใหดูแลและจัดการปญหามลพิษสิ่งแวดลอม รอยละ 17.9 รองลงมาสันบสนุนดาน
การศึกษา และสนับสนุนดานคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน รอยละ 16.1 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 20

รูปที 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ

43.8

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ไมมี
(รอยละ)
20.0
86.7
93.3
100.0
100.0
100.0
93.3

มี
(รอยละ)
80.0
13.3
6.7
0.0
0.0
0.0
6.7

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
นอย
ปานกลาง
มาก
83.3
16.7
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0

ไมมี
มี
(รอยละ) (รอยละ)
71.4
28.6
71.4
28.6
85.7
14.3
92.9
7.1

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

1.ดานระบบทางเดินหายใจ
2 ดานผิวหนัง ผด ผื่น คัน
3.ดานมลพิษ
4.ดานความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ

ผลกระทบ
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ระดับผลกระทบ (รอยละ)
นอย ปานกลาง มาก
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0

ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน

สำหรับปญหาผลกระทบสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่ไดรับในปจจุบัน พบวา
ปญหาดานระบบทางเดินหายใจและดานผิวหนัง ผด ผื่น คัน เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด รอยละ 28.6 ซึ่ง มี
ระดับของผลกระทบที่ไดรับอยูในระดับนอย รอยละ 100.0 ดังแสดงในตารางที่ 17

ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยในการดำเนินงานของโครงการฯ

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

1.ดานฝุนละออง
2 ดานเสียงดัง
3.น้ำเสีย
4.ของเสียจากกิจกรรมของโครงการ
5.เขมา/ควัน
6.สารเคมีรั่วไหล
7.อื่นๆ...สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบ

ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของชุมชน

 อันดับ 3 น้ำเสีย และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบรองลงมา
รอยละ 6.7 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 100.0

 อันดับ 2 เสียงดัง พบวา เปนปญหาที่ไดรับผลกระทบรองลงมา รอยละ 13.3 ซึ่ง มีระดับของ
ผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 100.0

 อันดับ 1 ปญหาฝุนละออง พบวา เปนปญหาที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 80.0 ซึ่งมีระดับของ
ผลกระทบที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
นอย ปานกลาง
มาก
12.5
75.0
12.5
25.0
62.5
12.5
20.0
60.0
20.0
25.0
50.0
25.0
10.0
60.0
30.0

การแปลผลคาเฉลี่ย
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จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
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 ดานสิ่งแวดลอม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 50.0 รองลงมาพึง
พอใจในระดับปานกลาง และมากที่สุด รอยละ 25.0 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.00)

9) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นตอโครงการฯ

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมตอความพึงพอใจของโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
พึงพอใจในระดับมาก และมากที่สุด รอยละ 33.3 ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ
27.8 และไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 5.6

1/

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย แปลผล /1
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด x
0.0
0.0
31.3
37.5 31.3
4.00
มาก
0.0
0.0
31.3
50.0 18.8
3.88
มาก
0.0
0.0
25.0
50.0 25.0
4.00
มาก
0.0
0.0
18.8
50.0 31.3
4.13
มาก
0.0
0.0
31.3
37.5 31.3
4.00
มาก
0.0
6.3
31.3
31.3 31.3
3.88
มาก

1.00 - 1.50 = นอยที่สุด
1.51 - 2.50 = นอย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = มาก
4.51 – 5.00 = มากที่สุด
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

หมายเหตุ:

13.ดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
14.ดานสังคม
15.ดานสิ่งแวดลอม
16.ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ/ การมีสวนรวม
17.ดานการดูแลสุขภาพของประชาชน
18.การเปดเผยขอมูล

การดูแลสังคม

ในดานความเชื่อมั่นตอระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันผลกระทบดานตางๆของ
โครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระบุวาเชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถแกไขหรือควบคุม
ไดทัน) รอยละ 66.7 รองลงมาเชื่อมั่นสูง และไมทราบ/ไมแนใจ รอยละ 16.7 ในสัดสวนที่เทากัน โดยมี รายละเอียดดัง
รูปที่ 21

 ดานสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 50.0 รองลงมาพึง
พอใจในระดับปานกลาง รอยละ 31.3 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.88)

มาก รอยละ 37.5 รองลงมาพึงพอใจในระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด รอยละ 31.3 ในสัดสวนที่เทากัน มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.00)

 ดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

ความพึงพอใจตอการดูแลสังคมที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 19 โดยสามารถสรุปไดดังนี้

ปูนซีเมนตนคร จำกัด (มหาชน) แตอยางใด รอยละ 94.4 มีเพียงรรอยละ 5.6 ที่เคยไดรับผลกระทบดานฝุนละออง

ผลกระทบจากการดำเนินการงานทำเหมืองแรชนิด หินปูนและหินดินดาน เพื่ออตสาหกรรมปูนซี เมนต ของบริ ษั ท

ดานผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาไมเคยไดรับ

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด, 2562

1.ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
2 ดานเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
3.ดานสรางงาน
4.ดานการคาขายและธุรกิจบริการดีขึ้น
5.ดานงบประมาณในการพัฒนาชุมชน

ไมมี
มี
(รอยละ) (รอยละ)
42.9
57.1
42.9
57.1
28.6
71.4
42.9
57.1
28.6
71.4

ตารางที่ 19 ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอความพึงพอใจตอการดูแลสังคมของโครงการฯ

ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของหนวยงานตอการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของชุมชน

ผลกระทบ

 การเปดเผยขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มากและมากที่สุด
รอยละ 31.3 ในสัดสวนที่เทากัน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.88)

 ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ/การมีสวนรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
มาก รอยละ 50.0 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 31.3 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 12.5 มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.13)
 ดานการดูแลสุขภาพของประชาชน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
รอยละ 37.5 รองลงมาพึงพอใจในระดับปานกลาง และมากที่สุด รอยละ 31.3 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x
= 4.00)

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

 อันดับ 2 ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดานเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นและดานการ
ค า ขายและธุ ร กิ จ บริ ก ารดี ข ึ ้ น พบว า เป น ผลประโยชน ห รื อ ผลดี ท ี ่ ไ ด ร ั บ ผลกระทบรองลงมา ร อ ยละ 57.1
ซึ่งมีระดับที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับกลาง รอยละ 75.0 62.5 และ 50.0 ตามลำดับ

 อันดับ 1 ดานการสรางงาน และดานงบประมาณในการพัฒนาชุมชน พบวา เปนผลประโยชน
หรือผลดีที่ไดรับมากที่สุด รอยละ 71.4 ซึ่งมีระดับที่ไดรับสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.0

สำหรับปญหาผลประโยชนหรือผลดีดานเศรษฐกิจ -สังคมของชุมชน เกิดจากการดำเนินงานของโครงการที่
ไดรับในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 18 โดยสามารถสรุปปญหาได 3 อันดับแรก ดังนี้

ผลประโยชนหรือผลดีดานเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

66.7

16.7

ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์

5.6

ไม่แสดงความคิดเห็น

50.0

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

- อยากใหโครงการดูแลและรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรการสิ่งแวดลอม

สำหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเปนประเด็นสำคัญไดดังนี้

รูปที 22 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อภาพรวมในการดําเนินงานของโครงการฯ

ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย

44.4

หน้า 47

ความคิดเห็นในภาพรวมตอการดำเนินงานของโครงการฯ ในป พ.ศ. 2562 พบวาผูตอบแบบสอบถาม รอย
ละ 50.0 ระบุวามีผลประโยชนมากกวาผลเสีย รองลงมาไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 44.4 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 22

รูปที 21 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อความเชือมันต่อระบบการจัดการด้าน
สิงแวดล้อมและมาตรการป้ องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

เชือมันพอสมควร(หากมีอบุ ตั ิเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทนั )

เชือมันสูง

16.7

รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการทําเหมืองแร่ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ.2562

