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4 ขอเสนอแนะที่ไดจากผูเขารวมฝกอบรม  
ขอเสนอแนะที่ไดจากผูเขารวมฝกอบรม เปนผลจากการประชุมกลุมยอย ในหัวขอที่ 17 และจากแบบสอบถาม 

2 ชุด ที่ทางคณะผูศึกษาแจกให กับผูเขารวมฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม  

4.1 สรุปผลการประชุมกลุมยอย ในหัวขอท่ี 17 
ในการประชุมกลุมยอย จําแบงผูเขารวมฝกอบรมออกเปน 2 กลุม ไดแก ทส.จ. 

ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ. 6 และ ทส.จ. ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ. 8 โดยผูเขารวมฝกอบรม 
จะรวมกันหารือในหัวขอที่ 15 และ หัวขอที่ 16 (แบบฝกปฏิบัติการที่ 2-1 และ 2-2) ที่นําเสนอในวันที่ 3   

4.1.1 สวนที่ 1 ขอเสนอแนะที่มีตอคูมือ PEQMP-KPI 

คูมือ ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 6 (นนทบุรี) ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 8 (ราชบุร)ี 
สวนที่ 2 
1) ขอมูลพื้นฐาน 
ของจังหวัด 

-  ควรทําการคาดการณจํานวนประชากร 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในอนาคตดังเชนทีค่ณะศึกษาไดเสนอไว 

-  เห็นดวยกับกลุมที่แลว 

2) สถานการณทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของจังหวัด 

-  เห็นดวยวาควรเพิ่มบทวิเคราะห 
สถานการณและปญหาแยกตามรายสาขา 
แตปญหาที่พบคือ 
ยังไมมีขอมูลเชิงพืน้ที่ที่ชัดเจน 
และครบถวน 
ซึ่งหากนํามาใชอาจทําใหผลการวิเคราะห 
คลาดเคลื่อนได  

-  ควรมีการระบุแหลงที่มาของขอมูลตาง ๆ ที่อางอิงไว 
ในแผนปฏิบัติการฯ เพราะผูปฏิบัติงานบางคน 
อาจไมทราบวาจะหาขอมูลรายทรัพยากรไดจาก 
แหลงใดบาง โดยเฉพาะขอมูลดานทรัพยากรสัตวปา 
และความหลากหลายทางชีวภาพ  

-  ปจจุบันยังไมมีฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอมในบางสาขา เชน ฐานขอมูลดานไฟปา 
และตําแหนงของหมูบานที่ทําการเกษตรบนพื้นที่สูง  
ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดดินถลม เปนตน 

-  คณะศึกษา ควรระบุแหลงที่มาของขอมูล ที่นํามาใชใน 
การศึกษาโครงการนี้ เพื่อเปนประโยชนในการอางอิง  

-  เนื่องจากขอจํากัดดานบุคลากร และขีดความสามารถ 
ของบุคลากรที่มีอยูใน ทส.จ. 
จึงเปนการยากที่จะทําการ 
วิเคราะหสถานการณและปญหาแยกตามรายสาขาได 
ทั้งนี้ สสภ. ควรใหการสนับสนุน 
ทส.จ.ในเร่ืองดังกลาว 

-  เห็นดวยใหเพิม่ชอง “มาตรการที่ควรดําเนินการ” 
ไวในตารางที่ 20 ของคูมือ 

-  เมื่อโครงการสิ้นสุด สผ. ควรเผยแพรแผนปฏิบัติการฯ  
ของทั้ง 2 จังหวัดตนแบบ ใหกับ ทส.จ. อื่น ๆ ใชเปน 
แนวทาง โดยอาจเผยแพรในรูปแบบของแผนซีดี 
หรือบนเว็บไซด  
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คูมือ ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 6 (นนทบุรี) ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 8 (ราชบุร)ี 
3) การวิเคราะหสภาพ 
ปญหา และผลกระทบ    
จากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม 

-  ไมมีความเห็น -  เนื่องจากการจัดทําแผนภูมิวิสัยทัศน ที่เสนอโดยคณะ 
ศึกษานั้น ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนํา 
และตองใชเวลาในการดําเนินการพอสมควร ดังนั้น 
จึงเสนอใหนํายุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมที่บรรจุไว 
ภายใตยุทธศาสตรของจังหวัด 
มาใชเปนแนวทางในการ 
วางแผนบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของจังหวัด  

4) การจัดลําดับความสําคัญ 
ของปญหา 

-  เห็นดวย วาควรคัดเลือกเฉพาะปญหาที่ควร 
ดําเนินการภายในปเปาหมายของแผน 
(พ.ศ. 2551-2554) 
เพราะงบประมาณมีจํากัด 

-  ในการจัดลําดับความสําคัญของปญหานั้น  
ควรแยกหัวขอเปนดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

-  เห็นดวย วาควรมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
เพื่อใหทราบถึงสถานการณและปญหาที่แทจริง ทั้งนี้ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการสํารวจ 
ขอมูลเปนระยะ ๆ เชน 4 ป/คร้ัง โดยอาจจางนักศึกษา 
ในพื้นที่ใหดําเนินการสํารวจ  

5) SWOT Analysis -  ไมมีความเห็น -  มีหลายคนที่ยังไมทราบวาจะนําขอมูลที่ไดจากการทํา 
SWOT analysis มาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ไดอยางไรบาง  

6) แนวทางการปองกันและ 
แกไขปญหา 

-  ไมมีความเห็น -  เห็นดวย วาควรนําเสนอเฉพาะปญหาที่ไดรับการจัด 
ลําดับความสําคัญไวในหัวขอที่ 4)  

-  ควรมีแผนบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอมรายสาขา ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานในระดับ 
กรมที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหทาง 
จังหวัด ไดเขารวมในกระบวนการจัดทําแผนดวย   
เนื่องจากเปนผูที่ทราบถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที ่
และเมื่อจัดทําแผนแลวเสร็จ 
ก็ควรเผยแพรขอมลูใหทาง จังหวัดดวย   

สวนที่ 3 
รายละเอียดของ 
แผนปฏิบัติการฯ 

-  เห็นดวย วานําการออกแบบโครงการใน 
รูปแบบของตารางเมทริกซ (PDM) มาใช 
เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของโครงการได 
ชัดเจนยิ่งขึ้น แตเนื่องจากเปนวิธีการที่ใหม 
จึงควรจัดการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน  
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชกับงานไ
ด อยางถูกตองและเหมาะสม  

-  เห็นดวยกับกลุมที่แลว 
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  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเขารวมฝกอบรม 

• ในการวิเคราะหสถานการณและปญหาของจังหวัดนั้น ควรเปนการระดมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รายสาขา เพื่อใหผลการ วิเคราะหมีความถูกตองและนาเชื่อถือ แตปญหาที่พบคือ เจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของโดยตรงไมใหความสนใจในการเขารวมประชุม หารือในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
หรือบางกรณีแมจะเขารวมประชุม แตก็ไมไดแสดงความคิดเห็นใด ๆ   

• ในการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการฯนั้น บอยครั้งที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มอบหมาย 
ใหเจาหนาที่ที่ไมมีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรงมาเขารวมประชุมแทน ทําใหไมไดรับทราบขอมูลที่แทจริง 

• บุคลากรของ ทส.จ. ยังขาดทักษะในการคิดแบบรวบยอด จึงทําใหไมทราบวาจะจัดกลุมโครงการตาง ๆ 
ใหอยูภายใต แผนงานที่เกี่ยวของไดอยางไร ซึ่งการพัฒนาทักษะดังกลาวตองใชเวลาในการศึกษา 
และทําความเขาใจพอสมควร  

• ความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดใด ๆ ก็ตาม บางครั้งขึ้นอยูกับ 
แนวคิดและทัศนคติของผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ ดวย ในบางกรณีทาง อปท. อาจไปหารือกับผูวาฯ 
โดยตรงเพื่อดําเนินโครงการเรงดวนที่ไมไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งหากผูวาฯ เห็นชอบ 
สวนราชการที่เกี่ยวของก็ตองรับไปดําเนินการ ไมวาโครงการนั้นจะบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการฯ 
หรือไมก็ตาม 

 

4.1.2 สวนที่ 2 ขอเสนอแนะในการคัดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการมีสวนรวมของประชาชน 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระบวนการ ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 6 (นนทบุรี) ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 8 (ราชบุร)ี 
แตงตั้งคณะกรรมการ     
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

-  ไมมีความเห็น -  ปญหาที่พบ คือ แมจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
ทําหนาที่ดังกลาว แตผูแทนที่แตละหนวยงาน สงมาเขา
รวมประชุมนั้น ไมไดมีหนาที่รับผิดชอบ โดยตรง จึงทํา
ใหไมไดขอมูลที่ถูกตองและชัดเจน และผูแทนเหลานี้ 
มักจะไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในที่ประชุม ภารกิจ
สวนใหญจึงตกอยูที่ ทส.จ.  

-  เพื่อแกปญหาขางตน จึงควรเพิ่มจํานวนในการเชิญ 
ผูแทนของแตละหนวยงานใหมาเขารวมประชุม 
มากกวา 1 คน/หนวยงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดรับ
ขอมูลและความคิดเห็นจากคนเหลานี้ใหมากขึ้น  

การรวบรวมขอมูลดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

-  อาจนําขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่จัดทํา
โดยกรมการพัฒนาชุมชน มาพิจารณา ประกอบ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ดวย  เพราะตัวชี้วัด
บางตัวอาจชี้ใหเห็นถึงสภาพ ปญหาดาน

-  ไมมีความเห็น 
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กระบวนการ ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 6 (นนทบุรี) ทส.จ. ท่ีอยูภายใต สสภ. 8 (ราชบุร)ี 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได  

    ตัวอยางของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ไดแก 
   ลําดับที ่15 – ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม  

 และบริโภคเพียงพอตลอดป 
   ลําดับที ่16 – ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 
   ลําดับที ่17 – ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปน  

 ระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

   ลําดับที ่18 – ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

การสํารวจความคิดเห็น  
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

-  เนื่องจากผลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็น อาจ
แตกตางกันไปในแตละกลุมเปาหมาย เชน 
ปญหาซึ่งทาง อปท. เห็นวามีความรุนแรง และ 
ควรไดรับการแกไขเปนอันดับแรก อาจไมใช 
ปญหาเดียวกับที่ประชาชนในพื้นที่ตองการ ให
แกไข เนื่องจากประชาชนมักมองเฉพาะ ปญหา
ที่ตนเองสนใจเทานัน้ ดวยเหตุนี้ กอนที่จะเริ่ม
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ควรมีการ เปดเวที
อภิปราย เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกฝายได
รับทราบขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ 
การคัดเลือกผูมีสวนไดสวนเสีย ก็มสีวนสําคัญ
ในการผลักดันใหเกิดกระบวน การมีสวนรวม 
ทั้งนี้ควรประสาน อปท. ในพื้นที่ใหเปนผู
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพือ่ใหเขารวมใน
กระบวนการดังกลาว  

-  รัฐบาลควรสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 
สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยอาจ
พิจารณาใหมีการดําเนินการ 4 ป/คร้ัง  โดยวาจาง
นักศึกษาในพื้นที่เปนผูดําเนินการสํารวจ  

-  ควรมีการปรับเนื้อหาของแบบสอบถามใหสอดคลอง 
สภาพพื้นที่ และความตองการของผูใชงาน   

การเผยแพร 
รางแผนปฏิบัติการฯ 

-  ไมมีความเห็น -  กรณีที่มีเวลาและบุคลากรที่เพียงพอ ทาง ทส.จ. 
สามารถเผยแพรรางแผนปฏิบัติการฯ ใหประชาชน 
ไดรับทราบ โดยอาจติดประกาศตามสถานที่ราชการ 
หรือเผยแพรบนเว็บไซด  

-  ตองการใหทางคณะศึกษา แนะนําวามีหัวขอใดบาง  
ในรางแผนปฏิบัติการฯ ที่ควรเผยแพรใหประชาชน 
ไดรับทราบ   

จัดสัมมนาเพื่อรวบรวม  
ความคิดเห็นที่มีตอ 
รางแผนปฏิบัติการฯ 

-  ไมมีความเห็น -  ควรจัดสัมมนา 2 คร้ัง เพื่อนําเสนอรางแผนปฏิบัติการฯ 
ใหประชาชนไดรับทราบ ทั้งนี้ควรเชิญผูสื่อขาวทองถิ่น 
มารวมสัมมนาดวย เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ 
อีกทางหนึ่ง  

เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ  
ตอสาธารณชน  

-  ไมมีความเห็น -  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ  
ในรูปแบบของตัวหนังสือเคลื่อนไหวบนหนาจอ 
โทรทัศนผานชองรายการของสถานีโทรทัศนทองถิ่น 
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        ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเขารวมฝกอบรม 

• ขอคิดเห็นตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เชน ทส.จ. ควรลงพื้นที่ใหมากขึ้น หรือ
การจัดต้ังศูนยขอมูล ดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ ลวนแตนาสนใจและมีประโยชน แตในทางปฏิบัตินั้นมี
ขอจํากัดหลายประการ เนื่องจาก ทส.จ. ยังขาด ความพรอมในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะเรื่องของจํานวน
บุคลากร ซึ่งเปนเรื่องที่ทางกระทรวงตองพิจารณาปรับโครงสราง องคกรใหสอดคลองกับภารกิจที่
รับผิดชอบ 

• ควรมีการอบรมใหความรูแกผูบริหารระดับสูง ถึงความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1.3 สรุปผลการประชุมกลุมยอย  

ในภาพรวมพบวา ผูเขารวมฝกอบรมเห็นดวยกับขอเสนอแนะที่คณะศึกษาและคณะทํางานรวม เสนอ
เพื่อการปรับปรุงคูมือ PEQMP-KPI 

และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ขอเสนอแนะบางประเด็นยังไมเปนที่ยอมรับ เนื่องจากมีขอจํากัด
ในเรื่องความพรอมของทรัพยากรดานตาง ๆ จึงไดมีการเสนอแนะแนวทางอื่นทดแทนและเพิ่มเติมประเด็นที่ควรมี
การปรับปรุงแกไข ดวย 

หัวขอในคูมือ ขอเสนอแนะที่ไม
เปนท่ียอมรับ ขอเสนอแนะใหม ประเด็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

สวนที่ 2 
1) ขอมูลพื้นฐาน ของจังหวัด 

ไมมี   

2) สถานการณทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของจังหวัด 

ไมมี  • ใหระบุแหลงที่มาของขอมูล 
• เพิ่มการสนับสนุนของ สสภ. 

3) การวิเคราะหสภาพ 
ปญหา และผลกระทบ    
จากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม 

เพิ่มแผนภูมิแสดง
วิสัยทัศนและ 
เปาหมาย 

นํายุทธศาสตรดาน
สิ่งแวดลอม ที่ปรากฏ 
อยูในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดมาใช 

 

4) การจัดลําดับความสําคัญ 
ของปญหา 

ไมมี  • แยกหัวขอระหวางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

• สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ 

5) SWOT Analysis ไมมี   
6) แนวทางการปองกันและ 
แกไขปญหา 

ไมมี  • จัดทําแผนแมบทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รายสาขา เพื่อเปนขอมูลใหกับ ทส.จ.  

สวนที่ 3 
รายละเอียดของ 
แผนปฏิบัติการฯ 

ไมมี  • เพิ่มการฝกอบรมเพื่อใชงาน PDM 
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ทั้งนี้ ผูเขารวมการอบรมทานหนึ่งไดช้ีแจงถึงปญหาอุปสรรคของ ทส.จ. ในการจัดทํา PEQMP-KPI  
วาบางหนวยงานไดมอบหมายใหบุคลากรที่ไมเกี่ยวของกับงานดานการจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขา
รวมเปนคณะกรรมการจัดทํา PEQMP-KPI ทําใหไมไดขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากที่ประชุมเทาที่ควร และใน
บางกรณีพบวา ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการใหดําเนินการโครงการอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือจากแผนฯ ไดอีกดวย 

ในภาพรวมพบวา ผูเขารวมฝกอบรมเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานการพัฒนากระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้ 

 
กระบวนการ ขอเสนอแนะที่ไม

เปนท่ียอมรับ ขอเสนอแนะใหม ประเด็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

แตงตั้งคณะกรรมการ     
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

ไมมี  • ใหมีผูแทนจากแตละหนวยงาน    
(ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) มากกวา 1 คน  

การรวบรวมขอมูลดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ไมมี  • ใชดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต 
 

การสํารวจความคิดเห็น  
ของผูมีสวนไดเสยี 

ไมม ี  • ใหนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จัดสํารวจ
ความคิดเห็นทุก 4 ป 

• ใหประชาชนเขาใจถึงขั้นตอนการ
สํารวจความคิดเห็น เพื่อจัดทํา PEQMP 
กอน เพื่อใหคําตอบที่ไดมาจากความ
คิดเห็นของประชาชนอยางแทจริง 

การเผยแพร 
รางแผนปฏิบัติการฯ 

ควรเผยแพรเนื้อหา
ของ PEQMP 
ทั้งหมด 

คณะผูศึกษาควร
เสนอแนะวาเนื้อหาสวน
ใดที่ควรนําไปเผยแพร 

• อาจมีการเผยแพรผานทางเว็บไซด 

จัดสัมมนาเพื่อรวบรวม  
ความคิดเห็นที่มีตอ 
รางแผนปฏิบัติการฯ 

จํานวนครั้งของการ
จัดสัมมนา 

จัดสัมมนาเพียง 2 คร้ัง  

เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ  
ตอสาธารณชน  

ไมมี  • ขึ้นเปนอักษาตัววิ่งในรายการโทรทัศน
ทองถิ่น 
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4.2 สรุปขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถาม 

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมานั้น ไมมีการระบุช่ือผูตอบแตอยางใด 

4.2.1 คําถามดานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด (PEQMP-KPI) 

1)  ตัวอยางแบบสอบถาม 
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2)  คําตอบและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถาม 

2.1)  ป ัญหาในการจัดทํา PEQMP-KPI 

   คําถามขอที่ 1.1  ปญหาสําคัญที่สุดที่ทานพบ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (PEQMP-KPI) ฉบับที่นําเสนอในป 2550 คือ 

 
ท ี่ คําตอบ จํานวน รอยละ  

1 การรวบรวมขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผน  
และการรวบรวมแผนงานโครงการจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 2 25 

2 ความรู ความเขาใจในการทําแผน 2 25 
3 ระยะเวลาทีเ่รงรัด ทําการรวบรวมสถานการณ การวิเคราะห และการจัดทําแผนฯ นอยเกินไป 1 12.5 
4 ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาที่ควร 1 12.5 
5 คนนอย ระยะเวลาจํากัด คนหารวบรวมไมทันตอการใชงาน 1 12.5 
6 งบประมาณไมเพียงพอ 1 12.5 

รวม 8 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
                          ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 

ในระดับจังหวัดของประเทศไทย  และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่ 
 

   1-121 

   คําถามขอที่1.2  ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด (PEQMP-KPI) ทานตองการการสนับสนุนจากหนวยงานตอไปนี้ในดานใดบาง 

 
หนวยงาน ท่ี คําตอบ จํานวน รอยละ  

1 การจัดการบุคลากรสนับสนุนในการจัดทําแผนฯ 2 8 
2 งบประมาณ วัสดุอปุกรณ การฝกอบรมดาน GIS 2 8 
3 การสนับสนุนดานขอมูลที่ทันสมัยจากหนวยงานตาง ๆ ในสวนกลาง 2 8 
4 การสนับสนุนการศึกษาเพื่อจัดทําขอมูลของจังหวัด 1 4 

ทส. 

5 เสริมสรางศักยภาพในดานตาง ๆ ใหกับ ทส.จ. 1 4 

1 ความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ และการใหความสําคัญตอการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ 3 13 

2 งบประมาณ 2 8 
3 สนับสนุนการจัดทําขอมูลของจังหวัด 1 4 

จังหวัด 

4 ขอมูลแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 1 4 
1 ขอมูลสถานการณปจจุบันดานสิ่งแวดลอม 3 13 
2 สนับสนุนการจัดทําขอมูลของจังหวัด 1 4 
3 เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา 1 4 
4 ปนผูรวมจัดทํา 1 4 
5 ขอมูล GIS 1 4 

สสภ. 

6 สนับสนุนดานเทคนิควิชาการ และผูเชี่ยวชาญดาน IT 1 4 
อื่น ๆ (อปท.)  1 ความรวมมือสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 1 4 

รวม 24 100 
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   คําถามขอที่1.3  จังหวัดของทานมีแผนแมบท (แผนในระดับจังหวัด) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในรายสาขาตอไปนี้หรือไม 

 
1 ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ มี   ไมมี   
1.1 ทรัพยากรดิน และที่ดิน 2 25.0 6 75.0 
1.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 1 12.5 7 87.5 
1.3 ทรัพยากรน้ํา 3 37.5 5 62.5 
1.4 ทรัพยากรธรณี 1 12.5 7 87.5 
1.5 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1 12.5 7 87.5 
1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 12.5 7 87.5 
2 ดานสิ่งแวดลอม มี   ไมมี   
2.1 คุณภาพน้ํา 2 25.0 6 75.0 
2.2 คุณภาพอากาศ 1 12.5 7 87.5 
2.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 0 0.0 8 100.0 
2.4 ขยะมูลฝอย 4 50.0 4 50.0 
2.5 ขยะอันตรายและสารพิษ 1 12.5 7 87.5 
2.6 สิ่งแวดลอมเมือง 2 25.0 6 75.0 
2.7 แหลงที่มีคุณคาทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 3 37.5 5 62.5 
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   คําถามขอที่ 1.4  หนวยงานของรัฐหนวยงานใด ควรมีหนาที่จัดทําแผนแมบทในระดับจังหวัด  
 เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสาขาตอไปนี้ 

 

1 ดานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ หนวยงานรับผิดชอบ
จํานวน
คําตอบ

1.1 ทรัพยากรดิน และท่ีดิน 1 กรมพัฒนาที่ดิน 6
2 สนง.พัฒนาที่ดินจังหวดั 2
3 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 2
4 กรมที่ดิน 2
5 สนง.ท่ีดินจังหวดั 1
6 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1

1.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 1 กรมอุทยานฯ 6
2 กรมปาไม 4
3 ทส.จ. 2
4 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1

1.3 ทรัพยากรนํ้า 1 กรมทรัพยากรน้ํา 7
2 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
3 สนง.ทรัพยากรน้ําภาค 1
4 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1
5 ชลประทานจังหวดั 1

1.4 ทรัพยากรธรณี 1 กรมทรัพยากรธรณี 8
2 อุตสาหกรรม 1
3 ทส.จ. รวมกับสสภ. 1

1.5 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 5
2 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
3 สนง.ทรัพยากรชายฝงประจําภูมิภาค 1
4 กรมประมง 1
5 สผ. 1
6 ทส.จ. 1

1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 สผ. 4
2 ทส.จ. 2
3 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
4 สนง.ปลัดกระทรวงฯ 1  
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2 ดานสิ่งแวดลอม ลําดับท่ี หนวยงานรับผิดชอบ
จํานวน
คําตอบ

2.1  คุณภาพน้ํา 1 คพ. 4
2 ทส.จ. 2
3 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
4 อบจ.. 1
5 สสภ. 1
6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1
7 สผ. 1

2.2 คุณภาพอากาศ 1 คพ. 5
2 ทส.จ. 2
3 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
4 อบจ. 1
5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1
6 สผ. 1

2.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 1 คพ. 5
2 ทส.จ. 2
3 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
4 อบจ. 1
5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1
6 สผ. 1

2.4 ขยะมูลฝอย 1 คพ. 4
2 ทส.จ. 2
3 อบจ. 2
4 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1
6 สผ. 1

2.5 ขยะอันตรายและสารพิษ 1 คพ. 5
2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2
3 ทส.จ. 2
4 ทส.จ. รวมกับสสภ. 1
5 อบจ. 1
6 สผ. 1

2.6  สิ่งแวดลอมเมือง 1 สผ. 4
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3
3 ทส.จ. รวมกับ สสภ. 1
4 อบจ. 1
5 ทส.จ. 1

2.7 แหลงที่มีคุณคาทางธรรมชาติและวฒันธรรม 1 สผ. 5
2 ทส.จ.  2
3 ทส.จ. รวมกับสสภ. 1
4 อบจ. 1
5 หนวยอนุรักษศิลปกรรม 1
6 สนง.วฒันธรรมจังหวดั 1
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 2.2)  ประเด็นอ่ืน ๆ 

 ปญหาที่รายแรงที่สุดที่พบในการทํางานประจําวันคือ 

ท่ี คําตอบ จํานวน  รอยละ 

1 ทส.จ. มีภารกิจหลากหลาย ประกอบกับบุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงาน 
ทําใหไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการจัดทําแผนใหมีประสิทธิภาพ 

4 57 

2 ระบบอินเตอรเนตลาชา 1 14 
3 ไมมีนักกฎหมายรับผิดชอบในเรื่องของการดําเนินคดี กรณีที่มีเหตุรองเรียน 1 14 
4 ไมมีงบประมาณ 1 14 

รวม 7 100 
 

 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทาน ทานตองการการสนับสนุน 
จากหนวยงานตอไปนี้ในดานใดบาง 

หนวยงาน ท่ี คําตอบ จํานวน 
1 งบประมาณ 4 
2 บุคลากรสนับสนุนการจัดทําแผน 3 
3 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ 1 
4 ปรับโครงสรางองคกรบริหารจัดการ 1 
5 ความกาวหนา สรางขวัญ กําลังใจในการปฏิงาน 1 
6 อุปกรณเคร่ืองมือ 1 

ทส. 

7 ขอมูล GIS ที่ทันสมัย ของหนวยงานตาง ๆ  1 
1 สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ 2 
2 สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 1 
3 การตรวจสอบความครอบคลุมของแผนงาน 1 
4 มีความจริงใจในการแกไขปญหา  

และใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
1 

5 การใหความสําคัญของผูบริหาร 1 

จังหวัด 

6 การรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อปรับปรุงขอมูล 1 
1 เปนแหลงวิชาการใหขอมูล คําแนะนํา เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินการ 
3 

2 หองปฏิบัติการวิเคราะห อุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ 2 

สสภ. 

3 ขอมูล GIS ที่ครบถวน 1 
หนวยงานระดับภูมิภาคอื่น ๆ เชน 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 
ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 
สํานักการจัดการทรัพยากรปาไม เปนตน  

1 ใหการสนับสนุน การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่
ในดานตางๆ และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1 

ไจกา (JICA) 1 สนับสนุนดาน Spatial Analyst Extensions 1 
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2.3)   สรุปประเด็นที่ไดจากแบบสอบถาม 

ปญหาที่ผูเขารวมฝกอบรมพบระหวางการจัดทําแผน PEQMP-KPI คือ 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนคอนขางจํากัด รวมถึงการขาดการสนับสนุนทั้งจากหนวยงานตนสังกัด และจากหนวยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ทาง ทส. จังหวัด และ อปท. ตางเสนอใหทุก
ระดับขยายขอบเขตความรวมมือ และใหมีการกระจายขอมูลขาวสารระหวางกันใหมากขึ้น 

พบวาจังหวัดสวนใหญ ยังไมมีการจัดทําแผนแมบทระดับจังหวัดในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา โดยสาขาที่มีการจัดทําแผนแมบทไวมากที่สุดคือ การจัดการขยะมูล
ฝอย อยางไรก็ตาม มีผูเขารวมฝกอบรมรอยละ 50 ที่ระบุวาจังหวัดของตนมีการจัดทําแผนแมบทดานการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับจังหวัดแลว 

คณะผูศึกษาไดเสนอวา ทส.จ. ควรมีบทบาทในการจัดทําแผนแมบทดานตาง ๆ 
แตผูเขารวมฝกอบรมเห็นวา หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตละประเภท 
ทั้งหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค ควรเปนผูจัดทําแผนแมบทดังกลาว  

คําตอบที่ไดจากคําถามขอที่ 1.4 สรุปไดดังตารางตอไปน้ี (หมายเหตุ *  ใน
ชองที่ 2 หมายถึง จํานวนคําตอบที่ไดจาก ทส.จ.) 

 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติรายสาขา 

ทส.จ. ควรเปน
ผูจัดทําแผนแมบท
ระดับจังหวัด * 

หนวยงานอื่นควร
เปนผูจัดทําแผน

แมบทระดับจังหวัด 

จํานวนคําตอบ
ท้ังหมด 

รอยละท่ีตอบวา ทส.จ. 
ควรเปนผูจัดทําแผนแมบท

ระดับจังหวัด  
ทรัพยากรดินและที่ดิน 1 13 14 7  
ทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา 3 10 13 23 

ทรัพยากรน้ํา 1 10 11 9 
ทรัพยากรธรณี 1 9 10 10 
ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง 2 8 10 20 

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 3 5 8 38 

ดานสิ่งแวดลอม     
คุณภาพน้ํา 3 8 11 27 
คุณภาพอากาศ 3 8 11 27 
เสียงและความสั่นสะเทือน 3 8 11 27 
ขยะมูลฝอย 3 8 11 27 
ขยะอันตรายและสารพิษ 3 9 12 25 
สิ่งแวดลอมเมือง 2 8 10 20 
แหลงที่มีคุณคาทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 3 8 11 27 
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4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเร่ืองการใชฐานขอมูล GIS ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

1) ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบสอบถาม 

การใชฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อสนับสนุนการจัดทาํ 
แผนปฏิบัติการเพือ่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
1. ในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในระดบัจังหวัด พ.ศ. 

2551-2554 ของจงัหวัดทาน ทานไดใชขอมูลเชิงพืน้ที่ (Area Based Information) ประกอบการวางแผน
หรือไม 

ถาตอบวา “ใช” 

ก. ทานไดประโยชนจากฐานขอมูล GIS ที่ทานมีในปจจบุัน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวดัอยางไร 

ข. ถาทานไมมีฐานขอมูล GIS ในปจจบุัน ทานใชวิธีการใดในการวางแผนโดยใชขอมูลเชงิพื้นที่
ประกอบ 

ถาตอบวา “ไมใช” 

ค. สาเหตุที่ทานไมใชฐานขอมลู GIS ในการวางแผนบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดคอื 

2. จากการฝกอบรม ทานคิดวาจะใชฐานขอมูล GIS ในการจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวดัไดอยางไร 

ก. ทานคิดวาจะใชฐานขอมูล GIS ชวยสนับสนุนการวางแผนแกไขดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอมทีอ่ยูในลําดบัความสําคญัแรกในจังหวัดของทานไดอยางไร 

3. ในความคิดเห็นของทาน อะไรคอืขอจํากดัของการใชฐานขอมลู  GIS  ในการวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด 

4. ทานตองการใหหนวยงานสวนกลาง (รวมถึง สสภ.) สนับสนุนเรื่องการใชฐานขอมูล GIS ในการ
วางแผนบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดบัจงัหวัดอยางไร 
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2) คําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม 
 
คําถามขอที่ 1  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด พ.ศ. 

2551-2554 ของจังหวัดทาน ทานไดใชขอมูลเชิงพื้นที่ (Area Based Information) ประกอบการ
วางแผนหรือไม 

 
ทส.จ.  สสภ. คําตอบ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ใชขอมูลเชิงพื้นที ่(Area Based Information) 4 44 4 100 
ไมใชขอมูลเชิงพื้นที่ (Area Based Information) 5 56 0 0 

รวม 9 100 4 100 
 
 

ถาใชขอมูลเชิงพื้นที่ (Area Based Information) 

1ก.    ทานไดประโยชนจากฐานขอมูล GIS ที่ทานมีในปจจุบัน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 

คําตอบของ ทส.จ. จํานวน 
ทส.จ. 

รอยละของ ทส.จ.ท่ีตอบวา “ใช”  
(4 คน) 

ประกอบการจัดทําแผนงานโครงการตาง ๆ เพื่อชี้สภาพปญหาของ
พื้นที่ และพิจารณาแนวทางแกไขปญหาใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาที่แทจริง 

2 50  

นําแผนที่จังหวัด และการใชประโยชนที่ดินจาก สสภ. 8 ราชบุรี  
มาใชประกอบในแผนที่ดังกลาว 1 25  

ใชในการนําเสนอขอมูล ใหกับหนวยงานตางๆ ในการประชุมเพื่อ
จัดทําแผนงานฯ อยางไรก็ตาม การนําเขาขอมูลลงในฐานขอมูลยัง
ไมครอบคลุมทุกพืน้ที่ ทั้งนี้ไดมีการนําภาพถาย/ฐานขอมลูของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมที่ดิน เชน 
การใชขอมูลจุดเก็บตัวอยางน้ํา สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ การ
แบงเขตการปกครอง การใชประโยชนที่ดิน ฯลฯ มาใชรวมดวย   

1 25  

เพื่อคัดเลือกพื้นที่เปาหมายในการจัดทําแผนงานโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 25  
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คําตอบของ สสภ. จํานวน 
สสภ. 

รอยละของ สสภ.ท่ีตอบวา “ใช”  
(4 คน) 

มีการจัดทําฐานขอมูล GIS ของจังหวดัในพื้นที่รับผิดชอบของ 
สสภ. 8 โดยกลุมงานสารสนเทศสิ่งแวดลอม รวมกับกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และใหจังหวัดสามารถสืบคนขอมูล GIS ที่มี
อยู ทั้งดานทรัพยากร 11 ชั้นขอมูล และสิ่งแวดลอม 23 ชั้นขอมูล 
ผานระบบอินเตอรเนตได 

1 25  

ประกอบการดําเนินงานของโครงการ และการจัดทํารายงาน
สถานการณสิ่งแวดลอมในพื้นที่  1 25  

 
 
1ข.   ถาทานไมมีฐานขอมูล GIS ในปจจุบัน ทานใชวิธีการใดในการวางแผนโดยใชขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบ 

คําตอบของ ทส.จ. จํานวน 
ทส.จ. 

รอยละของ ทส.จ.ท่ีตอบวา “ใช” 
(4 คน) 

ขอขอมูลทีเ่กี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด 2 50  
 

 

ถาไมใชขอมูลเชิงพื้นที่ (Area Based Information) 

1ค.  สาเหตุที่ทานไมใชฐานขอมูล GIS ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดคือ 

  

คําตอบของ ทส.จ. จํานวน 
ทส.จ. 

รอยละของ ทส.จ.ท่ีตอบวา “ไมใช”  
(5 คน) 

ขอมูลไมเพยีงพอ และสวนใหญไมไดทําลงฐานขอมูล 1 20  
ไมมีฐานขอมูล และโปรแกรม GIS 2 40  
ไมมีขอมูล GIS และโปรแกรม  
ปจจุบันนําแผนที่ 1:50,000 มาใชในการวางแผน 

1 20  

ไมมีงบประมาณ อปุกรณ เครื่องมือ และอื่น ๆ ปจจุบันนาํ
ภาพถายที่มีอยูมาใชในการวางแผน 1 20  
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คําถามขอที่ 2  จากการฝกอบรม ทานคิดวาจะใชฐานขอมูล GIS ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดไดอยางไร 

 
 

ท่ี คําตอบ ทส.จ. สสภ. รวม 

1 นําขอมูล GIS มาแทรกในบทสถานการณและปญหาของจังหวัด เชน การประเมิน
ปญหาการลดลงของพื้นที่ปาชายเลน จากการวิเคราะหภาพถายดาวเทยีม 

3 1 4 

2 ถามีฐานขอมูล GIS จะชวยใหการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการทําไดงายขึ้น 1 1 2 

3 ถามีฐานขอมูลครบถวน จะชวยในการคัดเลือกพื้นที ่หรือชวยในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดดียิ่งขึ้น 

1 1 2 

4 ใชฐานขอมูล GIS ในการพัฒนาความเหมาะสมของพื้นทีใ่นการจัดทําแผน วาพื้นที่ใด 
มีความเหมาะสมในการทําโครงการมากที่สุด 

1 0 1 

5 
ใชขอมูล GIS เพื่อสรุปสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
เพื่อนําเสนอในการประชุมผูบริหารระดับจังหวัด และใชประกอบการวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละสาขา 

1 0 1 

6 
อาจนําไปใชไดเองในบางเรื่อง เชน การเพิ่มตําแหนงของสถานที่สําคัญลงในฐานขอมูล 
สวนขั้นตอนการนําชั้นขอมูลตาง ๆ มาซอนทับกันนั้น ยังไมสามารถดําเนินการเองได 
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีงบประมาณที่จํากัด 

1 0 1 

7 
ใชเปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบในระดับพื้นที่ เพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานการณ สภาพ
ปญหา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยใชแผนที่ในการนําเสนอ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

0 1 1 

8 ยังไมมีความเห็น เนื่องจาก ตัวอยางทีน่ํามาเสนอเปนขอมูลของ 2 จังหวัดนํารอง ซึ่งมี 
ขอมูลครบถวนแลว 1 0 1 

 
 
2ก.  ทานคิดวาจะใชฐานขอมูล GIS ชวยสนับสนุนการวางแผนแกไขดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใน

ลําดับความสําคัญแรกในจังหวัดของทานไดอยางไร 
 

ท่ี คําตอบ รวม 

1 ชี้ใหเห็นสภาพปญหา เชน การบุกรุกพื้นที่ วามีการเปลี่ยนแปลงมากนอยเพยีงใด รวมถึงปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน/หมูบาน 

3 

2 กําหนดพื้นที่ที่ควรดําเนินการตามลําดับความสําคัญ 2 
3 สามารถนําเสนอแผนงาน/โครงการ ในการแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญ  

ใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบและตัดสินใจ 
2 

4 หาทางแกไขปญหาในพื้นที่  2 
5 ชวยใหรวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่จะใชจัดทําแผนไดงายขึ้น 1 
6 เพื่อใหไดรูวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานใดมีปญหา และควรไดรับการแกไขอยาง

เรงดวน 
1 
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ท่ี คําตอบ รวม 

7 ใชแสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหสภาพปญหา และความเชือ่มโยงของการแกไขปญหา 1 
8 ประกอบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่ยงัไมมีในฐานขอมูล 1 
9 สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่มีความสําคัญ  1 

10 ปญหาที่มีความสําคัญอันดับแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ดังนั้นหากนําฐานขอมูล GIS มาใชในการวิเคราะหปริมาณสัตวน้ํา และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ก็จะทําใหทราบวาพื้นที่ใดควรไดรับการแกไขโดยเรงดวน 
สําหรับปญหาดานอื่นที่ไดมีการนํา GIS มาประยุกตใชแลว คือ การคัดเลือกพืน้ที่ในการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

1 

11 การใชฐานขอมูล GIS เพื่อกําหนดจุดที่ตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา
และขอมูลคุณภาพน้ําทิ้ง แหลงกําเนิดของเสียของชุมชน สรางฐานขอมูลลําคลองสายยอย/แมน้าํ
สายหลัก และฐานขอมูลลําคลองที่มีปญหาน้ําเสีย เพื่อใชในการวางแผนแกไขปญหาน้ําเสียในแต
ละคลอง 

1 

12 ปจจุบันขาดแคลงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินการ  1 
 
 
 

คําถามขอที่ 3 ในความคิดเห็นของทาน อะไรคือขอจํากัดของการใชฐานขอมูล  GIS  ในการวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 
ท่ี คําตอบ ทส.จ. สสภ. 
1 ความรูของบุคลากรระดับจังหวัดที่จะทําฐานขอมูล GIS 2  
2 งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ เคร่ืองมือ 2 1 
3 ศักยภาพของเครื่องมืออุปกรณที่มีอยูทีส่ามารถรองรับเทคโนโลยีได 1  

3 ขอมูลเชิงพื้นที่ไมม ีหรือมีแตไมครบถวนเพียงพอ 3 2 

4 การจัดทําชั้นขอมูลแตละเร่ือง จะตองใชระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล/จัดหาขอมูล/การ
ลงชั้นขอมูล 

2 1 

5 การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและการใชประโยชนฐานขอมูล GIS 1  
6 ความถูกตองและทันสมัยของขอมูลทีจ่ัดเก็บ 1  
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   คําถามขอที่ 4 ทานตองการใหหนวยงานสวนกลาง (รวมถึง สสภ.) สนับสนุนเรื่องการใชฐานขอมูล GIS ในการ
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดอยางไร          
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 
ท่ี คําตอบ ทส.จ. สสภ. 

1 ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนใหมีการนํา GIS มาใชเพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

2 0 

2 ใหสสภ. มีหนาที่ในการปรับปรุงและรวบรวมขอมูลเพื่อนําเขาใน GIS และใหความ
อนุเคราะหขอมูลดงักลาวแกทางจังหวัด 3 0 

3 สนับสนุนใหมีการรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง
แหลงกําเนิดมลพิษในจังหวัด พรอมทั้งใหมีการเผยแพรบนเว็บไซด ดวย 1 0 

4 รวบรวมแหลงขอมูล GIS ที่มีอยู และประสานแจงใหทุกจังหวัดทราบวาจะขอขอมูล
ประเภทใด ไดจากแหลงขอมูลใดบาง 0 1 

5 
สผ. หรือหนวยงานดานฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของ ทส. ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กันอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันมีการนําขอมูลที่มีอยูมาใชประโยชนคอนขางนอย นอกจากนี้ 
ควรมีแผนสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม 

0 1 

6 สนับสนุนขอมูลที่เปนภาพถาย/แผนภาพที่ ที่ไดจาก GIS ใหกับ ทส.จ. 1 0 
7 สนับสนุนดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และบุคลากร ใหกับ สสภ. และ ทส.จ. 2 0 

8 สนับสนุนงบประมาณใหกับ ทส.จ. เพื่อวาจางบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทําฐานขอมูล GIS 
เพื่อใชในหนวยงาน 1 0 

9 สผ. หรือหนวยงานดานฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของ ทส. ควรมีแผนสนับสนุนการใชประโยชน 
จากฐานขอมูล GIS อยางเปนรูปธรรม 0 1 

10 จัดใหมีการฝกอบรมดาน GIS ใหกับเจาหนาที่ ทส.จ. อยางสม่ําเสมอ  3 1 
11 ปจจุบัน สสภ. มีการสนับสนุนขอมูลดังกลาวอยูแลว 1 0 
 

 
 

3) สรุปประเด็นคําตอบ 

จากคําตอบที่ไดจาก ทส.จ. ทั้ง 9 คน ที่เขารวมการฝกอบรม พบวา มีอยู 7 คน (2 คน
ตอบขอ 1ข. และ 5 คนตอบขอ 1ค.) ที่ไมไดใชฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไมมี
อุปกรณเครื่องมือและโปรแกรมที่เหมาะสม อีกทั้งยังเห็นวาไมมีความจําเปนในการนําฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการปฏิบัติงาน 

สําหรับความคิดเห็นของผูเขารวมฝกอบรม เกี่ยวกับการใชงานขอมูลระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (GIS) สรุปไดดังนี้   
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ทส.จ. สสภ. 

การใชประโยชนจาก GIS (จาก คําถามขอท่ี 2) 
คําตอบ คิดเปนรอยละ (9 คน) คําตอบ คิดเปนรอยละ (4 คน) 

แสดงสถานการณและปญหา (คําตอบลําดับที่ 1,5,7) 4 44  2 50  

วางแผน (คําตอบลําดับที่ 2,3,4) 3 33  2 50  

นําเสนอผลงาน (คําตอบลําดับที่ 5,7) 1 11  1 25  

ไมมี/ ไมไดใช (คําตอบลําดับที่ 6,8) 1 11  0 0  

  อยางไรก็ตามเมื่อขอใหผูเขารวมฝกอบรมยกตัวอยางประเด็นปญหาสําคัญ ที่มีการนําขอมูล  GIS มาใช
เพื่อสนับสนุนการปฏิงาน กลับมีผูเขารวมฝกอบรมเพียง 2 รายเทานั้น ที่สามารถยกตัวอยางได (คาดวาอาจเปนผูที่อยู
ในคณะทํางานรวมของการศึกษาครั้งนี้) 

  เนื่องจากขาดอุปกรณ ความรู และขอมูลตาง ๆ เชนขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา
ที่ทันสมัย สงผลใหผูเขารวมการอบรมไมสามารถนําขอมูล GIS มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

ทส.จ. สสภ. 
คําตอบ (จาก คําถามขอท่ี 3) 

คําตอบ คิดเปนรอยละ (9 คน) คําตอบ คิดเปนรอยละ (4 คน) 
ขอจํากัดดานอุปกรณ ความรูของเจาหนาที่ และ
งบประมาณ (คําตอบลําดับที่ 1-3)* 5 56  1 25  

ขอจํากัดดานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม 
(คําตอบลําดับที่ 4-7)* 7 78  3 75  

 
ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญใหความเห็นวาหนวยงานจากสวนกลางควรทําหนาที่ในการจัดการขอมูลที่มีอยู

ในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทส.จ. สสภ. 
คําตอบ (จาก คําถามขอท่ี 4) 

คําตอบ คิดเปนรอยละ (9 คน) คําตอบ คิดเปนรอยละ (4 คน) 
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย รวมรวมและจัดเก็บขอมูลที่มี
อยูในปจจุบัน (คําตอบลําดับที่ 1-6)* 7 78  2 50  

ใหการสนับสนุนดานงบประมาณแก ทส.จ. และสสภ. 
(คําตอบลําดับที่ 7)* 2 22  0 0  

ใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดจางบริษัท
เอกชนเพื่อจัดการขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
(คําตอบลําดับที่ 8)* 

1 11  0 0  

จัดฝกอบรม และสนับสนุนการดําเนินการ 
(คําตอบลําดับที่ 9-11) 

3 33  2 50  

 



 

 

 
เอกสารประกอบรายงาน สวนที่ 2 
 
ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย  
 

เอกสารประกอบรายงาน สวนที่ 2 นี้ เปนการรวบรวมขอมูลดิบจากการสํารวจความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ภายใตโครงการศึกษาฯ ของไจกา ซึ่งภาพรวมของผลการ
สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ไดสรุปไวในบทที่ 3 ของรายงานหลัก  
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1. ความเปนมาและกระบวนการศึกษา 
1.1 บทนํา 

การศึกษาในครั้งนี้ เปนการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียของโครงการ “การศึกษาระบบ
สนับสนุนการปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในราชอาณาจักรไทย” 
(จากนี้ตอไปจะเรียกวา “โครงการ”) 

โดยที่โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยบริหารราชการสวนกลาง  
หนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค และหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดานการ บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนศึกษาถึงรูปแบบการประสานความเชื่อมโยงของ หนวยงาน
ท้ังสามระดับ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระดับจังหวัด 
(PEQMP-KPI) ใหมีความสอดคลองกับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 โดยไดคัดเลือก 
จังหวัดนํารอง 2 แหง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสงคราม ท้ังนี้ในการจัดทํา  
PEQMP-KPI นั้น จําเปนตองมีการรวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ จากองคกร ปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรเอกชน ประชาชนทั่วไป และผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงประเด็นปญหา สิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการ ท่ีจําเปนในการแกไข
ปญหาดังกลาวตอไป 

1.2 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย การวิเคราะหประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณ การสัมภาษณผู

มีสวนไดเสียในพ้ืนที่ การนําเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอรายงานผลการสํารวจ  
 

1.3 กระบวนการศึกษา 
1.3.1 กลุมตัวอยางที่ตองสัมภาษณ 

สําหรับกลุมตัวอยาง หรือผูมีสวนไดเสียที่ตองทําการสัมภาษณนั้น ประกอบดวย 3 กลุม
หลัก โดยจํานวนตัวอยาง ที่ตองทําการสัมภาษณในแตละจังหวัด สรุปไดดังนี้  

กลุมตัวอยาง สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา รวม 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
  - อบจ. 1 1 2 
  - เทศบาล 5 29 34 
  - อบต. 33 21 54 

รวม 39 51 90 
2. องคกรเอกชน 5 5 10 

รวม 5 5 10 
3. ประชาชนและผูประกอบการ    
  - ประชาชนทั่วไป 75 225 300 
  - ผูประกอบการ 25 75 100 

รวม 100 300 400 
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 1.3.2 วิธีการสํารวจและการสุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ทางคณะทํางานของโครงการไดระบุรายช่ือขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น และองคกรเอกชนที่ตองทําการสัมภาษณ ใหแกผูทําการสํารวจสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน 
ทั่วไปและผูประกอบการนั้น ไดทําการสํารวจครอบคลุมทุกอําเภอของทั้ง 2 จังหวัดนํารอง โดยจํานวน แบบ
สํารวจที่ตองทําการสัมภาษณในแตละอําเภอ คํานวณจากสัดสวนของจํานวนประชากรในแตละอําเภอ ทั้งนี้
เพื่อใหการกระจายของแบบสํารวจเปนไปอยางเหมาะสม และเปนตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งจังหวัด  

ทั้งนี้ในการสํารวจกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไปและผูประกอบการนั้น ไดใชวิธี การ
สุมตัวอยางแบบสุม (Random Sampling) โดยที่ประชากรทุกคนมีโอกาสที่จะถูกเลือกอยางเทาเทียมกัน อยางไรก็
ตาม ความรวมมือของผูที่ใหสัมภาษณ ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล ที่มีคุณภาพ 
ดังนั้นในการคัดเลือกประชากรตัวอยางเพื่อทําการสัมภาษณนั้น จึงตองอาศัยความสมัครใจ ของผูใหสัมภาษณ
ดวย   

สําหรับการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม นั้น ใชวิธีการสัมภาษณตรง (face-to-face)  
โดยใชแบบสํารวจ ซึ่งจัดเตรียม โดยคณะทํางานของโครงการ 

 

 1.3.3 การทดสอบแบบสํารวจ  

กอนที่จะเริ่มดําเนินการสํารวจจริงในพื้นที่นั้น ทางคณะผูสํารวจไดนําแบบสํารวจ ไป
ทดลองสัมภาษณจริงกับประชากรกลุมตัวอยางของทั้ง 2 จังหวัด เพื่อนําผลที่ไดจากการสัมภาษณมาปรับปรุง 
แกไขแบบสํารวจใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไดมีการหารือรวมกันกับคณะทํางานของโครงการ ซึ่งไดแก คณะ
ผูศึกษาไจกา และคณะทํางานรวมฝายไทย จากนั้นจึงนําแบบสํารวจที่ปรับปรุงแลวไปใชสํารวจจริงในพื้นที่   

 

 1.3.4 แผนการดําเนินโครงการ 

wk 4 wk 5 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4
ประชุมรวมกับคณะทํางานโครงการ
ทดสอบแบบสํารวจ
เตรียมแบบสํารวจ และแผนการสํารวจ
ดําเนินการสํารวจในจังหวัดสมุทรสงคราม
ดําเนินการสํารวจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นําเข าและวิเคราะหข อมูล
นําเสนอรายงานฉบับราง ○
นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ ◎

กิจกรรม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
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 1.3.5 การวิเคราะหขอมูล และนําเสนอรายงาน  

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ จะถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรดวย 
โปรแกรม Excel และแสดงผลในรูปของสัดสวนรอยละของคําตอบแตละขอ โดยจําแนกตามประชากร กลุม
ตัวอยาง 4 กลุม ดังนี้  

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม 
• องคกรเอกชน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม  
• ประชาชนทั่วไป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม 
• ผูประกอบการ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม 
 

2. ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.1 กลุมเปาหมายตาง ๆ และกําหนดเวลาสัมภาษณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  

คณะผูศึกษาและคณะทํางานรวมไดกําหนด อปท. เปาหมายดังตารางตอไปนี้ ทั้งนี้ความ
แตกตางระหวางจํานวน อปท.ที่วางแผนการสํารวจไว กับจํานวน อปท. ที่ทําการสํารวจจริง เกิดจากการยกฐานะ 
อบต. 5 แหงขึ้นเปนเทศบาล จึงมีจํานวน อบต. เพิ่มขึ้นมา 3 แหง ทําใหมีจํานวน อบต.ที่ไดรับการสํารวจทั้งหมด
รวมเปน 54 แหง 
 

ผลการสํารวจ องคการบริหาร 
สวนจังหวัด (อบจ.) 

เทศบาล องคการบริหาร 
สวนตําบล (อบต.) 

รวม 

TOR 1 29 21 51 
สํารวจจริง 1 34 19 54 

หมายเหตุ  1) อบต  .5 แหง ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาล 
   2) ทําการสัมภาษณ อบต. เพิ่มเติมอีก 3 แหง เพื่อใหบรรลุตามจํานวนที่ตั้งเปาไว  

 
 

อบต. อําเภอ เทศบาล วันที่สัมภาษณ 
สัมภาษณ ไมไดสัมภาษณ 

1 . พระนครศรีอยุธยา 1.1.1 นครพระนครศรีอยุธยา 
1.1.2  เมืองอโยธยา  

22 ตค 50 
28 สค 50 

1.2.1  ปากกราน (21 กย 50) 
1.2.2  บานปอม (26 กย 50) 
1.2.3  ลุมพี (21 กย 50) 

1. ภูเขาทอง 
2. หันตรา 
3. บานเกาะ 
4. เกาะเรียน 
5. บานใหม 
6. สําเภาลม 
7. วัดตูม 
8. สวนพริก 
9. คลองตะเคียน 

 10. คลองสระบัว 
2 . ทาเรือ 2.1.1  ตําบลทาเรือ   26 ตค 50 2.2.1  ศาลาลอย (26 ตค 50) 1. โพธิ์เอน 
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อบต. อําเภอ เทศบาล วันที่สัมภาษณ 
สัมภาษณ ไมไดสัมภาษณ 

2.1.2  ตําบลทาหลวง   19 กย 50 
 

 2. วังแดง 
3. ปากทา 
4. บานรอม 
5. หนองขนาก 
6. ทาเจาสนุก 
7. จําปา 
8. ทาหลวง 

3. นครหลวง 3.1.1  ตําบลนครหลวง 
3.1.2  ตําบลอรัญญิก 
   

2 ตค 50 
2 ตค 50 

3.2.1  คลองสะแก (19 กย 50) 
3.2.2  ปากจั่น (19 กย 50) 
3.2.3  บอโพง (19 กย 50) 
3.2.4  แมลา (19 กย 50) 

1. บานชุง 
2. หนองปลิง 

4.บางไทร 4.1.1  ตําบลบางไทร  
4.1.2  ตําบลราชคราม  

27 กย 50 
21 กย 50 

 

4.2.1  บางยี่โถ (21 กย 50) 
4.2.2  โพแตง (21 กย 50) 

1. กระแซง 
2. สนามชัย 
3. โคกชาง 
4. บานมา 
5. ไมตรา 
6. ไผพระ 
7. บานกลึง 

5. บางบาล 5.1.1  ตําบลบางบาล  
5.1.2  ตําบลมหาพราหมณ  

26 กย 50 
28 กย 50 

5.2.1  พระขาว (28 กย 50) 
5.2.2  น้ําเตา (28 กย 50) 

1. กบเจา 
2. บานคลัง 

6. บางประอิน 6.1.1  ตําบลคลองจิก 
6.1.2  ตําบลบานเลน  
6.1.3  ตําบลพระอินทราชา 
6.1.4  ตําบลบานสราง 
6.1.5  ตําบลปราสาททอง 
6.1.6  ตําบลบางกระสั้น 
6.1.7  ตําบลเชียงรากนอย 

20 กย 50 
20 กย 50 
20 กย 50 
20 กย 50 
20 กย 50 
20 กย 50 
20 กย 50 

 

 1. บานหวา 
2. บานโพ 
3. วัดยม 
4. ตล่ิงชัน 
5. บานพลับ 
6. บานแปง 
7. บางประแดง 
8. เกาะเกิด 
9. สามเรือน 
10. บานกรด 
11. ตลาดเกรียบ 

7. บางปะหัน 7.1.1  ตําบลบางปะหัน 18 กย 50 
 

 1. บานลี่ 
2. พุทเลา 
3. บางปะหัน 
4. บางเดื่อ 
5. โพธิ์สามตน 
6. ทับน้ํา 
7. หันสัง 
8. บานขลอ 
9. ตานิม 
10. เสาธง 
 

8. ผักไห 8.1.1  ตําบลลาดชะโด    2 ตค 50 8.2.1 ลาดน้ําเค็ม (2 ตค 50) 1. ทาดินแดง 
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อบต. อําเภอ เทศบาล วันที่สัมภาษณ 
สัมภาษณ ไมไดสัมภาษณ 

8.1.2  ตําบลผักไห 2 ตค 50 
 

2. กุฎี 
3. หนาโคก 
4. บานแค 
5. นาคู 
6. ดอนลาน 
7. ลาดชิด 

9. ภาชี 9.1.1  ตําบลภาชี 2 ตค 50 
 

9.2.1 ดอนยานาง (19 กย 50) 1. โคกมวง 
2. ระโสม 
3. ไผลอม 
4. หนองน้ําใส 
5. พระแกว 
6. กระจิว 

10. ลาดบัวหลวง 10.1.1  ตําบลลาดบัวหลวง 
10.1.2  ตําบลสามเมือง 

27 กย 50 
27 กย 50 

 

10.2.1 ลาดบัวหลวง (27 กย 50) 1. คูสลอด 
2. สิงหนาท 
3. พระยาบันลือ 
4. คลองพระยา
บันลือ 

5. หลักชัย 
11. วังนอย 11.1.1 ตําบลลําตาเสา  20 กย 50 

 
11.2.1  ลําไทร (21 กย 50) 
11.2.2  ชะแมบ (28 กย 50) 

1. พยอม 
2. สนับทึบ 
3. บอตาโล 
4. วังจุฬา 
5. วังนอย 
6. หันตะเภา 
7. ขาวงาม 

12. เสนา 12.1.1  เมืองเสนา 
12.1.2  ตําบลเจาเจ็ด  
12.1.3  ตําบลหัวเวียง     
12.1.4  ตําบลบางนมโค 
12.4.5  ตําบลสามกอ 

25 กย 50 
25 กย 50 
25 กย 50 
25 กย 50 
25 กย 50 

 

  1. บานโพธิ์ 
2. สามตุม 
3. บานหลวง 
4. ชายนา 
5. บานแพน 
6. มารวิชัย 
7. ดอนทอง 
8. รางจรเข 
9. ลาดงา 

13. บางซาย 13.1.1  ตําบลบางซายใน 25 กย 50 
 

 1. บางซาย 
2. ปลายกลัด 
3. เทพมงคล 
4. วังพัฒนา 

14. อุทัย 14.1.1  ตําบลอุทัย 26 กย 50 
 

 1. คานหาม 
2. ธนู 
3. เสนา 
4. หนองไมซุง 
5. บานหีบ 
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อบต. อําเภอ เทศบาล วันที่สัมภาษณ 
สัมภาษณ ไมไดสัมภาษณ 

6. โพสาวหาญ 
7. ขาวเมา 
8. สามบัณฑิต 
9. หนองน้ําสม 
10. บานชาง 
11. อุทัย 

15. มหาราช 15.1.1  ตําบลมหาราช 
15.1.2  ตําบลโรงชาง 

18 กย 50 
18 กย 50 

 

15.2.1 บานนา (18 กย 50) 1. ทาตอ 
2. บานใหม 
3. บางนา 
4. บานขวาง 

16. บานแพรก 16.1.1  ตําบลบานแพรก 18 กย 50 16.2.1 สําพะเนียง (18 กย 50) 1. คลองนอย 
รวม 1 อบจ. + 34 เทศบาล  19 อบต. 105 

 
  หมายเหตุ  รายช่ือ อปท.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางอิงขอมูลจากสํานักงานทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2550 
 

2.1.2 องคกรเอกชน 

คณะผูศึกษาและคณะทํางานรวม ไดกําหนดองคกรเอกชนกลุมเปาหมายไวดังนี้ 

ชื่อหนวยงาน วันที่สัมภาษณ 
1.3.1 ศูนยประสานงานองคกรมหาชน  26 กันยายน 2550 
1.3.2 ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 25 กันยายน 2550 
1.3.3 คณะทํางานลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง  ( พระนครศรีอยุธยา)  27 กันยายน 2550 
1.3.4 ประชาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  26 กันยายน 2550 
1.3.5 ชมรมนิเวศเมอืงเกา  26 กันยายน 2550 

รวม (สํารวจจริง) 5 
รวม (ที่วางแผนไว) 5 
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2.1.3 ประชาชน 

ประชาชนกลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจ มีดังนี้ 
อําเภอ จํานวน รอยละของ  รอยละของ จํานวนขั้นตํ่า จํานวนตัวอยางที่ทําการสํารวจ 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร* ประชากร แบบสํารวจ ของแบบสํารวจ ประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ รวม 
1. พระนครศรีอยุธยา 135,850 18 20 60 48 13 61 
2. ทาเรือ 47,565 6 5 15 13 3 16 
3. นครหลวง 33,638 5 5 15 10 7 17 
4. บางไทร 45,384 6 5 15 10 5 15 
5. บางบาล 33,980 5 5 15 10 6 16 
6. บางปะอิน 76,646 10 10 30 23 7 30 
7. บางปะหัน 42,239 6 5 15 10 6 16 
8. ผักไห 42,956 6 5 15 12 5 17 
9. ภาชี 30,189 4 5 15 12 9 21 
10. ลาดบัวหลวง 35,800 5 5 15 11 5 16 
11. วังนอย 58,976 8 10 30 22 8 30 
12. เสนา 65,056 9 10 30 22 13 35 
13. บางซาย 19,529 3 2 6 4 3 7 
14. อุทัย 41,783 6 5 15 11 4 15 
15. มหาราช 23,528 3 2 6 5 2 7 
16. บานแพรก 9,278 1 1 3 3 1 4 

รวม 742,397 100 100 300 226 97 323 
จํานวนที่วางแผนไว 225 75 300 

 
หมายเหตุ  * ขอมูลจาก "บันทึกนักปกครอง  2549 ", กรมการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อายุของผูใหสัมภาษณ

63 (28%)
52 (23%)

67 (30%) 44 (19%) 21-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

เฉลี่ย 43 ป

เพศของผูใหสัมภาษณ

91 (40%)

135 (60%)

ชาย

หญิง



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
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อาชีพของผูใหสัมภาษณ

3 (1%)

34 (15%)

18 (8%)

45 (20%)

22 (10%)
88 (39%)

2 (1%)

14 (6%)

ขาราชการ พนักงานบริษัท เจาของธุรกิจ นักเรียน/นักศึกษา

ไมไดประกอบอาชีพ คาขาย รับจาง ประมง/เกษตรกรรม

 
 

ระดับการศึกษาของผูใหการสัมภาษณ

2 (1%)

32 (14%)

19 (8%) 100 (45%)

50 (22%)

23 (10%)

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

 
 

หมายเหตุ   50 (22%) หมายถึง  มีจํานวน 50 คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 22 ของคําตอบทั้งหมด) 
 

 

 

2.1.4 ผูประกอบการ 

ผูประกอบการในที่นี้หมายถึง ธุรกิจขนาดเล็กที่มักประกอบกิจการในที่พักอาศัย ลักษณะ
ของผูประกอบการมีดังนี้ 

 
 
 
 
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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อําเภอ จํานวน รอยละของ  รอยละของ จํานวนขั้นตํ่า จํานวนตัวอยางที่ทําการสํารวจ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร* ประชากร แบบสํารวจ ของแบบสํารวจ ประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ รวม 
1. พระนครศรีอยุธยา 135,850 18 20 60 48 13 61 
2. ทาเรือ 47,565 6 5 15 13 3 16 
3. นครหลวง 33,638 5 5 15 10 7 17 
4. บางไทร 45,384 6 5 15 10 5 15 
5. บางบาล 33,980 5 5 15 10 6 16 
6. บางปะอิน 76,646 10 10 30 23 7 30 
7. บางปะหัน 42,239 6 5 15 10 6 16 
8. ผักไห 42,956 6 5 15 12 5 17 
9. ภาชี 30,189 4 5 15 12 9 21 
10. ลาดบัวหลวง 35,800 5 5 15 11 5 16 
11. วังนอย 58,976 8 10 30 22 8 30 
12. เสนา 65,056 9 10 30 22 13 35 
13. บางซาย 19,529 3 2 6 4 3 7 
14. อุทัย 41,783 6 5 15 11 4 15 
15. มหาราช 23,528 3 2 6 5 2 7 
16. บานแพรก 9,278 1 1 3 3 1 4 

รวม 742,397 100 100 300 226 97 323 
จํานวนที่วางแผนไว 225 75 300 

 
  หมายเหตุ  * ขอมูลจาก "บันทึกนักปกครอง ป  2549 ", กรมการปกครอง 
 

อายุของผูใหสัมภาษณ

37 (38%)

14 (14%)26 (27%)

20 (21%)

21-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

เพศของผูใหสัมภาษณ

74 (76%)

23 (24%)

ชาย

หญิง

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
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อาชีพของผูใหสัมภาษณ

4 (4%)5 (5%)19 (20%)

66 (68%)

1 (1%)

2 (2%)
ขาราชการ

พนักงานธุรกิจ

เจาของธุรกิจ

นักเรียน/นักศึกษา

คาขาย

รับจาง

 
 

ระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ

14 (14%)

14 (15%)

42 (44%)
13 (13%)

11 (11%)

3 (3%)

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

 
 

หมายเหตุ   14 (15%) หมายถึง  มีจํานวน  14  คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 15 ของคําตอบทั้งหมด) 
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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2.2 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอปท. ของทาน  

 
Q.1. พื้นที่ ,ประชากร ,บานเรือน และเจาพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของทาน 

 
1. พื้นที่การปกครอง:  

-  อบจ.    2,556.6   กม2 
-  เทศบาล              16.3    กม2 
-  อบต.        18.9   กม2 

2. จํานวนประชากร:   
-  อบจ.    760,645  คน 
-  เทศบาล     8,799  คน 
-  อบต.     4,480  คน 

3. จํานวนหลังคาเรือน:  
 -  อบจ.    242,123  หลัง 
 -  เทศบาล          2,967  หลัง 
 -  อบต.      1,125  หลัง 

4. จํานวนพนักงานทั้งหมดของ อปท.: 

 

 จํานวนพนักงาน
ทั้งหมด ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว/

รายวัน 
อบจ. 322 106 40 176 
เทศบาล 105 31 11 63 
อบต. 23 8 2 12 

 
 

ความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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1.1  พื้นที่การปกครองของเทศบาลและอบต.

19 (36%)

15 (28%)19 (36%)   1-10 ตร.กม.

11-20 ตร.กม.

21-50 ตร.กม.

 
1.4  จํานวนพนักงานทั้งหมดของเทศบาลและอบต.

14 (26%)

16 (30%) 13 (25%)

1 (2%) 9 (17%) 1-10 คน

11-20 คน

21-50 คน

51-100 คน

> 100 คน

 
 

หมายเหตุ   19 (36%) หมายถึง  มีจํานวน 19 คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 36 ของคําตอบทั้งหมด) 
 

Q.2. งบประมาณของหนวยงานในรอบสามปท่ีผานมา 
 2548 2549 50 
2.1  งบประมาณโดยเฉลี่ยท้ังหมด (บาท) 
       -  อบจ. 
       -  เทศบาล 
       -  อบต. 

 

1,017,795,479 
39,339,518 
10,532,995 

 

626,289,000 
47,519,637 
14,225,137 

 

840,024,000 
51,872,438 
15,124,505 

2.2  งบประมาณโดยเฉลี่ยดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ 
       สิ่งแวดลอม (บาท) ไมรวมเงินเดือนและคาจาง 
       -  อบจ. 
       -  เทศบาล 
       -  อบต. 

 

7,668,000 
1,483,538 

331,567 

 

668,000 
2,698,426 

886,703 

 

1,668,000 
2,242,074 

724,262 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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2.1  งบประมาณโดยเฉลี่ยทั้งหมดของ
เทศบาลและอบต. ระหวางป  2548-2550

9 (17%)3 (6%)

26 (49%)

1 (2%)

14 (26%)

< 10 ลานบาท

10-20 ลานบาท

21-50 ลานบาท

51-100 ลานบาท

> 100 ลานบาท

2.2  งบประมาณโดยเฉลี่ยดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

11 (21%)
11 (21%)

5 (9%)
7 (13%)19 (36%)

< 100,000 บาท 100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท 500,000-1,000,000 บาท
> 1,000,000 บาท  

 
Q.3. ในหนวยงานของทาน มีสวนงานที่รับผิดชอบดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือไม 

พบวา อปท .53 ใน 54 แหง มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยู 1 หรือ  2 หนวยงาน ในขณะที่ อบต  .1 แหง ไมมีหนวยงานรับผิดชอบดานนี้เปนการเฉพาะ  

Q.4. ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 จํานวน 

อปท. หนวยงาน คาเฉลี่ยพนักงาน
ทั้งหมด 

คาเฉลี่ย
ขาราชการ 

คาเฉลี่ย
ลูกจางประจํา 

คาเฉลี่ยลูกจาง
ชั่วคราว/รายวัน 

อบจ. 1 1. กองชาง 159 20 28 111 
เทศบาล 17 1. กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม  20 2 3 15 

 13 1. กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

43 4 4 35 

  2. กองชาง 28 6 3 19 
 1 1. กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 
32 1 1 30 

  2. กองการศึกษา 4 2 0 2 
 2 1. สํานักงานปลัด 23 8 2 13 
  2. กองชาง 10 4 1 5 
 1 1. สํานักงานปลัด 10 1 0 9 
อบต. 7 1. สํานักงานปลัด 10 4 1 5 
  2. สวนโยธา 6 2 1 3 
 11 1. สํานักงานปลัด 11 4 1 6 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
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Q.5. หนวยงานของทาน มีสวนงานที่รับผิดชอบดานการควบคุมการพัฒนาของเมือง) การขออนุญาตกอสราง
อาคาร การวางผังเมือง และการบังคับใชตามกฎหมายที่เก่ียวของ (หรือไม   

 
4 (7%)

50 (93%)

มี

ไมมี

 รวม อบจ.
 

 
Q.6. ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบดานการควบคุมการพัฒนาของเมือง 

 จํานวน 
อปท. หนวยงาน 

คาเฉลีย่
พนักงาน
ทั้งหมด 

คาเฉลีย่
ขาราชการ 

คาเฉลีย่
ลูกจางประจํา 

คาเฉลีย่ลูกจาง
ชั่วคราว/รายวัน 

อบจ. 1 กองชาง 159 20 28 111 
เทศบาล 31 กองชาง 17 4 2 11 
 3 สวนโยธา 8 3 0 5 
อบต. 15 สวนโยธา 4 2 0 2 

 

Q.7. หนวยงานของทาน มีแผนที่แบงโซน) แผนพัฒนาพื้นที่ ,แผนการใชท่ีดิน ,ฯลฯ (เพื่อควบคุมการพัฒนา
ของเมืองหรือไม 
* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 

1 (2%) 14 (26%)38 (72%)
มี

ไมมี

ไมทราบ

  ไมรวม อบจ.
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
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Q.8. มีการใหบริการน้ําประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานทานหรือไม 
* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
8.1   

42 (79%)

11 (21%)
มีครอบคลุม
พืน้ที่ทั้งหมด

มีแตเพยีง
บางพืน้ที่

  ไมรวม อบจ.
 

 
8.2 ช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ:  

 การประปาสวนภูมิภาค )กปภ(. 
มีสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค  4 แหง ที่รับผิดชอบในการใหบริการน้ําประปาในจังหวัดอยุธยา  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 มี อปท .หลายแหงผลิตน้ําประปาเพื่อใหบริการในพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยไมตองการโอนกิจการ
ไปให กับ กปภ .เนื่องจากอัตราคาบริการสูง ประชาชนอาจไดรับความเดือดรอน 

 ประปาหมูบาน (ปม.) 
 มีหลายพื้นที่ใชน้ําประปาซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมูบาน อยางไรก็ตามคาใชจายในสวน

ของการ ซอมบํารุงระบบนั้น ทางคณะกรรมการหมูบานยังคงขอรับการสนับสนุนจาก อปท .เนื่องจาก
คาใชจายดังกลาวสูงกวาคาน้ําที่เก็บไดจากประชาชนอยูมาก 

 
 กปภ. (อยุธยา) กปภ. (ทาเรือ) กปภ. (เสนา) กปภ. (ผักไห) 
8.3   ขีดความสามารถในการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 72,000 6,600 

3,600 2,640 

8.4   ปริมาณที่ผลิตจริงโดยเฉลี่ย 
(ลบ.ม./วัน) 

61,000 5,660 3,000 2,200 

8.5  ครอบคลุมพ้ืนที่ (%) 20 2 2 2 
8.6  ครอบคลุมประชากร (%) 20 2 3 2 
8.7  อัตราคานํ้าประปา  (บาท/ลบ.ม.) 7.75 - 21.00 7.75 - 21.00 7.75 – 21.00 7.75 - 21.00 
8.8  คาใชจายในการผลิต  (บาท/ป) 101,065,779 11,000,000 12,482,225 ไมมีขอมูล 
8.9  ที่ตั้งของโรงกรองน้ํา      
       

1.  หมู 3 ต.คลองสวน 
   
     พลู  อ.เมือง 
2.  ต.ชางใหญ  
     อ.บางไทร 

  ในพื้นที่ของ  
  ทต .ทาลาน  
  อ.บานหมอ 
จังหวัดสระบุร ี

หมู 2 ต.สามกอ  
อ.เสนา 

หมู 11 ต.ผักไห  
อ.ผักไห 

8.10  แหลงนํ้าดิบที่ใชเพื่อการผลิต แมนํ้าเจาพระยา, 
แมนํ้าปาสัก 

คลองชลประทาน นํ้าใตดิน แมนํ้านอย 
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 เทศบาลนครศรีอยุธยา อปท .อื่นๆ* ประปาหมูบาน* 
8.3   ขีดความสามารถในการผลิต   (ลบ.ม./วัน) 39,360 1,605 3,893 
8.4   ปริมาณที่ผลิตจริงโดยเฉลี่ย  (ลบ.ม./วัน) 39,360 951 3,893 
8.5  ครอบคลุมพ้ืนที่ (%) 100 85 96 
8.6  ครอบคลุมประชากร (%) 100 85 96 
8.7  อัตราคานํ้าประปา  (บาท/ลบ.ม.) 3.50 – 8.00 4.00 – 6.00 4.00 – 5.00 
8.8  คาใชจายในการผลิต  (บาท/ป) 43,000,000 762,424 120,800 
8.9  ที่ตั้ง) และจํานวน (ของโรงกรองน้ํา      
       

กองประปา ทน.นครศรีอยุธยา 
ถนนอูทอง ต.หอรัตนชัย อ.
เมือง 
 

-  ทต. ทาเรือ (1) 
-  ทต .บางไทร  (1) 
-  ทต .หัวเวียง   (4) 
-  ทต .โรงชาง (3) 
-  อบต .คลองสะแก (2) 
-  อบต .บานปอม (1) 

 

8.10  แหลงนํ้าดิบที่ใชเพื่อการผลิต แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าเจาพระยา, 
แมนํ้าลพบุรี 
แมนํ้าปาสัก ,แมนํ้านอย, 
นํ้าใตดิน 

นํ้าใตดิน 

หมายเหตุ  * ตัวเลขที่ไดเปนคาเฉลี่ยที่คํานวณจากขอมูลทั้งหมดที่ไดจาก อปท .(ยกเวน ทน.นครศรีอยุธยา) และประปาหมูบาน 

 

8.2  ช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบระบบการผลิตนํ้าประปา

2 (4%)
4 (8%)

28 (54%)

6 (12%)
5 (10%)

5 (10%)

1 (2%)
กปภ.

อปท.

ปม.

กปภ. + อปท.

กปภ. + ปม.

อปท + ปม.

กปภ. + อปท. + ปม.
  ไมรวม อบจ.
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2 (4%)

51 (96%)

มีแตเพยีง
บางพืน้ที่

ไมมี

 ไมรวม อบจ.

Q.9. ในพื้นที่รับผิดชอบของทาน มีทอรวบรวมน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสียหรือไม 
* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
 
9.1    

 
 
 
 
 
 
 
 

9.2  ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบใด: 
     - เทศบาลนครนครศรีอยุธยา    ทอรวบรวมน้ําเสีย พรอมระบบบําบัด        
     -      เทศบาลพระอินทราชา      ทอรวบรวมน้ําเสีย พรอมระบบบําบัด 
9.3 ช่ือของสวนงานที่รับผิดชอบ: 

- เทศบาลนครนครศรีอยุธยา     กองชาง  
- เทศบาลพระอินทราชา      กองชาง 

9.4  ครอบคลุมพื้นที่:  
- เทศบาลนครนครศรีอยุธยา      50 % ของพื้นท่ี 
- เทศบาลพระอินทราชา      50 % ของพื้นท่ี 

9.5  ครอบคลุมประชากร:  
- เทศบาลนครนครศรีอยุธยา      70 % ของประชาชน 
- เทศบาลพระอินทราชา      50 % ของประชาชน 

9.6  อัตราคาบริการ:      ไมเสียคาบริการ 
9.7  คาใชจายในการบําบัด:  

   - เทศบาลนครนครศรีอยุธยา     8,000,000   บาท/ป 
   -     เทศบาลพระอินทราชา      2,000,000   บาท/ป 

9.8  ท่ีต้ังของโรงบําบัดน้ําเสีย:  
     -        เทศบาลนครนครศรีอยุธยา     หมู  2 ตําบลสวนพริก       
     -        เทศบาลพระอินทราชา     หมู  5 ตําบลพระอินทราชา 
9.9  ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย:  
     -        เทศบาลนครนครศรีอยุธยา     คลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 
     -       เทศบาลพระอินทราชา     ตะกอนเรง (Activated Sludge)        
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Q.10. มีบริการเก็บขนขยะในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานทานหรือไม 
 

* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
10.1  มีบริการเก็บขนขยะในพื้นที่รับผิดชอบ

ของหนวยงานทานหรือไม

7 (13%)
13 (25%)

33 (62%)

มีครอบคุลม
พืน้ที่ทั้งหมด

มีครอบคุลม
เพยีงบางสวน
ของพืน้ที่

ไมมี

  ไมรวม อบจ.

10.2  ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบการเก็บขนขยะ

44 (96%)

2 (4%)

อปท.เก็บขนเอง

ผูรับเหมารายยอย

  ไมรวม อปท.
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10.4 อัตราคาบริการเก็บขนขยะสําหรับครัวเรือน

6 (13%) 14 (30%)
2 (4%)

8 (17%)

15 (34%)

1 (2%)
< 10 บาท

10-15 บาท

20 บาท

30 บาท

40 บาท

  ไมรวม อบจ.

10.6  ปริมาณขยะที่เก็บขนไดทั้งหมด

22 (47%)

3 (7%)10 (22%)

11 (24%)

< 1 ตัน/วัน

1-5 ตัน/วัน

6-10 ตัน/วัน

> 10 ตัน/วัน

  ไมรวม อบจ.
 

10.3  ครอบคลุมพื้นที่โดยเฉลี่ย:     รอยละ 96  ของพื้นที่ 
10.4  อัตราคาบริการ:        0-5,000  บาท/เดือน 
10.5  คาใชจายในการเก็บขนขยะโดยเฉลี่ย:      
 -  ขนขยะไปยังสถานที่กําจัดดวยตนเอง    617,117  บาท/ป 
 -  อปท .จางผูรับเหมารายยอยขนขยะไปยังสถานที่กําจัด โดยคิดรวมกับคากําจัด  

468,000   บาท/ป 
10.6  ปริมาณขยะที่เก็บขนไดทั้งหมด:                          424    ตัน/วัน 

 
 
Q.11. หนวยงานของทานมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยประเภทเตาเผาขยะ โรงงานทําปุยหมัก เคร่ืองหอขยะ  

เคร่ืองบดขยะ สถานีขนถายขยะ ฯลฯ หรือไม 
 

อบต  .3 แหง มีเตาเผาขยะขนาดเล็กไวใหประชาชนใชในหมูบาน ไดแก อบต .ลาดน้ําเค็ม,  
    อบต.ลาดบัวหลวง และ  อบต.ชะแมบ   

 
 
 
 
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

2-20 

Q.12. หนวยงานของทานมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยูในพื้นที่รับผิดชอบหรือไม 
* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
 

18 (34%)35 (66%)

มี 1 แหง

ไมมี

  ไมรวม อบจ.
 

 
 

Q.13. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   
         * ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
 

คาบริการกําจัด ปริมาณขยะรวม
(บาท/ตัน) (ตัน/วัน)

1 ทน. นครศรีอยุธยา ทน. นครศรีอยุธยา 140 ม. 8 ต.บานปอม อ.เมือง เทกอง
2 อบต. ศาลาลอย ทต. ทาเรือ 0 12 ม.13 ต.ศาลาลอย อ.ทาเรือ เทกอง
3 ทต. นครหลวง ทต. นครหลวง 0 20 ม.3 ต.บางระกํา อ.นครหลวง ฝงกลบธรรมดา
4 อบต. แมลา อบต. แมลา 0 4 ม.3 ต.บางระกํา อ.นครหลวง ฝงกลบธรรมดา
5 ทต. บางไทร ผูรับเหมารายยอย 180 11 ม.5 ต.บางพล ีอ.บางไทร ฝงกลบธรรมดา
6 ทต. ราชคราม ทต. ราชคราม 0 8 ม.2 ต.ชางใหญ อ.บางไทร ฝงกลบธรรมดา
7 ทต. บานสราง ทต. บานสราง 0 15 ม.5 ต.บานสราง อ.บางปะอิน เทกอง
8 ทต. บางกระสัน้ ทต. บางกระสัน้ 0 20 ม.10 ต.บางกระสัน้ อ.บางปะอิน ฝงกลบธรรมดา
9 ทต. เชียงรากนอย ผูรับเหมารายยอย 180-200 74 ม.11 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน ฝงกลบธรรมดา

10 ทต. ภาชี ทต. ภาชี 0 5 บานหนองผหีลอก ม.1 ต.ภาชี เทกอง
11 ทต. ลาดบัวหลวง ทต. ลาดบัวหลวง 0 0.5 ม.1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง ฝงกลบธรรมดา
12 ทต. สามเมือง ทต. สามเมือง 0 20 ม.4 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง เทกอง
13 ทต. ลําตาเสา ทต. ลําตาเสา 0 15 ม.5 ต.ลําตาเสา อ.วังนอย เทกอง
14 ทต. สามกอ ทม. เสนา 0 14.7 ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา ฝงกลบธรรมดา
15 ทต. เจาเจ็ด ทต. เจาเจ็ด 0 5 ต.เจาเสด็จ อ.เสนา ฝงกลบธรรมดา
16 ทต. บางนมโค ทต. บางนมโค 0 5 ม.1 ต.บางนมโค อ.เสนา ฝงกลบธรรมดา
17 ทต. อุทัย ทต. อุทัย 0 8 ม.12 ต.อุทัย อ.อุทัย เทกอง
18 ทต. โรงชาง ทต. โรงชาง 0 3 ม.6 ต.พิตเพียน อ.มหาราช เทกอง

380.2

วิธีกําจัด

รวม

อปท. หนวยงานรับผดิชอบ สถานที่กําจัด
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Q.14. หนวยงานของทานกําจัดขยะมูลฝอยอยางไร  
* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 

ท่ี อปท. หนวยงานรับผิดชอบ

1 ทน. นครศรีอยุธยา ทน. นครศรีอยุธยา 1,140,393 140 90.0
2 อบต. ปากกราน 36,000 2.0
3 อบต. บานปอม 54,000 5.0
4 ทต. บางบาล 144,000 4.0
5 ทต. มหาพราหมณ 60,000 2.0
6 อบต. พระขาว 24,000 6.0
7 อบต. น้ําเตา 24,000 2.0

2.0
8 ทม. เสนา ทม. เสนา 200,000 14.7 8.0
9 อบต. ลุมพลี 216,000 1.0

10 ทต. หัวเวียง 72,000 1.5
11 ทต. สามกอ 0 3.0
12 ทต. บางซายใน 72,000 1.2
13 ทม. อโยธยา บริษัท นครหลวงรีไซเคิล จํากัด 720,000 40 21.0 ฝงกลบธรรมดา
14 อบต. คลองสะแก 48,000 3.0
15 อบต. บอโพง 0 6.0
16 ทต. ปราสาททอง 192,000 10.0
17 ทต. ทาเรือ ทต. ทาเรือ 120,000 12 10.0 เทกอง 2
18 อบต. ศาลาลอย 36,000 0.9

2.0
19 ทต. บางไทร ผูรับเหมารายยอย 388,800 11 6.0 ฝงกลบธรรมดา
20 อบต. บางย่ีโท 720,000 5.0
21 อบต. คลองจิก ผูรับเหมารายยอย 480,000 74 6.0 ฝงกลบธรรมดา
22 ทต. บานเลน 300,000 8.0
23 ทต. พระอินทราชา 576,000 50.0
24 ทต. เชียงรากนอย 360,000 8.0
25 อบต. ลําไทร 360,000 2.0
26 ทต. บางปะหัน ทต. บางปะหัน 300,000 16.75 12.0 ฝงกลบธรรมดา
27 ทต. อรัญญิก 48,000 1.8
28 ทต. มหาราช 36,000 2.0
29 ทต. บานแพรก 24,000 1.0
30 ทต. ลาดชะโด ทม. อางทอง 120,000 6.5 1.5 ฝงกลบตามหลัก
31 ทต. ผักไห 264,000 5.0 สุขาภิบาล
32 ทต. ราชคราม ทต. ราชคราม 200,000 8.0 8.0 ฝงกลบแบบธรรมดา
33 ทต. บานสราง ทต. บานสราง 140,000 15.0 15.0 เทกอง 1
34 ทต. บางกระส้ัน ทต. บางกระส้ัน 400,000 20.0 20.0 ฝงกลบแบบธรรมดา
35 ทต. ทาหลวง ทต. ทาหลวง 200,000 11.0 11.0 เทกอง 1
36 ทต. นครหลวง ทต. นครหลวง 72,000 20.0 20.0 ฝงกลบธรรมดา
37 อบต. ปากจั่น ผูรับเหมา 18,000 0.5 0.5 ฝงกลบธรรมดา
38 อบต. แมลา อบต. แมลา 200,000 4.0 4.0 ฝงกลบธรรมดา
39 ทต. ภาชี ทต. ภาชี 90,000 5.0 5.0 เทกอง 1
40 ทต. ลาดบัวหลวง ทต. ลาดบัวหลวง 50,000 0.5 0.5 ฝงกลบธรรมดา
41 ทต. บางนมโค ทต. บางนมโค 250,000 5.0 5.0 ฝงกลบธรรมดา
42 ทต. อุทัย ทต. อุทัย 80,000 8.0 8.0 เทกอง 1
43 ทต. สามเมือง ทต. สามเมือง 0 20.0 20.0 เทกอง 1
44 ทต. ลําตาเสา ทต. ลําตาเสา 0 15.0 15.0 เทกอง
45 ทต. เจาเจ็ด ทต. เจาเจ็ด 0 5.0 5.0 ฝงกลบธรรมดา
46 ทต. โรงชาง ทต. โรงชาง 0 3.0 3.0 เทกอง 1

8,835,193 455.0 428.9
192,069
170,996

มี อบต. อีก 8 แหง มาใชสถานที่กําจัดขยะรวมดวย

วิธีกําจัด*

รวม
เฉล่ีย (รวมเทศบาลนครนครศรีอยุธยา)
เฉล่ีย (ไมรวมเทศบาลนครนครศรีอยุธยา)

คาใชจายใน
การกําจัดขยะ 

(บาท/ป)

ปริมาณขยะรวมท่ี
กําจัดได (ตัน/วัน)

ปริมาณขยะของ
แตละ อปท. 

(ตัน/วัน)
เทกอง 1

เทกอง 1
มี อบต. อีก 8 แหง มาใชสถานที่กําจัดขยะรวมดวย

 
  หมายเหต:ุ   เทกอง 1  หมายถงึ  เทกอง โดยมีการควบคุมการ เขา-ออก สถานที ่
         เทกอง 2  หมายถงึ  เทกอง โดยไมมีการควบคุมการ เขา-ออก สถานที่ 
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14.1  การกําจัดขยะขั้นสุดทายของหนวยงาน

7 (13%)

40 (76%)

6 (11%)

ขนขยะไปยังสถานที่กําจัดดวยตนเอง

จางผูรับเหมาขนขยะไปยังสถานที่กําจัด

ไมมี (ประชาชนกําจัดขยะดวยตนเอง)  ไมรวม อบจ.

14.6 วิธีการกําจัดขยะขั้นสุดทาย

23 (50%)

2 (4%)3 (7%)

18 (39%)

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล
ฝงกลบธรรมดา
เทกอง (ควบคุมการเขา-ออกสถานที่)
เทกอง (ไมมีการควบคุม)  ไมรวม อบจ.

 
 
 

Q.15. หนวยงานของทาน มีแหลงท่ีมีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยบางหรือไม 
 

ขอมูลที่ไดจาก อปท .ทั้งหมด พบวาไมมีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ของจังหวัด 
 
Q.16. ทานตองการใหมีสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของทานหรือไม 
 * ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 

15 (28%) 20 (38%)

18 (34%)

ตองการ

ตองการ แตเปนไป
ไดยาก

ไมตองการ

  ไมรวม อบจ.
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Q.17. ในพื้นที่ของทาน มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา/ปาไม/ดิน/แรธาตุ ท่ีเปนจุดเดนหรือไม 
* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
 
17.1 

23 (43%)

30 (57%)

มี

ไมมี

  ไมรวม อบจ.
 

 
17.2  โปรดระบุ:       

   
ที่ อปท. แหลงทรพัยากรธรรมชาต ิ1 แหลงทรพัยากรธรรมชาต ิ2 แหลงทรพัยากรธรรมชาต ิ3 
1 อบต .ปากกราน คลองตะเคียน     
2 ทต .ทาเรือ แมน้ําปาสัก     
3 ทต .ทาหลวง แมน้ําปาสัก     
4 อบต .ศาลาลอย แมน้ําปาสัก     
5 ทต .นครหลวง แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี บึงบัว 
6 ทต .อรัญญิก แมน้ําปาสัก     
7 อบต .ปากจั่น แมน้ําปาสัก     
8 อบต .แมลา คลองชลประทาน คลองระหาร   
9 ทต .บางไทร แมน้ํานอย     

10 อบต .บางย่ีโท แมน้ํานอย     
11 ทต .บางบาล บอปลาพระราชทาน     
12 ทต .มหาพราหมณ ทรายแมน้ํา     
13 อบต .พระขาว แมน้ํานอย     
14 อบต .น้ําเตา แมน้ํานอย     
15 ทต .คลองจิก ลําคลอง     
16 ทต .บานสราง คลองบานสราง     
17 ทต .ปราสาททอง คลองบางหงส คลองบานเลน   
18 ทต .บางกระสั้น คลองเปรมประชากร คลองวัว คลองวัดบางเคียน 
19 ทต .ผักไห แมน้ํานอย     
20 อบต .ลาดน้ําเค็ม หนองบัว หนองบางทอง   
21 ทต .ภาช ี คลองสามขวา     
22 ทต .ลาดบัวหลวง คลองพระยาบรรลอื     
23 อบต .ลาดบัวหลวง คลองพระยาบรรลอื ทรายแมน้ํา   
24 ทต .ลาํตาเสา คลองชลประทาน     
25 ทต .เจาเจ็ด แมน้ําลาํคลอง     
26 ทต .หัวเวียง แมน้ําลาํคลอง หนองบงึ   
27 ทต .บางนมโค แมน้ํานอย     
28 ทต .อุทัย แหลงน้าํ     
29 ทต .มหาราช แมน้ําลพบุรี คลองบางแกว คลองบางพระครู 
30 ทต .โรงชาง แมน้ําลพบุรี     
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Q.18. ในพื้นที่ของทาน มีแหลงศิลปกรรมหรือโบราณสถานที่ควรคาแกการอนุรักษบางหรือไม 
* ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
18.1 

37 (70%)

16 (30%)

มี

ไมมี

  ไมรวม อบจ.
 

 
18.2  โปรดระบุ:       

ที่ อปท. แหลงศิลปกรรม 1 แหลงศิลปกรรม 2 แหลงศิลปกรรม 3 
1 ทน. นครศรีอยุธยา มรดกโลก เกาะเมือง     
2 ทม. อโยธยา วัดใหญชัยมงคล วัดสมณโกฎฐาราม วัดอโยธยา 
3 อบต. ปากกราน เจดียวัดเจาชาย     
4 อบต. บานปอม วัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดทาการอง 
5 อบต. ลุมพลี วัดพญาแมน อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร   
6 ทต. ทาเรือ วัดไมรวก     
7 ทต. ทาหลวง วัดสะตือ วัดบึงลัฏฐิวัน   
8 อบต. ศาลาลอย วัดศาลาลอย วัดชาง   
9 ทต. นครหลวง ปราสาทนครหลวง     

10 ทต. อรัญญิก วัดใหญเทพนิมิต วัดพระนอน   
11 อบต. ปากจั่น วัดละมุด     
12 อบต. แมลา สระน้ําศักสิทธิ์     
13 ทต. ราชคราม ศูนยศิลปาชีพบางไทร     
14 อบต. โพแตง วัดโพแตงใต     
15 ทต. บางบาล วัดจุฬามณี เรือยาวศรีสุริโยทัย วิหารหลวงพอใหญ 
16 ทต. มหาพราหมณ วัดไผลอม วัดเสาธง   
17 อบต. พระขาว วัดพิกุลโสศณ     
18 อบต. น้ําเตา คายพมา เจดียวัดสีกุก   
19 ทต. คลองจิก เจดียพระบรมราชูทิศ     
20 ทต. บานเลน พระราชวังบางปะอนิ วัดนิเวศธรรมประวัติ   
21 ทต. บานสราง วัดบานสราง วัดทําใหม   
22 ทต. บางกระสั้น วัดบางเคียนวิเชียรฉาย     
23 ทต. ลาดชะโด วัดดุสิตราชมัจฉา     
24 ทต. ผักไห วัดยานอางทอง     
25 ทต. ภาชี พิพิธภัณฑ     
26 อบต. ดอนหญานาง วัดตะโก     
27 อบต. ลาดบัวหลวง วัดใหมหญาไทร     
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ที่ อปท. แหลงศิลปกรรม 1 แหลงศิลปกรรม 2 แหลงศิลปกรรม 3 
28 ทต. ลําตาเสา พิพิธภัณฑหลวงปูทวด     
29 อบต. ลําไทร มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ     
30 ทต. เจาเจ็ด วัดเจาเจ็ดใน วัดเจาเจ็ดนอก วัดกลางคลองวัฒนาราม 
31 ทต. หัวเวียง เมรุลอย     
32 ทต. บางนมโค วัดบางนมโค     
33 ทต. บางซายใน วัดบางซายใน     
34 ทต. โรงชาง พระตําหนักเจาปลูก     
35 อบต. บานนา วัดโพธิ์ประสิทธิ์ วัดกลางทุง   
36 ทต. บานแพรก วัดหลวงพอเขยีว     
37 อบต. สําพะเนียง พิพิธภัณฑทองถิ่น     

 
2. การจัดลําดับความสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
Q.19. ทานคิดวาปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรกและอันดับท่ีสอง ในพื้นที่รับผิดชอบของทานในปจจุบันคือ

ปญหาใด 
   
Q.20. ทานคิดวาควรใชมาตรการใดในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน 

* ขอมูลนี้รวม อบจ. 
 
ปญหารุนแรงอันดับแรก 

ปญหา รายละเอียด คําตอบ
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม 5  - บังคับใชกฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรมอยางจริงจัง

 - รณรงคประชาชนไมใหท้ิงขยะลงในลําคลอง
การจัดการขยะมูลฝอย 5  - กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด

 - กอสรางเตาเผาขยะแบบมาตรฐาน
มลพิษจากอุตสาหกรรม 7  - เพิ่มความตระหนักและบังคับใชกฎหมายกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมเผาอิฐขนาดเล็ก 2  - แนะนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต
นํ้าทวม 2  - ปรับปรุงประสิทธิภาพของการระบายน้ําในลําคลอง
การกัดเซาะริมตลิ่ง 2  - สรางเข่ือนปองกันตลิ่ง

เศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง รายจายเพิ่มข้ึน 7  - สงเสริมอาชีพ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 1  - ลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยชีวภาพ
ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร 10  - ปรับปรุงโครงสรางองคกร

 - ใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกเจาหนาท่ี และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวข อง
 - เรงการกระจายอํานาจ

โครงสรางพื้นฐานไมครอบคลุม 4  - เพิ่มการกระจายงบประมาณจากสวนกลาง
การบังคับใชกฎหมายไมจริงจัง 1  - หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดควรสนับสนุน อปท. อยางจริงจัง
การมีสวนรวมของประชาชนนอย 1  - เพิ่มความตระหนักดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน

ความขัดแยงทางการเมือง การขัดแยงดานผลประโยชนของการเมืองทองถิ่น 2  - ใชวิธีสมานฉันท
ปญหาสังคม ยาเสพติด 1  - หนวยงานท่ีเกี่ยวของรณรงคและใหการศึกษาแกประชาชน
ไมมีปญหาใดเดนชัด 4

54

มาตรการ

รวม

การขาดศักยภาพของ อปท.

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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ปญหารุนแรงอันดับท่ีสอง 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ

ความเสื่อมโทรมของ แหลงทรัพยากรเสื่อมโทรม 3  - รณรงคใหประชาชนตระหนักในสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและ  - หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุนความรูดานเทคโนโลยีตาง ๆ
สิ่งแวดลอม การจัดการขยะระหวางนํ้าทวม 1  - จัดหาอุปกรณท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 1  - เพิ่มความตระหนักและบังคับใชกฎหมายกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม 1  - ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอยางสมํ่าเสมอ

เศรษฐกิจถดถอย ราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง 2  - สงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัด
 - หนวยงานราชการควรสนับสนุนดานการตลาด

วางงาน 1  - สงเสริมอาชีพ
รายไดลดลง สวนรายจายเพิ่มข้ึน 7  - สงเสริมอาชีพ
ขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรบุคล 8  - ปรับปรุงโครงสรางองคกร

 - ใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกเจาหนาท่ี และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวข อง
 - เรงการกระจายอํานาจ

ความขัดแยงทางการเมือง ดําเนินโครงการลาชา เน่ืองจากผูบริหารมุงแตร ักษาฐาน
เสียงและมีกลุมแทรกแทรงทางการเมือง

2  - ใหความรูและสรางจิตสํานึก

การประสานงานระหวาง อปท. มีนอย 2 ใชวิธีประนีประนอมและเพิ่มการประสานความรวมมือ
การใหบริการไมครอบคลุม 2  - เพิ่มบุคลากรและงบประมาณ
ประชาชนขาดองคความรู 1  - ใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน

ปญหาสังคม ยาเสพติด 1  - หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรรณรงคและใหการศึกษาแกประชาชน
ไมมีปญหาใดเดนชัด 22

54

มาตรการ

การขาดศักยภาพของ อปท.

รวม

การใหบริการสาธารณสุข

 
 
Q.21. หนวยงานของทานเคยไดรับการเรียกรองจากประชาชนในดานการพัฒนาพื้นที่บางหรือไม 

*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 
21.1 

12 (22%)

42 (78%)

ไดรับ

ไมไดรับ

 รวม อบจ.
 

 
21.2  โปรดระบุ:       

ขอเรียกรอง คําตอบ 
ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับที่ 1   
โครงสรางพื้นฐาน 10 
ถนนและสะพาน 10 
ไฟฟาในพื้นที่สาธารณะ 4 
น้ําประปา 5 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ-สังคม 6 
การจัดการขยะมูลฝอย 2 
การปองกันน้ําทวม 4 
ระบบชลประทาน 1 

รวม 42 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

2-27 

ขอเรียกรอง คําตอบ 
ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับที่ 2   
ถนนและสะพาน 6 
ไฟฟาในพื้นที่สาธารณะ 9 
น้ําประปา 5 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ-สังคม 4 
การจัดการขยะมูลฝอย 2 
การปองกันน้ําทวม 3 
ไมมีขอเรียกรองใด ๆ 13 

รวม 42 
ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับที่ 3   
ถนนและสะพาน 3 
ไฟฟาในพื้นที่สาธารณะ 3 
น้ําประปา 2 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ-สังคม 3 
การจัดการขยะมูลฝอย 1 
สาธารณูปโภค 2 
ไมมีขอเรียกรองใด ๆ 28 

รวม 42 
 
Q.22. หนวยงานของทานเคยไดรับขอรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่บางหรือไม 

*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 
22.1 

36 (67%)

18 (33%)

ไดรับ

ไมไดรับ

 รวม อบจ.
 

 
22.2  โปรดระบุ:       

เรื่องรองเรียน ตําตอบ 
เรื่องที่รองเรียนมากที่สุดเปนลําดับท่ี 1   
ควันและฝุนจากโรงงานอุตสาหกรรม 8 
ทอระบายน้ําอุดตัน 3 
กล่ินจากโรงงานอุตสาหกรรม 3 
กล่ินจากฟารมเลี้ยงสัตว 2 
กล่ินเหม็นจากพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 3 
น้ําทวมและการกัดเซาะริมตลิ่ง 6 
การเก็บขนขยะมูลฝอย 1 
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 6 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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เรื่องรองเรียน ตําตอบ 
เหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานประกอบการขนาดเล็ก 2 
การทุจริตของหนวยงานทองถ่ิน 2 

รวม 36 
เรื่องที่รองเรียนมากที่สุดเปนลําดับท่ี 2   
ควันและฝุนจากโรงงานอุตสาหกรรม 5 
กล่ินจากโรงงานอุตสาหกรรม 3 
กล่ินจากฟารมเลี้ยงสัตว 2 
กล่ินเหม็นจากพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2 
น้ําทวมและการกัดเซาะ 2 
การรวบรวมขยะมูลฝอย 2 
เหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานประกอบการขนาดเล็ก 4 
การทุจริตของหนวยงานทองถ่ิน 1 
ไมมีเรื่องรองเรียน 15 

รวม 36 
เรื่องที่รองเรียนมากที่สุดเปนลําดับท่ี 3   
ควันและฝุนจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 
เหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 
สุนัขจรจัดและยุง 2 
ไมมีเรื่องรองเรียน 31 

รวม 36 

 
3. ลําดับความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Q.23. ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย
เพียงใด 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

 1. ไมรุนแรง 2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. เลือกไมได 6. ไมมีความเห็น รวม 
 1.  ทรัพยากรดินและที่ดิน 19 15 13 7 0 0 54 
 2.  ทรัพยากรน้ํา     4 8 13 29 0 0 54 
 3.  ความหลากหลายทางชีวภาพ       42 3 4 3 2 0 54 
 4.  คุณภาพน้ํา  22 16 9 7 0 0 54 
 5.  ขยะมูลฝอย 9 9 13 23 0 0 54 
 6.  คุณภาพอากาศ 18 20 9 6 0 0 54 
 7. คุณภาพเสยีง 28 18 6 2 0 0 54 
 8. ขยะพิษและวัตถุอันตราย 34 15 1 2 2 0 54 
 9. สิ่งแวดลอมเมือง 36 13 5 0 0 0 54 
 1 0. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม 41 8 1 4 0 0 54 
 1 1 .ปญหาโลกรอน 16 22 12 3 1 0 54 
หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุลักษณะของปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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คําถาม ลักษณะของปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1. ดินและทรัพยากรดิน - การขนสงสินคาในแมน้ํา 
- การดูดทรายและขุดหนาดิน 
- ดินเปรี้ยว 

- การกัดเซาะตามแนวตลิ่ง 
- ดินสูญเสียความอดุมสมบูรณ 
- ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

2. ทรัพยากรน้ํา      - น้ําทวม - สูญเสียพื้นที่การเกษตรและที่อยูอาศัย 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพ       
- ปลาสูญพันธุ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
  และสูญเสียรายได 

4. คุณภาพน้ํา - น้ําเสียจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม - มลพิษทางน้ํา 

5. ขยะมูลฝอย  - การกําจัดขยะมูลฝอยไมเหมาะสม 
- ไมมีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 

- กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรง 

6. คุณภาพอากาศ - ฝุนและควันจากโรงงานอุตสาหกรรม  - ปญหาระบบทางเดินหายใจ 

7. คุณภาพเสยีง - เสียงจากกิจกรรมทาเรือ - มลพิษทางเสียงตอชุมชน 

8. ขยะอันตราย  - ไมมีระบบการคัดแยก - กอใหเกิดอันตรายตอพนักงานเก็บขนขยะ 

10. แหลงศิลปกรรม - หนวยงานราชการไมจัดสรรงบประมาณใหกบั 
 
  อปท .ในการดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบของ 
  แหลง ศิลปกรรม 
- สิ่งกอสรางบดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน 

- อปท .มีงบประมาณไมเพียงพอ 
 

- สูญเสียโบราณสถานอันทรงคุณคา 

11 .ปญหาโลกรอน - อุณหภูมิเพิ่มขึ้น - ปญหาน้ําทวมอยางรุนแรง 
 
Q.24. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

3 (6%) 9 (17%)

42 (77%)

ไมมีผลกระทบใดๆ

มีผลกระทบในระดับหนึ่ง

มีผลกระทบอยางรุนแรง

รวม อบจ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
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Q.25. หนวยงานของทานใหความสําคัญในเรื่องใดมากกวากัน ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

23 (43%)

1 (2%) 18 (33%)

6 (11%)

6 (11%)

การพฒันาเศรษฐกิจ การอนุรักษสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ & สิ่งแวดลอม การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
สาธารณสุข & สวัสดิการสังคม

รวม อบจ.

 
 

Q.26. ในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปของหนวยงานทาน ไดมีการจัดทําแผนดานการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือไม 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

 

อปท .ทั้งหมดมีโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสวนหนึง่ของแผนงบประมาณประจําป ซ่ึงมีโครงการ
คลายคลึงกันทุกป 
 

   ป 2549 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
 งบประมาณ
เฉล่ีย (บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นท่ีสาธารณะ 20 39,065,000 1,953,250
ขุดลอกคูคลอง 9 2,189,580 243,287
รณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 19 1,379,000 72,579
สงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 19 1,085,000 57,105
ปลูกตนไม 11 790,000 71,818
อบรมใหความรูดานส่ิงแวดลอมแกกลุมอาสาสมัครส่ิงแวดลอม 14 617,000 44,071
อนุรักษคูคลอง 16 520,000 32,500
เฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้า 1 300,000 300,000
โครงการหนาบานนามอง 6 215,000 35,833
ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ 1 50,000 50,000
สงเสริมการติดต้ังบอดักไขมัน 1 23,500 23,500

รวม 117 46,234,080       
   
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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ป 2550 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
 งบประมาณเฉลี่ย 

(บาท)
ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนที่สาธารณะ 20 18,404,533 920,227
ขุดลอกคูคลอง 21 4,308,700 205,176
ปลูกตนไม 15 1,780,000 118,667
รณรงคสร างจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 23 1,667,485 72,499
สงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 25 1,280,000 51,200
อนุรักษคูคลอง 12 690,000 57,500
อบรมใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกกลุมอาสาสมัครสิ่งแวดลอม 13 547,000 42,077
สงเสริมการติดตั้งบอดักไขมัน 3 164,000 54,667
เฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา 1 100,000 100,000
เฝาระวังการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 100,000 50,000
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว 1 100,000 100,000
ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ 1 50,000 50,000
ผลิตปุยหมักชีวภาพ 1 50,000 50,000
โครงการหนาบานนามอง 1 10,000 10,000

รวม 139 29,251,718  
 

Q.27. หนวยงานของทานมีความตื่นตัวกับปญหาสภาวะโลกรอนหรือไม 

1 (2%)

34 (63%)

19 (35%)
ใช

ไมใช

ไมทราบ

รวม อบจ.
 

 
Q.28. หนวยงานของทานดําเนินกิจกรรมใดบาง เพื่อรณรงคในเรื่องปญหาสภาวะโลกรอน) โปรดเลือกกิจกรรม

ท้ังหมด( 
* ขอมูลนี้รวม อบจ. 

กิจกรรม คําตอบ ลําดับ 
ลดปริมาณการใชน้ํา 16 4 
ลดการใชพลังงาน เชน เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ใชรถจักรยานแทนรถยนต 28 8 
สงเสริม 3Rs (ลด, ใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหม) 19 3 
แยกการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประเภทในแตละวัน 16 4 
การปลูกตนไม 29 1 
ใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม การลดการใชน้ําและพลังงาน  3 Rs 28 2 

 

 

 

 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

2-32 

Q.29. ทานคิดวาประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือไม  

5 (9%) 2 (4%) 17 (31%)

30 (56%)

ใหความรวมมือมาก

ใหความรวมมือปาน
กลาง

ไมใหความรวมมือ

ไมทราบ
รวม อบจ.

 

 
 

Q.30.  ประชาชนในพื้นที่ของทานดําเนินกิจกรรมใดบางเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม (เลือกไดมากกวา  1 ขอ) 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

กิจกรรม คําตอบ ลําดับ 
1. แยกทิ้งขยะมูลฝอย 14 4 
2. ทําความสะอาดโยรอบบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 26 3 
3. ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เชน ถนน สวนสาธารณะ ทอระบายน้ํา ฯลฯ 41 1 
4. ปลูกปา 39 2 
5. ดูแลและรณรงคดานสิ่งแวดลอม 6 5 
6. การอนุรักษลําคลอง 4 6 

Q.31. ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปน้ี มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

31.1  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษอากาศ

4 (7%)

7 (13%)

28 (53%)11 (20%)

4 (7%) โรงงาน

รถยนต

การเผาในที่โลง

ทุกขอ

ไมมีปญหา
รวม อบจ.
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31.2  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

13 (24%)
1 (2%) 18 (33%)

19 (35%)

3 (6%)

โรงงาน

บานเรือน

เกษตรกรรม

ไมทราบ

ไมมีปญหา

รวม อบจ.
 

31.3  แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

1 (2%)

1 (2%)

3 (6%)

49 (90%)

โรงงาน

บานเรือน

ทุกขอ

ไมมีปญหา

รวม อบจ.

31.4  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

20 (36%)

1 (2%)
2 (4%)

1 (2%)
10 (19%)

1 (2%)
19 (35%)

โรงงาน การกอสราง
การจราจรทางบก การจราจรทางน้ํา
ทุกขอ ไมทราบ
ไมมีปญหา รวม อบจ.

 
 

Q.32. ทานคิดวาในจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม   

  

28 (52%)

3 (6%) 5 (9%)

18 (33%)

มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบรวม อบจ.
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Q.33. ทานคิดวาควรดําเนินมาตรการใดเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  
(ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

1. รัฐบาลควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 15 2 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 14 3 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบจ., เทศบาล และ อบต.) ควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น  13 4 
4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 18 1 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 14 3 
6. ปรับปรุงความซ้ําซอนของกฎหมายและหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงานเกี่ยวของ 3 5 

 
Q.34. ทานคิดวาหนวยงานราชการกลางควรเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  

โปรดเลือก  3 คําตอบ  
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 15 6 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 22 2 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 21 3 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 4 10 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 9 7 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 5 9 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 19 5 
08. เพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการระดับจังหวัด 6 8 
09. เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 29 1 
10. เรงการกระจายอํานาจ 4 10 
11. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 20 4 
12. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 5 9 
13. ไมทราบ 1 11 

 
Q.35. ทานคิดวาหนวยงานราชการระดับจังหวัด ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โปรดเลือก  3 คําตอบ 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 7 7 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 23 2 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 29 1 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 7 7 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 16 5 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ 6 8 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 19 4 
08. เพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 21 3 
09. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 21 3 
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มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
10. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 11 6 
11. ไมทราบ 1 9 

 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

ในระดับจังหวดั 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยาง
ยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว โปรดเขียนความคิดเห็น
ในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้ 

 

* ขอมูลนี้รวม อบจ. 
 

ที ่ ขอเสนอแนะ คําตอบ 
1 ควรมีการกอสสรางระบบบําบัดน้าํเสียและระบบกําจดัขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด 4 
2 หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติอยางจริงจัง 3 
3 เกณฑการจัดลําดบัความสําคัญของปญหาควรมีความชัดเจน เพราะแตละ อปท .ยอมตองใหความสําคัญ

กับพืน้ที่ของตนเองเปนอนัดบัแรก 
2 

4 การมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญตอการพัฒนาโครงการตางๆ 2 
5 หนาที่และความรบัผิดชอบของหนวยงานที่ไดรับจากการถายโอนอาํนาจยังไมมีความชัดเจน 2 
6 ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการดวย 1 
7 การจัดทาํแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมควรเริ่มจากหนวยงานทองถิ่น 1 
8 ควรเปดโอกาสใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดมีสวนรวมในการจดัทําแผนการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 
1 

9 ควรกําหนดเขตอตุสาหกรรมใหตั้งอยูหางไกลจากชมุชน 1 
10 หนวยงานราชการควรเปดเผยขอมูลที่จําเปน ที่คาดวาจะกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอชุมชน 1 
11 ควรนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไปใชประโยชนสูงสุด 1 
12 หนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีความชัดเจน 1 
13 ควรเปดโอกาสใหประชาชนทีอ่าศยัอยูบริเวณใกลเคียงบอฝงกลบขยะมูลฝอย ไดเขาไปใชประโยชนใน

พื้นทีด่ังกลาว เพือ่ไมเกิดการตอตานไมใหมีการใชพื้นที่  
1 

14 มาตรการตาง ๆ ทีเ่สนอแนะใหกบั อปท .ดาํเนินการนั้น ควรเปนไปไดในทางปฏบิัติ โดยเฉพาะการศึกษา
ความเปนไปไดในการใหเอกชนเขามาลงทนุแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

1 

15 หนวยราชการสวนกลาง ,อปท .และภาคเอกชนควรรวมมือกันจัดตั้งเปนเครือขายดานสิ่งแวดลอมของ
จังหวัด 

1 

16 ควรพิจารณาเทคโนโลยีที่ชวยในการลดปริมาณขยะมลูฝอย 1 
17 อปท .หลายแหงยังขาดแคลนงบประมาณในดานการจัดการน้ําเสีย 1 
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1. กิจกรรมองคกรของทาน  

 

Q.1. องคกรของทานมีสมาชิกจํานวนก่ีคน    
ก. ศูนยประสานงานองคกรมหาชน 100 คน 
ข. ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     35 คน 
ค. คณะทํางานลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง (พระนครศรีอยุธยา)       16 คน 
ง. ประชาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 240 คน 
จ. ชมรมนิเวศเมืองเกา            28  คน 

 

Q.2. องคกรของทานมีพนักงานจํานวนกี่คน 
ก. ศูนยประสานงานองคกรมหาชน       25 คน 
ข. ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      1 คน 
ค. คณะทํางานลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง (พระนครศรีอยุธยา)          1 คน 
ง. ประชาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         1 คน 
จ. ชมรมนิเวศเมืองเกา               1  คน 

 

Q.3. องคกรของทานกอต้ังขึ้นตั้งแตเม่ือใด 
ก. ศูนยประสานงานองคกรมหาชน          2545  
ข. ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      สิงหาคม       2546 
ค. คณะทํางานลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง (พระนครศรีอยุธยา)    กรกฎาคม   2547 
ง. ประชาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    มีนาคม     2544 
จ. ชมรมนิเวศเมืองเกา          กุมภาพันธ  2550 

 

Q.4. กิจกรรมหลักขององคกรทาน ไดแก 
  ก. ศูนยประสานงานองคกรมหาชน   

1) จัดประชุมระหวางสมาชิก และนําขอคิดเห็นตางๆที่ไดจากการประชุมเสนอตอจังหวัด 
2) ประสานงานและทํางานรวมกับองคกรอื่นๆ  

ข. ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
1) ประสานงานกับองคกรอื่น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
2) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน 
3) สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกเยาวชน 

ค. คณะทํางานลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง (พระนครศรีอยุธยา) 
1) สงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม 

 
 

ความคิดเห็นขององคกรเอกชน 
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 ง. ประชาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1) นําเสนอความตองการของประชาชนใหจังหวัดรับทราบ 
 2) ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ     

จ. ชมรมนิเวศเมืองเกา 
 1) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียนและเยาวชน 
 

Q.5. กิจกรรมหลักขององคกรทานที่ดําเนินการในจังหวัดอยุธยา 
ก. ศูนยประสานงานองคกรมหาชน      
    1) จัดประชุมระหวางสมาชิก และนําขอคิดเห็นตาง ๆ ที่ไดจากการประชุมเสนอตอจงัหวัด 

2) ประสานงานและทาํงานรวมกบัองคกรอื่น ๆ 
ข. ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1) อบรมและใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชน เชน สภาวะโลกรอน และการทาํปุยหมักชีวภาพ 
2) ดําเนินกิจกรรมดานการตดิตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํา เชน โครงการนักสืบสายน้ํา 
3) ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษแหลงน้ํา เชน โครงการคลองสวยน้ําใส   
4) ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนรัุกษแมน้ําเจาพระยารวมกับจังหวัดอื่น ๆ อีก  10 จังหวัด 
5) โครงการหนาบานหนามอง 

ค. คณะทาํงานลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง (พระนครศรีอยุธยา) 
1) รณรงคและสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนดานอนรัุกษทรัพยากรน้ํา 
2) การปลอยปลาตะเพียนลงคลองสาน แมน้ําเจาพระยา เพื่อเปนดัชนวีัดคุณภาพน้ํา ปละ  3 คร้ัง 
3) การสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอมใหแกทองถิน่ 
4) การปรับภูมิทศัน เชน ปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ เปนตน 
5) รณรงคประชาชนไมใหเผาฟางขาว 

ง. ประชาคมจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
  1) จัดประชุมระหวางสมาชิก และนําขอคิดเห็นตาง ๆ ที่ไดจากการประชุมเสนอตอจงัหวัด 
จ. ชมรมนิเวศเมืองเกา 

        1) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียนและเยาวชน 

Q.6. งบประมาณหรือรายจายสําหรับกิจกรรมตางๆ ขององคกร ท่ีดําเนินการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

องคกรเอกชน 2548 2549 2550 หมายเหตุ 

ก. ศูนยประสานงานองคกรมหาชน 0 0 0 งบประมาณทั้งหมดมาจากการบริจาค 
ข. ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอม 0 0 285,000 

งบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ 
มาจากหนวยงานตนสังกัด 

ค. คณะทํางานลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง   
 (พระนครศรีอยุธยา) 

47,000 0 0 งบประมาณทั้งหมดมาจากการบริจาค 

ง. ประชาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 400,000 
งบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ 
มาจากหนวยงานตนสังกัด 

จ. ชมรมนิเวศเมืองเกา 0 0 60,000  
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Q.7. อะไรคือปญหาในการดําเนินกิจกรรมของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ปญหา คําตอบ ลําดับ 

1.  งบประมาณไมเพียงพอ 4 1 
2.  บุคลากรไมเพียงพอ 0 0 
3.  ไมไดรับความรวมมือจากภาครัฐเทาที่ควร 1 3 
4.  ไมไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีควร 2 2 
5.  ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาท่ีควร 1 3 
6.  ขาดการประสานงานกับองคกรเอกชนอื่น 2 2 
7.  องคกรยังไมเปนท่ีรูจัก 1 3 

 
5. การจัดลําดับความสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
Q.8. ทานคิดวาในปจจุบันปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับท่ีสอง ในจังหวัดของทานคือปญหาใด 
 
Q.9. ทานคิดวาควรใชมาตรการใดในการแกปญหาดังกลาวขางตน  

ปญหารุนแรงอันดับแรก 

 

ปญหารุนแรงอันดับท่ีสอง 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอม 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1  - มีการตรวจสอบจากองคกรอิสระ 

เศรษฐกิจถดถอย ราคาผลการผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 1  - รัฐบาลควรมมีาตรการในการประกันราคา
ผลิตผลทางการเกษตร เชน ขาว 

ศักยภาพของ อปท. ทองถิ่นหลายแหงยังขาดความรู ความเขาใจ 
และยังไมมีแผน ปฏบัิติการดานสิ่งแวดลอม 

1  - องคกรท่ีเกี่ยวของ รวมถึงประชาชน และ
องคกรเอกชนควรรวมมอืกัน 

ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 
มลพิษทางอากาศ 1  - เสนอปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนตอ

หนวยงานระดับจังหวัด 
ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอม ไมมีสถานที่กาํจัดขยะมูลฝอย 1  -  กอสรางศูนยกาํจัดขยะมูลฝอยรวม 
ศักยภาพของ อปท. มีนโยบายทีด่ี แตการนําไปปฏิบัติยังไม

สอดคลองกับปญหา 
1  - สรางความเขาใจและความรูแกผูบริหาร 

 หนวยงานของรฐัขาดงบประมาณ  1   จัดตั้งองคกรข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบงานดาน
ส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ 

อื่น ๆ 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมรวดเร็ว
เกินไป ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

1  - จัดตั้งกลุมอนรุักษส่ิงแวดลอม 

รวม 5     
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ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 
ความไมใสใจในปญหาส่ิงแวดลอม 1  - สงเสริมการรวมกลุมของประชาชน  
ทองถิ่นยังไมเขาใจถึงบทบาทของหนวยงาน
อื่น ๆ ท่ีทํางานดานการอนรุักษส่ิงแวดลอม 

1  - เสนอแนะในที่ประชุมประชาคม 

รวม 5     
 
Q.10. ความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอม 
 

10.1 ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 

5 (100%)

สนใจ

 
หมายเหตุ:  5 (100%)  หมายถึง  มีจํานวน 5 คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 100 ของคําตอบทั้งหมด) 

 

10.2 ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด  (โปรดเลือก  2 ลําดับท่ีสําคัญที่สุด) 
 

10.2.1  ทานไดรับขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม
จากแหลงใด เปนลําดับที่ 1 issues?

1 (20%)

1 (20%)

3 (60%)

โทรทัศน

นิตยสาร/วารสาร

หนวยงานภาครัฐ
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10.2.2  ทานไดรับขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม
จากแหลงใด เปนลําดับที่ 2

1 (20%)
1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)

หนังสือพมิพ จดหมายขาวของราชการ

อินเตอรเน็ต สมาคม/ชมรมตาง

อปท.
 

 
 
 
Q.11.   ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย

เพียงใด 

 1.ไมรุนแรง 2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. เลือก
ไมได 6. ไมมี รวม 

1.  ทรัพยากรดินและที่ดิน 0 0 3 2 0 0 0 
2.  ทรัพยากรน้ํา      0 2 0 3 0 0 0 
3.  ความหลากหลายทางชีวภาพ 0 1 1 2 0 1 0 
4.  คุณภาพน้ํา 0 1 2 2 0 0 0 
5.  ขยะมูลฝอย 0 1 1 3 0 0 0 
6.  คุณภาพอากาศ                  2 1 2 0 0 0 0 
7.  คุณภาพเสยีง  1 3 1 0 0 0 0 
8.  ขยะพิษและวตัถุอันตราย 0 4 0 1 0 0 0 
9.  สิ่งแวดลอมเมอืง เชน สวนสาธารณะ 
ภูมิทัศน 1 1 1 2 0 0 0 

10. แหลงทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 1 0 3 1 0 0 0 

11. ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลง
สภาพ ภูมิอากาศ 0 1 3 1 0 0 0 

 
หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุลักษณะของปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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คําถาม ลักษณะของปญหา เหตุผลกรณีเลือก “4. รุนแรงมาก”  

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน - ดินเสื่อมสภาพ  - มีการใชปุยมากขึ้น 
2. ทรัพยากรน้ํา      - น้ําทวมทุกป - พื้นที่เกษตรกรรมและบานเสียหาย 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพ -พันธขาวพวงสูญพันธและไมใชวิธีการปลูก
แบบเกา - วิถีชีวิตเปลี่ยนไป 

4. คุณภาพน้ํา - ไมมีการบําบัดน้ําเสีย - คุณภาพน้ําต่ําลง 
5. ขยะมูลฝอย - กําจัดขยะไมถูกตองและมีปริมาณมาก 

- ไมมีสถานที่กําจัดขยะ 
- ขยะตกคาง 
-กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และ
สุขภาพอนามัย 

8. ขยะพิษและวัตถอุันตราย - ไมมีระบบการคัดแยกที่เหมาะสม - คุณภาพสิ่งแวดลอมแยลง 
9. สิ่งแวดลอมเมือง - ขาดการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง - ปญหาดานภูมิทัศน 
10. แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และศิลปกรรม 

- บางแหงขาดการดูแลรักษา - พื้นที่ถูกรุกล้ํา 

11. ปญหาโลกรอน - อุณหภูมิเพิ่มขึ้น - ฤดูกาลเปลี่ยน 
 

Q.12. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

1 (20%) 1 (20%)

3 (60%)

ไมมีผลกระทบใดๆ

มีผลกระทบในระดับ
หนึ่ง

มีผลกระทบอยาง
รุนแรง

 
 

Q.13.  ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญมากกวากัน 

2 (40%)

3 (60%)

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม
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Q.14.  ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปน้ี มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใดมากที่สุด 

14.1  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางอากาศ

1 (20%)

1 (20%)

3 (60%)

มลพษิทางอากาศ

โรงงาน
อุตสาหกรรม

ไมมีปญหา

 
14.2  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

2 (40%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)
โรงงานอุตสาหกรรม

บานเรือน

อื่นๆ

ไมมีปญหา

 
14.3  แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

4 (80%)

1 (20%)

บานเรือน

อื่นๆ

14.4  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

2 (40%)

2 (40%) 1 (20%)

โรงงานอุตสาหกรรม

การจราจรทางบก

ไมมีปญหา
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3.   ความเต็มใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 
Q.15. ทานคิดวาในจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

ผูใหสัมภาษณทั้งหมด ตางมีความเห็นวาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการบังคับใชกฎหมาย ดาน
สิ่งแวดลอมคอนขางนอย 

 
Q.16. ทานคิดวาควรจะดําเนินมาตรการใดเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
1. รัฐบาลกลางควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 2 2 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) อบจ .ทต .และ อบต (.ควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 3 1 
3. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 2 2 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 2 2 
6. การใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 1 3 

 
Q.17.   ทานคิดวาหนวยงานราชการสวนกลาง ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 
     โปรดเลือก 3 คําตอบ 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 2 2 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 1 3 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 0 0 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 1 3 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 0 0 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 0 0 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 3 1 
08. เพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการระดับจังหวัด 1 3 
09. เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 3 
10. เรงการกระจายอํานาจ 1 3 
11. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 3 1 
12. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 2 2 
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Q.18. ทานคิดวาหนวยงานราชการระดับจังหวัด ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 
          โปรดเลือก 3 คําตอบ 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 0 0 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 1 2 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 0 0 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 1 2 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 0 0 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 0 0 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 3 1 
08. เพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 2 
09. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 3 1 
10. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 1 2 

 
Q.19. ทานคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น) อบจ/.เทศบาล/อบต.  (ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุง

คุณภาพสิ่งแวดลอม  โปรดเลือก  3 คําตอบ 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 2 2 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 2 2 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 1 3 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 1 0 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 0 0 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 0 0 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 3 1 
08. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 3 1 
09. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 2 2 

 
 
Q.20. การจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน การสรางระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับน้ํา

เสียชุมชน การฝงกลบขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล การบํารุงรักษาปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ ทานเห็นดวย
หรือไมท่ีจะตองจายภาษีเพิ่มขึ้น และ/หรือ ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2 (40%)

1 (20%)

1 (20%)

1 (20%)

เห็นดวยอยางย่ิง

เห็นดวยพอสมควร

ไมคอยเห็นดวย

ไมเห็นดวยอยางย่ิง
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Q.21. องคกรของทานมีความต่ืนตัวกับปญหาสภาวะโลกรอนหรือไม 

1 (20%)

1 (20%)

3 (60%)

ใช

ไมใช

ไมทราบ

 
 
Q.22. องคของทานดําเนินกิจกรรมใดบาง เพื่อรณรงคในเรื่องปญหาสภาวะโลกรอน  

(โปรดเลือกกิจกรรมทั้งหมด) 
กิจกรรม คําตอบ ลําดับ 

1. ลดปริมาณการใชน้ํา 1 3 
2. ลดการใชพลังงาน เขน เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 2 2 
3. สงเสริม 3Rs (ลด ใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม) 1 3 
4. แยกการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประเภทในแตละวัน 1 3 
5. การปลูกปา 1 3 
6. ใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม ,การลดการใชน้ําและพลังงาน ,3Rs, ฯลฯ 3 1 

 
Q.23. ทานคิดวาประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือไม  
 

4 (80%)

1 (20%)
ใหความรวมมือ
มาก

ใหความรวมมือ
ปานกลาง

 
 
Q.24. กิจกรรมใดที่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทําเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

กิจกรรม คําตอบ ลําดบั 
1. แยกทิ้งขยะมูลฝอย 2 4 
2. ทําความสะอาดโดยรอบบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 4 2 
3. ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เชน ถนน สวนสาธารณะ ทอระบายน้ํา ฯลฯ 5 1 
4. ปลูกตนไม 3 3 
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5. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล 2 4 
6. ลดการใชรถยนต  2 4 

 
 
Q.25. จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อท่ีจะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไป
อยางยั่งยืน เม่ือแผนฯ ดังกลาวเสร็จสิ้น จังหวัดจะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการดังกลาว โดยสมาชิกคณะกรรมการนี้จะทําการคัดเลือกมาจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ในการนี้องคกร
ของทานสามารถเขารวมเปนหนึ่งในคณะกรรมการไดหรือไม  

 
1 (20%)

4 (80%)

ยินดีเขารวมโดยไมมีเง่ือนไข

ยินดีเขารวมหากมีการนําแผนไปปฏิบัติ
และนําไปสูการพฒันาที่ย่ังยืน  

 
 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ในระดับจังหวดั 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัด
เปนไปอยางยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว 
โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้  

 
ลําดับ ขอเสนอแนะ คําตอบ 

1 หนวยงานหลายแหงไมดําเนินการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 2 
2 หนวยงานภาครัฐควรสรางความเขาใจและความรูที่ถูกตองในดานเกษตรกรรมแกประชาชน 1 
3 รัฐบาลควรสานตอโครงการที่เคยทํามากอนหนานี้ 1 
4 ควรมีมาตรการใหประชากรแฝงมาขึ้นทะเบียนสํามะโนครัวในทองถิ่น เพื่อใหไดรับการ

จัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับจํานวนประชากรที่แทจริง 
1 

5 สรางจิตสํานึกใหกับประชาชน และดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลอยางยั่งยืน 1 
6 ใหความสําคัญกับปญหาที่เสนอแนะโดยประชาชน โดยปราศจากการชี้แนะหรือชักนํา 1 
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1.  คําถามทั่วไป 

Q.1. จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยูในบาน/สถานประกอบการของทาน 
 

53 (23%)
2 (1%)

171 (76%)

สมาชิกครอบครัว (1-5 คน)

สมาชิกครอบครัว (6-10 คน)

สมาชิกครอบครัว (>10 คน)
 

สมาชิกครอบครัวเฉลี่ย   4  คน 
 

Q.2.  ประเภทของท่ีพักอาศัยของทาน 
 

186 (82%)

17 (8%)
16 (7%)

7 (3%)

บานเดี่ยว ทาวนเฮาท

อพารทเมนท/คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย
 

 
Q.3.  ประเภทของกิจการที่ทานประกอบอยู ณ ท่ีพักอาศัยของทาน 

บานของผูใหสัมภาษณทั้งหมด ใชเพื่อการพักอาศัยเทานั้น 

Q.4. รายไดท้ังหมดของครอบครัวของทานตอเดือน  
 

39 (17%)
19 (8%) 73 (32%)

95 (43%)

< 10,000 บาท/เดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน

> 20,000 บาท/เดือน ไมแสดงความคิดเห็น
 

ความคิดเห็นของประชาชน 
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Q.5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในบานหลังปจจุบัน 

26 (12%)

42 (19%)102 (44%)

56 (25%)

< 5 ป

5-9 ป

10-19 ป

≧ 20 ป

 
 
Q.6. แหลงน้ําที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน 

1 (0%)

92 (41%)

2 (1%)

131 (58%)

น้ําประปา ประปาหมูบาน

น้ําบอ/น้ําใตดิน ลําคลอง  

Q.7. ทานจายเงินคาน้ําเดือนละเทาใด 

21 (9%)
11 (5%) 53 (23%)

139 (62%)

2 (1%) < 100 บาท

100-300 บาท

301-500 บาท

501-1,000 บาท

>1,000 บาท

 
เฉลี่ย  207  บาท/เดือน 

Q.8. ทานจายคาไฟฟาเดือนละเทาใด 

16 (7%)

80 (35%)

26 (12%)
34 (15%)

70 (31%)

< 300 บาท

300-500 บาท

501-1,000 บาท

1,0001-2,000 บาท

> 2,000 บาท
 

เฉลี่ย  881  บาท/เดือน 
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Q.9.  ท่ีบานของทานไดรับบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม     
 

3 (1%)

223 (99%)

มี

ไมมี

 
 

Q.10.  ทานจายเงินคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม 
 
Q.11. กรณีท่ีทานจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย ทานจายเดือนละเทาใด 
 

2 ใน  3 ของผูใหสัมภาษณ  จายคาบริการบําบัดน้ําเสียใหแกสํานักงานบริหารของหมูบาน ซึ่งคาบริการนี้
คิดรวมอยูในคาบริการสวนกลาง  

 
Q.12.  หองน้ําที่บานพักอาศัยของทาน เปนแบบใด 

 

57 (25%)

169 (75%)

สวมราด/ชักโครก
พรอมถังบําบัด

สวมราด แบบไม
มีถังบําบัด
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Q.13. ทานไดรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือไม    
 

210 (93%)

16 (7%)

มี

ไมมี

 
อัตราคาบริการเก็บขยะรายเดือน

13 (6%)

72 (35%)

53 (25%)
17,8(%)

31 (15%)

24 (11%) < 20 บาท
20 บาท
30 บาท
40 บาท
>40 บาท

ไมเสียคาบริการ

 
เฉลี่ย  25  บาท/เดือน 

 
Q.14.  ทานจัดการขยะมูลฝอยอยางไร (ถาขอ  13 ตอบวา “ไมมี”) 

15 (94%)

1 (6%)

เผาในบริเวณ
ที่พกัตนเอง

ฝงในบริเวณที่
พกัตนเอง
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Q.15. กรณีท่ีทางหนวยงานราชการ (อบจ. เทศบาล อบต.) มีแผนการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย/สถานที่
กลบฝงขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงของทาน มีเง่ือนไขใดบางที่จะทําใหทานเห็นดวยกับการ
ดําเนินงานดังกลาว   (โปรดเลือกคําตอบทั้งหมดที่ทานเห็นดวยจากหัวขอดานลางนี้) 

 
เงื่อนไข คําตอบ ลําดบั 

01.  ทานสามารถเขารวมในขั้นตอนการวางแผน 60 8 
02.  การคัดเลือกสถานทีก่อสราง ตองคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 
127 2 

03.  มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลมุทุกดาน 140 1 
04.  สวนราชการตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดตอสาธารณชน 121 3 
05.  สวนราชการตองมีการตดิตามและตรวจสอบการดําเนนิงานอยางเหมาะสม

และใหแนวทางปฏิบัติในกรณีจําเปน 
106 5 

06.  ตองมีมาตรการในการปองกนัการรั่วไหลและแพรกระจายของสารพิษ จาก
ระบบบําบัด /กําจดัของเสียดังกลาว 117 4 

07.  สวนราชการควรสงเสริมใหมีการนําขยะกลบัมาใชซํ้า/รีไซเคิล รวมถึงการ
สงเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดปริมาณขยะ 

90 6 

08.  สวนราชการควรจัดใหมีรายการพิเศษ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจในทองถิน่ 84 7 
09.  ขาพเจาไมเห็นดวยใหมีการกอสรางระบบบําบดั/กําจดัของเสียในพื้นที่ ไม

วากรณีใดๆ 
21 9 

10.  ไมทราบ 8 11 
11.  เห็นดวยแตไมมีสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการกอสราง 6 12 
12.  ไมแสดงความคิดเห็น 12 10 

 
 

2. การจัดลําดับความสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
Q.16. ทานคิดวาปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับท่ีสอง ในพื้นที่รับผิดชอบของทานในปจจุบันคือ

ปญหาใด 
 
 
Q.17. เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน ขอใหทานเสนอแนะวิธีแกไขมา  2 วิธี  
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ปญหารุนแรงที่สุดอันดับ 1 

ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 66  - รัฐบาลควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
และสภาพแวดลอมที่ดี    - ควบคุมการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม 

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม      - หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมมือกันแกปญหาสิ่งแวดลอม 
       - เพิ่มงบประมาณดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
       - ควบคุมการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
       - ใหความรูและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 
  น้ําทวม 10  - หนวยงานจังหวัดควรใหความสําคัญตอการปองกันน้ําทวม 
       - ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
  การจัดการขยะมูลฝอย 10  - ควรพิจารณาการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
       - เพิ่มความถี่ในการเก็บรวบรวมขยะ 
       - การใหความรูและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแก

ประชาชน 
  คุณภาพน้ําเสือ่มโทรม 12  - ควบคุมการปลอยน้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หอพัก

และฟารมเลี้ยงสัตว 
  ควันและฝุนละออง 3  - ควบคุมการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
       - ควบคุมการเผาในที่โลงแจงจากภาคเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง 50  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน 
       - สงเสริมอาชีพในชุมชน 
       - รัฐบาลควรหามาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจ 
  สินคาอุปโภคและบริโภคมี

ราคาสูงขึ้น 
17  -  หนวยงานราชการควรควบคุมสินคาอปุโภคและบริโภค

และหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน  
  การวางงาน 4  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน 

การบริการไมครอบคลุม
พื้นที่ 

12  - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น ศักยภาพของ อปท. 

โครงสรางพื้นฐานชํารุด 3  - ซอมแซมโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู 
ความขัดแยงทาง
การเมือง 

การทุจริตในการเมือง
ทองถิ่น 

2  - ใชหลักธรรมาภิบาล 

  การแขงขันรุนแรง 6  -  ใชวิธีสมานฉันท 
การใหบริการ
สาธารณสุข 

น้ําประปามีคุณภาพต่ําและ
ไหลไมสม่ําเสมอ 

17  - ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 

ปญหาสังคม ยาเสพติดและขโมย 7  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญในการแกไขปญหา 
ไมมีปญหาใดเดนชัด   7     

รวม 226     
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ปญหารุนแรงที่สุดอันดับท่ี  2  
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

ความเสื่อมโทรมของ สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
และ 

38  - รัฐบาลควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

สภาพแวดลอมที่ดี   - การใหความรูและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแก
ประชาชน 

  การจัดการขยะมูลฝอย 5  - เพิ่มความถี่ในการเก็บรวบรวมขยะ 
  คุณภาพน้ําเสือ่มโทรม 3  - ควบคุมการปลอยน้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
       - การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงฆา

สัตวของเทศบาล 
  มลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
1  - ควบคุมกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง สวนรายจาย
เพิ่มขึ้น 

26  - หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุน 

    46  - สงเสริมอาชีพในชุมชน 
  สินคาอุปโภคและบริโภคมี

ราคาสูงขึ้น 
29  -  หนวยงานราชการควรควบคุมราคาสนิคาอุปโภคและ

บริโภค และหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน  
  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคา

ตกต่ํา 
2  - หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุน 

  การวางงาน 2  - สงเสริมอาชีพในชุมชน 
ศักยภาพของ อปท. การบริการไมครอบคลุม

พื้นที่ 
7  - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

 โครงสรางพื้นฐานชํารุด 4  - ซอมแซมโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู 
ความขัดแยงทาง
การเมือง 

การทุจริตในการเมือง
ทองถิ่น 

4  - ใชหลักธรรมาภิบาล 

  การแขงขันรุนแรง 4  -  ใชวิธีสมานฉันท 
การใหบริการ
สาธารณสุข 

น้ําประปามีคุณภาพต่ําและ
ไหลไมสม่ําเสมอ 

19  - ปรับปรุงการใหบริการน้ําประปา 

  การบริการของโรงพยาบาล
ไมดี 

4  - ปรับปรุงการใหบริการของโรงพยาบาล 

ไมมีปญหาใดเดนชัด   32     
รวม 226      
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Q.18.  
18.1   ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 

3 (1%) 4 (2%) 45 (20%)

174 (77%)

ใช สนใจมาก

ใช สนใจบาง

ไมสนใจ

ไมแสดงความคิดเห็น

 
 
 

18.2   หากทานสนใจปญหาสิ่งแวดลอม ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด  
       (โปรดเลือก  2  ลําดับท่ีสําคัญที่สุด) 

18.2.1 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 1

15 (7%)

2 (1%)

10 (5%)

174 (80%)

1 (0%)

3 (1%)

10 (5%)

3 (1%)
1 (0%)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร/วารสาร

จดหมายขาวของราชการ

อินเตอรเน็ต

สมาคม/ชมรมตาง

การประกาศเสียงตามสาย

ไมแสดงความคิดเหน็
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18.2.2 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2

3 (1%)10 (5%)
20 (9%)

3 (1%)

58 (27%)

24 (11%)

1 (0%)

22 (10%)

70 (33%)
7 (3%)

1 (0%)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร/วารสาร

จดหมายขาวของราชการ

อินเตอรเน็ต

ครอบครัว/เพ่ือน

สมาคม/ชมรมตาง

การประกาศเสียงตามสาย

ไมทราบ

ไมแสดงความคิดเหน็
 

 
Q.19.   ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย

เพียงใด 

 1. 
รุนแรง 2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. เลือก

ไมได 

6. ไมแสดง
ความ
คิดเห็น 

รวม 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน 140 18 12 9 47 0 226 
2. ทรัพยากรน้ํา      71 33 34 87 1 0 226 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ               150 25 21 10 20 0 226 
4. คุณภาพน้ํา 111 25 38 48 4 0 226 
5. ขยะมูลฝอย 155 23 20 24 4 0 226 
6. คุณภาพอากาศ 154 21 21 28 2 0 226 
7. คุณภาพเสยีง 168 25 19 12 2 0 226 
8. ขยะพิษและวัตถอุันตราย 189 22 7 4 4 0 226 
9. สิ่งแวดลอมเมือง เชน สวนสาธารณะ  
    ภูมิทัศน ฯลฯ 185 17 10 9 5 0 226 

 1 0. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม 203 13 4 0 6 0 226 
 1 1. ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลง 
     สภาพภูมิอากาศ 28 49 103 44 2 0 226 

 

หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุเหตุผลในการเลือกและลักษณะของปญหา 
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คําถาม คําตอบ เหตุผลในการเลือก “4. มาก” 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน 

- ดินมีคุณภาพต่ํา (ดินแหง,ดินทราย, ดิน
เปรี้ยว) 
- การพัฒนาเมืองมากเกิน 
- การขุดหนาดินขาย 
- การใชสารเคมี 

- ดินไมเหมาะสมสาํหรับการทําเกษตรกรรม 
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม 
- สูญเสียดินที่มีความสมบูรณ 
- สูญเสียดินที่มีความสมบูรณ 

2. ทรัพยากรน้ํา      - น้ําทวม - เปนอุปสรรคตอการคมนาคม 
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพ       - พันธปลาลดลง  - สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. คุณภาพน้ํา - น้ําเสียจากขยะและโรงงานอุตสาหกรรม - กอใหเกิดมลพิษทางน้ําและปญหาสุขภาพ 

5. ขยะมูลฝอย - การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย 

- ขยะตกคาง 
- ปญหาดานสุขภาพกายและจิต 

6. คุณภาพอากาศ - ฝุนและควันจากการคมนาคม 
- กลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม - ปญหาระบบทางเดินหายใจ 

7. คุณภาพเสยีง - เสียงจากการคมนาคม - มลพิษทางเสียง 

8. ขยะพิษและวัตถอุันตราย  
- ไมมีการคัดแยก 
- การใชสารปราบศัตรูพืชในพื้นที่
เกษตรกรรม 

- เปนอันตรายตอประชาชน 

9. สิ่งแวดลอมเมือง - สวนสาธารณะไมเพียงพอ - ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 1 0. ปญหาโลกรอน  - อุณหภูมิเพิ่มขึ้น - กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพกายและจิต 
- ใชไฟฟาเพิ่มขึ้น 

 

Q.20. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

27 (12%) 7 (3%) 42 (19%)

146 (64%)

4 (2%)

ไมมีผลกระทบใดๆ มีผลกระทบในระดับหนึ่ง

มีผลกระทบอยางรุนแรง ไมทราบ

ไมแสดงความคิดเห็น
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Q.21.  ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญมากกวากัน 

87 (38%) 86 (39%)

53 (23%)

การพฒันา
เศรษฐกิจ

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม

 
 
Q.22. ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปน้ี มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด 

22.1  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางอากาศ

16 (7%)
17 (8%)

79 (35%)

62 (27%)

3 (1%) 49 (22%)

โรงงาน

รถยนต

การเผาในที่โลง

ทุกขอ

ไมทราบ

ไมมีปญหา

22.2  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

14 (6%)

62 (27%)

13 (6%) 38 (17%)

54 (24%)

3 (1%) 42 (19%)

โรงงาน

บานเรือน

การเพาะปลูก

การเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา
ทุกขอ

ไมทราบ

ไมมีปญหา
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22.3  แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

2 (1%)

73 (32%)

12 (5%) 112 (50%)

4 (2%)

1 (0%) 22 (10%)

โรงงาน

บานเรือน

คนขายของริมถนน

นักทองเที่ยว

ทุกขอ

ไมทราบ

ไมมีปญหา

22.4 แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

3 (1%)

99 (44%)

6 (3%)

6 (3%)
5 (2%)

2 (1%)
105 (46%)

โรงงาน

การกอสราง

การจราจรทางบก

การจราจรทางน้ํา

ทุกขอ

ไมทราบ 

ไมมีปญหา
 

 
 

3.  ความเต็มใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรงุการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
Q.23. ทานคิดวาจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

1 (0%) 38 (17%)5 (2%)41 (18%)

141 (63%)
ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  
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Q.24. ทานคิดวาในเขตพื้นที่ปกครองของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

148 (66%)

36 (16%) 5 (2%) 37 (16%)

ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร

มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ  

 
Q.25. ทานคิดวาควรจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 
           (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

มาตรการ คําตอบ ลําดบั 
1. รัฐบาลกลางควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 68 5 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 72 3 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่) อบจ .ทต .และ อบต (.ควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
    ใหรุนแรงขึ้น 

127 1 

4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพษิใหจริงจังมากขึ้น 69 4 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 89 2 
6. การสงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 5 6 
7. ไมทราบ 6 6 
8. ไมแสดงความคิดเห็น 3 7 

 
Q.26. ทานคิดวาหนวยงานราชการควรทําสิ่งใดในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม  
     (โปรดเลือกคําตอบ 3 ขอ) 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ใชมาตรการทางกฎหมาย   (เชน ออกกฎหมายใหม / คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ) 105 2 
02. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 49 7 
03. สงเสริมการลดปริมาณขยะ การนําขยะกลับมาใชซ้ํา/รีไซเคิล  75 4 
04. ชวยเหลืออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุมลพิษ 47 8 
05. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 151 1 
06. เพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดในการจัดการสิ่งแวดลอม 43 9 
07. เพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม 50 6 
08. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 90 3 
09. เปดเผยขอมูล 58 5 
10.ไมทราบ 1 10 
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Q.27. ทานคิดวาคาบริการน้ําประปาในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม 

4 (2%)

165 (73%)

41 (18%)
14 (6%)

2 (1%)
แพงเกินไป

เหมาะสมดี

ราคาถูกเกินไป

ไมทราบ

ยังไมมีน้ําประปาใช

 

Q.28. ถามีการปรับปรุงการบริการดานน้ําประปาใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม  

65 (31%)

100 (48%)
43 (21%)

ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 

Q.29. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการบําบัดน้ําเสียใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม 

137 (66%)

48 (23%)

23 (11%)

ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 
Q.30. ทานคิดวาคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  

8 (4%)

156 (68%)

15( 7%)41 (18%)

6 (3%)

แพงเกินไป

เหมาะสมดี

ถูกเกินไป

ยังไมไดรับบริการ

ไมทราบ
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Q.31. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการเก็บขน/กําจัดขยะมูลฝอยใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่ม
หรือไม 

34 (19%)

96 (54%)47 (27%)

ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 
 
 
Q.32. ทานพยายามที่จะประหยัดน้ําและพลังงานในชีวิตประจําวันหรือไม  

32.1  ทานพยายามที่จะประหยัดนํ้าและพลังงาน
ในชีวิตประจําวันหรือไม

2 (1%)

91 (40%)
126 (56%)

1 (0%)6 (3%)

ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานตลอดเวลา
ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานเปนบางครั้ง
ขาพเจาไมสนใจที่จะประหยัดการใชน้ําและพลังงาน
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น

32.2 เหตุผลที่ประหยัดนํ้าและพลังงาน

15 (7%)

89 (41%)2 (1%)

111 (51%)

เศรษฐกิจ

คํานึงสิ่งแวดลอม

ทั้งสองขอ

ไมทราบ
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Q.33. ทานรูจัก “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/ผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม” หรือไม 
 

146 (65%)

80 (35%)

รูจัก

ไมรูจัก

 
 

Q.34. ประโยคดานลางนี้ มีขอใดที่ทานเห็นดวยเก่ียวกับ “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
 

44 (30%)

100 (68%)

1 (1%) 1 (1%)
ขาพเจาจะซื้อสินคานี้ ถึงแมวาราคาจะแพงกวา
สินคาอื่นบางก็ตาม

ขาพเจาจะซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ถาราคาเทากัน

ขาพเจาไมสนใจที่จะใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ไมทราบ

 

Q.35. ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของทานหรือไม  

3 (1%)

211 (94%)

12 (5%)

เต็มใจ

ไมเต็มใจ

ไมทราบ
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Q.36. ถาทองถิ่นนําระบบเก็บขยะแบบใหมมาใช เชน การแยกขยะออกเปน “ขยะยอยสลายงาย” (อาหาร  

เศษใบไม) และ “ขยะรีไซเคิล” (โลหะ ขวด)  ทานเต็มใจที่จะรวมมือหรือไมถาทองถิ่นนําระบบเก็บขยะ 
แบบใหมมาใช เชน การแยกขยะออกเปน “ขยะยอยสลายงาย” (อาหาร เศษใบไม) และ “ขยะรีไซเคิล”  
(โลหะ ขวด) ทานเต็มใจที่จะรวมมือหรือไม 

19 (8%)

207 (92%)

เต็มใจ

ไมทราบ

 

Q.37. เพราะเหตุใด ทานจึงไมเต็มใจ/ไมแนใจ ในระบบเก็บขยะดังกลาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผล คําตอบ ลําดับ 
1. ตองใชถังและถุงหลายใบ 1 4 
2. งานมากขึ้นตองใชความพยายามมากขึ้น 2 3 
3. ไมมีเวลา 13 1 
4. ไมสะดวก 13 1 
5. จะทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายขึ้น 1 4 
6. กลัววาขยะที่แยกไวแลวจะไปรวมกับขยะอื่นๆ เวลาที่พนักงานเก็บ 4 2 

 

Q.38. เนื่องจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําลังดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด เพื่อท่ีจะใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดมีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหา และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น จึงอยากทราบวาทานสนใจที่จะเขารวมการ
ประชุมเพื่อจัดทําแผนดังกลาวซึ่งทางคณะทํางานอาจจัดขึ้นเปนครั้งคราวหรือไม 
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51 (23%)
3 (1%)

7 (3%)

90 (40%)

61 (27%)

5 (2%)

9 (4%)

ยินดีเขารวมโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ
ยินดีเขารวมหากมีเวลา
ยินดีเขารวมหากระยะทางใกล
ยินดีเขารวมหากมีบริการรับ-สงและเบ้ียประชุม
ไมยินดี
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเหน็

 

 

4. ขอแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
จังหวัดอยุธยาอยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไป
อยางยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว  
โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้  

 
ที่ ขอแนะนํา คําตอบ 
1 การเปดเผยขอมูลและการมีสวนรวมของชุมชน เปนสิ่งสาํคัญในการจัดการสิ่งแวดลอม  16 
2 ควรใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการปลอยมลพษิของโรงงานและสถานประกอบการขนาดเล็กใน

จังหวัด 
10 

3 ควรดําเนินการอยางจริงจังในการคัดแยกขยะมูลฝอยและกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 5 
4 หนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของควรมคีวามชัดเจน ไมซ้ําซอน 5 
5 ควรมีการนําแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่จัดทําขึ้น ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และควรนําขอมูลทั้งหมด 

ที่ไดจากการสํารวจมาใชประโยชนในการดําเนินโครงการ 
3 

6 ควรใหความสําคัญกับการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 3 
7 ควรมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ของจังหวัด 3 
8 ทางจังหวัดควรกอสรางทอระบายน้ําเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันน้ําทวม 3 
9 ควรรณรงคและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนอยางตอเนื่อง 3 

10 หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมมือกันปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 2 
11 หนวยงานราชการควรมีการลงสํารวจพื้นที่ กอนจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 1 
12 หนวยงานราชการควรนํารูปแบบการจัดการจากประเทศญี่ปุนมาเปนตนแบบ 1 
13 การจัดการสิ่งแวดลอมควรดําเนินการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 1 
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1.  คําถามทั่วไป  
Q.1. จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยูในบาน/สถานประกอบการของทาน 

16 (16%)

1 (1%)
1 (1%)12 (12%)

67 (70%)

สมาชิกครอบครัว (1-5 คน)
สมาชิกครอบครัว (6-10 คน)
สมาชิกครอบครัว (>10 คน)
สมาชิกครอบครัวและพนักงาน (1-10 คน)
สมาชิกครอบครัวและพนักงาน (>10 คน)

 
สมาชิกครอบครัว เฉลี่ย     4  คน  (84 คําตอบ) 
พนักงานเฉลี่ย           4  คน  (13 คําตอบ) 

Q.2.  ประเภทของท่ีพักอาศัยของทาน 

2 (2%) 5 (5%)

42 (43%) 48 (50%)

บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
อพารทเมนท/คอนโดมิเนียม
อาคารพาณิชย  

 
Q.3.  ประเภทของกิจการที่ทานประกอบอยู ณ ท่ีพักอาศัยของทาน 

9 ( 9%)

4 (4%)

8 ( 8%)
20 ( 21%)

51 ( 53%)

5 ( 5%)

รานอาหาร/เครื่องดื่ม รานขายของชํา

สํานักงาน รานตัดผม/รานตัดเย็บเสื้อผา

รานขายรถยนต/อุปกรณกอสราง รานคาปลีกอื่นๆ
 

ความคิดเห็นของผูประกอบการ 
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Q.4. รายไดท้ังหมดของครอบครัวของทานตอเดือนเปนเทาใด (คําถามนี้สําหรับตัวอยางกลุมประชาชน
เทานั้น) 

 
Q.5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในบานหลังปจจุบัน 

19 (20%)

33 (33%) 26 (27%)

17 (18%)

2 (2%) < 5 ป

5-9 ป

10-19 ป

≧ 20 ป

ไมแสดงความ
คิดเห็น

 
 
Q.6. แหลงน้ําที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน 

57 (59%)39 (40%)

1 (1%)

น้ําประปา

ประปาหมูบาน

ลําคลอง

 
 
Q.7. ทานจายเงินคาน้ําเดือนละเทาใด 

6 (6%)
10 (10%) 10 (10%)

66 (69%)

5 (5%)
< 100 บาท

100-300 บาท

301-500 บาท

501-1,000 บาท

> 1,000 บาท

 
เฉลี่ย  486  บาท/เดือน 
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Q.8. ทานจายคาไฟฟาเดือนละเทาใด 

20 (21%)29 (30%)

5 (5%) 15 (15%)28 (29%) < 300 บาท

300-500 บาท

501-1,000 บาท

1,0001-2,000 บาท

> 2,000 บาท

 
เฉลี่ย  2,109  บาท/เดือน 

 
Q.9.  ท่ีบานของทานไดรับบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม      
 

3 (3%)

94 (97%)

มี

ไมมี

 
 

Q.10.  ทานจายเงินคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม 
 
Q.11. กรณีท่ีทานจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย ทานจายเดือนละเทาใด 
 

ปจจุบันไมตองเสียคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

 
Q.12.  หองน้ําที่บานพักอาศัยของทาน เปนแบบใด 

 

22 (23%)

75 (77%)

สวมราด/ชักโครก
พรอมถังบําบัด

สวมราด แบบไม
มีถังบําบัด
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Q.13. ทานไดรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือไม    

93 (96%)

4 (4%)

มี

ไมมี

  
เฉลี่ย  40  บาท/เดือน 

 
Q.14.  ทานจัดการขยะมูลฝอยอยางไร (ถาขอ  13 ตอบวา “ไมมี”) 

 

2 (50%) 2 (50%)

เผาในบริเวณ
ที่พกัตนเอง

ทิ้งในพืน้ที่วาง

 
 
Q.15. กรณีท่ีทางหนวยงานราชการ (อบจ/.เทศบาล/อบต.) มีแผนการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย/สถานที่

กลบฝงขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงของทาน มีเง่ือนไขใดบางที่จะทําใหทานเห็นดวยกับการ
ดําเนินงานดังกลาว     (โปรดเลือกคําตอบทั้งหมดที่ทานเห็นดวยจากหัวขอดานลางนี้) 

เงื่อนไข คําตอบ ลําดับ 
01. ทานสามารถเขารวมในขั้นตอนการวางแผน 20 8 
02. การคัดเลือกสถานที่กอสราง ตองคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 47 2 
03. มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทุกดาน 56 1 
04. สวนราชการตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดตอสาธารณชน 43 3 
05. สวนราชการตองมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอยางเหมาะสม และให

แนวทางปฏิบัติในกรณีจําเปน 38 4 

06. ตองมีมาตรการในการปองกันการรั่วไหลและแพรกระจายของสารพิษ  
จากระบบบําบัด/กําจัดของเสียดังกลาว 37 5 

07. สวนราชการควรสงเสริมใหมีการนําขยะกลับมาใชซ้าํ/รีไซเคิล รวมถึงการ 
สงเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดปริมาณขยะ 31 6 

08. สวนราชการควรจัดใหมีกิจกรรมพิเศษ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น 29 7 
09. ขาพเจาไมเห็นดวยใหมีการกอสรางระบบบําบัด/กําจัดของเสียในพื้นที่ ไมวากรณีใดๆ 11 9 
10. ไมทราบ 2 11 
11. ระยะหางจากชุมชนอยางนอย  20 กิโลเมตร 1 12 
12. ไมแสดงความคิดเห็น 8 10 
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3. การจัดลําดับความสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
Q.16. ทานคิดวาปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับท่ีสอง ในพื้นที่รับผิดชอบของทานในปจจุบันคือ

ปญหาใด 
 
Q.17. เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน ขอใหทานเสนอแนะวิธีแกไขมา  2 วิธี  

ปญหารุนแรงที่สุดอันดับ 1 

ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมท่ีดี 

30  - หนวยงานราชการควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

     - บัญญัติกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับใหม ๆ ท่ีจําเปน 

ความเสื่อมโทรมของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

     - หนวยงานที่เก่ียวของควรเพิ่มการมีสวนรวมในการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมรวมกัน 

       - หนวยงานระดับจังหวัดควรใหความสําคัญกับการปองกัน
น้ําทวม  

       - ควบคุมมลพิษที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 
       - ใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแก

ประชาชน 
  คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 3  - กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
       - ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
       -  ควบคุมการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  การจัดการขยะมูลฝอย 3  - พิจารณาการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
       - เพิ่มความถี่ในการเก็บขยะมูลฝอย 
  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 1  - ควบคุมการปลอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  การบูรณะแหลงศิลปกรรม 1  - หนวยงานราชการควรใหความสําคัญมากขึ้น 
เศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง 44  - หนวยงานที่เก่ียวของควรใหการสนับสนุน 
       - สงเสริมอาชีพในทองถ่ิน 
       - รัฐบาลควรมีมาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจ 
       - จัดสรรเงินกูยืมใหกับผูประกอบการขนาดเล็กและขนาด

กลาง 
ศักยภาพของ อปท. การใหบริการของ อปท . 

ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2  - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติม 

ความขัดแยงทาง
การเมือง 

ขาดความสามัคคีในการทํางาน 2  - ใชวิธีสมานฉันท 

การใหบริการ
สาธารณสุข 

น้ําประปาคุณภาพต่ําและไหลไม
สม่ําเสมอ 

5  - ปรับปรุงการใหบริการน้ําประปา 

ปญหาสังคม ยาเสพติดและขโมย 2  - หนวยงานที่เก่ียวของควรใหความสําคัญมากขึ้น 
ไมมีปญหาใดเดนชัด   4     

รวม 97     
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

2-70 

ปญหารุนแรงที่สุดอันดับท่ี  2  
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

ความเสื่อมโทรมของ สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมท่ีดี 

14 - หนวยงานราชการควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ   - ใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแก
ประชาชน 

สิ่งแวดลอม  การจัดการขยะมูลฝอย 1 - เพิ่มปริมาณถังรองรับขยะมูลฝอย 
  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 1 - ควบคุมกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง รายจายเพิ่มขึ้น 28 - หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุน 
      - สงเสริมอาชีพในทองถ่ิน 
  วางงาน 1 - สงเสริมอาชีพในทองถ่ิน 
ศักยภาพของ อปท. การใหบริการของ อปท .ไมครอบคลุมทุก

พื้นท่ี 
20 - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติม 

ความขัดแยงทางการเมือง ขาดความสามัคคีในการทํางาน 2 - ใชวิธีสมานฉันท 
การใหบริการ
สาธารณสุข 

น้ําประปาคุณภาพต่ําและไหลไมสม่ําเสมอ 8 - อปท .ควรแกปญหา 

ไมมีปญหาใดเดนชัด   22     
รวม 97     

 
Q.18.  

18.1  ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 

69 (71%)

27 (28%)1 (1%)

ใช สนใจมาก

ใช ในใจบาง

ไมสนใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

2-71 

18.2  หากทานสนใจปญหาสิ่งแวดลอม ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด  
   (โปรดเลือก  2  ลําดับท่ีสําคัญท่ีสุด) 

18.2.1 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 1

5 (5%)

1 (1%)

2 (2%) 1 (1%)
1 (1%)

83 (87%)

3 (3%)

โทรทัศน

วิทยุ

จดหมายขาวทางราชการ

ครอบครัว/เพ่ือน

สมาคม/ชมรมตางๆ

การประกาศเสียงตามสาย

ไมแสดงความคิดเหน็

 
 

18.2.2 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2

13 (14%)

1 (1%)

32 (34%)

3 (3%)

1 (1%)

8 (8%)

23 (24%)

2 (2%)2 (2%)
11 (11%)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร/วารสาร

จดหมายขาวทางราชการ

ครอบครัว/เพ่ือน

สมาคม/ชมรมตางๆ

การประกาศเสียงตามสาย

ไมทราบ

ไมแสดงความคิดเหน็
 

 
 

Q.19. ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย  
        เพียงใด 

 1. รุนแรง 2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 
5. เลือก
ไมได 

6. ไมแสดง
ความคิดเห็น 

รวม 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน 5 7 3 6 23 0 97 
2. ทรัพยากรน้ํา      38 14 11 34 0 0 97 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ           81 5 5 2 4 0 97 
4. คุณภาพน้ํา  52 9 19 17 0 0 97 
5. ขยะมูลฝอย  66 13 10 8 0 0 97 
6. คุณภาพอากาศ 61 7 17 11 1 0 97 
7. คุณภาพเสียง 70 7 15 4 1 0 97 
8. ขยะพิษและวัตถุอันตราย 83 9 4 1 0 0 97 
9.สิ่งแวดลอมเมือง เชน   
   สวนสาธารณะ ภูมิทัศน ฯลฯ 

82 9 2 4 0 0 97 

 10 แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม 
89 5 2 1 0 0 97 
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 1. รุนแรง 2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 
5. เลือก
ไมได 

6. ไมแสดง
ความคิดเห็น 

รวม 

 11ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลง 
    สภาพอากาศ 

12 14 55 15 1 0 97 

หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุเหตุผลในการเลือกและลักษณะของปญหา 

คําถาม คําตอบ เหตุผลในการเลือก “4. มาก” 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน -   ดินมีคุณภาพต่ํา (เค็ม, เปรี้ยว, แข็ง) 
- การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 

- ดินไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม 
- สูญเสียพื้นที่สาธารณะ 

2. ทรัพยากรน้ํา      
- น้ําทวม   

- เปนอุปสรรคตอการคมนาคมและ
เกษตรกรรม 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพ                 - พันธุปลาสูญพันธุ - สูญเสียรายได 

4. คุณภาพน้ํา  - น้ําเสียจากขยะมูลฝอยและโรงงาน
อุตสาหกรรม - กอใหเกิดมลพิษทางน้ําและปญหาสุขภาพ 

5. ขยะมูลฝอย  - การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย 

- ขยะมูลฝอยตกคาง 
- กอใหเกิดปญหาสุขภาพ 

6. คุณภาพอากาศ - ฝุนและควันจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- กลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม - กอใหเกิดปญหาตอระบบทางเดินหายใจ 

7. คุณภาพเสยีง - เสียงจากการคมนาคม - มลพิษทางเสียง 

8. ขยะพิษและวัตถอุันตราย - ไมมีการคัดแยก - เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

9. สิ่งแวดลอมเมือง เชน สวนสาธารณะ  
    ภูมิทัศน ฯลฯ - มีสวนสาธารณะไมเพียงพอ 

- ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 10. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม - การบูรณะแหลงศิลปกรรม - หนวยงานราชการควรใหความสําคัญ 
มากขึ้น 

 11. ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลง 
     สภาพอากาศ 

- อุณหภูมิสูงขึ้น - กอใหเกิดปญหาสุขภาพ 

 
Q.20. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

1 (1%)

72 (75%)

12 (12%)2 (2%)
10 (10%)

ไมมีผลกระทบใดๆ มีผลกระทบในระดับหนึ่ง

มีผลกระทบอยางรุนแรง ไมทราบ

ไมแสดงความคิดเห็น
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Q.21.  ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญมากกวากัน 

39 (40%) 34 (35%)

24 (25%)

การพฒันา
เศรษฐกิจ

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม

 
Q.22. ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปน้ี มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด 

22.1 แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางอากาศ

3 (3%)
10 (10%)

26 (27%)

34 (35%)

1 (1%)

23 (24%)

โรงงาน รถยนต
การเผาในที่โลง ทุกขอ
ไมทราบ ไมมีปญหา

22.2  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

40 (42%)

2 (2%) 14 (14%)

32 (33%)

4 (4%) 5 (5%)

โรงงาน บานเรือน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทุกขอ
ไมทราบ ไมมีปญหา  
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22.3  แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

35 (36%)

1 (1%)

40 (42%)1 (1%)

8 (8%) 12 (12%)

โรงงาน บานเรือน

คนขายของริมถนน ทุกขอ

ไมทราบ ไมมีปญหา

22.4  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

39 (40%)

3 (3%)

1 (1%)1 (1%)

2 (2%) 51 (53%)

โรงงาน การกอสราง

การจราจรทางบก ทุกขอ
ไมทราบ ไมมีปญหา

 
 

3.  ความเต็มใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรงุการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
Q.23. ทานคิดวาจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

2 (2%)
19 (20%)3 (3%)23 (24%)

50, 51%
ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  
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Q.24. ทานคิดวาในเขตพื้นที่ปกครองของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 
 

1 (1%)
19 (20%)

  2 (2%)11 (11%)

64 (66%)

ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  

 
Q.25. ทานคิดวาควรจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
1. รัฐบาลกลางควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 26 3 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 25 4 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น) อบจ .ทต .และ อบต (.ควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 42 1 
4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 18 5 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 38 2 
6. การสงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 2 6 
7. ไมทราบ 4 5 
8. ไมแสดงความคดิเห็น 2 6 

 
 
Q.26. ทานคิดวาหนวยงานราชการควรทําสิ่งใดในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม  

(โปรดเลือกคําตอบ 3 ขอ) 
 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ใชมาตรการทางกฎหมาย (เชน ออกกฎหมายใหม / คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ) 54 2 
02. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 17 6 
03. สงเสริมการลดปริมาณขยะ การนําขยะกลับมาใชซ้ํา/รีไซเคิล  28 4 
04. ชวยเหลืออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุมลพิษ 13 7 
05. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 65 1 
06. เพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดในการจัดการสิ่งแวดลอม 27 5 
07. เพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม 17 6 
08. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 36 3 
09. เปดเผยขอมูลใหกับประชาชนมากขึ้น 25 5 

10 . ไมทราบ 4 8 
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Q.27. ทานคิดวาคาบริการน้ําประปาในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม 
 

1 (1%)
4 (4%)

16 (16%)

74 (77%)

2 (2%)

แพงเกินไป
เหมาะสมดี
ถูกเกินไป
ยังไมมีน้ําประปาใช
ไมทราบ  

 
Q.28. ถามีการปรับปรุงการบริการดานน้ําประปาใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม  

30 (33%)

37 (41%)24 (26%)
ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 

Q.29. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการบําบัดน้ําเสียใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม 

57 (63%)

22 (24%)

12 (13%)

ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ
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Q.30. ทานคิดวาคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  

4 (4%) 4 (4%) 10 (10%)

75 (78%)

4 (4%) แพงเกินไป

เหมาะสมดี

ถูกเกินไป

ยังไมไดรับบริการ
เก็บขยะมูลฝอย

 
 
Q.31. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการเก็บขน/กําจัดขยะมูลฝอยใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่ม

หรือไม 

25 (28%) 48 (54%)

16 (18%)
ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 
 
 

Q.32. ทานพยายามที่จะประหยัดน้ําและพลังงานในชีวิตประจําวันหรือไม  

32.1 ทานพยายามที่จะประหยัดนํ้าและพลังงาน
ในชีวิตประจําวันหรือไม

49 (51%)48 (49%)

ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานตลอดเวลา

ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานเปนบางครั้ง
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32.2  เหตุผลที่ประหยัดนํ้าและพลังงาน

1 (1%)

6 (6%)

32 (33%)
1 (1%)

57 (59%)

เศรษฐกิจ คํานึงสิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ไมทราบ

ไมแสดงความคิดเห็น
 

 
Q.33. ทานรูจัก “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/ผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม” หรือไม 
 

63 (65%)34 (35%)

ทราบ

ไมทราบ

 
 
 

Q.34. ประโยคดานลางนี้ มีขอใดที่ทานเห็นดวยเก่ียวกับ “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
 

17 (27%) 43 (68%)

1 (2%) 2 (3%)
ขาพเจาจะซื้อสินคานี้ ถึงแมวาราคาจะแพงกวาสินคาอื่นบางก็ตาม

ขาพเจาจะซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ถาราคาเทากัน

ขาพเจาไมคิดวาสินคานั้นจะเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม

ไมทราบ
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Q.35. ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของทานหรือไม  
 

3 (3%)

94 (97%)

เต็มใจ

ไมทราบ

 
 

Q.36. ถาทองถิ่นนําระบบเก็บขยะแบบใหมมาใช เชน การแยกขยะออกเปน “ขยะยอยสลายงาย” (อาหาร 
เศษใบไม)  และ “ขยะรีไซเคิล” (โลหะ ขวด) ทานเต็มใจที่จะรวมมือหรือไม 

5 (5%)

91(94%)

1 (1%)

เต็มใจ

ไมเต็มใจ

ไมทราบ

 
 
 

Q.37. เพราะเหตุใด ทานจึงไมเต็มใจ/ไมแนใจ ในระบบเก็บขยะดังกลาว  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

เหตุผล คําตอบ ลําดับ 
1. ตองใชถังและถุงหลายใบ 1 3 
2. งานมากขึ้นตองใชความพยายามมากขึ้น 1 3 
3. ไมมีเวลา 4 2 
4. ไมสะดวก 5 1 
5. จะทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายขึ้น 0 0 
6. กลัววาขยะที่แยกไวแลวจะไปรวมกับขยะอื่นๆ เวลาที่พนักงานเก็บ 1 1 
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Q.38. เนื่องจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อท่ีจะใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในจังหวัดมีความสอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น จึงอยากทราบวาทานสนใจที่จะเขารวมการประชุมเพื่อจัดทําแผนดังกลาวซึ่งทางคณะทํางานอาจ
จัดขึ้นเปนคร้ังคราวหรือไม 

 

4 (4%)
9 (9%)

23 (24%)

34 (35%)

23 (24%)
4 (4%)

ยินดีเขารวมโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ
ยินดีเขารวมหากมีเวลา
ยินดีเขารวมหากมีบริการรับ-สง
ไมเขารวม

ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
ในระดับจังหวดั 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัด
เปนไปอยางยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว 
โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้  

 
ที่ ขอเสนอแนะ คําตอบ 
1 ควรเพิ่มบทลงโทษและคุมเขมในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกับโรงงานอุตสาหกรรม 8 
2 ควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 6 
3 ปรับปรุงการจัดการและสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในจังหวัด 5 
4 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําเสีย 3 
5 หนวยงานราชการควรเปดเผยขอมูลแกประชาชนมากยิ่งขึ้น 2 
6 หนวยงานราชการควรทํางานดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 2 
7 หนวยงานราชการควรมีแผนระยะยาวและควบคุมการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมอยางจริงจัง 1 
8 ทางจังหวัดควรเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาดําเนินธุรกจิการรีไซเคิลไดอยางเสรี 1 

9 
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ควรมีการประชาสัมพันธและเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับแผนดังกลาวใหกับประชาชน 

1 

10 รัฐบาลควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ อปท. 1 
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3 ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในจังหวัดสมุทรสงคราม  

3.1 กลุมเปาหมายตาง ๆ และกําหนดการสัมภาาณ  

3.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ท่ีทําการสํารวจ 
 

ผลการสํารวจ 
องคการบริหาร 

สวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 
องคการบริหาร 

สวนตําบล (อบต.) รวม 

TOR 1 5 33 39 
สํารวจจริง 1 5 30 36 

  หมายเหตุ   อบต. 3 แหง ไดยุบรวมกับ อบต. แหงอื่น  
 

กําหนดการสมัภาษณ 
 

อําเภอ เทศบาล วันที่สัมภาษณ อบต. วันที่สัมภาษณ 
1. เมืองสมุทรสงคราม   1.1.1  เมืองสมุทรสงคราม        27 ส.ค. 50 

 
1.2.1  คลองเขิน  
1.2.2  คลองโคน  
1.2.3  ทายหาด  
1.2.4  นางตะเคียน  
1.2.5  บางแกว 
1.2.6  บางขันแตก 
1.2.7  บางจะเกร็ง 
1.2.8  บานปรก 
1.2.9  ลาดใหญ 
1.2.10    แหลมใหญ 

7 ก.ย. 50 
12 ก.ย. 50 
6 ก.ย. 50 
14 ก.ย. 50 
12 ก.ย. 50 
13 ก.ย. 50 
12 ก.ย. 50 
6 ก.ย. 50 
6 ก.ย. 50 
6 ก.ย .50 

2 . บางคนที 2.1.1  ตําบลกระดังงา  
2.1.2  ตําบลบางนกแขวก  
         
 
 
                                 
                                 

4 ต.ค. 50 
11 ก.ย. 50 

 

2.2.1  กระดังงา 
2.2.2    จอมปลวก 
2.2.3  ดอนมะโนรา 
2.2.4  บางกระบือ 
2.2.5  บางคนที 
2.2.6  บางพรม 
2.2.7  บางยี่รงค  
2.2.8  บางสะแก  
2.2.9    โรงหีบ 

11 ก.ย. 50 
11 ก.ย. 50 
11 ก.ย. 50 
11 ก.ย. 50 
13 ก.ย. 50 
11 ก.ย. 50 
10 ก.ย. 50 
14 ก.ย. 50 
10 ก.ย. 50 

3. อัมพวา 3.1.1  ตําบลอัมพวา 
3.1.2  ตําบลเหมืองใหม 
         

13 ก.ย. 50 
7 ก.ย. 50 

3.2.1   แควออม 
3.2.2   ทาคา 
3.2.3  บางแค  
3.2.4  บางชาง  

12 ก.ย. 50 
4 ต.ค. 50 
10 ก.ย. 50 
12 ก.ย. 50 
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อําเภอ เทศบาล วันที่สัมภาษณ อบต. วันที่สัมภาษณ 
3.2.5  บางนางลี่ 
3.2.6  ปลายโพงพาง  
3.2.7    แพรกหนามแดง 
3.2.8  ยี่สาร 
3.2.9    วัดประดู 
3.2.10  สวนหลวง       
3.2.11  เหมืองใหม 

12 ก.ย. 50 
13 ก.ย. 50 
7 ก.ย. 50 
7 ก.ย. 50 
10 ก.ย. 50 
10 ก.ย. 50 
13 ก.ย. 50 

รวม 1 อบจ. + 5 เทศบาล  30 อบต.  

 
3.1.2 องคกรเอกชน 

 
ชื่อหนวยงาน วันที่สัมภาษณ 

1.3.1 หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม 4 ตุลาคม 2550 
1.3.2 เครือขายประชาชนคนรักษแมกลอง 4 ตุลาคม 2550 
1.3.3 สมาคมประมงสมุทรสงคราม 14 กันยายน 2550 
1.3.4 สหกรณประมงแมกลอง 10 กันยายน 2550 
1.3.5 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 14 กันยายน 2550 

รวม (สํารวจจริง) 5 
รวม (ที่วางแผนไว) 5 

 

3.1.3 ประชาชนทั่วไป  

อําเภอ  จํานวน  รอยละของ จํานวนขั้นต่ําของ จํานวนตัวอยางที่ทาํการสํารวจ** 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ประชากร* ประชากร ตัวอยางที่ตอง
สํารวจ 

ประชาชน
ทั่วไป ผูประกอบการ รวม 

เมืองสมุทรสงคราม 103,148 53 50 28 31 59 
บางคนที 33,979 17 20 14 6 20 
อัมพวา 58,091 30 30 22 10 32 

รวม 195,218 100 100 64 47 111 
TOR 75 25 100 

  หมายเหตุ     *    ขอมูลจาก "บันทึกนักปกครอง  2549 ", กรมการปกครอง. 
**  เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญที่อยูในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปนกลุมของผูประกอบการ  

จึงทําใหไดตัวอยางในกลุมของประชาชนทั่วไปนอยกวาที่วางแผนไว 
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1. ขอมูลท่ัวไป  
อายุของผูใหสัมภาษณ

18 (28%) 16 (25%)

23 (36%) 7 (11%) 21-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

เพศของผูใหสัมภาษณ

35 (55%)

29 (45%)

ชาย

หญิง

 
อาชีพของผูใหสัมภาษณ

7 (11%)

13 (20%)

2 (3%)

13 (20%)

3 (5%)

20 (31%)

1 (2%)

5 ( 8%)

ขาราชการ พนักงานบริษัท เจาของธุรกิจ

นักเรียน/นักศึกษา ไมไดประกอบอาชีพใด คาขาย

รับจาง ประมง/เกษตรกรรม
 

หมายเหตุ  13 (20%)  หมายถึง  มีจํานวน 13 คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 20 ของคําตอบทั้งหมด) 
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ระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ

13 (20%)

7 (11%) 27 (43%)

13 (20%)

4 (6%)

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริญญาตรี

 
 

3.1.4 ผูประกอบการ 

อําเภอ  จํานวน  รอยละของ จํานวนขั้นต่ําของ จํานวนตัวอยางที่ทาํการสํารวจ** 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประชากร*  ประชากร ตัวอยางที่ตองสํารวจ ประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ รวม 

เมืองสมุทรสงคราม 103,148 53 50 28 31 59 
บางคนที 33,979 17 20 14 6 20 
อัมพวา 58,091 30 30 22 10 32 

รวม 195,218 100 100 64 47 111 
TOR 75 25 100 

 
  หมายเหตุ   *   ขอมูลจาก "บันทึกนักปกครอง  2549 ", กรมการปกครอง. 
         **  เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญที่อยูในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปนกลุมของผูประกอบการ จึงทําให

ไดตัวอยางในกลุมของผูประกอบการมากกวาที่กําหนด 
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อายุของผูใหสัมภาษณ

13 (28%) 15 (32%)

10 (21%) 9 (19%) 21-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

เฉลี่ย 41 ป
 

เพศของผูใหสัมภาษณ

36 (77%)

11 (23%)

ชาย

หญิง

 
อาชีพของผูใหสัมภาษณ

38 (80%)

4 (9%) 1 (2%) ขาราชการ

เจาของธุรกิจ

คาขาย

รับจาง

ระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ

1 (2%)

10 (21%)

5 (11%)

12 (26%)

9 (19%)

10 (21%)

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนหลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

 
หมายเหตุ  38 (80%)  หมายถึง  มีจํานวน 38 คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 80 ของคําตอบทั้งหมด) 
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3.2 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

1.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอปท. ของทาน  
 
Q.1. พื้นที่ ,ประชากร ,บานเรือน และเจาพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของทาน 

 
1. พ้ืนที่การปกครอง:  
     -  อบจ.    416.7   กม2 

-  เทศบาล      12.0     กม2 
-  อบต.     13.2       กม2 

2. จํานวนประชากร:   
-  อบจ.     195,068  คน 
-  เทศบาล    8,610     คน 
-  อบต.    5,082  คน 

3. จํานวนหลังคาเรือน:  
 -  อบจ.  51,964  หลัง 
 -  เทศบาล       2,608  หลัง 
 -  อบต.   1,310  หลัง 

4. จํานวนพนักงานทั้งหมดของ อปท. 
 

 จํานวนพนักงาน
ทั้งหมด 

ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว/
รายวัน 

อบจ. 132 55 25 52 
เทศบาล 84 34 15 35 
อบต. 17 8 2 8 

 
 

ความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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1.1  พื้นที่การปกครองของเทศบาลและอบต. 

23 (66%)

1 (3%)
4 (11%)

7 (20%)

  1-10 ตร.กม.

11-20 ตร.กม.

21-50 ตร.กม.

51-100 ตร.กม.

 
1.4 จํานวนพนักงานทั้งหมดของเทศบาลและอบต.

17 (49%)

1 (3%)
4 (11%)

12 (34%)

1 (3%)
1-10 คน

11-20 คน

21-50 คน

51-100 คน

> 100 คน

 
หมายเหตุ:  23 (66%)  หมายถึง  มีจํานวน 23 คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 66 ของคําตอบทั้งหมด) 

 
 
Q.2. งบประมาณของหนวยงานในรอบสามปท่ีผานมา 
 

 2548 2549 2550 
2.1  งบประมาณโดยเฉลี่ยทั้งหมด (บาท) 
       -  อบจ. 
       -  เทศบาล 
       -  อบต. 

 
160,521,629 

59,623,164 
10,163,147 

 
152,174,515 

60,207,666 
11,535,193 

 
191,703,423 

64,577,566 
12,449,954 

2.2  งบประมาณโดยเฉลี่ยดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (บาท) 
(ไมรวมเงินเดือนและคาจาง) 
       -  อบจ. 
       -  เทศบาล 
       -  อบต. 

 
 
 

160,000 
2,893,680 

759,640 

 
 
 

160,000 
2,772,340 

983,866 

 
 
 

160,000 
2,898,640 
1,180,468 
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2.1  งบประมาณโดยเฉลี่ยทั้งหมดของ
เทศบาลและอบต. ระหวางป  2548-2550

13 (37%)
1 (3%)

5 (14%)

16 (46%)

< 10 ลานบาท

10-20 ลานบาท

21-50 ลานบาท

> 100 ลานบาท

 
2.2  งบประมาณโดยเฉลี่ยดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

11 (31%) 2 (6%)3 (9%)

6 (17%)
13 (37%)

< 100,000 บาท 100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท 500,000-1,000,000 บาท
> 1,000,000 บาท

 
 
Q.3. ในหนวยงานของทาน มีสวนงานที่รับผิดชอบดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือไม 
 

อปท .สวนใหญ (34 จากทั้งหมด 36) มี  1 หรือ  2 หนวยงาน ที่รับผิดชอบดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะที่มีอยู  2 อบต .ที่ไมมีหนวยงานรับผิดชอบดานนี้เปนการ
เฉพาะ โดยมีเพียงลูกจางชั่วคราวเปนผูรับผิดชอบ  

 
Q.4. ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 หนวยงาน จํานวน 
อปท. 

คาเฉลีย่พนักงาน
ทั้งหมด 

คาเฉลีย่
ขาราชการ 

คาเฉลีย่
ลูกจางประจํา 

คาเฉลีย่ลูกจาง
ชั่วคราว/รายวัน 

อบจ. กองชาง 1 6 2 4 0 
เทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 5 18 4 4 9 
 กองชางสุขาภิบาล 1 5 1 0 4 
อบต. สํานักปลัด 26 8 3 1 4 
 สวนโยธา 9 3 1 1 1 
 สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 13 4 0 9 
 สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1 1 0 0 
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8 (24%)

18 (52%)

5 (15%)
1 (3%)

2 (6%)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม+กองชางสุขาภิบาล
สํานักงานปลัดและสวนโยธา
สํานักงานปลัด
อื่น ๆ  

 

Q.5. หนวยงานของทาน มีสวนงานที่รับผิดชอบดานการควบคุมการพัฒนาของเมือง (การขออนุญาตกอสราง
อาคาร การวางผังเมือง และการบังคับใชตามกฎหมายที่เก่ียวของ) หรือไม    

31 (86%)

5 (14%)

มี

ไมมี

รวม อบจ.  
 
Q.6. ชื่อสวนงานที่รับผิดชอบดานการควบคุมการพัฒนาของเมือง 

 
หนวยงาน จํานวน 

อปท. 
คาเฉลีย่พนักงาน

ทั้งหมด 
คาเฉลีย่ขาราชการ คาเฉลีย่

ลูกจางประจํา 
คาเฉลีย่ลูกจาง
ชั่วคราว/
รายวัน 

อบจ. กองชาง 1 6 2 4 0 
เทศบาล กองชาง 5 14 4 3 7 
อบต. สวนโยธา 25 3 2 0 1 

 
Q.7. หนวยงานของทาน มีแผนที่แบงโซน (แผนพัฒนาพื้นที่ ,แผนการใชท่ีดิน ,ฯลฯ)  เพื่อควบคุมการพัฒนา

ของเมืองหรือไม   
*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 

11 ( 31%)24 ( 69%)

มี

ไมมี

 ไมรวม อบจ.
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Q.8. มีการใหบริการน้ําประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานทานหรือไม 
*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
 8.1   

24 (69%)

11 (31%)

มี ครอบคลุม
พืน้ที่ทั้งหมด

มี แตเพยีง
บางพืน้ที่

 ไมรวม อบจ.

 

 
 
8.2 ช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ:  

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)  
กปภ .จางบริษัท เอกคอม ธารา จํากัด ผลิตน้ําประปาในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง กปภ .ไดซื้อน้ําประปาจาก
บริษัทดังกลาวเพื่อใหบริการแกประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ดวยอัตรา  17.71 บาท/ลบ.ม . 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)   
อปท .บางแหง มีหนวยงานผลิตน้ําประปาเปนของตนเอง ในกรณีที่บริการของ กปภ.ขยายเขามาในพื้นที่ 
พบวา อปท .หลายแหงมีแนวโนมจะหยุดใหบริการน้ําประปาของตนเอง เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการ
ซอมบํารุงระบบสูงมากในแตละป อยางไรก็ตาม อปท.บางแหงยังคงจะใหบริการตอไป เนื่องจากอัตราคาน้ํา
ของ อปท .ถูกกวาของ กปภ .มาก 

ประปาหมูบาน (ปม.) 
มีหลายพื้นที่ใชน้ําประปาซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมูบาน อยางไรก็ตามคาใชจายในสวนของ
การ ซอมบํารุงระบบนั้น ทางคณะกรรมการหมูบานยังคงขอรับการสนับสนุนจาก อปท .เนื่องจากคาใชจาย
ดังกลาวสูงกวาคาน้ําที่เก็บไดจากประชาชนอยูมาก 
 

 กปภ. อปท.* ปม.* 
8.3   ขีดความสามารถในการผลิต   (ลบ.ม./
วัน) 24,000 639 

480 

8.4   ปริมาณที่ผลิตจริงโดยเฉลี่ย  (ลบ.ม./วัน) 20,900 410 215 
8.5  ครอบคลุมพืน้ที่ (%) 60 75 75 
8.6  ครอบคลุมประชากร (%) 40 75 75 
8.7  อัตราคาน้ําประปา  (บาท/ลบ.ม.) 7.75-21.00 3.00-18.00 5.00-15.00 
8.8  คาใชจายในการผลิต  (บาท/ป) 
       (คาไฟฟาและซอมบํารุง) 2,430,000 590,304 179,753 

8.9  ที่ตั้ง (และจํานวน) ของโรงกรองน้ํา      
       

ตําบลแพงพวย  
อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

 -  ทต .กระดังงา (1) 
 -  ทต .บางนกแขวก (2) 
 -  ทต .เหมืองใหม ) 2(  
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2 (6%)

33 (94%)

มี ครอบคลุม
เพยีงบางสวน
ของพืน้ที่

ไมมี

 ไมรวม อบจ.

 กปภ. อปท.* ปม.* 
-   อบต .บางแค ) 1(  

 -  อบต .บางชาง ) 1(  
 -  อบต .บางสะแก ) 2(  

8.10  แหลงน้ําดิบที่ใชเพื่อการผลิต แมน้ําแมกลอง  
ในจังหวัดราชบุรี 

แมน้ําแมกลอง, คลอง,  
น้ําบาดาล 

น้ําบาดาล, คลอง 

 หมายเหตุ:  * ตัวเลขที่ไดเปนคาเฉลีย่ที่คํานวณจากขอมลูทั้งหมดที่ไดจาก อปท .และ ประปาหมูบาน 
 

8.2 ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบระบบผลิตนํ้าประปา

7 (20%) 7 (20%)
2 (6%)

7 (20%) 8 (23%)

4 (11%)
กปภ.

อปท.

ปม.

อปท. & กปภ.

ปม. & กปภ.

อปท. & ปม. ไมรวม อบจ.
 

Q.9. ในพื้นที่รับผิดชอบของทาน มีทอรวบรวมน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสียหรือไม 
*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
9.1 

 
 

 
 
 
 
 

9.2  ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบใด 
-  เทศบาลตําบลกระดังงา   ทอรวบรวมน้ําเสีย พรอมระบบบําบัด        
-  เทศบาลตําบลบางนกแขวก  ทอรวบรวมน้ําเสีย พรอมระบบบําบัด  

9.4 ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบ: 
- เทศบาลตําบลกระดังงา  กองชางของเทศบาล 
- เทศบาลตําบลบางนกแขวก  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

9.4  ครอบคลมุพื้นที่:  
- เทศบาลตําบลกระดังงา  9 % ของพื้นที่ 
- เทศบาลตําบลบางนกแขวก  1.8 % ของพื้นที่ 
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9.5  ครอบคลมุประชากร:  
- เทศบาลตําบลกระดังงา  11 % ของประชากร 
- เทศบาลตําบลบางนกแขวก   6.5 % ของประชากร 

9.6  อัตราคาบริการ:   ไมเสียคาบริการ 

9.7  คาใชจายในการบําบัด: 10,000 บาท/ป ของเทศบาลตําบลบางนกแขวก 
-  เทศบาลตําบลกระดังงา   0    บาท/ป 
-  เทศบาลตําบลบางนกแขวก  10,000  บาท/ป 

9.8  ที่ต้ังของโรงบําบัดน้ําเสีย:  
-  เทศบาลตําบลกระดังงา   หมู 5, 6 และ  8 , ตําบลกระดังงา       
-  เทศบาลตําบลบางนกแขวก หมู  7 ตําบลบางนกแขวก 

9.9  ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย:  
-  เทศบาลตําบลกระดังงา   ถังเกรอะ ขนาด  3000 ,2000 และ  3000 ลิตร ตามลําดับ 
-  เทศบาลตําบลบางนกแขวก   บอผ่ึง (Polishing Pond)*   

    * เปนระบบที่คลายคลึงกับ Stabilization pond  แตเปนระบบที่งายกวา ใชกลไกการบําบัด 
โดยธรรมชาติแบบใชออกซิเจน 

 
Q.10. มีการเก็บขนขยะในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานทานหรือไม 

*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
10.1  มีบริการเก็บขนขยะในพื้นที่รับผิดชอบ

ของหนวยงานทาน หรือไม

3 (9%)7 (20%)

25 (71%)

มี ครอบคลุม
พืน้ที่ทั้งหมด

มี ครอบคลุม
พืน้ที่บางสวน

ไมมี

 ไมรวม อบจ.

10.2  ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบการเก็บขนขยะ

14 (44%)

3 (9%)

15 (47%)
อปท.เก็บขนเอง

อปท.อื่นจัดเก็บ

ผูรับเหมารายยอย

 ไมรวม อบจ.
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10.4  อัตราคาบริการเก็บขนขยะสําหรับครัวเรือน

11 (34%) 8 (25%)1 (3%)

1 (3%)
11 (35%)

10 บาท

20 บาท

30 บาท

40 บาท

ไมเสียคาบริการ

 ไมรวม อบจ.

10.6  ปริมาณขยะที่เก็บขนไดทั้งหมด

22 (69%)

6 (19%)3 (9%)1 (3%)
< 1 ตัน/วัน

1-5 ตัน/วัน

6-10 ตัน/วัน

> 10 ตัน/วัน

 ไมรวม อบจ.
 

10.3  ครอบคลุมพื้นที่โดยเฉลี่ย:         รอยละ 91.6   ของพื้นที่ 
10.4  อัตราคาบริการ:     0-5,000    บาท/เดือน 
10.5  คาใชจายในการเก็บขนขยะโดยเฉลี่ย:      
 -  อปท .เก็บขนขยะดวยตนเอง     417,693    บาท/ป 
 -  อปท .วาจาง อปท.อื่น หรือเอกชน ในการเก็บขนและกําจัดขยะ 319,176          บาท/ป 
10.6  ปริมาณขยะที่เก็บขนไดทั้งหมด:                    100          ตัน/วัน 

 
Q.11. หนวยงานของทานมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยประเภทเตาเผาขยะ โรงงานทําปุยหมัก เคร่ืองหอขยะ เคร่ือง

บดขยะ สถานีขนถายขยะ ฯลฯ หรือไม 
   
 อบต. แหลมใหญมีสถานีขนถายขยะในพื้นที่รับผิดชอบ หมู  1 ตําบลบางแกว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  
โดยหางหุนสวนจํากัด ศิริไพบูลยพัฒนาการ เปนเจาของพื้นที่  

   
  ปริมาณขยะทั้งหมดที่นํามาที่สถานีขนถายขยะ เทากับ   91.5  ตัน/วัน  

 
Q.12. หนวยงานของทาน มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยูในพื้นที่รับผิดชอบหรือไม 
   

ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ขยะมูลฝอยทั้งหมดถูกสงไปกําจัดใน
จังหวัดใกลเคียง 
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Q.13. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยท่ีกลาวถึงในขอ  12   
 
Q.14. หนวยงานของทานจัดการขยะมูลฝอยอยางไร 

*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
14.1  การกําจัดขยะขั้นสุดทายของหนวยงาน

29 (82%)

3 (9%)3 (9%)
ขนขยะไปยังสถานที่
กําจัดดวยตนเอง

จางบริษัทเอกชนขน
ขยะไปยังสถานที่
กําจัด

ไมมี (ประชาชน
กําจัดขยะดวย
ตนเอง)

 ไมรวม อบจ.

14.6  วิธีการกําจัดขยะขั้นสุดทาย

4 (13%)

28 (87%)

ฝงกลบธรรมดา

เทกอง (ควบคุม
การเขา-ออก
สถานที่)

 ไมรวม อบจ.
 

    14.2  สถานที่กาํจัดขยะมูลฝอยของหนวยงานทานอยูที่ใด: 
ก)  อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี (มีสถานีขนถายขยะมูลฝอยในจังหวัดสมุทรสงคราม)   
ข)  149 หมู 1 ตําบลอางหิน  อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
ค)  149 หมู 1 ตําบลอางหิน  อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
ง)  ตําบลนาดี อําเภอเมอืง จังหวดัสมุทรสงคราม 

14.3 ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบสถานที:่ 
ก)  หางหุนสวนจํากัด ศิริไพบลูยพัฒนาการ  (ใหบริการ เทศบาล  4 แหง และ อบต  .22 แหง)  
ข)  บริษทั สยามวิทยคอนสตรัคชัน จํากดั   (ใหบริการ อบต  .1 แหง) 

      ค)  นางนิยม  นิติกาญจนา     (ใหบริการ เทศบาล 1 แหง) 
ง)   บริษัท สมนึกธุรกิจ จํากดั    (ใหบริการ อบต  .4 แหง) 

14.4 คาใชจายในการกาํจัดขยะ: 
ก.1)  อปท .ขนขยะมูลฝอยไปยังสถานีขนถายดวยตนเอง            1,218,400  บาท/ป 
ก.2)  อปท .จางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาํจัดขั้นสุดทาย  331,882  บาท/ป 

   ข)   อปท .ขนขยะไปยังสถานที่กําจัดขัน้สุดทายดวยตนเอง     624,000  บาท/ป  
   ค)   อปท .ขนขยะไปยังสถานที่กําจัดขัน้สุดทายดวยตนเอง    180,000  บาท/ป  
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ง.1)  อปท .ขนขยะไปยังสถานทีก่ําจัดขั้นสุดทายดวยตนเอง  148,800  บาท/ป 
ง.2)  อปท .จางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาํจัดขั้นสุดทาย 192,000  บาท/ป 

14.5 ปริมาณทีก่ําจัดได:      
ก)   91.5  ตัน/วัน   ข)    2  ตัน/วัน 
ค)   1.5   ตัน/วัน   ง)    3.8 ตัน/วัน 

14.6 วิธีกําจัดขยะ:        
ก)  การฝงกลบแบบธรรมดา ใชดนิกลบฝง โดยไมมีวัสดุปูพืน้และไมมีระบบบําบัดน้าํเสีย 
ข)  การฝงกลบแบบธรรมดา ใชดนิกลบฝง โดยไมมีวัสดุปูพืน้และไมมีระบบบําบัดน้าํเสีย 
ค)  การฝงกลบแบบธรรมดา ใชดนิกลบฝง โดยไมมีวัสดุปูพืน้และไมมีระบบบําบัดน้าํเสีย 
ง)       การเทกอง โดยมีการควบคุมการเขา-ออก ของสถานที ่

 
Q.15. ในพื้นที่รับผิดชอบของทาน มีแหลงที่มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยบางหรือไม 

*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
15.1 

4 (11%)

31 (89%)

มี

ไมมี

 ไมรวม อบจ.
 

 
15.2  โปรดระบุ:       

ก)  เทศบาลตําบลกระดังงา – มี อปท .อื่น นําขยะมูลฝอยมาทิ้งยังบริเวณที่ต้ังภาชนะรองรับขยะ
ของเทศบาล ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในพื้นที่ 

ข)  เทศบาลตําบลบางนกแขวก – ประชาชนทิ้งขยะลงในคลองบางนกแขวก 
ค)  เทศบาลตําบลอัมพวา – มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณริมถนนสาย                           

บางแพ -ดําเนินสะดวก ใกลสะพานสุริเยนทร 
ง)  อบต .แพรกหนามแดง – โรงงานอุตสาหกรรมบางแหงลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณริมถนน

พระราม  2  
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7 (20%)

28 (80%)

มี

ไมมี

 ไมรวม อบจ.

Q.16. ทานตองการใหมีสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของทานหรือไม 
*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 

23 (65%)

3 (9%)
9 (26%) ตองการ

ตองการ แต
เปนไปไดยาก

ไมตองการ

 ไมรวม อบจ.
 

 
Q.17. ในพื้นที่ของทาน มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา/ปาไม/ดิน/แรธาตุ ท่ีเปนจุดเดนหรือไม 

*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
17.1 
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17.2  โปรดระบุ:       
ลําดับ อปท. แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 1 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 2 

1 ทม .สมุทรสงคราม ปาชายเลน   
2 อบต .คลองโคน ปาชายเลน   
3 อบต .ทายหาด แมน้ําแมกลอง   
4 อบต .บางแกว สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ คลองหมื่นหาญ 
5 อบต .บางขันแตก คลองบางขันแตก   
6 อบต .บางจะเกร็ง ดอนหอยหลอด ปาชายเลน 
7 อบต .บานปรก แมน้ําแมกลอง ตนลําพูริมคลอง 
8 อบต .ลาดใหญ นาเกลือ   
9 อบต .แหลมใหญ แหลงเลี้ยงหอยธรรมชาติ   
10 ทต .กระดังงา แมน้ําแมกลอง คลองบางนอย 
11 ทต .บางนกแขวก แมน้ําแมกลอง คลองบางนกแขวก 
12 อบต .กระดังงา คลองบางนอย   
13 อบต .ดอนมะโนรา ตลาดน้ําทาคา   
14 อบต .บางคนที คลองบางคนที วัดเจริญสุขารามวรวหิาร  
15 อบต .บางยี่รงค คลองกระจา คลองไทยบํารุง 
16 อบต .บางสะแก แหลงน้ําธรรมชาติ   
17 ทต .อัมพวา คลองอัมพวา ชุมชนคลองอัมพวา 
18 ทต .เหมืองใหม คลองแควออม   
19 อบต .แควออม ศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ ตนล้ินจี่ 200 ป 
20 อบต .ทาคา ตลาดน้ําทาคา    
21 อบต .บางแค คลองและลําปะโดง   
22 อบต .บางชาง แหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ คลองดาวดึงส  
23 อบต .บางนางลี่ คลองบางแค คลองโพพาง 
24 อบต .ปลายโพงพาง หมูบานทรงไทย   
25 อบต .แพรกหนามแดง ลําคลอง 40 แหง   
26 อบต .ยี่สาร ปาชายเลน    
27 อบต .วัดประดู ลําประโดง   
28 อบต .สวนหลวง คลองประชาชมชื่น สวนผลไม 

 
Q.18. ในพื้นที่ของทาน มีแหลงศิลปกรรมหรือโบราณสถานที่ควรคาแกการอนุรักษบางหรือไม 

*  ขอมูลนี้ไมรวม อบจ. 
18.1 

9 (26%)

26 (74%)

มี

ไมมี

 ไมรวม อบจ.
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18.2  โปรดระบุ:       
ลําดับ อปท. แหลงศิลปกรรม 1 แหลงศิลปกรรม 2 

1 ทม .สมุทรสงคราม วัดธรรมนิมิตร วัดใหญ 
2 อบต .คลองเขิน เคร่ืองสังคโลก วัดดาวโดง มณฑป วัดนางตะเคียน 
3 อบต .บางขันแตก วัดโพงพาง   
4 อบต .บางจะเกร็ง วัดศรัทธาธรรม  ศาลกรมหลวงชุมพร 
5 อบต .บานปรก วัดชองลมธรรมโชติ  รอยพระพุทธบาทจาํลอง  

วัดคูสนามจันทร 
6 อบต .ลาดใหญ อนุสรณสถานอิน-จัน  
7 ทต .กระดังงา วัดไทร วัดเกาะแกว 
8 ทต .บางนกแขวก โบสถคริสต วัดแมพระบังเกิด  
9 อบต .กระดังงา วัดปากงาม วัดบางใหญ 
10 อบต .จอมปลวก วัดบางนอย  
11 อบต .บางคนที วิหารเจาแมกวนอิม ศาลาเจาปุนทาวกง 
12 อบต .บางพรม วัดบางพลับ  
13 อบต .บางสะแก หอสมุดกลางน้ํา ศาลเจาแมสะตือ 
14 อบต .โรงหีบ วัดบางกุง  
15 ทต .อัมพวา อุทยานแหงชาติ ร.2 วัดอัมพวันเจติยาราม 
16 ทต .เหมืองใหม วัดอินทราราม วัดแกวเจริญ  
17 อบต .แควออม วัดบางแคนอย วัดบางแคใหญ 
18 อบต .ทาคา วัดเทพประสิทธิ ์   
19 อบต .บางแค วิถีชีวิตปาสงวน  
20 อบต .บางชาง วัดจุฬามณี   
21 อบต .ปลายโพงพาง มัสยิดดํารงอิสลาม วัดประชาโฆสิตาราม 
22 อบต .แพรกหนามแดง วัดเพชรรัตน  
23 อบต .ยี่สาร วัดเขายี่สาร  
24 อบต .วัดประดู วัดประดู เจดียสามองค  

ร.ร.จตุวัฎมหาราชานุสรณ 
25 อบต .สวนหลวง วัดภุมรินทร วัดแวนจันทร 
26 อบต .เหมืองใหม วัดทุงเศรษฐี วัดหนองกระพง 
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2.  การจัดลําดับความสาํคญัดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

Q.19. ทานคิดวาปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับท่ีสอง ในพื้นที่รับผิดชอบของทานในปจจุบันคือ
ปญหาใด  

Q.20. ทานคิดวาควรใชมาตรการใดในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

ปญหารุนแรงอันดับแรก 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

แหลงน้ําเสื่อมโทรม 5  -  หนวยงานที่เกี่ยวของใหคําแนะนําในการ 
 ปองกันมลพิษทางน้ํา 

     -  รณรงคประชาชนไมใหทิ้งขยะลงในลําคลอง 
     -  บําบัดน้ําเสียจากโรงงานและฟารมเลี้ยงหมูใน

พื้นที่จังหวัดใกลเคียง 
     -  บําบัดน้ําเสียจากสถานประกอบการลาง

ปลาหมึก 
น้ําเค็มรุกล้ําเขาสูพืน้ที่เกษตรกรรม 2  -  สรางเขื่อนและประตูระบายน้ําเพิ่มขึน้ 
น้ําจืดไหลเขาสูฟารมเลี้ยงหอย 1  -  การชดเชยจากรัฐบาล 
ลําคลองไมสามารถใชเพื่อการ
คมนาคม 

1  -  ขุดลอกลําคลอง 

ขยะจากพื้นที่อื่น ๆ 1  -  ปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมขยะ 
การทําประมงแบบทําลายลาง  
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 

2  -  รณรงคประชาชนใหมีจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

น้ําทวม 1  -  ปรับปรุงประสิทธิภาพประตูระบายน้าํ 
การสูญเสียปาชายเลน 1  -  กําหนดพื้นที่อนุรักษใหชัดเจน 

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

การกัดเซาะชายฝง 1  -  ใชมาตรการที่เหมาะสมในการลดแรงกระแทก
จากคลื่น 

เศรษฐกิจถดถอย ราคาผลผลิตทางการเกษตรและ 8  -  การสงเสริมอาชีพในจังหวัด 
   ประมงตกต่ํา    -  การสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด 
       -  การสนับสนุนจากรัฐบาล 
       -  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
  ประชาชนวางงานและมีภาระหนี้สิน 4  -  การสงเสริมอาชีพ 

ขาดแคลนบุคลากร 2  -  ปรับปรุงโครงสรางองคกร 
     - การถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอมใหกับ 

เจาหนาที่ 

การขาดศักยภาพของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ขาดแคลนงบประมาณ 1  -  เรงการกระจายอํานาจ 
ความขัดแยงทาง
การเมือง 

การแขงขันของการเมืองทองถิ่น
อยางรุนแรง 

1     

ไมมีปญหาใดเดนชัด   5     
รวม 36     
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ปญหารุนแรงอันดับท่ีสอง 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 3  -  รณรงคประชาชนใหมีจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

     -  รณรงคประชาชนไมใหทิ้งขยะลงในลําคลอง 
     -  หนวยงานระดับจังหวัดควรเปนหนวยงานสําคัญใน

การดําเนินการ 
พื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรม 1  -  ใชเทคโนโลยีทางการเกษตรในการปรับปรุงดิน 
น้ําเสียจากพื้นที่จังหวัดใกลเคียง 1  -  การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
นักทองเที่ยว 

1  -  รณรงคประชาชนใหมีจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจถดถอย ราคาผลผลิตทางการเกษตรและ
ประมงตกต่ํา 

3  -  สงเสริมสินคาแปรรูป 

       -  รัฐบาลควรใหการสนับสนุนดานการตลาด 
       -  รณรงคประชาชนลดการใชสารเคมี 
  หนี้สินครัวเรือน 4  -  ใหเงินทุนแกประชาชนเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ 

ขาดการประสานงานระหวาง
หนวยงานทองถิ่น 

1  -  การกําหนดกรอบนโยบายรวมกัน 

กฎหมายไมเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานทองถิ่น 

1  -  ทบทวนกฎหมาย 

2  -  การใชบุคลากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การขาดศักยภาพของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

งบประมาณไมเพียงพอ 
ขาดแคลนบุคลากรดานสิ่งแวดลอม    -  การถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอมใหกับเจาหนาที่ 

ความขัดแยงทาง
การเมือง 

การทุจริตของหนวยงานทองถิ่น 1  -  การใชระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

การใหบริการ
สาธารณสุข 

สุนัขจรจัด 1  -  การขึ้นทะเบียนสนุัข 

ไมมีปญหาใดเดนชัด   17     
รวม 36     

 
Q.21. หนวยงานของทานเคยไดรับการเรียกรองจากประชาชนในดานการพัฒนาพื้นที่บางหรือไม 

*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 
 

เร่ือง คําตอบ 
ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับที่ 1   
โครงสรางพื้นฐาน 11 
ถนนและสะพาน 10 
ไฟฟาสาธารณะ 5 
ประปา 3 
ขุดลอกคูคลองและปองกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝง 2 
สงเสริมอาชีพเสริม 2 
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เร่ือง คําตอบ 
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ 1 
ไมมีขอเรียกรองใด ๆ 2 

รวม 36 
ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับที่ 2   
ถนนและสะพาน 7 
ไฟฟาสาธารณะ 4 
ประปา 6 
ขุดลอกคูคลอง 2 
สงเสริมอาชีพเสริม 2 
ใหความรูดานสาธารณสุข 1 
ไมมีขอเรียกรองใด ๆ 14 

รวม 36 
ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับที่ 3   
ถนน 2 
ไฟฟาสาธารณะ 1 
ประปา 3 
การปองกันไขเลือดออกและโรคติดตอ 2 
ไมมีขอเรียกรองใด ๆ 28 

รวม 36 
 

Q.22. หนวยงานของทานเคยไดรับขอรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่บางหรือไม 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 
         
   เกือบครึ่งหนึ่งของ อปท .ทั้งหมดที่ทําการสัมภาษณนั้น ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนอยางตอเนื่อง 

โดยขอรองเรียนสวนใหญ เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางใน
จังหวัด ซึ่งกรณีที่ทาง อปท .ไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง จะขอความชวยเหลือไปยังสํานักงาน
สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ทาง อปท .
ไมไดมีการเก็บรวบรวมสถิติการรองเรียนไวอยางเปนทางการ 

 
เร่ือง คําตอบ 

เร่ืองรองเรียนมากที่สุดเปนลําดับ 1   
การเก็บขนขยะมูลฝอย 1 
น้ําเนาเสีย จากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานผลิตน้ํามะพราว 
และฟารมกุง 

4 

กลิ่นเหม็นจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล และโรงงานมะพราว 5 
ฝุน/ควันจากการผลิตน้ําตาลมะพราว 1 
เสียงดังจากการจราจรทางน้ํา 1 
โครงสรางพื้นฐานชํารุด 2 
ปญหาการทุจริตและความขัดแยงของโครงการพัฒนาตาง ๆ  3 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
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เร่ือง คําตอบ 
ผักตบชวาในแมน้ําแมกลอง 1 
สุนัขจรจัด 1 
ไมมีขอรองเรียนใด ๆ  17 

รวม 36 
เร่ืองรองเรียนมากที่สุดเปนลําดับ 2  
การเก็บขนขยะมูลฝอย 1 
น้ําเนาเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล และโรงงานผลิตน้ําปลา 3 
ฝุน/ควันจากการเผาขยะและเปลือกมะพราว 3 
กลิ่นเหม็นจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 1 
ทอระบายน้ําอุดตัน 1 
ไมมีขอรองเรียนใด ๆ  27 

รวม 36 
เร่ืองรองเรียนมากที่สุดเปนลําดับ 3  
การเก็บขนขยะมูลฝอย 1 
การบุกรุกพื้นที่สาธารณะและคลอง 1 
เหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 
ไมมีขอรองเรียนใด ๆ  33 

รวม 36 

3. ลําดับความสาํคัญของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
Q.23. ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด 

*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

 
1. ไม
รุนแรง 

2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 
5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี
ความเห็น 

รวม 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน 20 13 3 0 0 0 36 
2. ทรัพยากรปาชายเลน 22 6 5 3 0 0 36 
3. ทรัพยากรประมง       14 10 6 6 0 0 36 
4. ทรัพยากรน้ํา      21 11 2 2 0 0 36 
5. ทะเลและพื้นท่ีชายฝง 19 4 5 8 0 0 36 
6. ความหลากหลายทางชีวภาพ                 22 4 5 5 0 0 36 
7. คุณภาพน้ํา 8 12 12 4 0 0 36 
8. ขยะมูลฝอย  5 11 10 10 0 0 36 
9. คุณภาพอากาศ 32 3 1 0 0 0 36 
10. เสียง 29 3 3 1 0 0 36 
11. ขยะพิษและวัตถุอันตราย 32 2 0 1 1 0 36 
12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน 
สวนสาธารณะ ภูมิทัศน 

23 9 4 0 0 0 36 

13. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม 28 6 1 0 1 0 36 
1 4.  ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลง 
สภาพอากาศ 

16 13 7 0 0 0 36 
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หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุลักษณะของปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

คําถาม ลักษณะของปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

2. ทรัพยากรปาชายเลน - การสูญเสียปาชายเลน การกัดเซาะพื้นที่ชายฝง และสูญเสียพืน้ที่
เพาะเลีย้งชายฝง 

3. ทรัพยากรประมง - การทําประมงแบบทําลายลาง 
- การทําประมงผิดกฎหมาย 

ทรัพยากรประมงลดลงอยางรวดเร็ว และ
รายไดชาวประมงลดลงมากเมื่อเทียบกบั
ในอดีต 

4. ทรัพยากรน้ํา - น้ําทวม พื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย 
5. ทะเลและพื้นที่ชายฝง - การกัดเซาะพื้นที่ชายฝง 

- นักทองเที่ยวจํานวนมาก 
- การสูญเสียพื้นที่ดิน 
- ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

6. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- ใชโซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ)  ในการจับ
หอยหลอด 

- การใชยาเบื่อกุง 
- การสูญพันธุของสัตวน้ําบางชนิด 
- การสูญเสียปาชายเลน 

สัตวน้ําสูญพันธุและความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง 

7. คุณภาพน้ํา - น้ําเสียจากจังหวัดใกลเคียง 
- โรงงานอุตสาหกรรมบรรทุกน้ําเสียมาปลอยทิ้ง
ในบริเวณปากแมน้ําแมกลอง 

สัตวน้ําลดลง 

8. ขยะมูลฝอย - ขยะจํานวนมากไดรับการกําจัดอยางไมถูกหลัก 
   สุขาภิบาล 
- ผูรับเหมาไมดูแลสถานีขนถายขยะอยาง
เหมาะสม 

กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรง 

10. เสียง - เรือหางยาวที่ใหบริการแกทองเที่ยว กอใหเกิดปญหามลพิษทางเสียงตอชุมชน 
11. ขยะอันตราย - คลินิกเอกชนนําขยะอันตรายมาทิ้งในถังขยะ

ชุมชน 
เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
พนักงานเก็บขนขยะ 

 

Q.24. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

3 (8%) 9 (25%)

24 (67%)

ไมมีผลกระทบใดๆ

มีผลกระทบใน
ระดับหนึ่ง

มีผลกระทบอยาง
รุนแรง

รวม อบจ.
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Q.25. หนวยงานของทานใหความสําคัญในเรื่องใดมากกวากัน ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

19 (52%)

2 (6%) 5 (14%)

10 (28%)

การพฒันาเศรษฐกิจ

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจ &
สิ่งแวดลอม

การพฒันาโครงสราง
พืน้ฐานรวม อบจ.

 
 

Q.26. ในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปของหนวยงานทาน ไดมีการจัดทําแผนดานการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือไม 

*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

แตละ อปท .ตางก็มีการจัดทําโครงการดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนางบประมาณประจําป  อยางไรก็ตามประเภทของโครงการที่ดําเนินงานนั้นจะคลายคลึงกัน
เกือบทุกป 

ป 2549 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท( 

งบประมาณเฉลี่ย 
)บาท( 

ขุดลอกคูคลอง 9     4,943,000     549,000  
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่สาธารณะ 15     4,070,200     271,000  
อนุรักษคูคลอง 7     1,310,000     187,000  
รณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 22      950,000      43,000  
สงเสริมการคัดแยกขยะ 6      460,000      77,000  
จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครอนุรักษสิ่งแวดลอม 7      240,000      34,000  
ปลูกตนไมตามที่สาธารณะ 8      205,000      29,000  
สงเสริมใหมีการติดตั้งบอดักไขมันและถังเกรอะ (Septic Tank) 3      155,000      52,000  
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) 3      120,000      40,000  
เฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา 1       50,000     50,000  

รวม 81    12,503,200    
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ป 2550 
ประเภทโครงการ จํานวน

โครงการ งบประมาณ (บาท( งบประมาณเฉลี่ย 
)บาท( 

ขุดลอกคูคลอง 12 4,193,000       381,000 
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่สาธารณะ 18      4,076,300        226,000 
อนุรักษคูคลอง 6      1,293,000        216,000 
รณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 18       903,000         50,000 
สงเสริมการคัดแยกขยะ 11       840,000         76,000 
ปลูกตนไมตามที่สาธารณะ 10       243,900         24,000 
จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครอนุรักษสิ่งแวดลอม 5      180,000        36,000 
เฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา 3      170,000         57,000 
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) 3       120,000         40,000 
อนุรักษทรัพยากรประมง 1       15,000         15,000 
สงเสริมใหมีการติดตั้งถังเกรอะ (Septic Tank) 1        5,000          5,000 

รวม 88 12,039,200   
 
Q.27. หนวยงานของทานมีความตื่นตัวกับปญหาสภาวะโลกรอนหรือไม 

21 (58%)

15 (42%)

ใช

ไมใช

รวม อบจ.
 

 
Q.28. หนวยงานของทานดําเนินกิจกรรมใดบาง เพื่อรณรงคในเรื่องปญหาสภาวะโลกรอน 

โปรดเลือกกิจกรรมทั้งหมดที่ทานดําเนินการ 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

กิจกรรม คําตอบ ลําดับ 
ลดปริมาณการใชน้ํา 4 6 
ลดการใชพลังงาน เชน เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ใชรถจักรยานแทนรถยนต 12 2 
สงเสริม 3Rs (ลด, ใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหม) 10 3 
แยกการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประเภทในแตละวัน 8 5 
การปลูกปา 9 4 
ใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม การลดการใชน้ําและพลังงาน  3 Rs 17 1 
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Q.29. ทานคิดวาประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือไม 

1 (3%) 1 (3%) 13 (36%)

21 (58%)

ใหความรวมมือมาก

ใหความรวมมือปาน
กลาง

ไมใหความรวมมือ

ไมทราบ

รวม อบจ.  
 

Q.30.  ประชาชนในพื้นที่ของทานดําเนินกิจกรรมใดบางเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

กิจกรรม คําตอบ ลําดับ 
1. แยกทิ้งขยะมูลฝอย 11 4 
2. ทําความสะอาดโยรอบบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 15 3 
3. ทําความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะ เชน ถนน สวนสาธารณะ ทอระบายน้ํา ฯลฯ 26 1 
4. ปลูกปา 16 2 
5. ดูแลและรณรงคดานสิ่งแวดลอม 2 5 
6. ผลิตปุยชีวภาพและสินคาจากวัสดุธรรมชาติ 1 6 
7. ติดตั้งบอดักไขมัน 1 6 

 

Q.31. ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปน้ี มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด 
• ขอมูลนี้รวม อบจ. 

31.1  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษอากาศ

5 (14%)20 (56%)

4 (11%)
7 (19%) โรงงานอุตสาหกรรม

รถยนต

การเผาในที่โลง

ไมมีปญหา

รวม อบจ.  



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

2-107 

31.2  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

1 (3%)

5 (14%)5 (14%)

9 (25%)

10 (28%)

3 (8%)
3 (8%)

โรงงานอุตสาหกรรม

บานเรือน

เกษตรกรรม

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ฟารมสุกร

ไมทราบ

ไมมีปญหา
รวม อบจ.

 
31.3  แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

2 (6%)

1 (3%)

1 (3%)

32 (88%)

โรงงานอุตสาหกรรม

บานเรือน

นักทองเที่ยว

ไมมีปญหา

รวม อบจ.

31.4  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

17 (47%)

1 (3%)

7 (19%)2 (6%)

1 (3%)
8 (22%)

การกอสราง

การจราจรทางบก

การจราจรทางน้ํา

อื่น ๆ 

ไมทราบ

ไมมีปญหา
รวม อบจ.

 
 

Q.32. ทานคิดวาในจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

12 (33%) 12 (34%)

12 (33%)

มีการบังคับใชอยาง
จริงจัง

มีการบังคับใช
พอสมควร

มีการบังคับใช
คอนขางนอยรวม อบจ.
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Q.33. ทานคิดวาควรดําเนินมาตรการใดเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  
  (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

 *  ขอมูลนี้รวม อบจ. 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

1. รัฐบาลควรจะคมุเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 4 2 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 8 1 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบจ., เทศบาล และ อบต.) ควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 4 2 
4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 8 1 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 8 1 

 
 
Q.34. ทานคิดวาหนวยงานราชการกลางควรเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  

      โปรดเลือก  3 คําตอบ 
 *  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 12 4 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 13 3 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 16 1 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 12 4 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 4 8 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 6 6 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 12 4 
08. เพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการระดับจังหวัด 2 10 
09. เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 5 
10. เรงการกระจายอํานาจ 5 7 
11. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 15 2 
12. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 3 9 
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Q.35. ทานคิดวาหนวยงานราชการระดับจังหวัด ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 
      โปรดเลือก  3 คําตอบ 

 *  ขอมูลนี้รวม อบจ. 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 3 8 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 13 3 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 21 1 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 10 6 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 5 7 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ 3 8 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 13 3 
08. เพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 11 5 
09. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 16 2 
10. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 12 4 

 
4.  ขอแนะนําในการจัดทําแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
 
จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับ
คําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอ
แผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้ 
*  ขอมูลนี้รวม อบจ. 

ที่ ขอแนะนํา คําตอบ 
1 รัฐบาลควรสรางเตาเผาขยะที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สําหรับกําจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชือ้  

หรือนํารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการมาใช 
5 

2 ควรเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชน 2 
3 อบจ .ควรเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอย 2 
4 ควรสงเสริมสินคาที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2 
5 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมควรสอดคลองกับสภาพปญหาและสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่น 
1 

6 จังหวัดมีพื้นที่สาธารณะอยู  2,000 ไร เรียกวา ทุงหิน ตั้งอยูหมูที่  3 ตําบลยี่สาร อําเภอเมือง ซึ่งทกุวันนี้ 
ทางจังหวัดไมสามารถเขาไปใชประโยชนได เนื่องจากมกีารบุกรุกพื้นที่เพื่อทํานากุงของผูมีอิทธิพล 

1 

7 รัฐบาลควรสงเสริมผูประกอบการรายยอย ใหมีการบําบัดของเสียกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม 1 
8 รัฐบาลควรเปดเผยขอมูลรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใหทองถิ่นไดรับทราบดวย 1 
9 รัฐบาลควรศึกษาทิศทางการไหลของน้ําตามแนวพื้นที่ชายฝง เพื่อประเมินการแพรกระจายของน้ําเสีย 1 
10 หนาที่รับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ควรมีความชัดเจน 1 
11 ควรมีการกอสรางศูนยการใชซ้ํา/การนํากลับมาใชใหมในแตละอําเภอ 1 
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ที่ ขอแนะนํา คําตอบ 
12 ควรมีการกระจายรายไดผานชุมชนจากระบบการคัดแยกขยะ 1 
13 โครงการพัฒนาตาง ๆ ควรสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 1 
14 ควรมีการศึกษาการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทตาง ๆ ในจังหวัดใกลเคียง 1 
15 ควรเพิ่มการประสานงานระหวางสํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัดกับ อปท. 1 
16 งบประมาณที่ไดรับจากการกระจายอํานาจอาจไมถูกนําไปใชเพื่อการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารทองถิ่นแตละแหง 
1 

17 อปท .หลายแหงยังขาดศักยภาพในการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับถายโอนจากการกระจายอํานาจ 1 
18 รัฐบาลควรจัดตั้งองคกรระดับทองถิ่น/ประเทศ เพือ่ทําหนาที่ในการฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยี

ใหกับ อปท .หรือประชาชน 
1 

19 ควรมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในจังหวัด 1 
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1.  ขอมูลท่ัวไป 
 
Q.1. องคกรของทานมีสมาชิกจํานวนกี่คน    

ก. หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม    188 คน 
ข. เครือขายประชาชนคนรักษแมกลอง      33 คน 
ค. สมาคมประมงสมุทรสงคราม    298 คน 
ง. สหกรณประมงแมกลอง      99 คน 
จ .สภาอตุสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม    40  คน 

Q.2. องคกรของทานมีพนักงานจํานวนกี่คน 
ก. หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม      2 คน 
ข. เครือขายประชาชนคนรักษแมกลอง         2 คน 
ค. สมาคมประมงสมุทรสงคราม      4 คน 
ง. สหกรณประมงแมกลอง      83 คน 
จ .สภาอตุสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม    15  คน 

Q.3. องคกรของทานกอต้ังขึ้นตั้งแตเม่ือใด 
ก. หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม      2529 
ข. เครือขายประชาชนคนรักษแมกลอง        2541 
ค. สมาคมประมงสมุทรสงคราม      กุมภาพันธ 2488 
ง. สหกรณประมงแมกลอง       มกราคม  2524  
จ .สภาอตุสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม     2547 

Q.4. กิจกรรมหลักขององคกรทาน ไดแก 
ก. หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม      
  1)     สงเสริมและสนบัสนุนการจางงานของประชาชน 
ข. เครือขายประชาชนคนรักษแมกลอง 

 1)  ศึกษาและรวบรวมภูมปิญญาทองถิ่น เพือ่นํามาใชในการพัฒนาจังหวัด 
 2)  สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
 3)  สงเสริมเกษตรกรรม ประมงและทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
 4)  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมระหวาง อปท. ในจังหวัด 
 5)  ผลิตแผนพับ โปสเตอร และหนังสือ เพือ่ประชาสัมพันธใหกบัประชาชน 

ค. สมาคมประมงสมุทรสงคราม 
 1)  แกปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางชาวประมง 
 2)  ประสานงานระหวางองคกรภาครัฐและเอกชน 
 3)  สงเสริมกิจกรรมอนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิ
 4)  ใหความรูดานกฎหมายแกชาวประมง   

 

ความคิดเห็นขององคกรเอกชน  (NGO) 
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ง. สหกรณประมงแมกลอง  

   1)  จัดหาเครื่องมือและอปุกรณที่จําเปนสําหรับชาวประมง เชน เชื้อเพลิง เครื่องมือประมง เปนตน 
2)  การใหบริการตลาดกลางเพือ่จําหนายสัตวน้ํา 

จ. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
1)  จัดประชุมสมาชิก เพือ่พัฒนาอุตสาหกรรมในจงัหวัด   

 
Q.5. กิจกรรมหลักขององคกรทานที่ดําเนินการในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม      
1)         การนําเสนอความตองการและปญหาของชุมชนตอที่ประชุมประจําเดือนของจังหวัด 
2)      การประสานงานและจัดการโครงการสรางเขื่อนปองกันน้ําทะเลรุกล้ําเขาสูพ้ืนที่ตําบล

แพรกหนามแดง   
3)      การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ข. เครือขายประชาชนคนรักษแมกลอง 

 1)  การจัดเทศการกินปลาทู 
 2)  การจัดเทศกาลกินลิ้นจี่ 
 3)  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
 4)  การใหความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกเยาวชน   

ค. สมาคมประมงสมุทรสงคราม 
 1)  การสงเสริมโครงการน้ํามันสีเขียว (การจําหนายน้ํามันราคาถูกใหกับสมาชิก)  
 2)  การสงเสริมโครงการน้ํามันสีมวง (รับซื้อน้ํามันเกา เพื่อนําไปรีไซเคิล) 
 3)  การอนุรักษและปลอยพันธุปลาสูแหลงน้ํา   
 4)  การใหความรูดานกฎหมายแกชาวประมง   

ง. สหกรณประมงแมกลอง  
   1)  การจัดหาอุปกรณที่จําเปนสําหรับชาวประมง เชน เช้ือเพลิง เครื่องมือประมง เปนตน 
   2)  การใหบริการตลาดกลางเพื่อจําหนายสัตวน้ํา 
จ. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

        1)  การจัดการประชุมระหวางสมาชิก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด 
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Q.6. งบประมาณหรือรายจายสําหรับกิจกรรมตางๆ ขององคกร ท่ีดําเนินการในจังหวัดสมุทรสงคราม 
องคกรเอกชน 2548 2549 2550 

ก. หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม 700,000 700,000 700,000 
ข. เครือขายประชาชนคนรักษแมกลอง 150,000 150,000 150,000 
c. สมาคมประมงสมุทรสงคราม 300,000 300,000 300,000 
ง. สหกรณประมงแมกลอง 12,000,000 13,000,000 13,000,000 
จ. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 200,000 200,000 200,000 

 

Q.7. อะไรคือปญหาในการดําเนินกิจกรรมของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ปญหา คําตอบ ลําดับ 

1.  งบประมาณไมเพียงพอ 2 1 
2.  บุคลากรไมเพียงพอ 1 2 
3. ไมไดรับความรวมมือจากภาครัฐเทาท่ีควร 1 2 
4.  ไมไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาท่ีควร 0 0 
5.  ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาท่ีควร 1 2 
6.  ขาดการประสานงานกับองคกรเอกชนอื่น 0 0 

 
2. การจัดลําดับความสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
Q.8. ทานคิดวาในปจจุบันปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับท่ีสอง ในจังหวัดของทานคือปญหาใด 
Q.9. ทานคิดวาควรใชมาตรการใดในการแกปญหาดังกลาวขางตน  

ปญหารุนแรงอันดับแรก 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

น้ําเนาเสียมีผลกระทบตอการ
เพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

1 - สวนราชการควรแจงผลการตรวจคุณภาพน้ําให
ประชาชนรับทราบลวงหนา เพื่อใหเตรียมการหาก
เกิดปญหาน้ําเนาเสีย 

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 1 -  การสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมแก
ประชาชน 

เศรษฐกิจถดถอย ตนทุนการประมงเพิ่มขึ้น 1 - รัฐบาลควรใหความชวยเหลือดานตนทุนการผลิต
ของธุรกิจประมง เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

องคความรูของ
ชุมชน 

องคความรูชุมชนยงัลาหลังเมื่อ
เทียบกับโครงการพัฒนาตาง ๆ 

2 - รัฐบาลควรศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนกอนดําเนินการ
พัฒนา 
โครงการตาง ๆ ในพื้นที่ 

รวม 5     
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ปญหารุนแรงอันดบัท่ีสอง 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

เศรษฐกิจถดถอย ราคาสินคาประมงลดลง 2 - ควรกําหนดชวงเวลาในการปดอาว เพื่อไมใหมีการทํา
ประมง และเปนการฟนฟูทรัพยากรประมง 

      - สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

ความขัดแยง 
ทางการเมือง 

การทุจริตของโครงการตาง ๆ 
ของรัฐบาล 

2 - รัฐบาลควรยอมรับวา บางโครงการกอสราง ไมสามารถ
แกปญหาที่แทจริงของทองถิ่นได 

การพัฒนาเมือง กฎหมายผังเมืองปดกั้นการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม 

1 - ควรเปดโอกาสใหหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมรวมกันใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 

รวม 5     

 
Q.10.  ความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอม 

10.1   ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 
 

5 (100%)

ใช สนใจมาก

 
หมายเหตุ  5 (100%)  หมายถึง  มีจํานวน 5 คําตอบ  (คิดเปนรอยละ 100 ของคําตอบทั้งหมด) 
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10.2 ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด (โปรดเลือก 2 ลําดับท่ีสําคัญที่สุด) 

10.2.1  ทานไดรับขอมูลขาวสารดาน
ส่ิงแวดลอมจากแหลงใด เปนลําดับท่ี 1

2 (40%)

3 (60%)

โทรทัศน

ประชาชน

 
10.2.2  ทานไดรับขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอมจากแหลงใด เปนลําดับที่ 2

1 (20%)

1 (20%)
3 (60%) หนังสือพมิพ

อินเตอรเน็ต

สมาคม/ชมรม

 
 
Q.11.   ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย 

     เพียงใด 

 
1.ไม
รุนแรง 2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 

5. เลือก
ไมได 6. ไมมี รวม 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน 1 2 2 0 0 0 5 
2. ทรัพยากรปาชายเลน 0 3 0 2 0 0 5 
3. ทรัพยากรประมง         0 2 1 2 0 0 5 
4. ทรัพยากรน้ํา     2 1 1 1 0 0 5 
5. ทะเลและพื้นท่ีชายฝง 0 1 1 3 0 0 5 
6. ความหลากหลายทางชีวภาพ                 1 0 3 1 0 0 5 
7. คุณภาพน้ํา 0 0 2 3 0 0 5 
8. ขยะมูลฝอย 0 0 2 3 0 0 5 
9. คุณภาพอากาศ 5 0 0 0 0 0 5 
10. คุณภาพเสียง 2 3 0 0 0 0 5 
11. ขยะพิษและวัตถุอันตราย 2 2 1 0 0 0 5 
12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน สวนสาธารณะ  
      ภูมิทัศน  2 3 0 0 0 0 5 

13. แหลงทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม 2 3 0 0 0 0 5 
14. ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลง 
      สภาพภูมิอากาศ 

3 1 0 1 0 0 5 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

2-116 

หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุลักษณะของปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

คําถาม ลักษณะของปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
2. ทรัพยากรปาชายเลน - ฟารเล้ียงกุงและอุตสาหกรรมรุกลํ้าพื้นท่ี 

   ปาชายเลน 
- สูญเสียพื้นท่ีปาชายเลน 

3. ทรัพยากรประมง          - การประมงแบบทําลายลาง 
- น้ําเสีย 

- ทรัพยากรทะเลลดลงอยางรวดเร็วและ 
   ชาวประมงมีรายไดลดลง 

4. ทรัพยากรน้ํา     - น้ําทวมในตําบลคลองโคนและแหลมใหญ - พื้นท่ีเกษตรกรรมและบานเรือนไดรับความเสียหาย 
5. ทะเลและพื้นท่ีชายฝง - ปริมาณและขนาดของหอยหลอดลดลง - หอยหลอดใกลสูญพันธุ 
6. ความหลากหลายทางชีวภาพ            - พันธุปลาลดลง - รายไดจากการประมงลดลง 
7. คุณภาพน้ํา - น้ําเสียจากจังหวัดใกลเคียง 

- น้ําเสียจากการเปด-ปด ประตูน้ํา  
- สัตวน้ําสูญพันธ 
- พื้นท่ีเกษตรกรรมเสียหาย 

8. ขยะมูลฝอย - ขยะในลําคลอง 
- วิธีการกําจัดขยะไมถูกหลักสุขาภิบาล 

- เปนอุปสรรคตอการจับสัตวน้ํา 
- กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง 

 14. ปญหาโลกรอน - อุณหภูมิสูงขึ้น - ผลไมไมติดผล 

 

Q.12. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

1 (20%)

4 (80%)

มีผลกระทบใน
ระดับหนึ่ง

มีผลกระทบอยาง
รุนแรง

 
 

Q.13.   ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญ 
    มากกวากัน 

1 (20%)

4 (80%)

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม
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Q.14.     ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปนี้ มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใดมากที่สุด 

14.1 แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางอากาศ

1 (20%)

4 (80%)

รถยนต

ไมมีปญหา

 
14.2   แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

2 (40%)

2 (40%)1 (20%) โรงงาน
อุตสาหกรรม

บานเรือน

การเพาะปลูก

 
14.3   แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

5 (100%)

บานเรือน

 
14.4    แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

4 (80%)

1 (20%)

การจราจรทางน้ํา

อื่นๆ 
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3.   ความเต็มใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 
Q.15.  ทานคิดวาในจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

2 (40%)

3 (60%)

มีการบังคับใช
อยางจริงจัง
พอสมควร

มีการบังคับใช
คอนขางนอย

 
 
Q.16.    ทานคิดวาควรจะดําเนินมาตรการใดเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

1. รัฐบาลกลางควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 0 0 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 1 2 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. ทต. และ อบต.) ควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
    ใหรุนแรงขึ้น 1 2 

4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการคุบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 1 2 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 2 1 
6. รัฐบาลควรศึกษาวิถีชีวิตชุมชนกอนการจัดทําแผนพัฒนา 2 1 

 
 
Q.17. ทานคิดวาหนวยงานราชการสวนกลาง ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  

โปรดเลือก 3 คําตอบ 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 1 4 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 0 0 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 0 0 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 0 0 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 1 4 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 1 4 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 4 1 
08. เพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการระดับจังหวัด 0 0 
09. เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 3 
10. เรงการกระจายอํานาจ 0 0 
11. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 3 2 
12. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 3 2 
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Q.18.  ทานคิดวาหนวยงานราชการระดับจังหวัด ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม    
   โปรดเลือก 3 คําตอบ 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 0 0 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 1 3 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 1 3 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 0 0 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 3 2 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 1 3 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 3 2 
08. เพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 3 
09. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 4 1 
10. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 1 3 

 
Q.19. ทานคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุง

คุณภาพสิ่งแวดลอม  โปรดเลือก 3 คําตอบ 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

01. ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 0 0 
02. คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 0 0 
03. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 1 3 
04. สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 1 3 
05. ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 0 0 
06. เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 0 0 
07. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 5 1 
08. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 4 2 
09. เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 4 2 

 
Q.20. การจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน การสรางระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับน้ํา

เสียชุมชน การฝงกลบขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล การบํารุงรักษาปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ ทานเห็นดวย
หรือไมท่ีจะตองจายภาษีเพิ่มขึ้น และ/หรือ ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1 (20%)

4 (80%)

เห็นดวยอยางย่ิง

เห็นดวยพอสมควร
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Q.21. องคกรของทานมีความต่ืนตัวกับปญหาสภาวะโลกรอนหรือไม 
 

1 (20%)

4 (80%)

ใช

ไมใช

 
 
Q.22. องคของทานดําเนินกิจกรรมใดบาง เพื่อรณรงคในเรื่องปญหาสภาวะโลกรอน  

(โปรดเลือกกิจกรรมทั้งหมดที่ทานดําเนินการ) 
กิจกรรม คําตอบ ลําดับ 

1. ลดปริมาณการใชน้ํา 0 0 
2. ลดการใชพลังงาน เขน เพิ่มอุณหภูมขิองเครื่องปรับอากาศ 1 1 
3. สงเสริม 3Rs (ลด ใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม) 0 0 
4. แยกการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประเภทในแตละวัน 0 0 
5. ปลูกตนไม 1 1 

                      
Q.23. ทานคิดวาประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือไม  

3 (60%)

2 (40%)
ใหความ
รวมมือมาก

ใหความ
รวมมือปาน
กลาง

 
 

Q.24.  กิจกรรมใดที่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามทําเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

กิจกรรม คําตอบ ลําดับ 
1. แยกทิ้งขยะมูลฝอย 1 2 
2. ทําความสะอาดโยรอบบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 2 1 
3. ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เชน ถนน สวนสาธารณะ ทอระบายน้ํา ฯลฯ 1 2 
4. ปลูกตนไม 2 1 
5. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล 2 1 
6. คัดคานโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 1 2 
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Q.25. จังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด เพื่อท่ีจะใหมี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน เม่ือแผนฯ ดังกลาวเสร็จสิ้น 
จังหวัดจะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนการดังกลาว โดยสมาชิกคณะกรรมการนี้
จะทําการคัดเลือกมาจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ในการนี้องคกรของทานสามารถเขารวมเปนหนึ่งใน
คณะกรรมการไดหรือไม  
 
องคกรเอกชนทั้งหมดยินดีเขารวมโดยไมมีเงื่อนไข 

 
4. ขอแนะนําในการจัดทําแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
 

จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน ทางคณะผูศึกษา
ยินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิง
สรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้  
 

ลําดับ ขอเสนอแนะ คําตอบ 
1 การจัดทําแผนนั้น ควรเร่ิมจากการนําแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมมากําหนดทิศทางของแผน และควร 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมเพือ่ประโยชนในการติดตามประเมินผลสําเร็จของแผนดังกลาว 
2 

2 ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ควรมีความเหมาะสมกับลักษณะของปญหา 2 
3 สงเสริมการทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับชุมชน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 2 
4 กอสรางปะการังเทียมเพื่อเปนแหลงอนุบาลสัตวทะเล 1 
5 การนําเทคโนโลยีในดานตางๆ มาใชในทองถิ่น ควรพิจารณาใหมีความเหมาะสม 1 
6 การปฏิบัติงานของหนวยงานราชการควรมีความรวดเร็วและชัดเจน 1 
7 ควรมีการศึกษาเพื่อนําเกล็ดปลาไปใชประโยชน  1 
8 ทางจังหวัดควรสงเสริมใหเกิดเขตการแปรรูปอาหารทะเล เพื่อสะดวกตอการบําบัดน้ําเสีย 1 
9 สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัด ควรมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับ อปท. 1 
10 ควรใชมาตรการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 1 
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1.  คําถามทั่วไป 
Q.1. จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยูในบาน/สถานประกอบการของทาน 
 

16 (25%)
3 (5%)

45 (70%)

สมาชิกครอบครัว (1-5 คน)

สมาชิกครอบครัว (6-10 คน)

สมาชิกครอบครัว (>10 คน)  
สมาชิกครอบครัวเฉลี่ย   5  คน 

 

Q.2.  ประเภทของท่ีพักอาศัยของทาน 
 

57 (89%)

1 (2%)
6 (9%)

บานเดี่ยว
อพารทเมนท/คอนโดมิเนียม
อาคารพาณิชย  

 
Q.3.  ประเภทกิจการที่ทานประกอบอยู ณ ท่ีพักอาศัยของทาน 

บานของผูใหสัมภาษณทั้งหมด ใชเพื่อการพักอาศัยเทานั้น 

Q.4. รายไดท้ังหมดของครอบครัวของทานตอเดือน 

7 (11%)

14 (22%)

6 (9%)

37 (58%)

< 10,000 บาท/เดือน
10,000-20,000 บาท/เดือน
> 20,000 บาท/เดือน
ไมแสดงความคิดเห็น  

ความคิดเห็นของประชาชน 
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Q.5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในบานหลังปจจุบัน 

12 (19%)

25 (39%) 18 (28%)

9 (14%)

< 5 ป

5-9 ป

10-19 ป

≧ 20 ป

 
 
Q.6. แหลงน้ําที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน 

35 (54%)

1(2%)

24 (38%)

4 (6%)

น้ําประปา ประปาหมูบาน

น้ําบอ/น้ําใตดิน ลําคลอง  
Q.7. ทานจายเงินคาน้ําเดือนละเทาใด 

43 (68%)

15 (23%)2 (3%)4 (6%) < 100 บาท

100-300 บาท

301-500 บาท

501-1,000 บาท

 
คาน้ําเฉลี่ย  188  บาท/เดือน 

Q.8. ทานจายคาไฟฟาเดือนละเทาใด 

20 (31%)

5 (8%) 6 (9%)

31 (49%)

2 (3%) < 300 บาท

300-500 บาท

501-1,000 บาท

1,0001-2,000 บาท

> 2,000 บาท

 
คาไฟเฉลี่ย  659  บาท/เดือน 
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Q.9.  ท่ีบานของทานไดรับบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม    

4 (6%)

60 (94%)

มี

ไมมี

 
 

Q.10.    ทานจายเงินคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม 
 
Q.11.   กรณีท่ีทานจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย ทานจายเดือนละเทาใด 
 

      ปจจุบันไมตองเสียคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

Q.12.  หองน้ําที่บานพักอาศัยของทานเปนแบบใด  
 

14 (22%)

48 (75%)

2 (3%) สวมราด/ชักโครก
พรอมถังบําบัด

สวมราด แบบไม
มีถังบําบัด

ไมมีหองน้ํา

 
 
 

Q.13. ทานไดรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือไม     

49 (77%)

15 (23%)

มี

ไมมี
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อัตราคาบริการเก็บขยะรายเดือน

17 (27%)1 (2%)

2 (3%) 10 (16%)34 (52%)
< 20 บาท

20 บาท

30 บาท

40 บาท

ไมเสียคาบริการ

 
                        เฉลี่ย  15  บาท/เดือน 
 
Q.14.  ทานจัดการขยะมูลฝอยอยางไร (ถาขอ 13 ตอบวา “ไมมี”)  

2 (13%)

12 (80%)

1 (7%)
เผาในบริเวณ
ที่พกัตนเอง

ฝงในบริเวณ
ที่พกัตนเอง

ทิ้งในพืน้ที่วาง

 
 
Q.15. กรณีท่ีทางหนวยงานราชการ (อบจ./เทศบาล/อบต.) มีแผนการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย/สถานที่

กลบฝงขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงของทาน มีเง่ือนไขใดบางที่จะทําใหทานเห็นดวยกับการ
ดําเนินงานดังกลาว (โปรดเลือกคําตอบทั้งหมดที่ทานเห็นดวยจากหัวขอดานลางนี้) 

 
เงื่อนไข คําตอบ ลําดับ 

01. ทานสามารถเขารวมในขั้นตอนการวางแผน 15 6 
02. การคัดเลือกสถานที่กอสราง ตองคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 30 1 
03. มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทุกดาน 18 4 
04. สวนราชการตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดตอสาธารณชน 24 2 
05.สวนราชการตองมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอยางเหมาะสมและใหแนวทาง

ปฏิบัติในกรณีจําเปน 19 3 

06. ตองมีมาตรการในการปองกันการรั่วไหลและแพรกระจายของสารพิษ จากระบบบําบัด/ 
กําจัดของเสียดังกลาว 19 3 

07. สวนราชการควรสงเสริมใหมีการนําขยะกลับมาใชซ้าํ/รีไซเคิล รวมถึงการสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดปริมาณขยะ 16 5 

08. สวนราชการควรจัดใหมีรางการพิเศษ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น 12 7 
09. ขาพเจาไมเห็นดวยใหมีการกอสรางระบบบําบัด/กําจัดของเสียในพื้นที่ ไมวากรณีใดๆ 11 8 
10. ไมทราบ 0 0 
11. อื่นๆ 0 0 
12. ไมแสดงความคิดเห็น 5 9 
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2. การจัดลําดับความสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
Q.16. ทานคิดวาปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับท่ีสอง ในพื้นที่รับผิดชอบของทานในปจจุบันคือ

ปญหาใด 
 
Q.17. เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน ขอใหทานเสนอแนะวิธีแกไขมา 2 วิธี  

ปญหารุนแรงที่สุดอันดับ 1 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมที่ดี 

37  - รัฐบาลควรเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

     - บัญญัติกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับใหม ๆ ที่จําเปน 
     - หนวยงานที่เกี่ยวของควรเพิ่มการมีสวนรวมในการ

แกปญหาสิ่งแวดลอมรวมกัน 
     -  ควรมีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และเปด

โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กอนเร่ิม
ดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ 

     - เพิ่มขีดความสามารถของผูนําชุมชน 
     - รัฐบาลควรมีมาตรการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง

เรงดวน 
     - ลดการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจสรางความเสียหาย

ใหกับทองทะเล 
     - สงเสริมดานการศึกษาและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

ใหกับประชาชน 
คุณภาพน้ําเสือ่มโทรม 2  - รณรงคไมใหประชาชนทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง 
     -  ควบคุมการปลอยน้าํเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ลําคลอตื้นเขิน 1  - หนวยงานราชการควรขุดลอกคูคลอง 
การกัดเซาะตลอดแนวตลิ่งแมน้ํา 1  - จํากัดความเร็วของเรือหางยาว 

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

มลพิษทางเสียง 1  -  หนวยงานราชการควรกํากับดูแลผูประกอบการ 
เรือหางยาวและนักทองเที่ยวที่มาชมหิง่หอย 

เศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง 8  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน 
    3  - สงเสริมอาชีพเสริมใหแกแมบานและผูสูงอาย ุ
  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 2  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน 
ศักยภาพของ อปท. การทํางานขาดความใกลชิดกับ

ประชาชน 
3  - เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. 

ความขัดแยง 
ทางการเมือง 

ขาดความสามัคคีในการทํางาน 1  - ใชวิธีสมานฉันท 

ไมมีปญหาใดเดนชัด   5     
รวม 64     
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ปญหารุนแรงที่สุดอันดับท่ี 2 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมที่ดี 

6  - รัฐบาลควรเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใช
กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ  

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  

     - ใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
แกประชาชน 

เศรษฐกิจถดถอย รายไดนอย รายจายเพิ่มขึ้น 21  - หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุน 
       - สรางงานในชุมชน 
       - สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหแกชุมชน 
  การวางงาน 1  - สรางงานในชุมชน 
  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 2  - หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุน 

อปท. ไมสามารถดูแลทองถิ่นได
ครอบคลุม 

4  - อปท. ควรดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมาก
ขึ้น 

การใหบริการไฟฟาสาธารณะไม
ครอบคลุม 

1  - อปท. ควรดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมาก
ขึ้น 

ขีดความสามารถ 
ของ อปท. 
  

การกระจายอํานาจสูประชาชนนอย 1  - อปท. ควรเปดเผยขอมูลแกประชาชนใหมากขึ้น 
ความขัดแยงทางการเมือง ขาดความสามัคคีในการทํางาน 4  - ใชวิธีสมานฉันท 

การใหบริการดาน
สาธารณสุข 

ประปาหมูบานมีคุณภาพต่ํา 2  - อปท. ควรแกไขปญหา 

ไมมีปญหาใดเดนชัด   22     
รวม 64     

 
Q.18.  

18.1    ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 

34 (53%)

28 (44%)2 (3%)

ใช สนใจมาก

ใช สนใจบาง

ไมสนใจ
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18.2  หากทานสนใจปญหาสิ่งแวดลอม ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด 
 (โปรดเลือก 2  ลําดับท่ีสําคัญที่สุด) 

18.2.1 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 1

11 (18%) 2 (3%)

6 (10%)

28 (44%)

1 (2%)

3 (5%)

3 (5%)
1 (2%)

7 (11%)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

จดหมายขาวของราชการ

อินเตอรเน็ต

ครอบครัว/เพ่ือน

สมาคม/ชมรมตาง

การประกาศเสียงตามสาย

อื่นๆ
 

 
18.2.2 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2

20 (32%)

1 (2%)

4 (6%)

10 (16%)

1 (2%)6 (10%)
12 (19%)

1 (2%)7 (11%)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

จดหมายขาวของราชการ

อินเตอรเน็ต

ครอบครัว/เพ่ือน

สมาคม/ชมรมตาง

การประกาศเสียงตามสาย

อื่นๆ
 

 

Q.19.   ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย 
        เพียงใด 

 1. ไม
รุนแรง 

2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี
ความเห็น 

รวม 

1.  ทรัพยากรดินและที่ดิน 47 8 6 2 1 0 64 
2.  ทรัพยากรปาชายเลน 29 12 12 4 7 0 64 
3.  ทรัพยากรประมง       32 10 12 7 3 0 64 
4.  ทรัพยากรน้ํา      37 13 12 2 0 0 64 
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 1. ไม
รุนแรง 

2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี
ความเห็น 

รวม 

5.  ทะเลและพื้นที่ชายฝง 26 2 15 9 12 0 64 
6.  ความหลากหลายทางชีวภาพ                37 9 15 1 2 0 64 
7.  คุณภาพน้ํา 35 8 15 6 1 0 64 
8.  ขยะมูลฝอย  32 15 15 2 0 0 64 
9.  คุณภาพอากาศ 47 9 8 0 0 0 64 
10. เสียง 47 11 6 0 0 0 64 
11. ขยะพิษและวัตถุอันตราย 55 6 3 0 0 0 64 
12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน สวนสาธารณะ  
      ภูมิทัศน ฯลฯ 50 3 7 0 4 0 64 

 13. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม 53 5 3 1 2 0 64 
 14. ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลง  

สภาพอากาศ 11 9 29 15 0 0 64 

 

หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุเหตุผลในการเลือกและลักษณะของปญหา 

 
คําถาม คําตอบ เหตุผลในการเลือก “4. มาก”  

1.  ทรัพยากรดินและที่ดิน 
- ดินเค็ม 
- การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ 

- ดินไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม 
- ความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน 

2.  ทรัพยากรปาชายเลน - สูญเสียปาชายเลน - สูญเสียถ่ินท่ีอยูตามธรรมชาติของสัตวน้ํา 

3.  ทรัพยากรประมง       
- ทรัพยากรทะเลลดลง 
- ทําประมงแบบทําลายลาง 

- สูญเสียรายได 
- ทรัพยากรประมงลดลงอยางรวดเร็ว 

4.  ทรัพยากรน้ํา      - น้ําทวม   - เปนอุปสรรคตอการคมนาคมและเกษตรกรรม 
5.  ทะเลและพื้นท่ีชายฝง - การใชโซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) จับหอย

หลอด 
- จับหอยหลอดมากเกินไป 
- ความเสื่อมโทรมและการบุกรุกพื้นที่ชายฝง  

- ปริมาณหอยหลอดลดลงอยางรวดเร็ว 
- ปริมาณหอยหลอดลดลงอยางรวดเร็ว 
- สูญเสียพื้นดินและทรัพยากรประมง 

6.  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ                 

- ทรัพยากรประมงลดลง 
- สูญเสียรายได 

7.  คุณภาพน้ํา 
- น้ําเสีย 
- การท้ิงขยะมูลฝอยในลําคลอง 
- น้ําใตดินมีคุณภาพต่ํา  

- เปนอันตรายตอสัตวน้ํา 
- กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
- น้ําใตดินไมสามารถใชประโยชนได 

8.  ขยะมูลฝอย  
- การท้ิงขยะมูลฝอยในลําคลอง 
- การจัดการขยะมูลฝอยไมเหมาะสม 

- กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
- กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง 

  13. แหลงธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

- หนวยงานภาครัฐไมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
  อยางจริงจัง 

- ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

 14. ปญหาโลกรอน  - อุณหภูมิสูงขึ้น 
- ไมสามารถทําสวนไดนานเหมือนแตกอน 
- ปริมาณสัตวน้ําลดลง 
- ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง 
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Q.20. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

41 (64%)

9 (14%)1 (2%)13 (20%)
ไมมีผลกระทบใดๆ

มีผลกระทบในระดับ
หนึ่ง

มีผลกระทบอยาง
รุนแรง

ไมทราบ

 
 
 

Q.21.  ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญมากกวากัน 

27 (42%)

7 (11%)

30 (47%)

การพฒันา
เศรษฐกิจ

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม

 
 
 
Q.22.   ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปนี้ มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด 

22.1 แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางอากาศ

16 (25%)
1 (2%)

21 (32%)

18 (28%)

1 (2%)

7 (11%)

โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต
การเผาในที่โลง ทุกขอ
ไมทราบ ไมมีปญหา  
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22.2  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

22 (35%)

2 (3%)
13 (20%)

20 (31%)

5 (8%) 2 (3%)

โรงงานอุตสาหกรรม บานเรือน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทุกขอ
ไมทราบ ไมมีปญหา  
22.3 แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

6 (9%)5 (8%)

1 (2%)

26 (40%)9 (14%)

16 (25%)

1 (2%)

โรงงานอุตสหกรรม บานเรือน
คนขายของริมถนน นักทองเที่ยว
ทุกขอ ไมทราบ
ไมมีปญหา  

22.4  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

25 (39%)

1 (2%)

3 (5%)3 (5%)

5 (8%) 27 (41%)

โรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง

การจราจรทางบก การจราจรทางน้ํา

ไมทราบ ไมมีปญหา  
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3. ความเต็มใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรงุการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
Q.23.   ทานคิดวาจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

1 (2%)

25 (39%)

4 (6%)8 (13%)

26 (40%)

ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  

 
Q.24.   ทานคิดวาในเขตพื้นที่ปกครองของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

28 (94%)

6 (9%) 3 (5%)

27 (42%)
ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ

 
 
Q.25.   ทานคิดวาควรจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
1. หนวยงานราชการสวนกลางควรที่จะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 14 4 
2. หนวยงานระดับจงัหวัดควรจะคมุเขมและเพิ่มบทลงโทษ 20 3 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. ทต. และ อบต.) ควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 39 1 
4. ภาคเอกชนควรดาํเนินมาตรการควบคุมมลพษิใหจริงจังมากขึ้น 14 4 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 36 2 
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Q.26.   ทานคิดวาหนวยงานราชการควรทําสิ่งใดในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม  
     (โปรดเลือกคําตอบ 3 ขอ) 
 

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ใชมาตรการทางกฎหมาย (เชน ออกกฎหมายใหม / คุมเขมและเพิ่ม
บทลงโทษ) 26 3 

02. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 13 6 
03. สงเสริมการลดปริมาณขยะ การนําขยะกลับมาใชซ้ํา / รีไซเคิล  18 5 
04. ชวยเหลืออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
มลพิษ 6 8 

05.สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 45 1 
06. เพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดในการจัดการสิ่งแวดลอม 7 7 
07. เพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม 18 5 
08. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 36 2 
09. เปดเผยขอมูลใหกับประชาชนมากขึ้น 19 4 

 
Q.27.   ทานคิดวาคาบริการนํ้าประปาปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม 

2 (3%) 2 (3%) 16 (25%)

44 (69%)

แพงเกินไป

เหมาะสมดี

ยังไมมีน้ําประปาใช

ไมทราบ

 

Q.28.   ถามีการปรับปรุงการบริการดานน้ําประปาใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม  

21 (35%)

27 (45%)12 (20%) ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ
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Q.29.   ถามีการปรับปรุงการบริการดานการบําบัดน้ําเสียใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม 

26 (44%) 23 (38%)

11 (18%)

ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 
Q.30.    ทานคิดวาคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  

1 (2%)

28 (44%)

1 (2%)31 (47%)

3 (5%)

แพงเกินไป

เหมาะสมดี

ถูกเกินไป

ยังไมไดรับบริการ
เก็บขยะมูลฝอย

 
 
Q.31.   ถามีการปรับปรุงการบริการดานการเก็บขน/กําจัดขยะมูลฝอยใหดีขึ้นกวาในปจจุบันทานยินดีจะจาย 

     เพิ่มหรือไม 

12 (38%) 14 (43%)

6 (19%)

ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 
 
Q.32. ทานพยายามที่จะประหยัดน้ําและพลังงานในชีวิตประจําวันหรือไม 

32.1  ทานพยายามที่จะประหยัดนํ้าและพลังงาน
ในชีวิตประจําวันหรือไม

1 (2%)

45 (70%)

18 (28%)

ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานตลอดเวลา

ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานเปนบางครั้ง

ขาพเจาไมสนใจที่จะประหยัดการใชน้ําและพลังงาน

32.2 เหตุผลที่ประหยัดนํ้าและพลังงาน

6 (10%)

23 (37%)2 (3%)

32 (50%)

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอม

ทั้งสองขอ

ไมแสดงความ
คิดเห็น
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Q.33.   ทานรูจัก “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/ผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม” หรือไม 
 

50 (78%)

14 (22%)

รูจัก

ไมรูจัก

 
 

Q.34.   ประโยคดานลางนี้ มีขอใดที่ทานเห็นดวยเก่ียวกับ “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
 

21 (42%)

24 (48%)2 (4%)
2 (4%) 1 (2%)

ขาพเจาจะซื้อสินคานี้ ถึงแมวาราคาจะแพงกวา
สินคาอื่นบางก็ตาม

ขาพเจาจะซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ถาราคาเทากัน

ขาพเจาไมคิดวาสินคานั้นจะเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม

ขาพเจาไมสนใจที่จะใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ไมทราบ

 

Q.35.   ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของทานหรือไม  
 

  ผูใหสัมภาษณทั้งหมด (100%) ยินดีใหความรวมมือในการลดปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

Q.36.   ถาทองถิ่นนําระบบเก็บขยะแบบใหมมาใช เชน การแยกขยะออกเปน “ขยะยอยสลายงาย” (อาหาร  
      เศษใบไม) และ “ขยะรีไซเคิล” (โลหะ ขวด) ทานเต็มใจที่จะรวมมือหรือไม 

จํานวนผูใหสัมภาษณ 63 คน จากทั้งหมด 64 คน (98%) ยินดีใหความรวมมือในการเก็บขยะแบบใหม  
โดยการแนะนําของหนวยงานทองถิ่น 

Q.37.   เพราะเหตุใด ทานจึงไมเต็มใจ/ไมแนใจ ในระบบเก็บขยะดังกลาว  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

เหตุผลที่ผูใหสัมภาษณ 1 คน (2%) ไมยินดีใหความรวมมือในระบบดังกลาว เพราะตองใชถังและถุง
จํานวนหลายใบ 
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Q.38.   เนื่องจากทางจังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
เพื่อท่ีจะใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดมีความสอดคลองกับสภาพปญหา  
และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น จึงอยากทราบวาทานสนใจที่จะเขารวมการประชุม 
เพื่อจัดทําแผนดังกลาวซึ่งทางคณะทํางานอาจจัดขึ้นเปนคร้ังคราวหรือไม 

 

10 (16%) 2 (3%)

1 (2%)

25 (38%)

24 (37%)
1 (2%)

1 (2%)

ยินดีเขารวมโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ
ยินดีเขารวมหากมีเวลา
ยินดีเขารวมหากระยะทางใกล
ยินดีเขารวมหากมีเบ้ียประชุม
ไมยินดี
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  

 
 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ในระดับจังหวดั 
 
จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัด
เปนไปอยางยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว 
โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้ 
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ที่ ขอเสนอแนะ คําตอบ 
1 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด ควรทํางานรวมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 4 
2 ควรมีการนําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และควรนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจาก

การสํารวจ ไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินโครงการ 
4 

3 ควรใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 3 
4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการเผยแพรและใหขอมูล

เกี่ยวกับแผนดังกลาวใหแกประชาชน  และควรมีกระบวนการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม 
2 

5 ควรเพิ่มจํานวนถังรองรับขยะมูลฝอยหนาบานตลอดแนวริมคลอง และทองถิน่ควรจัดซื้อเรือสําหรับจัดเก็บขยะ 
มูลฝอยในลําคลองดวย 

2 

6 ควรมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะรวมของจังหวัด 2 
7 ทางจังหวัดควรควบคุมกิจกรรมของนักทองเที่ยวที่มาชมหิ่งหอย โดยจํากัดความเร็วของเรือ ซึ่งเปนสาเหตุของ

การกัดเซาะตลิ่งและทําใหจํานวนหิ่งหอยลดลง 
2 

8 ควรใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม  2 
9 การจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมควรเริ่มจากทองถิ่น 1 

10 ควรมีการรณรงคและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนอยางตอเนือ่ง 1 
11 ทางจังหวัดไมควรสงเสริมโครงการที่อาจกอใหเกิดปญหามลพิษในชุมชน 1 
12 ควรสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางจริงจัง 1 
13 ทางจังหวัดควรสงเสริมใหมีการใชสินคาที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  1 
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1. คําถามทั่วไป 
Q.1. จํานวนสมาชิกอาศัยอยูในบาน/สถานประกอบการของทาน 
 

10 (21%)

1 (2%) 1 (2%)2 (4%)
33 (71%)

สมาชิกครอบครัว (1-5 คน)
สมาชิกครอบครัว (6-10 คน)
สมาชิกครอบครัว (>10 คน)
สมาชิกครอบครัว & พนักงาน (1-10 คน)
สมาชิกครอบครัว & พนักงาน (>10 คน)   

สมาชิกครอบครัวเฉลี่ย  4  คน   (43 คําตอบ) 
       พนักงานเฉลี่ย        5  คน   (4 คําตอบ) 

 

Q.2.  ประเภทของที่พักอาศัยของทาน 

24 (51%)2 (4%)

21 (45%)

บานเดี่ยว

ทาวนเฮาส

อาคารพาณิชย

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของผูประกอบการ 
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Q.3.  ประเภทกิจการที่ทานประกอบอยู ณ ท่ีพักอาศัยของทาน 

2 (4%)

3 (6%)

2 (4%)

5 (11%)

26 (56%)

9 (19%)

รานอาหาร/เครื่องดื่ม รานขายของชํา
รานขายเครื่องเขียน/คอมพิวเตอร รานคาปลีกอื่นๆ
รานตัดผม/ซักรีด คลีนิกสัตวแพทย/อูซอมรถ  

 
Q.4. รายไดท้ังหมดของครอบครัวของทานตอเดือนเปนเทาใด  

 (คําถามนี้สําหรับตัวอยางกลุมประชาชน เทานั้น) 

 
Q.5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในบานหลังปจจุบัน 

16 (33%)

12 (26%) 13 (28%)

6 (13%)

< 5 ป

5-9 ป

10-19 ป

≧ 20 ป

 
 

Q.6. แหลงน้ําที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน 

35 (74%)

7 (15%)
5 (11%)

นาประปา

ประปาหมูบาน

บอน้ํา
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Q.7. ทานจายเงินคาน้ําเดือนละเทาใด 

2 (4%)

30 (64%)

6 (13%)2 (4%)
7 (15%)

< 100 บาท

100-300 บาท

301-500 บาท

501-1,000 บาท

> 1,000 บาท
  

เฉลี่ย  296  บาท/เดือน 
 
Q.8. ทานจายคาไฟฟาเดือนละเทาใด 

11 (23%) 8 (17%)1 (2%)

15 (32%) 12 (26%)

< 300 บาท

300-500 บาท

501-1,000 บาท

1,0001-2,000 บาท

> 2,000 บาท

  
เฉลี่ย  1,653  บาท/เดือน 

 
Q.9.  ท่ีบานของทานไดรับบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม      

 

3 (6%)

44 (94%)

มี

ไมมี

  
 

Q.10.    ทานจายเงินคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม 
 
Q.11.   กรณีท่ีทานจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย ทานจายเดือนละเทาใด 
 

    ปจจุบันไมตองเสียคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
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Q.12.  หองน้ําที่บานพักอาศัยของทานเปนแบบใด  

10 (21%)

37 (79%)

สวมราด/ชักโครก
พรอมถังบําบัด 

สวมราด แบบไม
มีถังบําบัด

 
 

Q.13. ทานไดรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือไม                                                 

43 (91%)

4 (9%)

มี

ไมมี

 
อัตราคาบริการเก็บขยะรายเดือน

22 (47%) 12 (26%)1 (2%)

2 (4%) 10 (21%)

< 20 บาท

20 บาท

30 บาท

40 บาท

ไมเสียคาบริการ

 
เฉลี่ย  15  บาท/เดือน 

 
Q.14.  ทานจัดการขยะมูลฝอยอยางไร (ถาขอ 13 ตอบวา “ไมมี”)  

3 (75%)

1 (25%)
เผาในบริเวณ
ที่พกัอาศัยของ
ตนเอง

ทิ้งในพืน้ที่วาง
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Q.15. กรณีท่ีทางหนวยงานราชการ (อบจ./เทศบาล/อบต.) มีแผนการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย/สถานที่
กลบฝงขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงของทาน มีเง่ือนไขใดบางที่จะทําใหทานเห็นดวยกับการ
ดําเนินงานดังกลาว (โปรดเลือกคําตอบทั้งหมดที่ทานเห็นดวยจากหัวขอดานลางนี้) 

 
เงื่อนไข คําตอบ ลําดับ 

01. ทานสามารถเขารวมในขั้นตอนการวางแผน 8 3 
02. การคัดเลือกสถานที่กอสราง ตองคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 14 1 
03. มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทุกดาน 10 2 
04. สวนราชการตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดตอสาธารณชน 14 1 
05.สวนราชการตองมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอยางเหมาะสมและให

แนวทางปฏิบัติในกรณีจําเปน 
8 3 

06. ตองมีมาตรการในการปองกันการรั่วไหลและแพรกระจายของสารพิษจากระบบ
บําบัด/กําจัดของเสยีดังกลาว 10 2 

07. สวนราชการควรสงเสริมใหมีการนําขยะกลับมาใชซ้าํ/รีไซเคิล รวมถึงการสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดปริมาณขยะ 8 3 

08. สวนราชการควรจัดใหมีรางการพิเศษ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น 6 4 
09. ขาพเจาไมเห็นดวยใหมีการกอสรางระบบบําบัด/กําจัดของเสียในพื้นที ่

ไมวากรณีใดๆ 4 5 

10. ไมทราบ 0 0 
11. อื่น ๆ 0 0 
12. ไมแสดงความคิดเห็น 10 2 

 
2. การจัดลําดับความสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
Q.16.  ทานคิดวาปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับท่ีสอง ในพื้นที่รับผิดชอบของทานในปจจุบันคือ 

    ปญหาใด 
 
Q.17.  เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน ขอใหทานเสนอแนะวิธีแกไขมา 2 วิธี  

ปญหารุนแรงที่สุดอันดับ 1 
ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 

สูญเสียแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

22   - รัฐบาลควรเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

สภาพแวดลอมที่ดี   - บัญญัติกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับใหม ๆ ที่จําเปน 
     - ใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมแก

ประชาชน 

ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

น้ําเสีย 1  -  หนวยงานราชการควรตรวจสอบการลักลอบปลอยน้ําเสยี
ของโรงงาน 

เศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง 19  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน 
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       - หนวยงานราชการควรสงเสริมใหประชาชนพึ่งพาตนเอง 
โดยไมจําเปนตองรอความชวยเหลือจากรัฐบาลตลอดเวลา 

ศักยภาพของ อปท. ประปาหมูบานมีคุณภาพต่ํา 3  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรดูแลชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนใหมากขึ้น 

ความขัดแยงทาง
การเมือง 

การเมืองมีการแขงขันอยาง
รุนแรง 

1  - ใชวิธีสมานฉันท 

ไมมีปญหาใดเดนชัด   1     
รวม 47     

 
ปญหารุนแรงที่สุดอันดับท่ี 2 

ปญหา รายละเอียด คําตอบ มาตรการ 
ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สูญเสียแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอมที่ดี 

8  - รัฐบาลควรเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

และสิ่งแวดลอม       - ไมควรใหมีการกอสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ 
       - ใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอม

แกประชาชน 
รายไดลดลง 9  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน 
หางสรรพสินคาขนาดใหญเพิ่มขึ้น มี
ผลกระทบตอรานขายของชําใน
ทองถิ่น 

1  - บัญญัติกฎหมายที่ชวยปกปองผูประกอบการในทองถิ่น 
เศรษฐกิจถดถอย 

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 1  - หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุน  
ศักยภาพของ อปท. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไม

ครอบคลุม 
6  - อปท. ควรดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนใหมากขึ้น 

ความขัดแยงทาง
การเมือง 

ความขัดแยงทางการเมือง 2  - ใชวิธีสมานฉันท 

การใหบริการ
สาธารณสุข 

ประปาหมูบานมีคุณภาพต่ํา 1  - หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาแกไข 

ไมมีปญหาใดเดนชัด   19     
รวม 47     

Q.18.  
18.1  ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 

26 (55%)

16 (34%)5 (11%)
ใช สนใจมาก

ใช สนใจบาง

ไมแสดงความคิดเห็น
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  18.2   หากทานสนใจปญหาสิ่งแวดลอม ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด   
                (โปรดเลือก 2  ลําดับท่ีสําคัญท่ีสุด)   
    

18.2.1 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 1

9 (21%)

1 (2%)

2 (5%)

2 (5%)

25 (60%)

3 (7%)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

อินเตอรเน็ต

ครอบครัว/เพ่ือน

สมาคม/ชมรมตางๆ

 
 

18.2.2 แหลงขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2

7 (17%)

4 (10%)

9 (21%)

2 (5%)

1 (2%)

14 (33%)

2 (5%)

3 (7%)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร/วรสาร

จดหมายขาวของราชการ

อินเตอรเน็ต

ครอบครัว/เพ่ือน

สมาคม/ชมรม
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Q.19.   ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย 
         เพียงใด 

 1. ไม
รุนแรง 2. นอย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. เลือก

ไมได 
6. ไมมี
ความเห็น รวม 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน 29 1 9 1 7 0 47 
2. ทรัพยากรปาชายเลน 25 5 8 5 4 0 47 
3. ทรัพยากรประมง       19 11 7 7 3 0 47 
4. ทรัพยากรน้ํา      25 10 8 2 2 0 47 
5. ทะเลและพื้นที่ชายฝง 19 9 9 5 5 0 47 
6. ความหลากหลายทางชีวภาพ                 26 9 8 3 1 0 47 
7. คุณภาพน้ํา 24 6 11 5 1 0 47 
8. ขยะมูลฝอย  23 9 9 6 0 0 47 
9. คุณภาพอากาศ 35 3 9 0 0 0 47 
10. เสียง 35 5 7 0 0 0 47 
11. ขยะพิษและวัตถุอันตราย 38 5 4 0 0 0 47 
12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน สวนสาธารณะ ภูมิทัศน 30 6 7 0 4 0 47 

   13. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม 34 2 6 0 5 0 47 
   14. ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 11 4 24 8 0 0 47 

หากทานเลือก [4. มาก], กรุณาระบุเหตุผลในการเลือกและลักษณะของปญหา 

คําถาม คําตอบ เหตุผลในการเลือก “4. มาก”  
1.  ทรัพยากรดินและที่ดิน - ดินแหง - ดินไมเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรม 
2.  ทรัพยากรปาชายเลน - สูญเสียปาชายเลน - สูญเสียถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวน้ํา 

3.  ทรัพยากรประมง       - ทรัพยากรประมงลดลง 
- ทําประมงแบบทําลายลาง 

- สูญเสียรายได 
- ทรัพยากรประมงลดลงอยางรวดเร็ว  

4.  ทรัพยากรน้ํา      - น้ําทวม - เปนอุปสรรคตอการคมนาคม 
5.  ทะเลและพื้นที่ชายฝง - ปริมาณหอยหลอดลดลง 

- รานอาหารบริเวณดอนหอยหลอด 
- การกัดเซาะพื้นที่ชายฝง 

- สูญเสียแหลงทองเที่ยวและรายได 
- กอใหเกิดมลพิษในพื้นที่ 
- สูญเสียผืนดินและแหลงที่อยูอาศัย 

6.  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ                 

- น้ําเสีย - สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

7.  คุณภาพน้ํา 
- น้ําเสีย 
- การทิ้งขยะในลําคลอง 
- คุณภาพน้ําใตดินต่ํา 

- ฟารมกุงเสียหาย 
- กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
- น้ําใตดินไมสามารถใชประโยชนได 

8.  ขยะมูลฝอย  - การทิ้งขยะในลําคลอง 
- การจัดการขยะไมเหมาะสม 

- กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
- กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรง 

 14. ปญหาโลกรอน  - อุณหภูมิสูงขึ้น - ไมสามารถทําสวนไดนานเหมือนแตกอน 
- กอใหเกิดปญหาสุขภาพ 
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Q.20. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

2 (4%)

29 (61%)

8 (17%)4 (9%)
4 (9%)

ไมมีผลกระทบใดๆ

มีผลกระทบในระดับหนึ่ง

มีผลกระทบรุนแรง

ไมทราบ

ไมแสดงความคิดเห็น  
Q.21.  ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญมากกวากัน 

22 (47%)

9 (19%)

16 (34%)

การพฒันา
เศรษฐกิจ

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม

 
 
Q.22. ทานคิดวาปญหามลพิษตอไปน้ี มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด 

22.1  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางอากาศ

5 (14%)
2 (5%) 11 (30%)

16 (43%)

3 (8%)

โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต

การเผาในที่โลงแจง ไมทราบ
ไมมีปญหา  
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22.2 แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางนํ้า

14 (30%)

2 (4%)

11 (23%)

17 (37%)

1 (2%)
2 (4%)

โรงงานอุตสาหกรรม บานเรือน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทุกขอ

ไมทราบ ไมมีปญหา  
22.3  แหลงกําเนิดหลักของขยะมูลฝอย

6 (13%)

5 (11%)

2 (4%)

23 (49%)

3 (6%)

7 (15%)1 (2%)

โรงงานอุตสาหกรรม บานเรือน
คนขายของริมทาง นักทองเที่ยว
ทุกขอ ไมทราบ
ไมมีปญหา

22.4  แหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียง

20 (43%) 1 (2%)3 (6%)

3 (6%) 20 (43%)

โรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง

การจราจรทางบก การจราจรทางน้ํา
ไมมีปญหา  
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3. ความเต็มใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรงุการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

Q.23.   ทานคิดวาจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 
 

2 (4%)
11 (23%)

3 (6%)
11 (23%)

20 (44%)

ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  

 
Q.24.  ทานคิดวาในเขตพื้นที่ปกครองของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 
 

17 (35%)

13 (28%) 4 (9%)

13 (28%)

ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง
มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร
มีการบังคับใชคอนขางนอย
ไมทราบ  

 
Q.25.   ทานคิดวาควรจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง     

     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
มาตรการ คําตอบ ลําดับ 

1. รัฐบาลกลางควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 18 2 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 13 4 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. ทต. และ อบต.) ควรคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
     ใหรุนแรงขึ้น 16 3 

4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 11 5 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 21 1 
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Q.26. ทานคิดวาหนวยงานราชการควรทําสิ่งใดในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
(โปรดเลือกคําตอบ 3 ขอ)  

มาตรการ คําตอบ ลําดับ 
01. ใชมาตรการทางกฎหมาย (เชน ออกกฎหมายใหม / คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ) 19 3 
02. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 12 5 
03. สงเสริมการลดปริมาณขยะ การนําขยะกลับมาใชซ้ํา/รีไซเคิล  14 4 
04. ชวยเหลืออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุมลพิษ 3 8 
05. สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 26 1 
06. เพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดในการจัดการสิ่งแวดลอม 8 7 
07. เพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม 10 6 
08. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 26 1 
09. เปดเผยขอมูลใหกับประชาชนมากขึ้น 23 2 

 
Q.27.  ทานคิดวาคาบริการนํ้าประปาปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม 

2 (4%)
3 (6%) 12 (26%)

30 (64%)

แพงเกินไป
เหมาะสมดี
ยังไมมีน้ําประปาใช
ไมทราบ  

 
Q.28.  ถามีการปรับปรุงการบริการดานน้ําประปาใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม 

22 (52%)

13 (31%)7 (17%)
ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ
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Q.29. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการบําบัดน้ําเสียใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม 

19 (44%) 11 (26%)

13 (30%)

ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 

Q.30.   ทานคิดวาคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  

27 (57%)

4 (9%)16 (34%) แพงเกินไป

เหมาะสมดี

ยังไมไดรับบริการ
เก็บขยะมูลฝอย

  
 
Q.31. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการเก็บขน/กําจัดขยะมูลฝอยใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่ม  

   หรือไม 

12 (39%)

14 (45%)5 (16%)
ยินดีจะจายเพิม่

ไมตองการจายเพิม่

ไมทราบ

 
 
Q.32.  ทานพยายามที่จะประหยัดน้ําและพลังงานในชีวิตประจําวันหรือไม 

32.1 ทานพยายามที่จะประหยัดนํ้าและพลังงาน
ในชีวิตประจําวันหรือไม

1 (2%) 2 (4%)

30 (64%)

14 (30%)

ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานตลอดเวลา
ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานเปนบางครั้ง
ขาพเจาไมสนใจที่จะประหยัดการใชน้ําและพลังงาน
ไมแสดงความคิดเห็น  
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32.2  เหตุผลที่ประหยัดนํ้าและพลังงาน

17 (39%)
1 (2%)

20 (45%)

6 (14%)

เศรษฐกิจ

คํานึงสิ่งแวดลอม

ทั้งสองขอ

ไมแสดงความ
คิดเห็น

 
 
Q.33. ทานรูจัก “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/ผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม” หรือไม 

38 (81%)

9 (19%)

รูจัก

ไมรูจัก

 
 

Q.34. ประโยคดานลางนี้ มีขอใดที่ทานเห็นดวยเก่ียวกับ “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 

12 (32%)

21 (55%)
1 (3%)

2 (5%)
2 (5%)

ขาพเจาจะซื้อสินคานี้ ถึงแมวาราคาจะแพงกวา
สินคาอื่นบางก็ตาม

ขาพเจาจะซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ถาราคาเทากัน

ขาพเจาไมคิดวาสินคานั้นจะเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม

ขาพเจาไมสนใจที่จะใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ไมทราบ

 

Q.35.  ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของทานหรือไม  
 

1 (2%)

46 (98%)

เต็มใจ

ไมทราบ
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Q.36. ถาทองถิ่นนําระบบเก็บขยะแบบใหมมาใช เชน การแยกขยะออกเปน “ขยะยอยสลายงาย” (อาหาร เศษ
ใบไม) และ “ขยะรีไซเคิล” (โลหะ ขวด) ทานเต็มใจที่จะรวมมือหรือไม 

43 (91%)

4 (9%)

เต็มใจ

ไมทราบ

 

Q.37. เพราะเหตุใด ทานจึงไมเต็มใจ/ไมแนใจ ในระบบเก็บขยะดังกลาว  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

เหตุผล คําตอบ ลําดับ 
1. ตองใชถังและถุงหลายใบ 1 2 
4. ไมสะดวก 3 1 

  
Q.38. เนื่องจากทางจังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 

เพื่อท่ีจะใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดมีความสอดคลองกับสภาพปญหา และ
ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น จึงอยากทราบวาทานสนใจที่จะเขารวมการประชุมเพื่อ
จัดทําแผนดังกลาวซึ่งทางคณะทํางานอาจจัดขึ้นเปนคร้ังคราวหรือไม 

 

15 (32%)

19 (40%)
5 (11%)

8 (17%)

ยินดีเขารวมโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ
ยินดีเขารวมหากมีเวลา
ไมทราบ
ไมแสดงความคิดเห็น  
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
ในระดับจังหวดั 

 
จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัด
เปนไปอยางยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว 
โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้ 

  
ที่ ขอเสนอแนะ คําตอบ 
1 รัฐบาลควรคุมเขมดานการควบคุมมลพิษทางน้ําและแกปญหาน้ําเสียที่ไหลมาจากจังหวัดใกลเคียง 2 
2 ควรมีการนําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และควรนําขอมูล

ทั้งหมดที่ไดจากการสํารวจ ไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินโครงการ 
2 

3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการเผยแพรและให
ขอมูลเกี่ยวกับแผนดังกลาวใหแกประชาชน  และควรมีกระบวนการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม 

1 

4 ควรใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 1 
5 ควรใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม  1 
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