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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ีนที่ ตั้งนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ศึกษาผลกระทบทางสังคม และสุขภาพ ที่เกิดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 
และเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 60 คนโดยแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน จ านวน 38 ชุมชน กลุ่มที่ 2 หน่วยงาน
ราชการต่างๆ จ านวน 7 คน กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดั้งเดิมเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จ านวน 
15 คน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชนชนนิคมในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีสภาพ เศรษฐกิจของ
ชุมชนในภาพรวมเติบโตขึ้น การคมนาคมสะดวกสบาย คนในชุมชนมีงานท า และ เกิดอาชีพใหม่ๆ ใน
ชุมชน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ ส่วน ด้านลบ ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ กลิ่น เรื่องเสียง ฝุ่น
ละออง ประชากรแฝง เข้ามาอยู่ก่อให้ เกิดปัญหายาเสพติด ลักเล็กขโมยน้ อย อุบัติ เหตุมีมากขึ้น 
อาชญากรรม อีกทั้งคนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพเพ่ิมขึ้น มีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีความวิตกกังวล กลัว
อุบัติภัยจากสารเคมี โรงงานระเบิด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ โดยให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้
ความส าคัญกับประชาชนที่อาศัยและ ให้ความส าคัญกับผลกระทบเชิงลบ ในประเด็นเรื่องสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม และควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ในทุกๆ3เดือน จัดให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการจัดท าหลักประกันคุณภาพ ส่งเสริมด้าน
สุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  เขตพ้ีนที ่ นิคมอุตสาหกรรม 
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Abstract 
This research aimed to investigate. The satisfaction of the people in the 

region in the development of projects in the Map Ta Phut area of the Eastern 
Seaboard. In Map Ta Phut, Rayong Province, municipal social and health effects 
caused by development projects in the Map Ta Phut area of the Eastern Seaboard. 
By studying samples from people who are involved. And stakeholders from 
establishing MIE 60 people divided into three groups, including the first group of 
community leaders, community representatives of 38 community groups, the two 
government agencies are number seven among the three populations. in a traditional 
area for more than 20 years, the number of 15 people. 

The results showed that Prachn the Map Ta Phut Industrial Estate in the 
economic conditions of the community as a whole grows. Transportation 
convenience People in the community have a job and a new community, which is 
beneficial to the owner of the negative causes air pollution, odor, noise, dust, 
population latency into the cause of drug problems, petty theft. little The accident is 
more crime in the community with health problems increase with new diseases arise 
and anxiety. Fears of a chemical plant explosion accident investigators have 
suggested. The operators in the industry with a focus on citizens and residents. The 
focus is on the negative effects. On the issue of health and environment And should 
have a medical examination to the public every three months to provide security to 
the lives and property of citizens. As well as a guarantee of quality. Promoting health 
to people in the community. 

 
Keywords: Satisfaction, Zones, Industrial Estates 

 
บทน า 

มาบตาพุดเดิมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมและประมง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ท าสวนผลไม้ สวนยางพารา ไร่มันส าปะหลัง และประมงชายฝั่ง แต่ในสภาพปัจจุบันมาบตาพุด
ได้ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
ท่าเรือน้ าลึกและชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุดเป็นผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรมก่อให้ เกิดการลงทุนและการอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องอย่างมากมาย การ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน วัฒนธรรม และ
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สภาพแวดล้อม ฯลฯ จากสาเหตุดังกล่าวท าให้สภาพสังคมเดิมไม่สามารถรองรับได้ จึงก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น ปัญหาความแตกต่างในเรื่องรายได้และคุณภาพชีวิต ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่าง ไม่ประหยัด
และขาดประสิทธิภาพ ปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจากชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัญหาความแออัดของชุมชนและการเพ่ิมขึ้นของประชากร เป็นต้น วิถีชีวิตอันสงบสุข 
สภาพแวดล้อมที่สวยงามเปลี่ยนไป กลิ่นไอทะเลอันสดชื่นได้หายไปจากชีวิตของชุมชนมาบตาพุด ลมโชย
จากทะเลวันนี้เจือปนไปด้วยกลิ่นสารเคมีที่คนมาบตาพุดต้องรับเข้าไปทุกวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ (พงษ์พิพัฒน์  โสนางรอง, 2544)  

จากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ท าให้สภาพวิถีชีวิตของชุมชนได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจาก
อยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกัน มีน้ าใจคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ มีความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ถูกแทรกแซง
ท าลายลง ซึ่งในปัจจุบันมีคนอพยพเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก เข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ การจราจร การ
ลักขโมย ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ฯลฯ อีกทั้งข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ว่าจะเป็นการระเบิดหรือ
สารเคมีรั่วไหลก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตอันสุขสงบ เรียบง่าย และสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติที่สวยงาม ได้หายไปจากวิถีชีวิตชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาบตาพุด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ถึงผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก ทั้งในด้านบวกและลบ ซึ่งผลกระทบต่างๆ จะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยคาดว่า
ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ีนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางให้กับผู้ประกอบการในการแก้ไขและป้องกันผลกระทบ

ต่อชุมชนที่เกิดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ีนที่กรณีของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก กรณีของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้  
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการก าหนด ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ มี

ความเกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 60 คนโดยมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  
กลุ่มที่ 1 คือ  กลุ่มผู้น าชุมชน/ผู้แทนชุมชน จ านวน 38 ชุมชน กลุ่มที่ 2 คือ หน่วยงานราชการต่างๆ 
จ านวน 7 คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยองหรือหัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สาธารณสุขจังหวัดระยองหรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง ผู้อ านวยการการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองหรือรอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดหรือรองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตา
พุด ผู้ก ากับการหรือรองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรห้วยโป่ง และผู้ก ากับการหรือรองผู้ ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธรมาบตาพุด กลุ่มที่ 3 คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดั้งเดิมเป็นเวลามากกว่า 20 ปี  
จ านวน 15 คน   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบปลายเปิดไม่มีโครงสร้างแน่นอน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ผลกระทบทางสังคมและสุขภาพต่อชุมชนที่เกิดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทั้งในด้านบวกและลบ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการลดหรือ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล      
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้น าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาจัด

ให้เป็นระบบ จากนั้นจึงหาความหมาย องค์ประกอบ เชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือให้
สามารถน าไปสู่ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยหลังจากที่  ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้ว จะน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในแต่ละรายมา
วิเคราะห์เข้าด้วยกัน เพ่ือหาข้อสรุป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลาย
ลักษณะ และแยกข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาและน ามาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของการ
บรรยายและสรุปเชิงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพ่ือขยายและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบทางสังคม และทางสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแยกวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูลที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดั้งเดิมเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่เขต

เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นระยะเวลา 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.08 รองลงมาคือ ระหว่าง 41-45 ปี  
ร้อยละ 16.98 ระหว่าง 36-40 ปี ร้อยละ 15.09 ระหว่าง 46-50 ปี ร้อยละ 13.21 ระหว่าง 21-25 ปี 
ร้อยละ 11.32 ระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 9.43  และระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 1.89 

จากผลการศึกษาผลกระทบด้านบวก ท าให้เศรษฐกิจดีทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  
มีความเจริญเข้ามาในชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนใน ภาพรวมเติบโตขึ้น การคมนาคมสะดวกสบาย คน
ในชุมชนมีงานท า เกิดอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการค้า
ขาย ห้องเช่า โครงการหมู่บ้านจัดสรร ประชาชนมีงานท ากันมากข้ึน ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้น ด้าน
ลบ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ ชุมชนแออัด ค่าครองชีพ
สูงขึ้น เกิดมลพิษอากาศ ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้แหล่งนิคม
อุตสาหกรรมเกิดโรคภัยต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ ประชากรแฝงเพ่ิมมากขึ้นท าให้
เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การจราจรหนาแน่น อุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้น  การลักขโมย มีการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดมากขึ้นท าก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้เปลี่ยนไปเป็นเมือง
อุตสาหกรรม จ านวนโรงงานต่างๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีการจ้างงานมากขึ้นท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ เกิดธุรกิจใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจบ้านเช่า บ้านจัดสรร ร้านอาหาร ท าให้ระบบ
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม เกิดปัญหาการจราจร 
(รถติด) การลักขโมย ยาเสพติด อาชญากรรมเพ่ิมขึ้นตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน จะเห็นได้ว่าการตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งผลดีและผลเสียต่อ จากประเด็นการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเกิดขึ้น แต่คนในชุมชนมาบตา
พุดดั้งเดิมไม่ได้เข้าสู่การจ้างงานในโรงงาน หรือมีก็มีจ านวนน้อยที่เข้าไปท างาน ส่วนใหญ่เป็นคนที่ย้าย
ถิ่นเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุชาติ พวงส าลี และ
เฮเลน โรส (Anuchat Poungsomlee and Helen Ross, 1992) พบว่าการเปลี่ยนอาชีพจาก
เกษตรกรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ก าลังคนผลิตมากแต่ก็ยังปรากฏว่ามีคนจ านวนไม่น้อยที่ยัง
ไม่ได้งานในโรงงานที่มั่นคง จึงยึดอาชีพรับจ้างที่มีรายได้ไม่แน่นอน ความแตกต่างของรายได้นี้เองที่ท า
ให้เกิดความแตกต่างของคนในสังคมด้วย ซึ่งคนในชุมชนบางส่วนก็ยังคงมีการท าไร่ ท าสวน ปลูกมัน
ส าปะหลัง สับปะรด สวนยาง แต่ก็มีจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูก
เปลี่ยนไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป มีข้อดีคือ การจ้างงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม การประกอบกิจการส่วนตัวมากขึ้น ท าให้รายได้ของคนในชุมชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งใน
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ขณะเดียวกันก็ส่งผลเสียตามมา เช่น สังคมเกษตรกรรมค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ คนก็นิยมทางด้านวัตถุกันมากขึ้น ชีวิตแบบเรียบง่ายหายไป ท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ (ชุมชนแออัด ลักขโมย) 
ตามมาในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ สเมลเชอร์ (Smelser, 1972 : 57) ได้กล่าวว่า การมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในหมู่บ้าน ได้ก่อให้เกิดผลต่อประชาชนในลักษณะที่เรียกว่าการเป็นตัวของ
ตัวเอง จากลักษณะการเป็นตัวของตัวเองนี้ได้ก่อให้เกิดสมาคมอิสระ องค์กรอิสระ โรง เรียน แหล่ง
บันเทิงส าหรับประชาชนขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการมีคนงานเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ในหมู่บ้าน ท าให้สภาพของชุมชนเดิมที่เป็นอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ซึมิยะ (Sumiya,1963 : 122) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
อาชีพของประชาชนชนบท จากท่ีเคยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ก็หันมาประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการค้า การจัดการ โรงงาน การขนส่ง และ ฮันเคอร์ (n.d. อ้างใน สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2528: 
205) กล่าวว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจข้ึนเมื่อหมู่บ้านนั้นมีน้ าใช้ถนนหนทาง 
โรงงาน เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หรือขยายเติบโตจนเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมือง 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนในอดีต มีความผูกพันแบบพ่ีแบบน้อง ความเกื้อกูล
กัน และความสามัคคีของคนในชุมชนลดลงไป การร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ก็ลดน้อยลงไป 
ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลี่ยนไปคือ เพราะมีคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดภาวะแปลกหน้าต่อกัน ท าให้ชุมชนที่แต่เดิมเคยมีความเข้มแข็ง มีความ
ใกล้ชิดผูกพันและเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน ปัจจุบันเปลี่ยนไป เพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคม
เมือง และท าให้มีการเคลื่อนย้ายคนต่างถิ่นเข้ามา ต่างคนต่างท างาน ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน สภาพความ
รักความผูกพันของคนในชุมชนในอดีตได้แตกตัวเป็นกลุ่มย่อยมากขึ้นเนื่องจากในช่วง 30 กว่าปีที่ผ่าน
มา ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแตกตัวระหว่างผู้น าชุมชนกับชาวชุมชนทั่วไป 
เนื่องจากคนในชุมชนมองว่าเกิดจากการได้รับผลประโยชน์ไม่เสมอภาคกัน จากความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนเปลี่ยนไป สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ที่ว่าความผูกพันแบบพี่น้องระหว่างคนในชุมชนและความสามัคคี
ลดลง เนื่องจากทุกคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ สุรทิน  มาลีหวล และคณะ (2543 : น.56) และ
การศึกษาเรื่องผลกระทบทางสังคมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล
ตะวันออกจังหวัดระยองประเทศไทย ที่พบว่าชาวมาบตาพุดรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของ
ตัวเองอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ นอกจากนี้ชาวมาบตาพุดยังมีความพอใจในสภาพแวดล้อมชุมชน ความ
ปลอดภัยในสังคม และวิถีชีวิตน้อยกว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เปรียบเทียบ (จันทนา อินทปัญญา 
และคณะ, 2543 : น.68) 
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ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของมาบตาพุด (ก่อนปี พ.ศ. 2532) อากาศดี น้ าบ่อน้ าฝนสามารถใช้
อุปโภคบริโภคได้ พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชผักอะไรก็ได้ผลผลิต แต่ในปัจจุบันอากาศไม่ดี 
มีมลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็นจากโรงงาน การปลูกผลไม้ไม่ค่อยออกดอกผลตามฤดูกาลต้องคอยฉีดยา 
ถ้าไม่ฉีดก็จะไม่ได้ผลผลิต ต้องคอยฉีดยาบ ารุง ไม่เหมือนสมัยก่อนไม่ต้องฉีดยาอะไรก็ออกดอกออกผล  
ไม่ใช่แต่เฉพาะผลไม้ ปลูกพืชผักต้องใช้สารเคมีไม่ใช้ผักไม่สวยก็ขายไม่ได้  ปัญหากลิ่นเหม็น คนในชุมชน
ได้รับและเกิดขึ้นรุนแรงโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ปัญหาเรื่องกลิ่นได้ท าลายสุขภาวะส่งผลให้ คนใน
ชุมชนในพ้ืนที่ เจ็บป่วยและต้องเข้าโรงพยาบาล ขณะที่ไม่เคยมีหน่วยงานใดให้ความชัดเจนหรือลงพ้ืนที่
ตรวจสอบอย่างจริงจังว่าสาเหตุเรื่องกลิ่นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ หรือเมื่อถูกร้องเรียนโรงงาน
ก็ด าเนินการแก้ไข แต่ไม่นานก็เหมือนเดิม มลพิษทางอากาศท าให้พืชผลทางการเกษตร เช่น มะม่วง 
พืชผัก มันส าปะหลัง สัตว์เลี้ยงเช่นตะพาบน้ า ปลาดุก ได้รับความเสียหายเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่เต็มที่ 
ประกอบกับพ้ืนที่ท าการเกษตรมีน้อยลง จึงท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เพียงไม่กี่รายที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พจมาลย์  อ าคาคูณ 
(2556) ได้ศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งด้านมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง และมลพิษ ทางน้ า ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรม 
ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การเกิดมลภาวะทางเสียง การเกิดฝุ่นละอองปริมาณมาก 
และการเกิดน้ าเน่าเสีย เป็นต้น การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดมลพิษเพ่ิมมากขึ้น         
ท าให้ประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซึ่งกลิ่น
เหม็นเป็นปัญหาส าคัญ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ตลอดจนท าให้
ประชาชนมีความวิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างประชาชนกับภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น
ก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือลดผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับจากปัญหากลิ่นเหม็น นอกจากนี้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญต่อสารเคมีที่ไม่มีกลิ่นด้วย 
และควรมีการควบคุมมาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด  
 ประเพณีวัฒนธรรมการท าบุญทางศาสนา การประกอบพิธีกรรมของคนในชุมชนยังคงมีอยู่ใน
วันส าคัญ วัดเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจของคนในชุมชน ความศรัทธาในศาสนาพุทธ คนในชุมชน
มักจะท าบุญและประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวัดเป็นประจ าตามฤดูกาลความส าคัญของวัดยังคงสืบ
ต่อกันมาในปัจจุบัน ถึงแม้โรงงานเข้ามาตั้งในชุมชน ก็ไม่ท าให้ความเคารพนับถือและความเชื่อทาง
ศาสนาลดลง และโรงงานก็ได้เห็นความส าคัญของวัดจึงมักอาศัยวัดในการลดความวิตกกังวลของคน
ในชุมชน จากการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม โดยในเทศกาลต่างๆ รวมทั้งงานบุญ
โดยทั่วไปทางโรงงานจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น การทอดผ้าป่า การท าบุญในรูปสิ่งก่อสร้าง การ
บริจาคเงิน และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามประเพณี เช่น งานท าบุญวันขึ้นปีใหม่  
งานท าบุญวันเข้าพรรษา งานวันสงกรานต์ก็จะเล่นกันอยู่หลายวัน ปัจจุบันเหลือแค่วันเดียว ท าบุญข้าว
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หลาม ท าบุญกลางทุ่ง วันพ่อ วันแม่ ลอยกระทง  การละเล่นของหนุ่มสาว และคนเฒ่าคนแก่ เช่น ร าวงชาวบ้าน  
ประเพณีดั้งเดิมก็ยังคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็มีการละเล่นบางอย่างปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วคือ การ
เล่นสะบ้า ประเพณีวัฒนธรรมการท าบุญทางพุทธศาสนา ประเพณียังคงเหมือนเดิม แต่รูปแบบการจัด
กิจกรรมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น ร าวงชาวบ้านเมื่อก่อนจะร้องเพลง ตีกลองเล่นกันเอง ปัจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือจะต้องมีเครื่องดนตรี เครื่องเสียง มีคนร้องเพลง ส่วน
นางร าก็มีการแต่งกายสวยงาม     
 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด สมัยก่อนนั้นคนใน
ชุมชนมีความสามัคคีกันดี ท ากิจกรรมร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจกันดี เวลามีงานไม่ว่าจะเป็นงานท าบุญ 
งานบวช ก็จะมาช่วยกันดี อุทิศเวลา แรงงาน เงิน ทรัพย์สิน เพื่อวัดในชุมชน เช่น งานประจ าปีของวัด 
คนในชุมชนก็จะไปช่วยกันเป็นวันๆ คืนๆ หนาแน่นไปด้วยคนมาท าบุญ บริจาคเงินเข้าวัด คนในชุมชน
นอกจากจะสามัคคีในเรื่องท าบุญเข้าวัดกันแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ จะเห็นได้จาก การ
ช่วยกัน เอาแรงในงานต่างๆ ขุดคลอง ขนทราย ลอกท้องร่อง ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของ
ชุมชน ตลอดจนทรัพย์สินของเพ่ือนบ้าน โดยพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จากการเกิดนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด คนในชุมชนมีวิถีชีวิตเปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง การร่วมมือระหว่างประชาชน
ในชุมชนลดลง ระบบการจ้างงานเข้ามาแทนที่การแลกเปลี่ยนแรงงานหรือการช่วยเหลือกัน ต่างคนก็
ต่างท างาน มีการแก่งแย่ง การท ามาหากิน แข่งขันการหางานท า เนื่องจากต้องอยู่แบบตัวใครตัวมัน 
นิยมวัตถุ ไม่รักส่วนรวม เห็นแก่ตัว ความสามัคคีน้อยลง เพราะต้องดิ้นรนขวนขวายเพ่ือความอยู่รอด  
และในปัจจุบันประชากรแฝงเพ่ิมขึ้น ท าให้การจัดการวางแผนพัฒนาชุมชนไม่สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากจะไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง อีกทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
พัฒนาเมืองท้องถิ่นจะท าได้น้อยลง เนื่องจากว่าประชากรแฝงดังกล่าวจะไม่ใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน
และการเมืองท้องถิ่น 
 ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นผลมาจากสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
โรงงาน ท าให้เกิดการจ้างงานในนิคมอุตสาหกรรมมากข้ึนกว่าเดิม คนเข้ามามากขึ้น ปัญหาต่างๆ ย่อม
ตามมาเป็นเงาตามตัว เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีปัญหาในเรื่องการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด การลักขโมย การพนัน ประชากรแฝงมากขึ้น มีการเข้ามาของแรงงานเพ่ือเข้ามาท างานมาก
ขึ้น ท าให้ชุมชนมีจ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ได้เพ่ิมขึ้นตาม 
 ปัญหาการลักขโมย เกิดจากการที่มีคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชน ท าให้มีผู้คนมากหน้า
หลายตา และผู้คนก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันทั้งหมดเหมือนในอดีต ซึ่งประชาชนในชุมชนต่างระบุว่า 
ข้าวของเล็กๆ น้อยๆ ที่วางหรือแขวนไว้นอกบ้านมักจะถูกลักขโมย และต่างมีความเห็นว่าการลักขโมย
มาจากคนต่างถิ่นที่เข้ามาท างานแล้วตกงาน ไม่มีเงินใช้เลยต้องขโมยของ และคนที่เสพยาเสพติด 
เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการยาแต่ไม่มีเงินซื้อยามาเสพจึงต้องขโมยของ เปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีการตั้ง
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นิคมอุตสาหกรรมชุมชนอยู่กันโดยไม่ต้องมีรั้วและไม่ต้องปิดประตูบ้าน ไม่เคยมีข้าวของหาย หรือหาก
มีบ้างคนในชุมชนจะรู้ว่าใครเป็นคนขโมย ท าให้สามารถควบคุมกันเองได้ เพราะในชุมชนรู้จักกันหมด  
 ปัญหายาเสพติด เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
การลักขโมย ปัญหาแหล่งมั่วสุม ฯลฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนต่างๆ คนในเกือบทุกชุมชนต่าง
กล่าวว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติดมีความรุนแรงมาก ในชุมชนจะมีคนขายยาและคน เสพยา คนที่ขายยา
ก็จะมาเช่าบ้านอยู่ในชุมชน หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ คนที่ถูกต ารวจจับไปแล้ว ไม่นานก็ถูก
ปล่อยตัวมาและกลับมาขายยาต่ออีก และจากสถิติคดีในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรห้วยโป่ง และสถานี
ต ารวจภูธรมาบตาพุด ปี 2549-2558 พบว่า ในปี 2558 มีสถิติคดียาเสพติดเป็นอันดับหนึ่ง และมี
แนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของการเสพยาเสพติดในเขตมาบตาพุดไม่ใช่ผลที่มาจากโรงงาน
โดยตรง แต่การเข้ามาของระบบโรงงานในมาบตาพุดมีผลต่อยาเสพติดโดยอ้อม คือ ระบบโรงงานเป็น
แหล่งจ้างงานท าให้เป็นพ้ืนที่ที่มีก าลังซื้อสูง อันเป็นเงื่อนไขให้ยาเสพติดขยายตัวได้ง่าย   
 ปัญหาการพนันชุมชนในอดีตมีการเล่นหวย (ใต้ดิน) สลอต(ในปัจจุบันไม่มีแล้ว) เล่นไพ่ ดัมมี่ 
ไพ่กบ ไพ่ตอง เต๋าปั่น เล่นตามงานศพแต่หลังจากการเข้ามาของโรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมรูปแบบของการ
เล่นการพนันหลากหลายขึ้น เช่น การเปิดบ่อนหรือการเล่นทายผลการแข่งขันฟุตบอล (พนันฟุตบอล) 
ท าให้เป็นแหล่งมั่วสุมของคนในชุมชน  

อุบัติเหตุการจราจร เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดมากขึ้นนับตั้งแต่มีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เกิดขึ้นและมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นจ านวนมาก ท าให้การสัญจรเป็นไปอย่าง
หนาแน่น จากการบอกเล่าของตัวแทนผู้น าชุมชนและประชาชน ซึ่งกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน 
เมื่อมีงานท าก็จะซื้อรถมอเตอร์ไซต์ เป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากบนถนนเส้นหลักใน
ชั่วโมงเร่งด่วน คือช่วงเช้า และช่วงเย็น 
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าขณะที่มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ซึ่งรัฐบาล
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางสังคมเท่าที่ควร เน้นแต่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมื่อได้พิจารณาถึง
ปัญหาสังคม พบว่า แต่ละปัญหามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คือ ปัญหาหนึ่ง อาจจะเป็นสาเหตุท าให้
เกิดของอีกปัญหาหนึ่ง และในขณะเดียวกันอาจจะกระทบไปยังด้านใดด้านหนึ่ง เช่น อาจเกิดปัญหา
ประชากรแฝง และอาจจะกระทบต่อปัญหาการจราจร ปัญหาการลักขโมย ปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ ง และวลัยพร  มุขสุวรรณ (2546) ผล
การศึกษาพบว่าพ้ืนที่มาบตาพุดท าให้จ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นจนท าให้เกิดปัญหาสืบเนื่องตามมา คือ 
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย เนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชน ท าให้มีความพลุกพล่าน
และผู้คนมิได้มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดดังเดิมชุมชนตลาดมาบตาพุดเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้
เป็นอย่างมากซึ่งคนส่วนใหญ่ในชุมชนจะมีอาชีพค้าขาย ส่วนชาวบ้านชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชน ตากวน 
และชุมชนบ้านพลง ต่างระบุเช่นเดียวกันว่า ข้าวของ เล็กๆ น้อยๆ ที่วางหรือแขวนไว้นอกบ้าน มักจะถูก 
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ลักขโมยไป ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่ถอดไว้หน้าบ้านเสื้อผ้าที่ตากไว้ ชุดชั้นในผู้หญิง ฯลฯ อย่างไรก็ดี ปัญหา
ในช่วงหลังๆ นับว่าเบาบางลง เพราะได้รับการดูแลปราบปรามจากต ารวจ ด้านชุมชนเกาะกกให้ความเห็น
ว่า การลักขโมยมาจากกลุ่มของพวกติดยาเสพติดเพราะเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องการยา แต่ไม่มีเงินซื้อยามาเสพ 
จึงต้องขโมยของ ในส่วนปัญหายา เสพติดและการลักทรัพย์นั้น ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า มีผู้ติดยาเสพ
ติดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด ซึ่ง
จากการที่ต าบลมาบตาพุด มีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหายาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 ผลกระทบทางสุขภาพทางร่างกาย ก่อนที่จะมีนิคมอุตสาหกรรม สุขภาพของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้ งสุขภาพกายและสุขภาพใจ หลังจากการตั้ งนิคม
อุตสาหกรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีภาวการณ์เจ็บป่วยจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ ผื่นคัน ได้แก่ การแพ้น้ า และแพ้อากาศ เนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจะปล่อยสารเคมีต่างๆ ออกมา โดยเฉพาะในตอนกลางคืนจะมีการปล่อยก๊าซ
ออกมาค่อนข้างมาก ยิ่งเป็นช่วงที่ฝนก าลังจะตก โรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยก๊าซออกมามากว่าปกติ 
เพ่ือให้น้ าฝนชะล้างก๊าซพิษ หรือสารเคมีต่างๆ เหล่านั้น ท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อพ้ืนดินและแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ  ซึ่งเป็นผลท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัย
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นผลกระทบโดยตรง เช่น ป่วยเรื้อรังด้วยไข้หวัด โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคภูมิแพ้ ผื่นคัน และโรคมะเร็ง ท าให้คนมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น คือ ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากคนในชุมชนมี
สุขภาพที่อ่อนแอลงและเจ็บป่วยมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ไข้หวัด เดิมแค่ซื้อยามากินครั้งเดียวก็หายแล้ว แต่
ปัจจุบันนี้ไม่หายเป็นหลายวันกว่าจะหายต้องไปซื้อยามากินอีกจึงจะหาย หรือบางทีซื้อยามากินก็ยังไม่
หาย ก็ต้องไปหาหมอ ท าให้ต้องเสียเงินไปกับการรักษาโรคไปจ านวนมากในแต่ละเดือน เพราะบางคนต้อง
ไปหาหมอต่อเดือนประมาณ 2-3 ครั้ง และจากข้อมูล สถิติโรคของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
ระหว่างปี 2549–2558  โรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มโรคที่ประชาชนจังหวัดระยองเข้ารับการรักษา
สูงเป็นอันดับ 1 จ านวน 310,295 คน (ในขณะที่ระดับประเทศมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง) ซึ่งมลพิษทางอากาศ
เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคกลุ่มนี้ และทั้งเด็กและผู้ใหญ่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้กันมาก  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชรัตน์ สุขก าเนิด, ศุภกิจ นันทะวรการ และวิภา ชื่นชิต (2550 : 10 -12)  
พบว่า อัตราผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนจังหวัดระยองก็มีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น ในปี พ.ศ.
2545 มีประชาชนป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจประมาณ 569 คนต่อประชากรหนึ่งพันคน 
เป็น 613 คนต่อประชากรหนึ่งพันคน  ในปี พ.ศ.2546 และเพ่ิมขึ้น 696 คนต่อ ประชากรหนึ่งพันคน ในปี 
พ.ศ.2547 และในปี พ.ศ.2549 จากรายงานมีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจประมาณ 634 คนต่อ
ประชากรพันคน เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจของประชาชนในจังหวัดระยองมี
ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่เพียง 400 คน ต่อประชากรหนึ่งพันคนและที่ส าคัญอัตราของผู้ป่วยด้วย
โรคนี้ในระดับประเทศมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะมีส่วน



255           JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.12  No.1  January – April  2018                . 

ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ต้องแลกกับสุขภาพของประชาชนที่แย่ลง โดยเฉพาะคนงาน
จ านวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศและสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมี
แนวโน้มกระจายวงกว้าง และทวีความรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาค  ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ (2556) และอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดระยอง มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนัง
สูงขึ้นกว่าในอดีต และมีความสัมพันธ์กับการได้รับสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ
เขตอุตสาหกรรม (สุรทิน มาลีหวล, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาร์โค Marco Pleuso และคณะ 
(2008) ที่ได้ท าการศึกษา DNA adducts ระหว่างคนงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ท างานใน
อุตสาหกรรมเหล็กและโรงงานกลั่นน้ ามันกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า สารมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นแหล่งมลพิษท่ีส าคัญอาจจะเป็นสาเหตุ
ของการเพ่ิมระดับ การเสียหายของ DNA ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งในอนาคตได้ ซึ่งสารพิษ
ที่อยู่ในบรรยากาศส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสเสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งได้ เนื่องจากสารมลพิษเหล่านี้เป็นสาร
ก่อมะเร็ง ถึงแม้ว่าบางตัวจะไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่เมื่อสารเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาหลายตัวจะช่วยเสริม
ฤทธิ์กันท าปฏิกิริยาทางเคมี เกิดสารอันตรายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ประชาชนที่ได้รับสัมผัสสาร
เหล่านี้อาจจะเป็นมะเร็งในอนาคตได้ โดย อเดกโอเกะ และคณะ (Adegoke, 2003)  ศึกษาคนงานโรงงาน
เคมีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) อย่างมีนัยส าคัญมีค่า Ors 3.10 (95% 
Cı 1.00-9.80) ซึ่งมีผลการศึกษาในหลายประเทศที่สอดคล้องกันว่ามลพิษทางอากาศส่งผลให้เด็กป่วยด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น เช่น การศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พบว่ามีความ
ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศและการเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
ประชาชนในจังหวัดระยองที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้นิคมมาบตาพุดและได้รับกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นสารเคมี กลิ่น
ก๊าซ และกลิ่นคล้ายฝรั่งสุก เป็นต้น มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าประชาชนที่
อาศัยอยู่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
     ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจเป็นทั้งผลกระทบโดยตรงและผลโดยอ้อมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเพราะปัญหามลพิษอากาศหรือกลิ่นเหม็น โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติภัย และอ่ืนๆ 
ที่ท าให้เกิดความวิตกกังวล ความวิตกกังวลของคนในชุมชนนั้นเกิ ดจากความไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัย ซึ่งอยู่ในจิตใต้ส านึกของคนในชุมชนเกือบทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ตั้งอยู่ติด
และรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้น าชุมชน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน บอกเล่าด้วย
ความวิตกแบบเดียวกันว่า กลัวจะเกิดเหตุระเบิด และสารเคมีที่โรงงานปล่อยออกมาทุกวัน เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้นพวกเขาก็ขวัญหนีดีฝ่อ แต่จะท าอย่างไรได้ก็ต้องทนอยู่ร่วมกับโรงงานให้ได้และก็ไม่รู้จะ
ไปอยู่ที่ ไหนเพราะที่นี่คือบ้านเกิดและเป็นชุมชนดั้งเดิมของพวกเขา รวมถึ งความรู้สึกสูญเสีย
สภาพแวดล้อมดีๆ และทรัพยากรธรรมชาติไปมากมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังมีลักษณะสะสมและทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคนในชุมชนมีความเครียดและความวิตกกังวลเพราะต้องทนดมกลิ่นเหม็นที่ท า
ให้ร าคาญและหนีไปไหนก็ไม่พ้น และยังท าให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหลายโรค ความเครียดจากการ
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ที่มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เช่น ค่ายารักษาโรค และความเครียดที่เกิดจากความวิตกกังวลและความกลัว
โรงงานระเบิดหรืออุบัติภัยจากสารเคมี  
 ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นปัญหาที่ส าคัญและเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะเพ่ิมโอกาสเสี่ยงให้กับประชาชน ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคผื่นผิวหนัง เป็นต้น สูงกว่าประชาชนที่
อาศัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ มี ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักที่มีความรับผิดชอบโดยตรงใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน ตลอดจนนักวิชาการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จะต้อง
เป็นผู้ที่ระบุถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหามาด าเนินการอย่างจริงจังในระยะเร่งด่วน
และระยะยาว เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่ได้รับจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุ ย่อมจะดีกว่า
การตรวจและรักษาสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ใช้ต้นทุนสูงและไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากวิจัย 

1. หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม ควรจัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพฟรี
ให้แต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรเน้นการสนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น โดยส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาล 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ผู้น าชุมชนในแต่ละชุมชน ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึง
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น
เรียกร้องสิทธิของตนเอง 

4. ควรเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมได้เสนอความรับผิดชอบต่อสาธารณะในกิจการของ
แต่ละชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

5. โรงงานควรมีข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานของรัฐ เช่น 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด (เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ฯลฯ สามารถวางแนวทางและเลือกใช้มาตรการในการเผชิญเหตุ/รับมือสถานการณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง รัดกุม และทันท่วงที 

6. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมของสาธารณชน โดยมี
ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือช่วยในการตัดสินใจร่วมกันได้อย่างดี ปราศจากอคต ิ
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