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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึง
ผลกระทบทางทัศนคติของคนในชุมชนตอ
โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาผลกระทบจากโครงการทาเรือน้ําสึกตอ
สิ่งแวดลอมใน 3 ดาน คือ ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนียภาพ เพราะการขนสง
ทางทะเลมีบทบาทสําคัญระดับสากลในการยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง การศึกษาเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง
10 คน ซึ่งเปนตัวแทนของแตละหมูบา นเปนผูที่รูขอมูลในทองถิน่ เปนอยางดี (Key Informants) ทํา
การวิเคราะหขอ มูลของกลุมตัวอยางโดยการบรรยายสรุป และการศึกษาในเชิงปริมาณ เก็บขอมูล
จากกลุม ตัวอยาง 310 คน ซึง่ เปนตัวแทนของครอบครัวที่อาศัยอยูบนเกาะสีชงั โดยใชแบบสอบ
ถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งใชการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ในการ
วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางโดยวิธีแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และใชสถิติเชิงอนุมาน
ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบสมมติฐานแบบ T-test และ F-test หรือการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จากการวิเคราะหขอมูลผลกระทบจากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังตอสิ่งแวดลอม
อําเภอเกาะสีชัง ใน 3 ดาน คือดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนียภาพ สามารถสรุปได
ดังนี้
(1) ดานสาธารณสุข การดําเนินงานของโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั กอใหเกิดมลพิษ
เนื่องจากมีฝนุ ลอยในอากาศ และมีคราบฝุนในน้ําทะเล กอใหเกิดการระคายเคืองตาและระบบ
ทางเดินหายใจ มีการรั่วไหลของน้ํามันทําใหมกี ลิ่น และมีขยะจากเรือเทียบทาที่จอดรอการขนถาย
ที่ปลอยของเสียลงสูทะเลทําใหมีกลิน่ เชนกัน อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางมีระดับสุขภาพและระดับ
ความสุขอยูในเกณฑที่ดี (37.7%) เพราะปญหาสิง่ แวดลอมไดรับการควบคุม ดูแลจากเทศบาล
อําเภอเกาะสีชังเปนอยางดีและอาจเปนเพราะเกาะสีชงั เปนเกาะขนาดใหญมีอากาศถายเทดี
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมทีม่ ีอยูจึงไมสง ผลตอสุขภาพในระดับที่รุนแรง อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง
มีความกังวลเรื่องฝุน (84.5%)ถึงแมวายังไมมีผลกระทบไปที่สุขภาพในปจจุบนั
(2) ดานเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางมีความเห็นวาโครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชังทําใหเกาะสี
ชังพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของเกาะ ทําใหรายไดเพิม่ ขึ้น แตคาครองชีพก็สงู ขึ้นดวย แมวา
โครงการจะกอใหเกิดปญหากับอาชีพประมงแตเทศบาลอําเภอเกาะสีชังก็มกี ารสง เสริมใหความรู

(1)

แกชุมชนในการเลี้ยงปลาในกระชัง พรอมทั้งมีอาชีพทดแทนคือ อาชีพรับจางและอาชีพที่เกีย่ วกับ
การบริการนักทองเที่ยว แตปจจุบันนักทองเทีย่ วลดลงเนื่องจากมีปญหาเรื่องฝุน
(3) ดานทัศนียภาพ กลุมตัวอยางเห็นวาโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําการปฏิบัติงาน
กลางทะเลมีเรือลากจูงจอดรอการขนถายอยางไมเปนระเบียบ และมีการสรางถังเก็บน้ํามัน ขนาด
ใหญบนเกาะทําใหทัศนียภาพของเกาะสีชังเปลี่ยนไป ซึ่งสงผลตอการจัดสรรพื้นที่อาศัยของชุมชน
และการจัดการทองเที่ยวบนเกาะที่ตองปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย
ผลที่ไดรับจากการวิจยั ครั้งเปนประโยชนกบั โครงการทาเรือสีชังในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอันจะสงผลตอสิ่งแวดลอมใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนประโยชนตอ
เทศบาลอําเภอเกาะสีชงั ในการชี้แจงและประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบในปญหาสิ่งแวดลอมที่มี
ปญหา
อยูบนเกาะสีชงั และแนวทางปฏิบัติอันเปนประโยชนแกชมุ ชนผูอาศัยอยูบนเกาะสีชงั
ดังกลาวถามีการศึกษาหาทางปองกันและแกไขรวมกันทุกฝายที่เกีย่ วของจะสงผลใหปญหาสิง่ แวด
ลอมที่มีอยูบนเกาะสีชงั ลดนอยลงและหมดไปในอนาคต

(2)

Abstract
The research aims to study the environmental impact of Si-Chang deep sea
port Project on Si-Chang Island community,Chonburi province in Thailand in 3
dimensions which are Public Health, Economics and the sight seeing of Si-Chang
Island.
Survey and in-depth interview were used as research methods. For survey
study, there are 310 respondents sampling from Si-chang Community.All data was
analyzed by a statistical program.For descriptive statistics, percentage, mean, and
standard deviation are provided. For inferential statistics,t-test and one-way ANOVA
were used.10 Senior Community Leaders are interviewed in in-depth interview study.
The results for this research are summarized as following:(1)Public health: The operations of Si-Chang deep sea port Project create
pollutions e.g dust in the air and on the sea which irritates to the eyes and respiratory
tracts.There are some gasoline leaks to the sea which create bed smell. There are
gabages from the ships which create bad smell as well.However;Targeted samples
have good quality of health and happiness (37.7%) because of environment problems
are carefully control by the municipality of Si Chang Island. In addition;Si-Chang Island
is the large island with good ventilation ,therefore,the environmental problems have no
impact to the health of people. However,targeted samples are worried with the dust
(84.5%)eventhough currently there are not impacted to the health.
(2)Economic: Targeted samples suggested that the Si Chang deep sea port
project help developing the basic structure of Si-Chang Island,therefore,the revenue of
Si-Chang Island is increasing but at the same time the cost of living is higher.
Eventhough this project is effected to the fishery,but with the help from the officers of
municipality of Si Chang Island to train the local people the fishery in floating
basket.,and help adjust the occupation of local people to the new carreer related with
the tourism and other sea port services. However,currently,the tourists are decreasing
because of the dust problems.

(3)

(3) The Sight-seeing of Si-Chang Island : Targeted samples suggested that
work operation of the Si Chang deep sea port project is unsystematic and the
sightseeing of Si Chang Island was changed after construction of large oil tanks.
Also;the Tourism management at Si-Chang Island has to be adjusted regarding the
security of the tourists.
The result of this research reached the targeted objectives. This research
acted as the audit report that will help Si Chang deep sea port Project understand
its’work operating which impacted to the environment. However, the primarily
effectiveness of result of this research is benefit to the municipality of Si Chang Island to
public relation to their communities about current environment problems and the
corrective actions. If there is more participation of all concerned people of Si Chang
Island to solve the environmental problems; current environment problems will be
decreased and finally terminated.
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