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บทที่ 4 

การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

4.1 บทนํา 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการตอบสนองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการต่ืนตวัของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทท่ีสําคญัใน 

การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและผู้ ดําเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คําแนะนํา 

คําปรึกษากบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

 สําหรับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ในการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ตําบลช่องด่าน 

อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นท่ีสําคญักบัชมุชนท้องถ่ิน คือ ความวิตกกงัวลเร่ืองผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม สังคม บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการ รับฟังความเห็นของผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

ต่อการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อโครงการ และ 

เพิ่มชอ่งทางในการแจ้งข้อคดิเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะนํามาใช้เป็นข้อมลูในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ

ต่อชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความสําคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ

สิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยมีสว่นชว่ยพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของสงัคมไทย 

 ดัง้นัน้ การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความสําคญัต่อการพฒันาโครงการฯ 

อยา่งแท้จริง 

 

4.2 วิธีการดาํเนินการ 

 

 4.2.1 พืน้ท่ีดาํเนินการ 

  พืน้ท่ี TSE-PV1-05 ตําบลช่องด่าน อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางสงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  
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Sticky Note
Survey ares :  TSE-PV1-05   Chongdan , Borploy , Kanchanaburi
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Sticky Note
Target group1. Villager in area 1 km - radius from project site2.  ESA reporting entity3.  ESA approval entity4.  Others who are interested in project
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1. ผู้ ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชมุชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

และผู้ มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างและดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของตําบลช่องด่าน 

อําเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ 

 2. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 3. หนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 4. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  

 

4.2.3 เทคนิควิธีการ 

  การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ตอนการศกึษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสงัคม ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางสงัคม ด้วยการรับฟังความคดิเห็น การถาม-ตอบ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1.  การประชาสมัพนัธ์แนะนําโครงการเบือ้งต้น และการจดัการประชมุเพ่ือรับฟังความคิดเห็น

จากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เ พ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กบั แกนนํา  ประชาชนหมูท่ี่ 4 บ้านวงัใหญ่ และผู้ ท่ีสนใจ พร้อมทัง้ประชาชน

ท่ีสนใจของตําบลชอ่งดา่น รับฟังความคดิเห็นชองชาวชมุชนท่ีเชา่ท่ีดนิทํากิน  

2.  การจดัเวทีประชาคมเพ่ือทําความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ นํา  หน่วยราชการ

องค์กรตา่งๆ ประชาชนหมูท่ี่  4 บ้านวงัใหญ่ และผู้ ท่ีสนใจของเทศบาลตําบลชอ่งดา่น  

3. เปิดเวทีการขอมติอนุญาตให้ก่อสร้างธรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือทางบริษัท

สยาม โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี 1  จํากัด จะได้มีการนําเสนอรายละเอียดโครงการฯ เบือ้งต้นแก่ 

องค์การบริหารสว่นตําบลชอ่งดา่น อําเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ 

 

4.3 ผลการดาํเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 4.3.1 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะนําโครงการเบือ้งต้น และการจัด

ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

  กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าพบผู้ นําชมุชนและ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล

ช่องด่าน เพ่ือเป็นการแนะนําตัวและแนะนําโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีจะสร้างขึน้ท่ี  

ตําบลช่องด่าน อําเภอบอ่พลอย  จงัหวดักาญจนบุรี และเพ่ือแจกจ่ายเอกสารประชาสมัพนัธ์โครงการให้กับ 

ชาวชมุชนโดยรอบ 
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Sticky Note
Strategy 1. Introduction to project activity and arranging meeting in order to get the comment from the stakeholder.  Target group is the villager leader from Baan Wangyai Moo.4 and villager in Chongdan.2. Set up the community forum , to receive the feedback from the villager leader from Baan Wangyai Moo.4 , villager in Chongdan and other government organizations.3. Open the forum to vote for project implementation. In order to propose the conclusion to the SAO of Chongdan.
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Sticky Note
4.3 The outcome from public hearing 4.3.1 Survey activity , Project introduction and opening the forum for stakeholder  -  Explanation about the solar power plant and distributing the project brochure to the villagers.
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  1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายไพศาล  แซอ่ึง้ รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบลชอ่งดา่น 

 คณุลดัดาวรรณ ปลดัเทศบาลตําบลชอ่งดา่น 

 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นตําบล และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 นายศภุกฤต ครุฑสวุรรณ    ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน  

 ชาวชมุชนในตําบลชอ่งดา่น 

 ชาวชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 

 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

 ทีมงานวิทยากรจาก บริษัท เนเจอร์ ไนน์ จํากดั 

 

  2. กาํหนดการประชุม 

   วนัพฤหสับดีท่ี 6 กนัยายน  2555  เวลา 10.30 – 12.00น.  

 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั  

(วตัถปุระสงค์ และรายละเอียดโครงการ) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน (ผลประโยชน์ของชมุชนท่ีจะได้รับคืนกลบั) 

 ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

  

  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน  

แสงอาทิตย์ 
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Sticky Note
Target Group - Mr.Paisarm Sae-Ung  ; Deputy Chief Executive of the Subdistrict Admistrative Organization , Chongdan- Ms. Laddawan ; Municipal clerk , Chongdan- Officers from SAO and officers from government offices- Mr.Supakrit Krutsuwan ; Deputy Head of Village- Villager from Chongdan- Villager nearby project site- Representative from Siam Solar Energy 1-  Nature Nine's team
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Meeting AppointmentThursday 6th September , 2012 10.30 AM - 12.00 PM
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Sticky Note
Agenda- Solar Power Plant : Objective and project description- Impact to environment and community- Public participation ( profit to community)- Safety of solar power plant- Example of solar power plants
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Sticky Note
Media used in the meeting- Project description document- Technical document- VDO about project- VDO about global warming and solar power plant
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 5. สรุปผลการประชุม 

  จากการจัดการประชุมเพ่ือแนะนําโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท สยาม  

โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากัด ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ฟังข้อมูลจากโครงการเป็นเบือ้งต้นนัน้  พบว่าผู้ เข้าร่วม

ประชมุเกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มากขึน้ และรับรู้ถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใน

ชุมชนหรือพืน้ท่ีของตน และเพ่ือเป็นการขยายการรับรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะมีการจดัการประชาคมใน 

ครัง้ต่อไป ทางบริษัทได้แจกจ่ายเอกสารชีแ้จงและให้ความรู้เพ่ือส่งต่อถึงบุคคลในชุมชน ตามแผน 

การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการ  

 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิดการชํารุด เสียหาย จะมีวิธีการจดัการอย่างไร และจะมี

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือไม ่

 มีงบประมาณในการลงทนุก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เทา่ไร 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะก่อให้เกิดสารพิษตอ่ร่างกายของมนษุย์หรือไม ่

 เม่ือมีการก่อสร้างแล้วจะมีผลกระทบด้านเส้นทางการคมนาคมหรือไม 

 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

 ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในการดําเนินการโครงการในพืน้ท่ี เน่ืองจากเล็งเห็นว่าก๊าซ

ธรรมชาติในบ้านเราไม่มีเลย ค่าวตัถุดิบสูงขึน้ เป็นแหล่งพลงังานทางเลือก ไม่ต้องใช้

แบตเตอร่ี รวมถึงโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สารพิษท่ีเกิดขึน้จาก 

การก่อสร้าง และการจดัการเงินกองทุนเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

โดยจัดตัง้คณะกรรมการมาดูแลเงินกองทุน  อีกทัง้นําประโยชน์มาสู่สังคมทัง้ในเร่ือง

ภาษี และการจ้างแรงงานในระหวา่งการก่อสร้าง 

 ในท่ีประชมุไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการดําเนินการดงักลา่ว 
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Sticky Note
Summary from meetingThe meeting participants has more understanding in solar power plant technology and the impact to their community in order to distribute the project information before opening the community forum.  Additionally , the project factsheet has been distributed around the nearby villages.

nattaya_l
Sticky Note
Questions Section- What is the managing plan or the environmental impact from the damage solar cells?- How much is the budget for project implementation?- Does the solar power plant has toxicity for human body?- What is the impact to the transportation system during construction phase?
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Sticky Note
Comments from participants- The participants have initially agreed with the project implementation.  Since it is the renewable energy.  The project will return the tax to community and also hire the local labors during construction.-  No participants has dis-agreed in the project implementation.
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 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

 อยากให้ทางโรงงานจัดระบบการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพ เช่นแสง

สะท้อนเข้าสู่สายตา ให้มีกระบวนการดดูซบัแสงและป้องกนัไม่ให้มีแสงสะท้อน และให้

ดําเนินการติดตัง้ห่างจากชมุชน  โดยไม่ส่งผลกระทบกบัผลผลิตด้านการเกษตรกรรม 

เชน่ ไร่อ้อย ไร่มนัสําปะหลงั อีกทัง้ยงัของบประมาณในการสร้างเส้นทางการคมนาคม 

 ไมมี่ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เน่ืองจากชมุชนเข้าใจข้อมลูท่ี บริษัทได้นําเสนอวา่โครงการ 

ดงักล่าวแทบไม่มีผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ท่ีเคยทําประชาคมและดําเนินการผลิต อยูใ่นอําเภอเดียวกนัคนละตําบลซึง่ 

ได้แสดงให้เห็นแล้ววา่ไมมี่ผลกระทบใดๆเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภาพ  4.1  แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

ท่ีมา :  บริษัท เนเจอร์ ไนน์ จํากดั 
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Sticky Note
Suggestion on ESA reporting- The project should prevent the health-impact such as the reflection from solar panel.  The site should be located far away from city which will not affect to agricultural activities.  The project should provide the budget to improve the local road.- Nothing else.  Since there is solar power plant in another sub-district nearby , which does not have impact to the environment and community. This support the people to have positive experience about solar project.
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4.3.2 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบ

โครงการฯ 

  กิจกรรมลงพืน้ท่ีจัดเวทีประชาคม เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือ 

ขอประชามติและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์เอซี ในพืน้ท่ี ตําบลชอ่งดา่น  อําเภอบอ่พลอย  จงัหวงักาญจนบรีุ  
 

  1 กลุ่มเป้าหมาย 

 นายไพศาล  แซอ่ึง้ รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบลชอ่งดา่น 

 คณุลดัดาวรรณ ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลชอ่งดา่น 

 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นตําบล และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 นายศภุกฤต ครุฑสวุรรณ  ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน  

 ชาวชมุชนในตําบลชอ่งดา่น 

 ชาวชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 

  ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1  จํากดั 

 ทีมงาน บริษัท เนเจอร์  ไนน์  จํากดั 

 

  2. กาํหนดการประชุม 

   วนัจนัทร์ท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2555 ณ หมู่บ้านวงัใหญ่ ตําบลช่องด่าน  อําเภอบ่อพลอย 

จงัหวดักาญจนบุรี ระหว่างเวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. โดย คณุลดัดาวรรณ ปลดัองค์การบริหาร

สว่นตําบลชอ่งดา่นประธานในการประชมุเป็นผู้กลา่วเปิดงาน 

 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 โรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลดี  ผลเสีย  ตอ่ชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน 

 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
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Sticky Note
Opening community forumThis meeting is organized in order to promote , receiving the conclusion and feedback from stakeholder regarding the project activity in Chongdan subdistrict area.
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Sticky Note
Target Group- Mr.Paisarm Sae-Ung  ; Deputy Chief Executive of the Subdistrict Administrative Organization- Ms. Laddawan ; Municipal clerk- Officers from SAO and officers from government offices- Mr.Supakrit Krutsuwan ; Deputy Head f of Village- Villager from Chongdan- Villager nearby project site- Representative from Siam Solar Energy 1-  Nature Nine's team
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Sticky Note
Meeting AppointmentMonday 10th September 2012Wangyai Village , Chongdarn , Borploy , Kanchanaburi6.00 PM to 8.00 PM
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Sticky Note
Meeting Agenda- Solar Power Plant- Impact to community- Public participation- Safety-  Example of solar power plant
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 4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 

 

 5. สรุปผลการประชุม 

 ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตมี่ข้อซกัถามใน 

ด้านการขุดร่องนํา้อยู่ในรัว้บริษัท  การปรับสภาพพืน้ท่ีของทางโรงงาน  ปัญหาเร่ืองระบบการระบายนํา้  

การเผาทําไร้อ้อยอาจส่งผลกระทบกับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ ปัญหา

ด้านเส้นทางการคมนาคมในพืน้ท่ีไม่สะดวกเน่ืองจากมีการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงออาทิตย์   

ซึง่ทางผู้แทนโครงการและวิทยากร ก็ได้ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจดัการในด้านตา่งๆ แก่ท่ีประชมุ 

ซึ่งท่ีประชมุก็เข้าใจและยินดีในการจดัตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลงังาน

ทดแทน ยงัเป็นประโยชน์ตอ่ภาพรวมของประเทศ ชมุชนทัง้ในด้านลดการพึง่พาการนําเข้าพลงังาน ลดมลพิษ 

รักษาสิ่งแวดล้อม  รวมถึงจะมีสว่นชว่ยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 
 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 พืน้ท่ีทําการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเช่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ขายท่ีให้กับบริษัท 

โดยไม่มีการแจ้งก่อนล่วงหน้า  และเม่ือทางบริษัทซือ้ไปแล้ว ผู้ เช่าท่ีทํากินจึงไม่มี 

ท่ีทํากิน ดงันัน้ทางบริษัทฯ มีแนวทางใดท่ีจะชว่ยได้บ้าง 

 เน่ืองจากเส้นทางการคมนาคมในปัจจบุนัไม่คอ่ยเอือ้อํานวยความสะดวกตอ่ประชาชน 

ดงันัน้ ในชว่งระยะเวลาการก่อสร้างอาจสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่เส้นทาง ทางบริษัทฯ 

จะมีแนวทางการแก้ไขอยา่งไร เพ่ือให้เส้นทางการคมนาคมสะดวกมากขึน้กวา่ท่ีเป็นมา 

 ในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะเกิดประโยชน์อะไรบ้างตอ่ชมุชน 

 ช่วงระยะเวลาการดําเนินตัง้แตเ่ปิดโครงการจนเป็นระยะเวลายาวนาน ชิน้ส่วนภายใน

โรงงานจะเกิดเป็นขยะ เชน่ แผงเซลล์อาทิตย์ โครงสร้างท่ีทําจากอะลมูิเนียม ทางบริษัท

จะมีกระบวนการจดัการอยา่งไร 
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Sticky Note
Conclusion All participants agreed on the implementation of power plant.
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Sticky Note
6. Q & A- Most of the project areas were for rental.  Do the company has any policy to help the renter?- The existing road was not convenience for villager. Do company have plan to improve?-  During construction phase , are there any benefit to community?-  What is the plan for scrap disposal? Especially , the PV cell and its structures.-  What is the management strategy if there will be any impact from project to nearby community?- Doest the heat from PV impact the environment?
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Sticky Note
Media used in the meeting- Project description document- Technical document- VDO about project- VDO about global warming and solar power plant
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 ถ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลกระทบกับชาวชุมชนทางบริษัทจะมีการแก้ไข

อยา่งไร 

 ความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือไม ่

 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล

และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ชีวิตของตนในชมุชน เชน่ ปัญหาด้านการคมนาคมเป็นสําคญัเพราะต้องการความสะดวกสบายในการสญัจร

ไปมา ปัญหาด้านการวา่งงานของประชาชน รวมทัง้เร่ืองของกองทนุและงบประมาณในการก่อสร้างสาธารณู

ประโภค เช่นเส้นทางการคมนาคม เพ่ือนํามาพฒันาชมุชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ชาวชุมชนได้ของสญัญา

การก่อสร้างเพ่ือเป็นหลกัประกันต่อชาวชมุชน ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและชีแ้จงให้ชาว

ชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 

 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือดําเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีตําบลช่องดา่น อําเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุนัน้ พบว่า ชาวชมุชนทัง้กลุ่มผู้ นําและ

ชาวชุมชนให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่า โรงงานไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมต่อพืน้ท่ี แต่เน่ืองจากทางตําบลมีอาชีพทําไร่อ้อย ดงันัน้ ในการทําร้ายอ้อย

หลงัจากการเก็บเก่ียวจะทําโดยการเผาทิง้ เพราะฉะนัน้จะทําให้เกิดหมอกควนัเป็นจํานวนมากอาจส่งผล

กระทบให้กับโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เน่ืองจากกลุ่มหมอกควันท่ีมีจํานวนมากไปบดบัง

แสงอาทิตย์ ด้านการจ้างงานเป็นท่ีแน่นอนว่าในระยะเวลาการก่อสร้างจําเป็นท่ีต้องใช้แรงงานคนงานในการ

ก่อสร้างดงันัน้ชาวชมุชนไม่ต้องกงัวลเก่ียวกับอตัราการว่างงานของคนในชมุชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการ

ดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 
 

 จากการจดัการประชุมประชาคมในวนัท่ี 10 กันยายน 2555   แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการ

จัดทําประชาคมชีแ้จงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์    โดยทางสํานักงาน เห็นชอบให้ดําเนินโครงการดงักล่าวได้ และให้บริษัทจดัทํารายงานเพ่ือ

นําเสนอตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้างตอ่ไป 
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7.  CommentThe community did no against the power plant.   The PR and CSR team has already explained about the solar polar plant , especially the benefit to community part.
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8.  Suggestion on ESA StudyThe villagers have voted for starting the project.  However , there are some suggestion raised.- Most of villagers plant sugarcane , which will be burnt the debris after harvesting.  The smoke will be affect the power plant operation.-  The villager expected that the company will hire local people for construction and long-term operation.hence from the community forum on 10 Sep 2012 , the community voted "pass"  for solar power plant.  The company will continual preparing the report to propose to concerned organizations.
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 ภาพ 4.2  แสดงการกล่าวเปิดการประชุมและการชีแ้จงรายละเอียดของโครงการ 
 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์ ไนน์ จํากดั 

 

4.4.3 กิจกรรมการการเปิดเวทีการขอมตอินุญาตก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

  กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนุญาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

จากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกําลังการผลิต  

8 เมกะวัตต์เอซี โดนมีการนําเสนอรายละเอียดโครงการเบือ้งต้นแก่ องค์การบริหารส่วนตําบลช่องด่าน 

อําเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ  

 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณุลดัดาวรรณ ปลดัเทศบาลตําบลชอ่งดา่น 

 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นตําบล และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี 1  จํากดั 

 ทีมงาน บริษัท เนเจอร์  ไนน์  จํากดั 
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4.4.3  Opening the community forum activity for vote.
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1. Target group- Ms. Laddawan ; Municipal clerk- Officers from SAO and officers from government offices- Representative from Siam Solar Energy 1-  Nature Nine's team
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2. กาํหนดการประชุม 

 วนัจนัทร์ท่ี 17 กนัยายน 2555 ณ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลช่องดา่นอําเภอบอ่พลอย จงัหวดั

กาญจนบรีุ ระหว่างเวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. โดย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่องดา่นในการ

ประชมุเป็นผู้กลา่วเปิดงาน 

 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 

 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 

  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทัศน์ประกอบการให้ความรู้เ ก่ียวกับภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 

 

  5. สรุปผลการประชุม 

  ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแต่มีข้อซักถาม 

ในด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน การจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุพฒันาไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ผลกระทบ

ต่างๆทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ความปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 

ด้านเส้นทางในการคมนาคม 
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Monday 17th September 2012 12.00 PM - 4.00 PM at Chongdan SAO office.
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3. Agenda- Solar power plant- Environmental and social impact- Stakeholder participation and revenue- Safety of solar power plant- Example of solar power plant
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4. Media used in the meeting- Project description document- Technical document- VDO about project- VDO about global warming and solar power plant
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5. Conclusion from meetingThe participant did not against the power plant.  They concerned the social benefit , environmental & social impact to community.  Some questions regarding above topic were raised.
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6. ประเดน็ซักถาม 

 ทางองค์การบริหารสว่นตําบลชอ่งดา่นจะได้รับผลประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

 เงินกองทนุท่ีใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จําเป็นหรือไมท่ี่

จะต้องใช้สนบัสนนุเฉพาะโครงการหรือสามารถนําไปพฒันาสว่นอ่ืน ๆ ได้ 

 ในชว่งระยะเวลาการก่อสร้างหากเกิดผลกระทบ ทางบริษัทจะมีแนวทางการแก้ไข

อยา่งไร 

 

  7. การแสดงความคิดเห็น 

1. ด้านเง่ือนไขกองทนุพฒันาท่ีจะนํามาพฒันาด้านตา่ง ๆ  เช่น การก่อสร้างโรงเรียนให้แก่บตุร

หลานของชาวชมุชน  การสร้างเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเอือ้อํานวยประโยชน์แก่ชาวชมุชน 

2. ด้านผลกระทบตา่ง ๆ ในระยะยาวท่ีเกิดขึน้ กบัชาวชมุชนทางบริษัทจะให้ความร่วมมือกบั

ทางชมุชนก่อน  ดงันี ้

 ทางบริษัทฯ จะเข้าไปรับฟังผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัทางชมุชนก่อน 

 ศกึษาแหลง่ท่ีมาของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ว่ามาจากแหล่งผลิตไฟฟ้า หรือ มาจากพืน้ท่ี

อ่ืนรอบชมุชน 

 ถ้าในกรณีผลกระทบมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จริง ทางบริษัทความ

ชดเชยคา่เสียหายให้กบัชมุชนตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม 

 ถ้าในกรณีผลกระทบไมไ่ด้มาแหลง่ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทางบริษัทฯ อาจมี

การชว่ยเหลือเพ่ือเยียวยาความทกุข์ร้อนของชาวชมุชน 

3 ในท่ีประชมุไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการดําเนินการดงักลา่ว 

 

  8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  ทัง้กลุ่มผู้ นําและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่องด่าน  ให้ความเห็นชอบ 

ในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก แต่จะมี 

ความกงัวลในเร่ืองงบประมาณการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  และผลกระทบตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ใน

ระยะยาว  ซึง่ก็เป็นเง่ือนไขสําคญัของบริษัทในการท่ีจะทําให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนได้ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงเม่ือการดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ือง 
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6. Q&A-  What is the benefit for Chongdan SAO from company?-  What is the principle for energy fund?-  What is management plan to prevent impact occured during construction?
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7. Comments1. The energy fund should be used for improving the facilities such as school , road , etc.2.  The company presented the guideline for complaints as below ;-  The company representative will directly contact for receiving the problem.-  Identify the root cause , from project or other areas.-  In case the problems are concerned to the project.  The company will pay for damage according to regulations.- In case the company does not concern , the company still pay for secure the problem.3. Nobody disagreed on the proposed plan.
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8. Suggestion on ESA studyThe SAO officers agreed on project activity.  They suggested that the company should plan for long-term strategy in order to keep good and close relationship with community.
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ภาพ  4.3  แสดงกิจกรรมการการเปิดเวทีการขอมตอินุญาต วันท่ี  17 กันยายน 2555 
 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์ ไนน์  จํากดั 

 

4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 

 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพกัอาศยัใน 

ตําบลชอ่งดา่น อําเภอบอ่ทราย จงัหวดักาญจนบรีุ ได้จําแนกประเดน็ไว้ทัง้สิน้ 2 ประการ ดงันี ้ 

 1. ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ 

 2. ความคิดเห็นเ ก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม 

ผลการศกึษาทัง้ 2 ประเดน็ข้างต้น มีสาระสําคญัพอสรุปได้ดงันี ้ 

 

 4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการสํารวจประกอบด้วยข้อมูลคณุลกัษณะส่วน

บคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ ทางด้านเศรษฐกิจ การรับข้อมลูขา่วสาร ดงัรายละเอียดดงันี ้ 
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4.4  Results from social studyThere are 2 main issues , to be interviewed the people.  1. General personal information. 2. The opinion regarding the impact to community , healthiness , property and environment.
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4.2  Personal Information
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการสัมภาษณ์ของประชากรในพืน้ท่ีศึกษาเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 

ลักษณะ ร้อยละ 

เพศ 

           หญิง  

           ชาย 

 

56.94 

43.06 

อายุ 

18-25 ปี  

26-35 ปี 

36-50  ปี  

            มากกวา่ 50 ปี 

 

2.78 

19.44 

51.39 

26.93 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

ต่ํากวา่ 5,000 บาท 

5,0000-10,0000 บาท 

10,001-15,000 บาท   

15,001-20,000 บาท 

20,001-25,000 บาท   

            สงูกวา่ 25,000 บาท 

 

25.00 

12.50 

40.28 

2.78 

6.94 

6.94 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

น้อยกวา่ 5 ปี  

5-10 ปี 

10-15  ปี     

15-20 ปี 

20-25 ปี    

25-30 ปี 

มากกวา่ 30 ปี 

 

0.00 

4.17 

2.78 

9.72 

4.17 

18.06 

55.56 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

 

ลักษณะ ร้อยละ 

อาชีพ  

วา่งงาน   

เลีย้งสตัว์ 

พนกังานบริษัท/โรงงาน  

ค้าขาย   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

แมบ้่าน   

เกษตรกรรม 

ทําการประมง / เพาะเลีย้งสตัว์นํา้  

รับจ้างทัว่ไป 

ธุรกิจสว่นตวั 

เกษียณอายรุาชการ 

            อ่ืนๆ ระบ ุ

 

4.17 

2.78 

0.00 

2.78 

1.93 

2.78 

66.67 

0.00 

16.67 

0.00 

0.00 

1.39 

 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านกาํลังเผชิญในปัจจุบัน  

ขาดแคลนนํา้เพ่ือการเกษตร  

เคร่ืองจกัรกลมีจํากดั   

ท่ีทํากินมีน้อย    

ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  

การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 

   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 

   การตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา 

   ได้รับข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ

 

 

 

29.17 

5.56 

45.83 

5.56 

8.33 

27.78 

0.00 

15.28 

5.56 

0.00 

 

nattaya_l
Typewritten Text
Occupation

nattaya_l
Typewritten Text
Non-employed

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Rancher

nattaya_l
Typewritten Text
Emplyee

nattaya_l
Typewritten Text
Merchant

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
officer 

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Housemaid

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Agriculist

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Fishery

nattaya_l
Typewritten Text
General labour

nattaya_l
Typewritten Text
Business owner

nattaya_l
Typewritten Text
Retired officer

nattaya_l
Typewritten Text
Others

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Economic problems

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Lack of water for planting

nattaya_l
Typewritten Text
Limitation of machines

nattaya_l
Typewritten Text
Small planting area

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Lack of raw material

nattaya_l
Typewritten Text
Lack of labor

nattaya_l
Typewritten Text
Logistic

nattaya_l
Typewritten Text
After-harvesting technology

nattaya_l
Typewritten Text
Low market price

nattaya_l
Typewritten Text

nattaya_l
Typewritten Text
Lack of knowledge

nattaya_l
Typewritten Text
Others

nattaya_l
Typewritten Text



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั                    ธนัวาคม 2555 

โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ  

ขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 8 เมกะวตัต์เอซี โครงการ TSE-PV1-05                และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
4-15 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  

ลักษณะ ร้อยละ 

 

ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีกาํลังเผชิญในปัจจุบัน 

คลาดแคลนนํา้ด่ืม นํา้ใช้   

นํา้ด่ืม นํา้ใช้ คณุภาพไมดี่  

โรงเรียนไมเ่พียงพอ   

สถานีอนามยัไมเ่พียงพอ   

เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก  

คนวา่งงาน/ตกงาน 

โจรผู้ ร้ายความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยาเสพตดิ 

นํา้ทว่ม 

แผน่ดนิไหว 

 

 

 

4.17 

20.83 

2.78 

5.56 

59.72 

16.67 

11.11 

40.28 

0.00 

0.00 

 

ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านกาํจัดขยะอย่างไร   

 เผา     

ฝัง 

 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 

 

 

 

94.44 

26.39 

1.39 

1.39 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  

 

ลักษณะ ร้อยละ 

 

ปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของท่านด้วยวิธีใด 

หอกระจายเสียงประจําหมูบ้่าน  

เพ่ือนบ้าน    

ผู้ นํา/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.  

วิทยชุมุชน    

ท่ีอา่นหนงัสือประจําหมูบ้่าน 

ท่ีตดิประกาศประจําหมูบ้่าน 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

 

 

2.78 

52.78 

97.22 

2.78 

0.00 

5.56 

5.56 

0.00 

 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ  

ไมเ่คยทราบมาก่อน   

 ทราบจากการประชาสมัพนัธ์ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ  

ทราบจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ทราบจากกํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน  

ทราบจากญาต-ิพ่ีน้อง   

ทราบจากเพ่ือนบ้าน  

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

 

16.67 

5.56 

25.00 

65.28 

37.50 

44.44 

0.00 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ นําเป็นผู้หญิงร้อยละ12.50 ผู้ชายร้อยละ 87.50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.50 

มีอายุ36- 50  ปี  อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพ เกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 

บาท ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบส่วนใหญ่ในเร่ืองพืน้ท่ีทํากินน้อย ปัญหาสังคม/คุณภาพชีวิตท่ีพบในเร่ือง  

เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและคนว่างงาน/ตกงาน เร่ืองการกําจดัขยะในชมุชนและครัวเรือนร้อยละ 62.50 

โดยการเผา การทราบข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยหอกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน และผู้ นํา เช่น กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.  การรับขา่วสารโครงการโรงงานพลงังานแสงอาทิตย์ จากกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน 

 ชาวชุมชนส่วนใหญ่ยงัมีความคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และยงัมี

ส่วนร่วมในระยะตา่งๆ ของโครงการ คือทัง้ในระยะศกึษาโครงการฯช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ต่อคนใน

ชุมชน ในระยะก่อสร้างช่วยติดตามดแูลการก่อสร้างให้ปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง 

และในระยะดําเนินการชว่ยเผยแพร่ข้อมลูโครงการฯ ตอ่คนในชมุชน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มชาวชุมชนเป็นผู้หญิงร้อยละ56.94 ผู้ ชายร้อยละ 43.06 ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 51.39 มีอายุ 36- 50  ปี อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี มีอาชีพ เกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน

10,001-15,000 บาท ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบสว่นใหญ่ในเร่ืองพืน้ท่ีทํากินน้อย ปัญหาสงัคม/คณุภาพชีวิตท่ีพบ

ในเร่ือง เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เร่ืองการกําจดัขยะในชมุชนและครัวเรือนร้อยละ 94.44 โดยการเผา  

การทราบข้อมลูข่าวสารของชมุชนโดยหอกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน และผู้ นํา เช่น กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน และ

อบต. การรับขา่วสารโครงการโรงงานพลงังานแสงอาทิตย์ จากกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน 

 ชาวชุมชนส่วนใหญ่ยังมีความคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ  

และยงัมีส่วนร่วมในระยะตา่งๆ ของโครงการ คือทัง้ในระยะศกึษาโครงการฯรับข้อมูลโครงการฯ อย่างเดียว 

ในระยะก่อสร้างช่วยติดตามดูแลการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง  

และในระยะดําเนินการชว่ยตดิตามดแูลการดําเนินงานให้ปฏิบตัติามมาตรการ/มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
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4.4.2 ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

   1. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 

 จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวชุมชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม และผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินของคนในชุมชน

พบว่า ประเด็นท่ีชุมชนเห็นว่าโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้มากคือ ความเส่ียงต่อการปนเปื้อน 

ของดิน และแหล่งนํา้ ทัง้นํา้ผิวดิน คือ แม่นํา้ลําคลอง และนํา้ใต้ดิน ซึ่งได้แก่ นํา้บาดาล ซึ่งจะส่งผลตอ่มาถึง

สุขภาพของคนในชุมชนด้วย สอดคล้องกับผลการสํารวจในประเด็นท่ีว่าโครงการนีเ้ก่ียวข้องกับการใช้  

การเก็บ การขนส่ง หรือการปล่อยของเสียท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และอาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

ดงันัน้ ในกรณีนี ้ทางบริษัท ฯ และโรงไฟฟ้าต้องชีแ้จงและทําความเข้าใจกบัชุมชนโดยให้ข้อมูลถึงหลกัการ

ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเป็นพลังงานสะอาด และแนวคิดการดําเนินการของบริษัทซึ่งจะช่วย 

ลดความกังวลของชุมชนได้  นอกจากนีย้งัมีผลกระทบทางด้านสารเคมีท่ีเกิดขึน้ โดยบริษัทควรทําความ

เข้าใจกับชุมชนถึงการทํางานของโรงไฟฟ้าว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นท่ีว่า นอกจากจะมีในช่วงของการ

ก่อสร้างซึง่ควบคมุโดยกฎหมายอยูแ่ล้ว 

 

 2. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม พบว่า ประเด็นหลักท่ีประชาชนให้ความสําคัญคือ 

งบประมาณในการก่อสร้างและเส้นทางการคมนาคมท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นผลจากการดําเนินการ

ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นพ้องกนัว่าในบริเวณชุมชนไม่มีพืน้ท่ีป่า

สงวน หรือเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์สงวน แต่ปัญหาท่ีชุมชนกังวลคือ  การเกิดผลกระทบในอนาคต เช่นพืช

การเกษตร สขุภาพของชาวชมุชน เป็นต้น และอณุหภมูิท่ีอาจเพิ่มมากขึน้ในอนาคต  

 สําหรับสิ่งแวดล้อมทางด้านสงัคม ชาวชมุชนท่ีได้สอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการไม่น่าจะมี

ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน หรือสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน  และไม่น่าจะมีผลต่อ

ทศันียภาพหรือความสวยงามของพืน้ท่ีโดยรอบ  ร่องนํา้สาธารณะไม่มีการถมท่ีเพ่ือปิดกัน้เพราะจะทําให้เกิด

นํา้ท่วมเข้ามาในพืน้ท่ีกินของชุมชน  นอกจากนีช้าวบ้านเกือบทัง้หมดยงัเห็นว่าพืน้ท่ีตัง้โครงการยงัไม่อยู่ใน

เขตท่ีเส่ียงตอ่การเกิดภยัธรรมชาตติา่ง ๆ เชน่ นํา้ท่วม ดินถล่ม หรือแผ่นดินไหว ซึ่งถือเป็นผลดีทัง้ตอ่โครงการ

และชมุชน 
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2. Comments about the environmentThe villager understood that the power plant will not destroy forest and wildlife.  They worried about long-term effect to plant and global warming problem.
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ตารางท่ี  4.2  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 แสง 

 

 

 

 อณุหภมู ิ

 

 

 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 

 

 

 

 กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อาจมีผลตอ่ชมุชน เชน่ แสงท่ีกระทบกบั 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์  มายงัผู้ ใช้รถ  ใช้ถนน จะทําให้เกิดอุบตัิเหต ุและเป็นอนัตรายต่อ

ดวงตาชองชาวชมุชน  

 

 จะมีความร้อนอยู่ท่ีบริเวณหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ความร้อนนีจ้ะไม่แพร่กระจายออก

ไปสู่พืน้ท่ีใกล้เคียง  หรือแผ่กระจายออกไปเล็กน้อยไม่เป็นอนัตราย ทัง้นีเ้พราะแผงเซลล์

แสงอาทิตย์จะดดูเก็บไว้ 

 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่มีการใช้นํา้เข้าไปในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

สําหรับการใช้นํา้ของโรงผลิตไฟฟ้าฯ  การถมท่ีดินในทางนํา้สาธารณะ จะทําให้เกิดนํา้

ทว่มเกิดความเดือดร้อนแก่ชาวชมุชน 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การนําไปใช้ประโยชน์ 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 
 

 

 

 ผลกระทบตอ่ท่ีตัง้โครงการ 

และการเกษตร 

 

 

 

 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีการเผาไหม้ของ

เชือ้เพลิงใดๆ ไม่มีการปล่อยของเสียใดๆ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า อีกทัง้ ไม่มีการใช้

สารเคมีใดๆ เป็นวตัถดุบิ  มีแตก่ารเผาอ้อยของชาวชมุชน 

 
 

 ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นระบบปิดอยู่ภายในแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ ซึ่งเม่ือผลิตไฟฟ้าออกมาได้แล้ว เม่ือระยะเวลาในการปลูกสร้างยาวนานจะ

ทําให้เกิดการทรุดตวัของดนิ  ทําให้หน้าดนิพงัทลาย เป็นผลตอ่การทําการเกษตร 
 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 

 เป็นพืน้ท่ีท่ีทนัตอ่เทคโนโลยีท่ีก้าวอยา่งตอ่เน่ืองและมีการพฒันาพืน้ท่ีให้คนในท้องถ่ิน

มีความรู้ท่ีกว้างไกลออกไป 

 

 

 มีการจัดตัง้กองทุนพฒันาไฟฟ้า สนบัสนุนให้มีการบริการไฟฟ้าไปยังท้องถ่ินต่างๆ

อยา่งทัว่ถึง เพ่ือกระจายความเจริญไปสูท้่องถ่ิน และพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน  

เพ่ือสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน  

 

 ทําให้คนในชมุชนไมว่า่งงาน มีรายได้ทัว่ถึง เพราะในระยะเวลาการก่อสร้าง 

ล้วนจําเป็นต้องการแรงงานในการก่อสร้าง ดงันัน้ คนในชมุชนจงึมีรายเพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.3  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 

 ผลกระทบด้านพืน้ท่ี 

 

 

 

 การคมนาคม 

 

 

 

 

 

 มีหมอกควนัจากการเผาอ้อยมาบดบงัทศันียภาพการมองเห็นขณะสญัจรลดลง เกิด

ความสกปรกท่ีเกิดจากการปกคลุมของฝุ่ น มาติดท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

หมอกควันบดบังแสงอาทิตย์ทําให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องมาถึงแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ได้ 

 

 เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ีบริเวณท่ีตัง้โครงการ อาจมีขยะมลูทัว่ไปจาก 

การก่อสร้างอาจสง่กลิ่นหากไมมี่การจดัการท่ีถกูต้องจะสง่ผลตอ่ทศันียภาพ 

และความสวยงาม 

 

 สภาพเส้นทางในปัจจบุนัไม่เอือ้อํานวยตอ่ความสะดวกเม่ือมีการเข้ามาก่อสร้างทําให้

เกิดปัญหามากในการใช้เส้นการคมนาคม 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.3  (ต่อ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 

 

 

 โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผล

กระทบตอ่พืน้ท่ีข้างเคียง และในปัจจบุนัไฟฟ้าไมเ่พียงพอตอ่การจา่ยกระแสไฟฟ้า  

 

 

 สง่เสริมด้านสขุภาพและสขุภาวะของคนในชมุชน   ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  พฒันา

ด้านการศกึษา  การเรียนรู้ ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี 

 

 

 มีกองทุนเข้ามาบริหารจดัการพลงังานในจงัหวดัของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือทํา

แผนการใช้งบประมาณในจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.4  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรม 

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 
 

 

 

 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบ  

ด้านสาธารณปูโภค 

 
 

 

 

 

 

 ทางบริษัทจะใช้นํา้เปล่าในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ไมส่ามารถล้างด้วยสารเคมีได้เพราะจะทําให้แผงเซลล์เกิดความเสียหาย ดงันัน้จะไม่

มีการปลอ่ยสารเคมีลงสูแ่มนํ่า้ลําคลองอยา่งแนน่อน 

 

 เม่ือมีการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจะไม่มีผลทําให้อากาศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  

เพราะผลจากการวิจยั ด้านความร้อนจะมีความร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ

จะไมมี่ผลเลย 

 

 ความกงัวลของบคุคลในชมุชน คือ สภาพพืน้ท่ีก่อสร้างจะไปขดัขวางเส้นทาง 

การคมนาคมไมส่ะดวกภายในชมุชน 

 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรม 

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 มีการจัดตัง้กองทุนพฒันาไฟฟ้า สนบัสนุนให้มีการบริการไฟฟ้าไปยังท้องถ่ินต่างๆ

อย่างทั่วถึง เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน และพัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน เพ่ือ

สง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน  

 

 การจดัโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมีส่วนช่วยในการสร้างความมัน่คงด้าน

พลงังานของประเทศ เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตย์มีจํานวนมาก สามารถผลิตไฟฟ้า

โดยไม่ต้องมีการเผาไหม้ อีกทัง้ประเทศไทยยงัอยู่ในแนวเส้นศนูย์สูตรท่ีมีความเข้ม

ของแสงสงู 
 

 

 มีแหล่งพลงัไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้จากท่ีเคยมีอุปสรรคต่อการใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดบั 

เป็นต้น เม่ือมีพลงังานแสงอาทิตย์เข้ามาจะไมทํ่าให้เกิดปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้   
 

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.5  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมกิจกรรมการเปิดเวทีการขอมตอินุญาต 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการเปิดเวทกีารขอมติอนุญาต การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 
 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 
 

 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบ 

ด้านสาธารณปูโภค 

 

 การคมนาคม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 เม่ือมีการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจะไม่มีผลทําให้อากาศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  

เพราะผลจากการวิจยั ด้านความร้อนจะมีความร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ

จะไมมี่ผลเลย 

 มลภาวะจากการเผาไหม้ของไร่อ้อย การทําลายทิง้ของซังอ้อยท่ีแห้งแล้วจะมี

ผลกระทบมาสูแ่ผงเซลล์แสงอาทิตย์  เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของบคุคลในชมุชน 

 

 ความกงัวลของบคุคลในชมุชน คือ สภาพพืน้ท่ีก่อสร้างจะไปขดัขวางเส้นทาง 

การคมนาคมไมส่ะดวกภายในชมุชน 

 

 สภาพเส้นทางในปัจจบุนัไม่เอือ้อํานวยตอ่ความสะดวกเม่ือมีการเข้ามาก่อสร้างทําให้

เกิดปัญหามากในการใช้เส้นการคมนาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.5  (ต่อ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการเปิดเวทกีารขอมติอนุญาต การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

 

 

 

 

 การจดัโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมีส่วนช่วยในการสร้างความมัน่คงด้าน

พลงังานของประเทศ เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตย์มีจํานวนมาก สามารถผลิตไฟฟ้า

โดยไม่ต้องมีการเผาไหม้ อีกทัง้ประเทศไทยยงัอยู่ในแนวเส้นศนูย์สูตรท่ีมีความเข้ม

ของแสงสงู 

 

 ชว่ยเพิ่มความมัน่คงในด้านพลงังานไฟฟ้าช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจ ในการขยายฐาน

ธุรกิจอตุสาหกรรมและการดํารงชีวิตของคน 

 

 

 

 ส่งเสริมด้านสขุภาพและสุขภาวะของคนในชมุชน   ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  พฒันา

ด้านการศกึษา  การเรียนรู้ ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี 

 
  

 

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 




