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บทที่ 4 
การประชาสัมพนัธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
4.1 บทน า 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใน  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทท่ีส าคัญใน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและผู้ด าเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษากบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ  
 ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของ  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ในการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ต าบลวงัลึก อ าเภอ
สามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ มีประเดน็ท่ีส าคญักบัชมุชนท้องถ่ิน คือ ความวิตกกงัวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สงัคม บริษัทจึงได้จดัให้มีกระบวนการ รับฟังความเห็นของผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ตอ่การก่อสร้างโรง
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีต่อโครงการ และเพ่ิมช่องทางในการ
แจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความส าคญัตอ่การพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืนไปกบัสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
โดยมีสว่นช่วยพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ของสงัคมไทย 

 ดงันัน้การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความส าคญัต่อการพัฒนาโครงการฯ 
อย่างแท้จริง 
 
4.2 วธีิการด าเนินการ 
 
 4.2.1 พืน้ท่ีด าเนินการ 
  หมู่ท่ี 8 ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวดัสพุรรณบุรี 

 
 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ทางสงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  
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 1. ผู้ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชุมชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
และผู้มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างและด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สพุรรณบรีุ 
 2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 4. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  
 

4.2.3 เทคนิควธีิการ 
  การประชาสมัพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสงัคม ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสงัคม ด้วยการรับฟังความคิดเห็น การถาม-ตอบ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
  1. การประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการเบือ้งต้นการสร้างความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ และ 
การจัดประชมุเวทีประชาคมเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากแกนน า หน่วยราชการ และชุมชนบ้านท่าลาน ใน
พื ้น ท่ี ร า ย ร อ บ โค ร ง ก า รฯ  ใ น ก า ร แ ส ด ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ -ส่ ว น เสี ย จ า ก 
การด าเนินโครงการ ฯ ของบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
  2. กิจกรรมการจัดเวทีสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลึก เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวงัลึก เพ่ือขออนุมตัิในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
ก าลงัการผลิต 10.5 เมกะวตัต์ และการแสดงการมีสว่นร่วมของผู้น า เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ชมุชนท่ีมีสว่นได้-
สว่นเสียจากการด าเนินโครงการฯ ของ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
 

4.3 ผลการด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 4.3.1 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการเบือ้งต้น  และการจัด
ประชุมเพื่อรับฟังความคดิเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อขอรับ
ฟังความคดิเหน็จากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการฯ 
 
 

 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าพบผู้น าชมุชนและ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล
วงัลกึ เพ่ือเป็นการแนะน าตวัและแนะน าโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีจะสร้างขึน้ท่ี ต าบลวงั
ลกึ อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสพุรรณบุรี อีกทัง้ยงัลงพืน้ท่ีจัดเวทีประชาคม เพ่ือประชาสมัพันธ์โครงการ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือขอประชามติและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการ
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การสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิต 10.5 เมกะวตัต์ ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 8 บ้านท่าลาน  
ต าบลวงัลกึ  อ าเภอสามชกุ  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายหวงั ปัน้ทองค า นายกองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลกึ 
 นายสมนึก เขม็เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8 บ้านท่าลาน  
 ชาวชมุชนต าบลวงัลกึกวา่ 128 คน 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี  1 จ ากดั 

 

 2. ก าหนดการประชุม 
 วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านท่าลาน ต าบล

วงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี  ระหว่างเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. โดยนายสมนึก เข็มเพ็ชร 
ผู้ใหญ่บ้านท่าลาน ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ประธานในการประชมุเป็นผู้กลา่วเปิดงาน 

 
  3. เนือ้หาในการน าเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอย่างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 
  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 สื่อวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 สื่อวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 
 5. สรุปผลการประชุม 
 ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า  
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ไดมี้ขอ้คดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตม่ีข้อซักถามใน
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ด้านระบบน า้ท่ีน ามาใช้ในโรงไฟฟ้าและแรงงานท่ีเป็นคนในชุมชน ซึ่งทางผู้แทนโครงการและวิทยากร ก็ได้
ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจัดการในด้านต่างๆ แก่ท่ีประชุม ซึ่งท่ีประชุมก็เข้าใจและยินดีในการ
จดัตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลงังานทดแทนยงัเป็นประโยชน์ตอ่ภาพรวม
ของป ระเทศ  ชุมชนทั ง้ใน ด้านลดการพึ่ งพาการน าเข้าพลัง งาน  ลดมลพิษ  รักษาสิ่ งแวดล้อม  
การสง่ผลกระทบตอ่ทางน า้ไหลผา่น รวมถึงจะมีสว่นช่วยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 
 
  6. ประเด็นซักถาม 

 ระบบน า้ท่ีจะน ามาใช้ในโรงไฟฟ้า จะน าน า้มาจากแหลง่ใดและมีการทิง้น า้เสียลงแหล่ง
น า้ของชมุชนหรือไมแ่ละมีการทิง้น า้เสียลงในแหลง่น า้ชมุชนหรือไม ่

 
 7. การแสดงความคดิเหน็ 
  ชมุชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการด าเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมลูและ
รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต
ของตนในชมุชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีตอ่คนในชมุชน เช่น ปัญหาเร่ืองแสง ความร้อน 
น า้ หรือเร่ืองการถมท่ีดินท่ีอาจจะไหลลงมาสู่ท่ีนา  หรือในทางท่ีโครงการอาจจะเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชน เช่น การขอใช้น า้จากบ่อน า้ของโครงการ รวมทัง้เร่ืองของกองทุนเพ่ือ
น ามาพฒันาชมุชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบค าถามและชีแ้จงให้ชาวชมุชน
ฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 
   
 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือด าเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวดัสพุรรณบุรี นัน้ พบว่า ทัง้กลุ่มผู้น าและประชาชนให้
ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีความปลอดภยัต่อคนในชมุชน  ไม่มี
ผลกระทบด้านเส้นทางการคมนาคม ด้านสภาพภมูิอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออาจเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก อีกทัง้ยังไม่มีผลกระทบกับเส้นทางน า้ไหลผ่าน  แต่เน่ืองจากมี 
การถมท่ีดิน ดังนัน้ ทางบริษัท ต้องมีการควบคุมและเฝ้าระวงัในการถมท่ีเพ่ือไม่ให้ขวางทางน า้  และเมื่อ 
มีการด าเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 
 
 จากการจดัการประชมุประชาคมในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 แล้วนัน้ ทางโครงการได้รับหนังสือ
ตอบจากองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลึก  ตามเลขท่ีหนงัสือ สพ. ๗๑๔๐๕/๐๖๖  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 
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เร่ือง การขออนญุาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวตัต์ โดยทางองค์การบริหารสว่น
ต าบล เห็นชอบให้ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ และให้บริษัทจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการก่อสร้างตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  4.2  แสดงบรรยากาศภายในการประชุมประชาคม วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 4.3.2 กิจกรรมการการเปิดเวทีขอมติอนุญาต ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
10.5 เมกะวัตต์ 

กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนุญาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จาก
ชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิต 10.5 เมกะ
วตัต์ โดนมีการน าเสนอรายละเอียดโครงการเบือ้งต้นแก่ สภาสมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลึก  อ าเภอ
สามชกุ   จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายหวงั ปัน้ทองค า นายกองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลกึ 
 นายสธิุพงษ์ วงศ์วิราวิฐ  และนายธวชั จ าปาเงิน  

รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลกึ 
 นายสมนึก เขม็เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 8 
 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลกึ และตวัแทนหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอน็เนอร์ยี  จ ากดั 

 
 2.  ก าหนดการประชุม 
   วนัพธุท่ี 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวงัลกึ 
 



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั                                     มิถนุายน 2556 
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ 
ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ โครงการ SSE1-PV10                และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

        
4-6 

3. เนือ้หาในการน าเสนอ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอย่างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 
 

4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 
 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 สื่อวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 สื่อวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน  

แสงอาทิตย์ 
 

 5. สรุปผลการประชุม 
  ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ไดมี้ขอ้คดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตม่ีข้อซักถามใน
ด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน 
 
 6. ประเด็นซักถาม 

 ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะสง่ผลกระทบกบัชาวชมุชนหรือไม่ 
 การสร้างโรงไฟฟ้าจะมีการจ้างแรงงานเป็นคนในพืน้ท่ีหรือไม่ 
 เมื่อเปิดด าเนินการจะมีแสงสะท้อนลงสู่พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนใกล้เคียง

หรือไม ่
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  7. การแสดงความคดิเหน็ 
  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการด าเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล
และรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตของตนในชุมชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีต่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองระบบ  
การจดัการน า้ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบค าถามและชีแ้จงให้ชาวชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 

 
 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
  ชาวชุมชนทัง้กลุ่มผู้น าและชาวชุมชนให้ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน
พืน้ท่ี โดยเห็นวา่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 4.4 แสดงกิจกรรมการการเปิดเวทีขอมติอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
วันท่ี  20 มีนาคม 2556 
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4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 
  การศกึษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพักอาศยัใน
หมู่ท่ี 8 บ้านท่าลาน ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวดัสพุรรณบุรี ได้จ าแนกประเด็นไว้ทัง้สิน้ 2 ประการ 
ดงันี ้ 
 1. ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 2. ความคิดเห็น เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  
ผลการศกึษาทัง้ 2 ประเดน็ข้างต้น มีสาระส าคญัพอสรุปได้ดงันี ้ 
 

 4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการส ารวจประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะ  
สว่นบคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ ทางด้านเศรษฐกิจ การรับข้อมลูขา่วสาร ดงัรายละเอียดดงันี ้ 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการสัมภาษณ์ของประชากรในพืน้ท่ีศึกษาเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ลักษณะ ร้อยละ 
เพศ 
           หญิง 
           ชาย 

 
50 
50 

อายุ 
18-25 ปี  
26-35 ปี 
36-50  ปี  

            มากกวา่ 50 ปี 

 
15 
15 
60 
10 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
ต ่ากวา่ 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 

 
62.42 
19.79 
17.79 

- 
- 
- 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ลักษณะ ร้อยละ 
อาชีพ  

วา่งงาน   
เลีย้งสตัว์ 
พนกังานบริษัท/โรงงาน  
ค้าขาย   
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
แมบ้่าน   
เกษตรกรรม 
ท าการประมง / เพาะเลีย้งสตัว์น า้  
รับจ้างทัว่ไป 
ธรุกิจสว่นตวั 
เกษียณอายรุาชการ 

            อ่ืนๆ ระบ ุ

 
9.75 

- 
2.54 
6.18 
5.23 
2.12 
24.72 
1.20 
46.51 

- 
- 

1.75 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

น้อยกวา่ 5 ปี  
5-10 ปี 
10-15  ปี     
15-20 ปี 
20-25 ปี    
25-30 ปี 
มากกวา่ 30 ปี 

 

 

- 
- 
- 

9.28 
10.50 
16.63 
63.59 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ลักษณะ ร้อยละ 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านก าลังเผชญิในปัจจุบัน  

ขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร  
เคร่ืองจกัรกลมีจ ากดั   
ท่ีท ากินมีน้อย    
ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  
การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 
   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 
   การตลาด ราคาผลผลิตตกต ่า 
   ได้รบัข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ
 

 
1.75 

- 
24.67 
9.32 
0.52 
7.50 
6.86 
42.46 
5.88 
1.04 

 

ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวติของครัวเรือนท่ีก าลังเผชญิในปัจจุบัน 
ขาดแคลนน า้ดื่ม น า้ใช้   
น า้ดื่ม น า้ใช้ คณุภาพไมด่ี  
โรงเรียนไมเ่พียงพอ   
สถานีอนามยัไมเ่พียงพอ   
เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก  
คนวา่งงาน/ตกงาน 
โจรผู้ ร้ายความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยาเสพติด 
น า้ท่วม 
แผน่ดินไหว 

 

 
14.65 
18.73 

- 
- 

2.56 
35.12 

- 
12.42 

- 
- 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ลักษณะ ร้อยละ 
ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านก าจัดขยะอย่างไร   
 เผา     

ฝัง 
 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 
 

 
62.44 
9.56 
11.28 
16.72 

ปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของท่านด้วยวธีิใด 
หอกระจายเสียงประจ าหมูบ้่าน  
เพ่ือนบ้าน    
ผู้น า/ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.  
วิทยชุมุชน    
ท่ีอา่นหนงัสือประจ าหมูบ้่าน 
ท่ีติดประกาศประจ าหมูบ้่าน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
44.61 
3.27 
32.12 
6.55 

- 
- 

12.45 
1.00 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ  
ไมเ่คยทราบมาก่อน   

 ทราบจากการประชาสมัพนัธ์ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ  
ทราบจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ทราบจากก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน  
ทราบจากญาติ-พ่ีน้อง   
ทราบจากเพ่ือนบ้าน   

      อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
- 
- 

25.00 
59.18 
6.51 
5.31 
4.00 

 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงร้อยละ50  ผู้ ชายร้อยละ 50  ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีอายุในช่วง  

36-50ปี  ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพเกษตรกรรมท านาและรับจ้างทั่วไป รายได้ต่อ
เดือนต ่ากว่า 5,000 บาท ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบส่วนใหญ่ในเร่ืองพืน้ท่ีท ากินน้อย และราคาพืชผลตกต ่า 
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ปัญหาสงัคม/คุณภาพชีวิตท่ีพบในเร่ือง คนตกงาน และน า้ดื่ม น า้ใช้ คุณภาพไม่ดี เร่ืองการก าจัดขยะใน
ชมุชนและครัวเรือนร้อยละ 62.44 โดยการเผา การทราบข้อมลูขา่วสารของชมุชนโดยหอกระจายเสียงประจ า
หมู่บ้าน และผู้น า เช่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบล การรับข่าวสารโครงการโรงงาน
พลงังานแสงอาทิตย์ จากก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และยังมี
ส่วนร่วมในระยะต่างๆ ของโครงการ คือ ในระยะศึกษาโครงการฯ จะเข้ามารับฟังข้อมูลเพียงอย่างเดียว 
ในระยะก่อสร้างจะช่วยติดตามดแูลการก่อสร้างให้ปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบ และในระยะด าเนินการ
จะช่วยติดตามดูแลการด าเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการและมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ นอกจากนีย้ังมี 
ความสนใจท่ีจะมีสว่นร่วมในประเดน็ตา่งๆ อีก เช่น ประชาชนจะได้งานท าในระยะก่อสร้าง และอยากทราบ
ถึงผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรค คือ ชาวบ้านยังไม่ทราบว่าจะเกิดผลกระทบใน 
ด้านใดบ้าง และจะสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนหรือชุมชนใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด 
 

4.4.2 ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

  1. ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 
 ผลกระทบต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน  

โครงการฯ นีเ้ก่ียวข้องกับการใช้ การเก็บ การขนส่ง หรือการปล่อยของเสียท่ีเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ และก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพของบุคคลท่ีอยู่รอบๆ โครงการฯ หรือเกิดผลเสียตอ่ทรัพย์สินก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เช่น การอพยพประชากร การเลิกจ้างงาน  การวา่งงาน  การไมม่ีพืน้ท่ีท ากิน พืน้ท่ี
เลีย้งสตัว์และเกิดมลพิษทางอากาศ การท างานของโรงไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นท่ีว่า นอกจากจะมี
ในช่วงของการก่อสร้างซึ่งควบคมุโดยกฎหมายอยู่แล้ว 
 

 2. ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการส ารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการทาง  
ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสงัคม พบวา่ ประเดน็หลกัท่ีชาวชมุชนให้ความส าคญั คือ ทางไหล
ผา่นของน า้ ท่ีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม้ว่า 
ชาวชุมชนส่วนใหญ่จะเห็นว่าเหมาะแก่การสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แต่ปัญหาท่ีชาวชมุชน
กงัวล คือ เส้นทางในการคมนาคมท่ีมาจากการก่อสร้างของโรงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อาจไมส่ะดวกสบาย 

 ส าหรับสิ่งแวดล้อมทางด้านสงัคม ชาวชุมชนท่ีได้สอบถามสว่นใหญ่เห็นวา่ โครงการไม่น่าจะมี
ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน หรือสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน   และไม่น่าจะมีผลต่อ
ทัศนียภาพหรือความสวยงามของพืน้ท่ีโดยรอบ และท่ีตัง้โครงการยังไม่อยู่ในพืน้ท่ีชุมชน เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล หรือวดัอีกด้วย  
  


