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บทที่ 4 

การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

4.1 บทนํา 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการตอบสนองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการต่ืนตวัของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทท่ีสําคญัใน 

การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและผู้ ดําเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คําแนะนํา 

คําปรึกษากบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

 สําหรับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ในการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เทศบาลตําบล

สระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นท่ีสําคญักบัชมุชนท้องถ่ิน คือ ความวิตกกงัวล

เร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนและการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการ รับฟังความเห็นของผู้ มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) ตอ่การก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีตอ่

โครงการ และเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะนํามาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความสําคญัตอ่การพฒันาธุรกิจอย่าง

ยัง่ยืนไปกบัสิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยมีสว่นชว่ยพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของสงัคมไทย 

 ดัง้นัน้การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความสําคญัต่อการพฒันาโครงการฯ 

อยา่งแท้จริง 

 

4.2 วิธีการดาํเนินการ 

 

 4.2.1 พืน้ท่ีดาํเนินการ 

  พืน้ท่ี TSE-PV2-06 หมู่ท่ี 3 เทศบาลตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศกึษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง

สงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  
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 1. ผู้ ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชมุชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

และผู้ มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างและดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของเทศบาลตําบลสระกระโจม อําเภอ 

ดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 2. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 3. หนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 4. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  

 

4.2.3 เทคนิควิธีการ 

  การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ตอนการศกึษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสงัคม ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางสงัคม ด้วยการรับฟังความคดิเห็น การถาม-ตอบ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1.  การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงและแนะนําโครงการเบือ้งต้น และการจัดการ

ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ แกนนํา  ประชาชนหมู่ท่ี 3,4 และผู้ ท่ีสนใจ 

พร้อมทัง้ประชาชนท่ีสนใจของเทศบาลตําบลสระกระโจม  

2.  การจดัเวทีประชาคมเพ่ือทําความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ นํา หน่วยราชการ

องค์กรตา่งๆ ประชาชนหมู่ท่ี  3,4 และผู้ ท่ีสนใจของเทศบาลตําบลสระกระโจม ครู นกัเรียน

โรงเรียน  

3.  กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหวันา เพ่ือประชาสัมพนัธ์ชีแ้จง

รายละเอียดโครงการและขอรับฟังความคิดเห็นจากชมุชน เร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

การบริหารการจดัการของโครงการ  

4.  เปิดเวทีการขอมติอนุญาตให้ก่อสร้างธรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือทางบริษัท 

สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากัด จะได้มีการนําเสนอรายละเอียดโครงการฯ เบือ้งต้น 

แก่สภาสมาชิกเทศบาลตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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4.3 ผลการดาํเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 4.3.1 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะนําโครงการเบือ้งต้น และการจัด

ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

  กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเ พ่ือเข้าพบผู้ นําชุมชนและ  ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบล 

สระกระโจม เพ่ือเป็นการแนะนําตวัและแนะนําโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีจะสร้างขึน้ 

ท่ี เทศบาลตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์  จงัหวดัสพุรรณบุรี และเพ่ือแจกจ่ายเอกสารประชาสมัพนัธ์

โครงการให้กบัชาวชมุชนโดยรอบ 

 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลสระกระโจม และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 ชาวชมุชนในตําบลสระกระโจมกวา่ 250 คน 

 ชาวชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 

 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

 ทีมงานวิทยากรจาก บริษัท เนเจอร์ ไนน์ จํากดั 

 

  2. กาํหนดการประชุม 

  วนัองัคารท่ี 11 กนัยายน  2555 เวลา 10.30 – 12.00น. ณ เทศบาลตําบลสระกระโจม ชัน้ 2  

 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

(วตัถปุระสงค์ และรายละเอียดโครงการ) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน (ผลประโยชน์ของชมุชนท่ีจะได้รับคืนกลบั) 

 ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 
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  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 

 

 5. สรุปผลการประชุม 

  จากการจัดการประชุมเพ่ือแนะนําโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท สยาม 

โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1  จํากดัให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ฟังข้อมลูจากโครงการเป็นเบือ้งต้นนัน้  พบว่าผู้ เข้าร่วม

ประชมุเกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มากขึน้ และรับรู้ถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใน

ชมุชนหรือพืน้ท่ีของตน และเพ่ือเป็นการขยายการรับรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะมีการจดัการประชาคมในครัง้

ต่อไป ทางบริษัทได้แจกจ่ายเอกสารชีแ้จงและให้ความรู้เพ่ือส่งต่อถึงชาวบ้านในชุมชน  ตามแผน 

การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการ  

 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 กระบวนการทํางานของอินเวอร์เตอร์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิดสนามแม่เหล็กและ

เกิดรังสีหรือไม ่

 สนามแม่เหล็ก และรังสี แผ่คล่ืนสนามแม่เหล็กในรัศมีก่ีกิโลเมตร และสามารถ

ตรวจสอบได้หรือไม ่

 ในการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จํานวนแผงท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเทา่ไร 

 ในการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มีขนาดกําลงัไฟฟ้าเทา่ไร 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์เม่ือเกิดการชํารุด เสียหาย จะมีวิธีการจัดการอย่างไร และจะมี

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือไม ่

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะเกิดการระเบดิขึน้หรือไม ่

 จะเกิดสารพิษจากโรงไฟฟ้ากระจายเข้าสูร่่างกายของมนษุย์หรือไม ่

 แผน่กระจกท่ีใช้ในการตดิตัง้มีแสงสะท้อนเข้าสูด่วงตาหรือไม ่
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 7. การแสดงความคิดเหน็ 

 ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในการดําเนินการโครงการในพืน้ท่ี เน่ืองจากเล็งเห็นว่า

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เกิดความเสียหายจะเกิดผลกระทบ

ใดบ้าง ต่อชาวชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

สารพิษท่ีเกิดขึน้ และการจดัการเงินกองทนุเพ่ือการจดัทําแผน โดยจดัตัง้คณะกรรมการ

มาดแูลเงินกองทนุ  อีกทัง้นําประโยชน์มาสูส่งัคมทัง้ในเร่ืองภาษี และการจ้างแรงงานใน

ระหวา่งการก่อสร้าง 

 ในท่ีประชมุไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการดําเนินการดงักลา่ว 
 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

 อยากให้ทางโรงงานจัดระบบการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพ เช่นแสง

สะท้อนเข้าสู่สายตา ให้มีกระบวนการดดูซบัแสงและป้องกนัไม่ให้มีแสงสะท้อน และให้

ดําเนินการตดิตัง้หา่งจากชมุชน 

 ชาวชุมชนมีความกังวลใน เร่ืองท่ีตัง้การก่อสร้างอยู่ใกล้กับโรงเรียน มีบุตรหลานไป

ศกึษาอยู่ท่ีนัน้เป็นส่วนใหญ่ หากมีผลกระทบโดยตรงเกรงว่าบตุรหลานจะไม่มีท่ีศกึษา

เลา่เรียนกนั 

 ไมมี่ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เน่ืองจากชมุชนเข้าใจข้อมลูท่ี บริษัทได้นําเสนอวา่โครงการ 

ดงักล่าวแทบไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ท่ีเคยทําประชาคมและดําเนินการผลิต อยูใ่นอําเภอเดียวกนัคนละตําบลซึง่ 

ได้แสดงให้เห็นแล้ววา่ไมมี่ผลกระทบใดๆเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ  4.1  แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์แก่ ครู นักเรียน โรงเรียนโครงการวันที่ 11 กันยายน 2555 

 

ที่มา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์  จํากดั 
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 4.3.2 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมประชาชนหมู่ท่ี 3,4  

   กิจกรรมลงพืน้ท่ีจดัเวทีประชาคม เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือ 

ขอประชามติและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต์เอซี ในพืน้ท่ี เทศบาลตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 

  1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายกธวชั  สินไพบลูย์ผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสระกระโจม 

 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลสระกระโจม และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 ชาวชมุชนเทศบาลตําบลสระกระโจมและประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกใกล้เคียง 

กบัโครงการฯ 

 คณุสพุตัรา  สขุมา ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ยี 1  จํากดั 

 นายธนะสิทธ์ิ  ธนะไพศาลกีรต ิ  วิศวกรบริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ยี  1 จํากดั 

 ทีมงานจาก   บริษัท เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 
 

  2. กาํหนดการประชุม 

  วนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง (โรงงิว้ตลาดสระกระโจม )เทศบาล

ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสุพรรณบุรี  ระหว่างเวลา 9:30 น. ถึง 11:45 น.  โดยนายเล้ง 

ล้อมวงษ์ ประธานในการประชมุเป็นผู้กลา่วเปิดงาน 
 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 รายละเอียดโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวตัต์ 

 ผลประโยชน์คืนกลบัชมุชน  (กองทนุรอบโรงไฟฟ้า) 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยัโรงงาน 

 ข้อซกัถามข้อสงสยั สภาเทศบาลตําบลสระกระโจม 

 มตท่ีิประชมุสภาเทศบาลตําบลสระกระโจม ในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวตัต์ 
 

 4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
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 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 

 5. สรุปผลการประชุม 

 ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตมี่ข้อซกัถามใน 

ด้านการขดุร่องนํา้อยู่ในรัว้บริษัท  การปรับสภาพพืน้ท่ีของทางโรงงาน  ปัญหาเร่ืองระบบการระบายนํา้  รังสี

และคล่ืนแม่เหล็กท่ีส่งผลกระทบต่อชาวชุมชน และท่ีสําคญัด้านสาธารณูปโภค เช่น โรงเรียน ซึ่งทางผู้แทน

โครงการและวิทยากร ก็ได้ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจดัการในด้านตา่งๆ แก่ท่ีประชมุ ซึ่งท่ีประชมุก็

เข้าใจและยินดีในการจดัตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลงังานทดแทน ยงัเป็น

ประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ชุมชนทัง้ในด้านลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงาน ลดมลพิษ รักษา

สิ่งแวดล้อม  รวมถึงจะมีสว่นชว่ยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 
 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 โรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มีการใช้สารเคมีในการก่อสร้างหรือไม ่

 ถ้าโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์สง่ผลกระทบกบัชาวชมุชนทางบริษัทจะมี 

การดําเนินการแก้ไขอยา่งไร 

 ความร้อนจากแผงเซลล์จะสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือไม ่

 ทางโครงการจะมีการสร้างสระนํา้ในรัว้ของบริษัทหรือไมแ่ละกัน้เขตจากรัว้ประมาณ 

ก่ีเมตร 
 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล

และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ชีวิตของตนในชมุชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีตอ่คนในชมุชน เช่น การสร้างบอ่นํา้โรงงาน

จะทําการล้อมรัว้ตามแนวเขตท่ีดิน เป็นการเปิดประตใูห้ชาวชมุชนใช้นํา้ได้ในช่วงหน้าแล้ง การขอขยายพืน้ท่ี

ของบ่อนํา้ให้มีขนาดท่ีกว้างขึน้ หรือในทางท่ีโครงการอาจจะเอือ้อํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในชมุชน เช่น การขอใช้นํา้จากบอ่นํา้ของโครงการ อีกทัง้อยากให้ทําหนงัสือขึน้มาในเร่ือง

บอ่นํา้เพราะเกรงว่าเม่ือมีการโยกย้ายตําแหน่งแล้วจะทําให้เกิดปัญหาอีกในหลายด้านตามมา รวมทัง้เร่ือง

ของกองทุนเพ่ือนํามาพฒันาชุมชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและ

ชีแ้จงให้ชาวชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 
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 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือดําเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีเทศบาลตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ นัน้ พบว่า ชาวชมุชนทัง้

กลุม่ผู้ นําและชาวบ้านให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่า โรงงานไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ควรสร้างทอ่ระบายนํา้ท่ีระบายนํา้ดีๆ เพ่ือไม่ให้เกิดนํา้ท่วม เน่ืองจากฝนตกมากทางด้าน

ทิศตะวนัตกของโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานใน

ชมุชน 
 

 จากการจดัการประชมุประชาคมในวนัท่ี 14 ตลุาคม 2555 ทางโครงการได้รับหนงัสือตอบจาก

สํานกังานเทศบาลตําบลสระกระโจม  ตามเลขท่ีหนงัสือ สพ. ๕๓๓๗๑ /๘๕๖ วนัท่ี ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕   

แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการจดัทําประชาคมชีแ้จงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นตอ่

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์   โดยทางสํานกังาน เห็นชอบให้ดําเนินโครงการดงักล่าวได้ และให้

บริษัทจดัทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้างตอ่ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.2  แสดงการกล่าวเปิดการประชุมและการชีแ้จงรายละเอียดของโครงการ 
 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์  จํากดั 
 
 4.3.3 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมประชาชนหมู่ท่ี 2 เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจาก

ชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการฯ 

  กิจกรรมลงพืน้ท่ีจัดเวทีประชาคม  สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือขอประชามติและรับฟังความ

คิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต  

8 เมกะวตัต์เอซี ในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 2  เทศบาลตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์  จงัหวงัสพุรรณบรีุ พร้อมชีแ้จง

เพิ่มเตมิจากเวทีประชาคม เร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารการจกัการนํา้ 
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  1. กลุ่มเป้าหมาย  

 นายมนสั จนัทวงษ์  ผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตําบลสระกระโจม 

 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลสระกระโจม และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 นายธนะสิทธ์ิ  ธนะไพศาลกีรต ิวิศวกรรมก่อสร้าง  

 บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

 ดร. จิรัสกวินทร์  รักษ์วิเชียร ผู้ ร่วมตอบคําถามในการประชมุ 

 ทีมงานจาก เนเจอร์ ไนน์  จํากดั 
 

  2. กาํหนดการประชุม 

วนัท่ี 14 ตลุาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ท่ี 2 บ้านหวัหน้า เทศบาลตําบล

สระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 

 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 
 

 4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 

5. สรุปผลการประชุม 

ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตมี่ข้อซกัถามใน

ด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน  การสร้างท่อระบายนํา้ วิธีการจดัการด้านความร้อนของโรงงานไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งทางผู้แทนโครงการและวิทยากร ก็ได้ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจดัการใน

ด้านต่างๆ แก่ท่ีประชุม ซึ่งท่ีประชมุก็เข้าใจและยินดีในการจดัตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้

การผลิตและใช้พลงังานทดแทนยงัเป็นประโยชน์ตอ่ภาพรวมของประเทศ 
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 6. ประเดน็ซักถาม 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มีการใช้สารเคมีในการดําเนินการหรือไม ่

 หากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลกระทบกับโรงงานแสงอาทิตย์ทางบริษัทจะมี

วิธีการดําเนินการแก้ไขอยา่งไร 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะสง่ผลกระทบด้านความร้อนหรือไม ่

 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

   ทางชุมชนเสนอให้มีแนวทางการสร้างท่อระบายนํา้ของโครงการเพ่ือป้องกันนํา้ท่วมในพืน้ท่ี 

หมู่ท่ี 3,4 โดยให้มีการส่งนํา้ไปท่ีหมู่ท่ี 2 จะนํานํา้ไปใช้เพ่ือการเกษตร  ทัง้นีโ้ครงการอาจจะเอือ้อํานวย

ประโยชน์ตอ่การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในชมุชน เช่น การขอใช้นํา้จากบอ่นํา้ของโครงการ เพ่ือใช้

ในการเกษตรกรรม 

 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

   การสร้างท่อระบายนํา้ทางด้านตะวนัตกของโครงการให้มีการระบายนํา้ไปทางใต้ของโครงการ

และทางระบายนํา้ลอดใต้ Plant เพ่ือระบายนํา้ไปทางทิศตะวนัออกของโครงการ เพ่ือป้องกนัปัญหานํา้ท่วม

ทางด้านตะวันตกของโครงการ และลดการขาดแคลนนํา้ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ และเร่ือง 

การสร้างบ่อนํา้โรงงานจะทําการล้อมรัว้ตามแนวเขตทีดิน แต่จะมีการเปิดประตใูห้ชาวชุมชนให้นํา้ได้ใน

หน้าแล้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.3 แสดงกิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมประชาชนหมู่ท่ี 2 วันท่ี14 ตุลาคม 2555 

 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 
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 4.3.4 กิจกรรมการการเปิดเวทีขอมติอนุญาต  ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด  

8 เมกะวัตต์เอซี 

   กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนุญาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

จากชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะ

วตัต์เอซี โดนมีการนําเสนอรายละเอียดโครงการเบือ้งต้นแก่ สภาสมาชิกเทศบาลตําบลสระกระโจม อําเภอ

ดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 2,3 และ 4  เทศบาลตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์  จงัหวดั

สพุรรณบรีุ  
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายธวชั  สินไพบลูย์ผล  นายกเทศมนตรีตําบลสระกระโจม 

 นายประดษิฐ์  ป่ินทะศริิ และ นายมงคล  จิวไว้วรณ์   

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลสระกระโจม   

 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลสระกระโจม และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 ชาวชมุชนเทศบาลสระกระโจมและประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกใกล้เคียง 

กบัโครงการฯ 

 คณุสพุตัรา  สขุมา ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ยี  จํากดั 

 นายธนะสิทธ์ิ  ธนะไพศาลกีรต ิ  วิศวกรบริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ยี  จํากดั 

 ทีมงานจาก   บริษัท เนเจอร์  ไนน์ 

 

 2. กาํหนดการประชุม 

   วนัพฤหสับดีท่ี 25 ตลุาคม  2555 เวลา 9.30 น.- 12.00 น . ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบล

สระกระโจม  ชัน้ 2 

 

3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 

 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 
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 4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 

 

 5. สรุปผลการประชุม 

  ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแต่มีข้อซักถาม 

ในด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน การจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุพฒันาไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ผลกระทบ

ตา่งๆทัง้ตอ่สิ่งแวดล้อม และด้านสงัคม ความปลอดภยัตอ่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ และคณุภาพชีวิต 

 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 ทางบริษัทมีนโยบายในการสร้างสระนํา้ล้อมรอบโครงการหรือไม ่

 ในการสร้างสระนํา้เราจะมีการกัน้เขตจากรัว้ประมาณก่ีเมตร 

 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล

และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ชีวิตของตนในชุมชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีต่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองระบบ 

การจดัการนํา้ซึง่ผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและชีแ้จงให้ชาวชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 

 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  เม่ือมีการเปิดดําเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เวลาเคร่ืองเดินจะมีเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การวดัรังสีอนัตรายรังสีแกรมมา  ทางบริษัทจะมีวิธีการตรวจสอบคล่ืนรังสีเม่ือพบรังสีจะมีการเตือนจึงไม่เป็น

อนัตรายและพบวา่ ชาวชมุชนทัง้กลุม่ผู้ นําและชาวชมุชนให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ในพืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก  ซึ่งก็เป็นเง่ือนไขสําคญัของบริษัทในการท่ีจะทําให้

โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ือง

ยาวนานในชมุชน 
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ภาพ 4.4 แสดงกิจกรรมการการเปิดเวทขีอมติอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ วันที่  25 ตุลาคม2555 

 

ที่มา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 

 

4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 

 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพกัอาศยัใน ตําบล

สระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 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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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการสัมภาษณ์ของประชากรในพืน้ท่ีศึกษาเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ลักษณะ ร้อยละ 

เพศ 

           หญิง  

           ชาย 

 

63.75 

36.25 

อายุ 

18-25 ปี  

26-35 ปี 

36-50  ปี  

            มากกวา่ 50 ปี 

 

1.25 

10.00 

42.50 

46.25 

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 

 

17.50 

81.25 

1.25 

0.00 

0.00 

0.00 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

น้อยกวา่ 5 ปี  

5-10 ปี 

10-15  ปี     

15-20 ปี 

20-25 ปี    

25-30 ปี 

มากกวา่ 30 ปี 

 

0.00 

0.00 

2.50 

1.25 

2.50 

7.50 

85.00 
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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 ุ

 

8.75 

6.25 

0.00 

5.00 

0.00 

28.75 

8.75 

0.00 

41.25 

1.25 

0.00 

0.00 

 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านกาํลังเผชิญในปัจจุบัน  

ขาดแคลนนํา้เพ่ือการเกษตร  

เคร่ืองจกัรกลมีจํากดั   

ท่ีทํากินมีน้อย    

ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  

การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 

   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 

   การตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา 

   ได้รับข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ

 

 

 

30.00 

3.75 

1.25 

2.50 

62.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  

 

ลักษณะ ร้อยละ 

 

ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีกาํลังเผชิญในปัจจุบัน 

คลาดแคลนนํา้ด่ืม นํา้ใช้   

นํา้ด่ืม นํา้ใช้ คณุภาพไมดี่  

โรงเรียนไมเ่พียงพอ   

สถานีอนามยัไมเ่พียงพอ   

เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก  

คนวา่งงาน/ตกงาน 

โจรผู้ ร้ายความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยาเสพตดิ 

นํา้ทว่ม 

แผน่ดนิไหว 

 

 

 

92.50 

7.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านกาํจัดขยะอย่างไร   

 เผา     

ฝัง 

 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 

 

 

 

22.50 

0.00 

77.50 

0.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  

 

ลักษณะ ร้อยละ 

 

ปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของท่านด้วยวิธีใด 

หอกระจายเสียงประจําหมูบ้่าน  

เพ่ือนบ้าน    

ผู้ นํา/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.  

วิทยชุมุชน    

ท่ีอา่นหนงัสือประจําหมูบ้่าน 

ท่ีตดิประกาศประจําหมูบ้่าน 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

 

 

98.75 

0.00 

0.00 

2.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ  

ไมเ่คยทราบมาก่อน   

 ทราบจากการประชาสมัพนัธ์ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ  

ทราบจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ทราบจากกํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน  

ทราบจากญาต-ิพ่ีน้อง   

ทราบจากเพ่ือนบ้าน  

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

 

98.75 

1.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงร้อยละ 63.75 ผู้ชายร้อยละ 36.25  ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.25 

มีมากกว่า 50  ปี  อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 

บาท ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบส่วนใหญ่ในเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน  ปัญหาสงัคม/คณุภาพชีวิตท่ีพบในเร่ือง

คลาดแคลนนํา้ด่ืม นํา้ใช้ การกําจดัขยะในชมุชนร้อยละ 77.50 โดยมีรถจดัเก็บของอบต.การทราบข้อมูล

ข่าวสารของชุมชนโดยหอกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน ชาวชุมชนไม่เคยทราบข่าวสารโครงการโรงงาน

พลงังานแสงอาทิตย์ มาก่อนเลย 
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 ชาวชมุชนสว่นใหญ่เข้ามามีสว่นร่วมในระยะตา่งๆ ของโครงการ ทัง้ในระยะศกึษาโครงการฯ ในระยะ

ก่อสร้าง และในระยะดําเนินการจะเข้ามารับฟังข้อมลูเพียงอยา่งเดียว 

 ทางด้านความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในพืน้ท่ี

พบวา่ชาวชมุชนคาดวา่จะรับผลประโยชน์ในทางท่ีจะมีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง ไมเ่กิดปัญหาไฟตก ไฟดบั และ

การมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ จะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งทําให้มีรายได้มากขึน้ด้วย  อย่างไรก็ตามเม่ือ

ถามถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดจากโครงการ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่เห็นถึงผลกระทบในทางบวกท่ีโครงการจะมี

ต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าผลกระทบทางลบอย่างเห็นได้ชัด แต่ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

พบว่าชาวชุมชนเห็นถึงผลกระทบทางบวกและทางลบในระดบัท่ีไม่ตา่งกนัมากนกั  สอดคล้องกับข้อคําถาม

และคําตอบท่ีวา่ชมุชนมีความสนใจในโครงการ ฯ ท่ีจะเข้ามานีห้รือไม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจเพราะ

เห็นว่าจะเป็นการเพิ่มงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน แต่เหตท่ีุชาวชุมชนบางส่วนไม่สนใจเป็นเพราะความ

กังวลถึงผลกระทบด้านลบท่ีจะมีต่อสิ่งแวดล้อม  เม่ือถามถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของชาวชนุชนต่อ

โครงการ พบว่า ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในโครงการในแง่ท่ีมีส่วนช่วยเผยแพร่ข้อมูล

โครงการต่อคนในชุมชน รวมทัง้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงการทัง้ในระยะศกึษาโครงการ ระยะการ

ก่อสร้าง และระยะดําเนินการ อย่างไรก็ตามชาวชมุชนยงัเห็นว่าอาจจะมีปัญหาและอปุสรรคในพืน้ท่ีท่ีอาจมี 

ผลตอ่การพฒันาโครงการในอนาคตซึ่งเป็นผลจากการท่ีโครงการอาจจะทําลายหรือมีผลเสียตอ่สิ่งแวดล้อม 

ดงันัน้ ประเดน็สิ่งแวดล้อมนีจ้งึเป็นสิ่งท่ีโครงการควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 

 4.4.2 ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 
   

  1. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 

 จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวชุมชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม และผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินของคนในชุมชน

พบวา่ ประเดน็ท่ีชมุชนเห็นวา่โครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้มากคือ ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาด้านยา

เสพติด  โจรผู้ ร้าย ซึ่งจะส่งผลตอ่มาถึงสุขภาพของคนในชุมชนด้วย สอดคล้องกับผลการสํารวจในประเด็น

ท่ีว่าโครงการนีเ้ก่ียวข้องกบัการใช้ การเก็บ การขนส่ง หรือการปล่อยของเสียท่ีเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ และ

อาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดงันัน้ ในกรณีนี ้ทางบริษัท ฯ และโรงไฟฟ้าต้องชีแ้จงและทําความเข้าใจ

กบัชุมชนโดยให้ข้อมูลถึงหลกัการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีเป็นพลงังานสะอาด และแนวคิดการ

ดําเนินการของบริษัทซึ่งจะช่วยลดความกังวลของชุมชนได้  นอกจากนีย้งัมีผลกระทบทางด้านเสียง การ

สัน่สะเทือน ท่ีเป็นประเด็นความกังวลของชุมชน โดยบริษัทควรทําความเข้าใจกับชุมชนถึงการทํางานของ

โรงไฟฟ้าว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นท่ีว่า นอกจากจะมีในช่วงของการก่อสร้างซึ่งควบคมุโดยกฎหมายอยู่

แล้ว 
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 2. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสงัคม พบว่า ประเด็นหลกัท่ีประชาชนให้ความสําคญัคือ ปัญหา

การเกิดนํา้ทว่ม ชอ่งทางในการระบายนํา้ไมท่นั   ปัญหาด้านความร้อน อณุหภูมิสงูขึน้  เส้นทางการคมนาคม

ไม่สะดวกในระหว่างการก่อสร้าง ท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นผลจากการดําเนินการของโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ แม้วา่ ประชาชนสว่นใหญ่จะเห็นพ้องกนัวา่ในบริเวณชมุชนไม่มีพืน้ท่ีป่าสงวน หรือเป็นท่ี

อยู่อาศยัของสตัว์สงวน แต่ปัญหาท่ีชมุชนกังวลคือ  การเกิดผลกระทบในอนาคต เช่นพืชการเกษตร สขุภาพ 

เป็นต้น และอณุหภมูิท่ีอาจเพิ่มมากขึน้ในอนาคต  

 สําหรับสิ่งแวดล้อมทางด้านสงัคม ชาวชมุชนท่ีได้สอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการไม่น่าจะมี

ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน หรือสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน  และไม่น่าจะมีผลต่อ

ทศันียภาพหรือความสวยงามของพืน้ท่ีโดยรอบ  นอกจากนีช้าวชมุชนเกือบทัง้หมดยงัเห็นว่าพืน้ท่ีตัง้โครงการ

ยังไม่อยู่ในเขตท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ดินถล่ม หรือแผ่นดินไหว ซึ่งถือเป็นผลดีทัง้ต่อ

โครงการและชมุชน 
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ตารางท่ี  4.2  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 

 ผลกระทบ 

ด้านสาธารณปูโภค 

(บคุคล ชมุชน) 

 

 

 

 

 การขยายบอ่นํา้ให้ใหญ่ขึน้  และการปรับสภาพร่องนํา้ เพ่ือป้องกนัปัญหานํา้ทว่ม  

ในระยะยาว 

 

 โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นีจ้ึงไม่มีการปล่อยก๊าซใดๆ ออกมาจากกระบวนการ

ผลิต ทําให้ไมมี่ผลกระทบตอ่อากาศ แตอ่าจมีฝุ่ นบ้างเล็กน้อยท่ีเกิดขึน้ในชว่งท่ีมี 

การก่อสร้าง 

 

 ความกงัวลของบคุคลในชมุชน คือ สภาพพืน้ท่ีก่อสร้างอยูใ่กล้กบัโรงเรียน เกรงวา่จะ 

มีผลกระทบด้านการศกึษาเป็นสว่นใหญ่ บตุรหลานจะไมมี่ท่ีเรียน 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

 

 การจัดโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมีส่วนช่วยในการสร้างความมัน่คง

ด้านพลังงานของประเทศ เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตย์มีจํานวนมาก สามารถ

ผลิตไฟฟ้าโดยไมต้่องมีการเผาไหม้ อีกทัง้ประเทศไทยยงัอยูใ่นแนวเส้นศนูย์สตูร 

ท่ีมีความเข้มของแสงสงู 

 

 มีการจดัตัง้กองทนุพฒันาไฟฟ้า สนบัสนนุให้มีการบริการไฟฟ้าไปยงัท้องถ่ินตา่งๆ

อยา่งทัว่ถึง เพ่ือกระจายความเจริญไปสูท้่องถ่ิน และพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน  

เพ่ือสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน  

 

 

 มีแหล่งพลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้จากท่ีเคยมีอุปสรรคต่อการใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟตก 

ไฟดบั เป็นต้น เม่ือมีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะไม่ทําให้เกิดปัญหาดงักล่าว

เกิดขึน้   

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียม 

ความพร้อมในการนําเสนอ 

โครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียม 

ความพร้อมในการนําเสนอ 

โครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.3  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมประชาชนหมู่ท่ี  3,4 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ 

ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมประชาชนหมู่ที่  3,4 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 แสง 

 

 

 รังสี สนามแมเ่หล็ก 

 

 

 

 

 ทางบริษัทจะต้องมีการปรับพืน้ท่ี แต่จะมีการควบคุมไม่ให้มีผลกระทบกับทาง

ระบายนํา้สาธารณะอยา่งแนน่อน จะทําให้ดีขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย 

 ท่ีดินโดยรอบชาวชมุชนต้องไถนา เก็บเก่ียว ถ้าเกิดมีฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้ของ

ฟางข้าวจะทําให้ไปจบักบักระจกของแผน่เซลล์แสงอาทิตย์ 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเสมือนแผ่นกระจกทั่ว ๆไป คือ ถ้าแสงส่องมากระทบ

โดยตรงกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทําหน้าท่ีรับแสงไว้แล้วนําไปแปลงกระแสเป็น

ไฟฟ้า ดงันัน้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จงึไมมี่คณุสมบตัใินการดดูแสงแดดไว้ได้ทัง้หมด 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะดูดซับเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เท่านัน้ รับรังสีจาก

แสงอาทิตย์เข้าไปแปลงพลังงานอิเล็กตรอน จะปล่อยรังสีท่ีไม่เป็นอันตรายต่อคน

เหมือนกับพลงังานนิวเคลียร์ ไม่มีแหล่งกําเนิดพลังงาน ไม่จําเป็นต้องสวมชุดสูท

กมัมนัตภาพรังสี 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี 4.3 ( ต่อ ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ 

ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมประชาชนหมู่ที่  3,4 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

 ช่วยเพิ่มความมั่นคงในด้านพลงังานไฟฟ้าช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจ ในการขยาย

ฐานธุรกิจอตุสาหกรรมและการดํารงชีวิตของคน 

 

 

 

 เป็นการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน   อนรัุกษ์และ

ฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมในชมุชน  

 

 

 

 สง่เสริมด้านสขุภาพและสขุภาวะของคนในชมุชน   ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  พฒันา

ด้านการศกึษา  การเรียนรู้ ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี 

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.4  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 

 ผลกระทบด้านผลผลิต 

การเกษตร 
 

 

 

 

 

 เม่ือมีการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจะไม่มีผลทําให้อากาศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  

เพราะผลจากการวิจยั ด้านความร้อนจะมีความร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ

จะไมมี่ผลเลย 

 ทางบริษัทจะต้องมีการปรับพืน้ท่ี แต่ควบคุมไม่ให้มีผลกระทบกับทางระบายนํา้

สาธารณะอยา่งแนน่อน จะทําให้ดีขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย 

 

 การจดัตัง้โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ไม่มีการส่งกระทบใดในการปลูกพืช

ผลผลติทางการเกษตร  ไมมี่การเปิดแสงไฟฟ้าให้ท่ีสว่างมากจนทําให้เกิดผลกระทบ

กบัรวงข้าว  จะเปิดเฉพาะตามทางเดนิเพ่ือให้รู้ตําแหนง่ของจดุท่ีตัง้โครงการเทา่นัน้ 
 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.4 ( ต่อ ) 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 

 ทําให้ประเทศไทยเป็นต้นกําเนิดของพลงังานไฟฟ้า มีความเสถียรพร้อมมาก 

ในการนําไปใช้พลงังาน 

 

 

 มีกองทุนเข้ามาบริหารจดัการพลงังานในจงัหวดัของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือทํา

แผนการใช้งบประมาณในจงัหวดั 

 

 

 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  เป็นพลงังานสะอาด ไมมี่การเผาไหม้ ไมมี่มลพิษ  

ไมมี่เสียง  ไมมี่กลิ่น  ไมมี่สารกมัมนัตภาพรังสี 

 

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมลูและเตรียม 

ความพร้อมในการนําเสนอ 

โครงการตา่งๆ 
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ตารางที่  4.5  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคดิเปิดเวทกีารขอมตอินุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการเปิดเวท ี

การขอมติอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 รังสี สนามแมเ่หล็ก 

 

 
 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 
 

 

 

 

 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะดูดซับเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เท่านัน้ รับรังสีจาก

แสงอาทิตย์เข้าไปแปลงพลงังานอิเล็กทรอนเท่านัน้ จะปล่อยรังสีท่ีไม่เป็นอนัตรายตอ่

คนจะไม่ใช้พลงังานนิวเคลียร์ ไม่มีแหล่งกําเนิดพลังงาน ไม่จําเป็นต้องสวมชุดสูท

กมัมนัตภาพรังสี 

 มลภาวะจากการเผาไหม้ของไร่อ้อย การทําลายทิง้ของซังอ้อยท่ีแห้งแล้วจะมี

ผลกระทบมาสูแ่ผงเซลล์แสงอาทิตย์  เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของบคุคลในชมุชน 
 

 ทางบริษัทจะต้องมีการปรับพืน้ท่ีดินอยู่แล้ว แต่จะไม่มีผลกระทบกับทางร่องนํา้

สาธารณะอย่างแน่นอนแต่จะขยายร่องนํา้ให้ใหญ่ขึน้เพ่ือเพิ่มการไหลของนํา้ให้มาก

ขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย 
 

 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.5  (ต่อ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการเปิดเวท ี

การขอมติอนุญาตให้ก่อสร้างธรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

 
 

 เป็นการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน อนรัุกษ์และฟืน้ฟู

สิ่งแวดล้อมในชมุชน  

 

 

 

 มีสว่นชว่ยสร้างความเจริญเข้ามาสู่ท้องถ่ิน และยงัเป็นการเพิ่มความมัน่คงของระบบ

พลงัไฟฟ้าทัง่ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 

 

 

 มีการพฒันาด้านต่างๆ  เช่น ด้านสาธารณูปโภค เส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกขึน้  

โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษามากขึน้  เส้นทางในการระบายนํา้ไหลได้ดีไม่

ก่อให้เกิด นํา้ทว่ม   

 
 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการ

ตา่งๆ 

 


