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บทที่ 4 

การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

4.1 บทนํา 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการตอบสนองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการต่ืนตวัของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทท่ีสําคญัใน 

การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและผู้ ดําเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คําแนะนํา 

คําปรึกษากบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

 สําหรับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ในการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ตําบลหนองหญ้าไซ 

อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวังสุพรรณบุรี มีประเด็นท่ีสําคัญกับชุมชนท้องถ่ิน คือ ความวิตกกังวลเร่ือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 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 

  หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางสงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  
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 1. ผู้ ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชมุชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

และผู้ มีสว่นได้เสียกบัการก่อสร้างและดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 2. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 3. หนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 4. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  

 

4.2.3 เทคนิควิธีการ 

  การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ตอนการศกึษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสงัคม ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางสงัคม ด้วยการรับฟังความคดิเห็น การถาม-ตอบ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

  1. การประชาสัมพันธ์และแนะนําโครงการเบือ้งต้นการสร้างความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ และ 

การจัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

ท่ีตําบลหนองหญ้าไซ ของบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากดั 

  2. กิจกรรมการการจดัเวทีประชาคมเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากแกนนํา หน่วยราชการ และ

ชุมชนบ้านบัลลังก์ ในพืน้ท่ีรายรอบโครงการฯ  ในการแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้-ส่วนเสียจาก 

การดําเนินโครงการ ฯ ของบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากดั 

  3. กิจกรรมการจดัเวทีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าไซ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าไซ เพ่ือขอนุมัติในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์เอซี และการแสดงการมีสว่นร่วมของผู้ นํา เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่

ชมุชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสียจากการดําเนินโครงการฯ ของ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากดั 
 

4.3 ผลการดาํเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 4.3.1 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะนําโครงการเบือ้งต้น และการจัด

ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าพบผู้ นําชมุชนและ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล

หนองหญ้าไซ เพ่ือเป็นการแนะนําตวัและแนะนําโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีจะสร้างขึน้ท่ี 

ตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี และเพ่ือแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการให้กับชาวชุมชนโดยรอบการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัประชาชนเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยงั

ขาดองค์ความรู้เก่ียวกบัท่ีมาของการผลิตและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
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1.  กลุ่มเป้าหมาย 

 กิจกรรมให้ความรู้กบักลุม่แกนนํา ทีมผู้ใหญ่บ้านบลัลงัก์ และชมุชนบ้านบลัลงัก์ 

 นายสวุรรณ  จีนก๊ก หมูท่ี่ 1 บ้านบลัลงัก์ 

 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลหนองหญ้าไซ 

 ประชาชนผู้สนใจกวา่ 50 คน 

 ผู้แทนโครงการจากบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากดั 

 ทีมงานวิทยากรจาก บริษัท เนเจอร์ ไนน์ จํากดั 

 

  2. กาํหนดการประชุม 

  วนัพธุท่ี 8 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30–12.00น. 

 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากดั 

(วตัถปุระสงค์ และรายละเอียดโครงการ) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน (ผลประโยชน์ของชมุชนท่ีจะได้รับคืนกลบั) 

 ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 

  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน  

แสงอาทิตย์ 
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 5. สรุปผลการประชุม 
 

  จากการจัดการประชุมเพ่ือแนะนําโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท สยาม  

โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากัด แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ฟังข้อมลูจากโครงการเป็นเบือ้งต้นนัน้  พบว่าผู้ เข้าร่วม

ประชมุเกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มากขึน้ และรับรู้ถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใน

ชมุชนหรือพืน้ท่ีของตน และเพ่ือเป็นการขยายการรับรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะมีการจดัการประชาคมในครัง้

ตอ่ไป ทางบริษัทได้แจกจ่ายเอกสารชีแ้จงและให้ความรู้เพ่ือส่งตอ่ถึงชาวชุมชน ตามแผนการประชาสมัพนัธ์

และให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการ  

 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 พืน้ท่ีเป็นนาเช่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ขายท่ีให้กับบริษัท โดยไม่มีการแจ้งก่อน

ล่วงหน้า  และเม่ือทางบริษัทซือ้ไปแล้ว ผู้ เช่าท่ีทํากินจึงไม่มีท่ีทํากิน ดงันัน้ ทางบริษัท มีแนวทางใด 

ท่ีจะชว่ยได้บ้าง 

 ทางบริษัทจะถมท่ีดนิหรือไม ่ถ้าถมท่ีดนิจะถมร่องนํา้หรือไม ่

 หากตัง้โรงงานแล้ว ชาวชมุชนจะมีโอกาสได้เข้าทํางานบ้างหรือไม ่

 หากตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว อากาศจะร้อนขึน้กวา่เดมิหรือไม ่
 

7. การแสดงความคิดเหน็ 

 ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในการดําเนินการโครงการในพืน้ท่ี เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเป็น

โครงการท่ีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทัง้นําประโยชน์มาสู่สงัคมทัง้ในเร่ืองภาษี และ

การจ้างแรงงานในระหวา่งการก่อสร้าง 

 การเสียผลประโยชน์จากพืน้ท่ีทํามาหากิน และท่ีอยู่อาศยัของคนในหมู่บ้าน รวมถึง

ระบบสาธารณปูโภคในชมุชน และเส้นทางของร่องนํา้สาธารณะ 

 ในท่ีประชมุไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการดําเนินการดงักลา่ว 
 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

 พืน้ท่ีบริเวณท่ีสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นีมี้สภาพทัว่ไปเป็นลกัษณะเป็นท่ี

ลุ่มและในฤดูนํา้หลาก นํา้ทุ่งก็จะไหลผ่านช่องทางนํา้ไหลท่ีอยู่ด้านโครงการและ

ด้านหลงัโครงการ 

 เม่ือมีการจดัตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วสภาพอากาศจะมีอณุหภมูิร้อนขึน้ 
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ภาพ  4.1  แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการวันที่ 8 สิงหาคม 2555 

 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์  จํากดั 

 

 4.3.2 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบ

โครงการฯ 

   กิจกรรมลงพืน้ท่ีจดัเวทีประชาคม เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือ 

ขอประชามตแิละรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะจากชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์เอซี ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านบลัลงัก์  ตําบลหนองหญ้าไซ

อําเภอหนองหญ้าไซ  จงัหวงัสพุรรณบรีุ  

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายเอกชยั สมชอบ นายกองค์การบริหารสว่นตําบลหนองหญ้าไซ 

 นายสวุรรณ  จีนก๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 บ้านบลัลงัก์  

 นายเพทยั  แตงโสภา ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8 ตําบลหนองหญ้าไซ 

 ชาวชมุชนตําบลหนองหญ้าไซกวา่ 120 คน 

 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากดั 

 ทีมงานจากบริษัท เนเจอร์ ไนน์  จํากดั 

 ดร. จิรัสกวินทร์  รักษ์วิเชียร ผู้ ร่วมตอบคําถามในการประชมุ 
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 2. กาํหนดการประชุม 

 วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศนูย์เก็บข้อมูล หมู่ท่ี 1 บ้านบลัลงัก์ ตําบลหนองหญ้าไซ 

อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างเวลา 9:30 น. ถึง 12:15 น. โดยนายสุวรรณ จีนก๊ก 

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 บ้านบลัลงัก์  ประธานในการประชมุเป็นผู้กลา่วเปิดงาน 

 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 

 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 

  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 

 

 5. สรุปผลการประชุม 

 ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตมี่ข้อซกัถามใน

ด้านผลผลิตทางการเกษตรในช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียว การปรับพืน้ท่ีการถมท่ีดินในบริเวณทางร่องนํา้สาธารณะ 

การใช้เส้นทางในการคมนาคมเพ่ือการสญัจร และทํากิน  ด้านการขายท่ีทางของเจ้าของท่ีท่ีชาวเกษตรกรได้

เชา่พืน้ท่ีทํากิน  ด้านผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึน้เม่ือติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เสร็จสิน้ และ

การล้อมรัว้เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากสตัว์เลีย้งเข้าไปกระแทกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งทางผู้แทนโครงการและ

วิทยากร ก็ได้ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจดัการในด้านตา่งๆ แก่ท่ีประชุม ซึ่งท่ีประชุมก็เข้าใจและ

ยินดีในการจดัตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลงังานทดแทนยงัเป็นประโยชน์

ต่อภาพรวมของประเทศ ชุมชนทัง้ในด้านลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงาน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม  

การสง่ผลกระทบตอ่ทางนํา้ไหลผา่น รวมถึงจะมีสว่นชว่ยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 
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  6. ประเดน็ซักถาม 

 เกษตรกรท่ีทํานาอยู่ในแปลงพืน้ท่ี ซึ่งขณะนีข้้าวกําลงัอยู่ในช่วงท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิต 

ทางบริษัทจะยินดีให้ชาวนาเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนได้หรือไม ่

 เม่ือมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แล้วมีเงินกองทนุรอบโรงไฟฟ้า 

หมูบ้่านหรือไม ่และหมูบ้่านท่ีอยูใ่กล้เคียงมีสิทธ์ิใช้เงินกองทนุหรือไม ่ 

 เม่ือทางบริษัทดําเนินการปรับพืน้ท่ี และถมท่ีดนิ จะถมร่องนํา้สาธารณะหรือไม ่ 

เพราะถ้าถมท่ีชาวนาท่ีทํานาอยูต่ดิกบัพืน้ท่ีโครงการจะต้องได้รับความเดือดร้อน 

 เม่ือบริษัทมาตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใกล้กบัแปลงนาแล้วข้าวจะมีปัญหาตอ่ 

การเจริญเตบิโตหรือไม ่

 เม่ือตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว อากาศจะร้อนมากขึน้กวา่เดมิหรือไม ่

 เม่ือตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว จะดงึแสงแดดไปหมดหรือไม ่

 พืน้ท่ีก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ สภาพทัว่ไปเป็นลกัษณะท่ีลุ่ม และใน

ฤดูนํา้หลาก นํา้ทุ่งจะต้องไหลผ่าน หากทางบริษัทถมท่ีดินพืน้ท่ีบริเวณนีแ้ล้วนํา้ต้อง

ท่วมแปลงนาขึน้ไปอีกหลายแปลง ทางบริษัทจะมีแนวทางวิธีใดท่ีจะแก้ไขไม่ให้เกิด

ปัญหาในเร่ืองนี ้

 ทางบริษัทจะมีการล้อมรัว้เพ่ือป้องกันอนัตรายจากสตัว์เลีย้งเข้ามากระแทกแผงเซลล์

แสงอาทิตย์หรือไม ่

 ในช่วงเวลาการก่อสร้าง รถยนต์ ยานพาหนะก็มีมาก ทางบริษัทคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของผู้ ท่ีใช้รถใช้ถนน และมีความจําเป็นต้องใช้เส้นทางนีห้รือไม ่

 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

  ชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูลและ

รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิต

ของตนในชมุชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีตอ่คนในชมุชน เช่น ปัญหาเร่ืองแสง ความร้อน 

นํา้ หรือเร่ืองการถมท่ีดินท่ีอาจจะไหลลงมาสู่ท่ีนา  หรือในทางท่ีโครงการอาจจะเอือ้ประโยชน์ตอ่การดําเนิน

ชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชน เช่น การขอใช้นํา้จากบ่อนํา้ของโครงการ รวมทัง้เร่ืองของกองทุนเพ่ือ

นํามาพฒันาชมุชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและชีแ้จงให้ชาวชมุชน

ฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 
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 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือดําเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบุรี นัน้ พบว่า ทัง้กลุ่มผู้ นําและ

ประชาชนให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีความปลอดภยัตอ่คนใน

ชมุชน  ไมมี่ผลกระทบด้านเส้นทางการคมนาคม ด้านสภาพภมูิอากาศอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิหรืออาจเพิ่มขึน้เพียง

เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก อีกทัง้ยงัไม่มีผลกระทบกับเส้นทางนํา้ไหลผ่าน แต่เน่ืองจากมี 

การถมท่ีดิน ดงันัน้ ทางบริษัท ต้องมีการควบคมุและเฝ้าระวังในการถมท่ีเพ่ือไม่ให้ขวางทางนํา้ และเม่ือ 

มีการดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 

 

 จากการจดัการประชมุประชาคมในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 แล้วนัน้ ทางโครงการได้รับหนงัสือตอบ

จากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าไซ  ตามเลขท่ีหนงัสือ สพ. ๗๖๘๐๑/๖๗๖  ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2555 เ ร่ือง แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการจัดทําประชาคมชีแ้จงรายละเอียดโครงการและรับฟัง 

ความคิดเห็นต่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบล เห็นชอบให้

ดําเนินโครงการดงักลา่วได้ และให้บริษัทจดัทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้าง 

ตอ่ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  4.2  แสดงบรรยากาศภายในการประชุมชีแ้จง วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 
 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์ ไนน์  จํากดั 
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ภาพ  4.3  แสดงการลงมตใินท่ีประชุม 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์  จํากดั 

 

 4.3.3 กิจกรรมการการเปิดเวทีขอมตอินุญาต ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 

เมกะวัตต์เอซี 

กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนญุาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จาก

ชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์

เอซี โดนมีการนําเสนอรายละเอียดโครงการเบือ้งต้นแก่ สภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าไซ  

อําเภอหนองหญ้าไซ   จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายเอกชยั  สมชอบ  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลหนองหญ้าไซ 

 นายชบั  ศรีเงินงาน  และนายประสิทธ์ิ  วนัทอง  

รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบลหนองหญ้าไซ 

 นายเสนาะ  จีนก๊ก  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 1 

 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าไซ และตวัแทนหน่วยงานราชการใน

พืน้ท่ี 

 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ยี  จํากดั 

 ทีมงานจาก  บริษัท เนเจอร์  ไนน์ 
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 2.  กาํหนดการประชุม 

   วนัพธุท่ี 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารสว่นตําบลหนองหญ้าไซ 

 

3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 

 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 

4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน  

แสงอาทิตย์ 

 

 5. สรุปผลการประชุม 

  ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตมี่ข้อซกัถามใน

ด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน 

 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 ทางบริษัทมีแนวทางการป้องกนัแก้ไขอยา่งไรในกรณีท่ีสภาพพืน้ท่ีไมเ่อือ้อํานวยตอ่ 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ทางบริษัทมีงบประมาณในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เทา่ไร 

 ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะสง่ผลกระทบกบัชาวชมุชนหรือไม ่
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7. การแสดงความคิดเหน็ 

  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล

และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ชีวิตของตนในชุมชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีต่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองระบบ 

การจดัการนํา้ซึง่ผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและชีแ้จงให้ชาวชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 

 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  ชาวชุมชนทัง้กลุ่มผู้ นําและชาวชุมชนให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน

พืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก  และอยากให้ทางบริษัทมีการบริหารการจดัการเร่ือง

เส้นทางการไหลของนํา้ ในช่วงท่ีเกิดภาวะนํา้หลาก  ซึ่งก็เป็นเง่ือนไขสําคญัของบริษัทในการท่ีจะทําให้

โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ือง

ยาวนานในชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4.4 แสดงกิจกรรมการการเปิดเวทขีอมติอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ วันที่  15 สิงหาคม 2555 

 

ที่มา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 
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4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 

  การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพกัอาศยัใน

หมูท่ี่ 1 บ้านบลัลงัก์ ตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีได้จําแนกประเด็นไว้ทัง้สิน้

2 ประการ ดงันี ้ 

 1. ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ 

 2. ความคิดเห็นเ ก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม 

ผลการศกึษาทัง้ 2 ประเดน็ข้างต้น มีสาระสําคญัพอสรุปได้ดงันี ้ 

 

 4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการสํารวจประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะ 

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 

10 

60 

10 

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 

 

80 

- 

10 

- 

- 

- 
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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 ุ

 

10 

- 

- 

5 

5 

5 

45 

- 

15 

5 

- 

5 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

น้อยกวา่ 5 ปี  

5-10 ปี 

10-15  ปี     

15-20 ปี 

20-25 ปี    

25-30 ปี 

มากกวา่ 30 ปี 
 

 
- 

- 

- 

10 

- 

15 

70 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  

 

ลักษณะ ร้อยละ 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านกาํลังเผชิญในปัจจุบัน  

ขาดแคลนนํา้เพ่ือการเกษตร  

เคร่ืองจกัรกลมีจํากดั   

ท่ีทํากินมีน้อย    

ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  

การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 

   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 

   การตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา 

   ได้รับข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ
 

 

25 

- 

60 

20 

5 

10 

5 

45 

5 

15 
 

ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีกาํลังเผชิญในปัจจุบัน 

ขาดแคลนนํา้ด่ืม นํา้ใช้   

นํา้ด่ืม นํา้ใช้ คณุภาพไมดี่  

โรงเรียนไมเ่พียงพอ   

สถานีอนามยัไมเ่พียงพอ   

เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก  

คนวา่งงาน/ตกงาน 

โจรผู้ ร้ายความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยาเสพตดิ 

นํา้ทว่ม 

แผน่ดนิไหว 

 

 

30 

35 

- 

- 

10 

70 

- 

15 

15 

- 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ลักษณะ ร้อยละ 

ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านกาํจัดขยะอย่างไร   

 เผา     

ฝัง 

 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 

 

 

95 

15 

- 

30 

ปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของท่านด้วยวิธีใด 

หอกระจายเสียงประจําหมูบ้่าน  

เพ่ือนบ้าน    

ผู้ นํา/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.  

วิทยชุมุชน    

ท่ีอา่นหนงัสือประจําหมูบ้่าน 

ท่ีตดิประกาศประจําหมูบ้่าน 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

90 

15 

 60 

15 

- 

- 

15 

5 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ  

ไมเ่คยทราบมาก่อน   

 ทราบจากการประชาสมัพนัธ์ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ  

ทราบจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ทราบจากกํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน  

ทราบจากญาต-ิพ่ีน้อง   

ทราบจากเพ่ือนบ้าน   

      อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

- 

- 

30 

70 

5 

10 

5 

 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงร้อยละ50  ผู้ ชายร้อยละ 50  ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีอายุในช่วง  

36-50ปี  อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพเกษตรกรรมทํานา รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท 

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบส่วนใหญ่ในเร่ืองพืน้ท่ีทํากินน้อย และราคาพืชผลตกต่ํา ปัญหาสงัคม/คณุภาพชีวิต 
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ท่ีพบในเร่ือง คนตกงาน และนํา้ด่ืม นํา้ใช้ คณุภาพไม่ดี เร่ืองการกําจดัขยะในชุมชนและครัวเรือนร้อยละ 95 

โดยการเผา การทราบข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยหอกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน และผู้ นํา เช่น กํานัน 

ผู้ ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตําบล การรับข่าวสารโครงการโรงงานพลงังานแสงอาทิตย์ จากกํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

 ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีความคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และยงัมี

ส่วนร่วมในระยะต่างๆ ของโครงการ คือ ในระยะศึกษาโครงการฯ จะเข้ามารับฟังข้อมูลเพียงอย่างเดียว 

ในระยะก่อสร้างจะชว่ยตดิตามดแูลการก่อสร้างให้ปฏิบตัติามมาตรการลดผลกระทบ และในระยะดําเนินการ

จะช่วยติดตามดูแลการดําเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ นอกจากนีย้ังมี 

ความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมในประเด็นตา่งๆ อีก เช่น ประชาชนจะได้งานทําในระยะก่อสร้าง และอยากทราบ

ถึงผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรค คือ ชาวบ้านยังไม่ทราบว่าจะเกิดผลกระทบใน 

ด้านใดบ้าง และจะสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนหรือชมุชนใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด 
 

4.4.2 ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

  1. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 

 ผลกระทบต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน  

โครงการฯ นีเ้ก่ียวข้องกับการใช้ การเก็บ การขนส่ง หรือการปล่อยของเสียท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ และก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพของบคุคลท่ีอยู่รอบๆ โครงการฯ หรือเกิดผลเสียตอ่ทรัพย์สินก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เชน่ การอพยพประชากร การเลิกจ้างงาน  การวา่งงาน  การไม่มีพืน้ท่ีทํากิน พืน้ท่ี

เลีย้งสตัว์และเกิดมลพิษทางอากาศ การทํางานของโรงไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นท่ีว่า นอกจากจะมี

ในชว่งของการก่อสร้างซึง่ควบคมุโดยกฎหมายอยูแ่ล้ว 
 

 2. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการทาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสงัคม พบว่า ประเด็นหลกัท่ีชาวชมุชนให้ความสําคญั คือ ทางไหล

ผา่นของนํา้ ท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นผลจากการดําเนินการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม้ว่า 

ชาวชุมชนส่วนใหญ่จะเห็นว่าเหมาะแก่การสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ปัญหาท่ีชาวชุมชน

กงัวล คือ เส้นทางในการคมนาคมท่ีมาจากการก่อสร้างของโรงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อาจไมส่ะดวกสบาย 

 สําหรับสิ่งแวดล้อมทางด้านสงัคม ชาวชมุชนท่ีได้สอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการไม่น่าจะมี

ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน หรือสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน  และไม่น่าจะมีผลต่อ

ทัศนียภาพหรือความสวยงามของพืน้ท่ีโดยรอบ และท่ีตัง้โครงการยังไม่อยู่ในพืน้ท่ีชุมชน เช่น โรงเรียน 

โรงพยาบาล หรือวดัอีกด้วย  
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ตารางท่ี  4.2  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 

 ผลกระทบตอ่พืน้ทีดนิ 

 

 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 

 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 ผลกระทบตอ่การจ้างงาน 

 

 

 

 

 ทางบริษัทได้จดัซือ้ท่ีดนิจํานวนหลายแหง่ เพราะต้องการเนือ้ท่ีโดยรวม เพ่ือสร้างโรงผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทางบริษัทไม่มีเจตนาจะทําให้ผู้ ใดเดือดร้อน โดยทางบริษัท 

ซือ้ท่ีดนิโดยถกูต้องตามกฏหมายทกุประการ 

 จะไม่มีการขดุร่องนํา้โดยรอบแปลง ท่ีตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะอาจจะเกิดนํา้ท่วม

ได้ สว่นกรณีฤดนํูา้หลากจะให้นํา้ไหลผ่านไปด้านใต้ของแผงเน่ืองจากลกัษณะการติดตัง้ 

โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสูงจากระดบัพืน้ดินประมาณ 1 เมตร จึงไม่

เก่ียวข้องกบัทางนํา้สาธารณะ และตามกฏหมายกําหนด ให้มีการออกแบบการก่อสร้าง

สิ่งปลกูสร้างเพ่ือป้องกนันํา้ทว่ม 

 โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นีจ้งึไมมี่การปลอ่ยก๊าซใดๆ ออกมาจากกระบวน 

การผลิต ทําให้ไมมี่ผลกระทบตอ่อากาศ แตอ่าจมีฝุ่ นจากการก่อสร้าง 

 หากการจดัตัง้โครงการ หรือดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จําเป็นจะต้องมีคนงานอยู่แล้ว 

ทางบริษัทมีนโยบายรับคนในพืน้ท่ีเป็นสว่นใหญ่ เพราะจะได้ไมเ่กิดการวา่งงานของ 

คนในชมุชน และและมีท่ีพกัใกล้ท่ีทํางาน 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 สง่เสริมพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน  สนบัสนุนการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  

กีฬา และดนตรี  สนบัสนนุการสาธารณสขุ  สิง่แวดล้อม และสาธารณปูโภค 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้ส่วน-ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการนําเสนอ

โครงการตา่ง 

 

 การจดัโรงผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมีสว่นช่วยในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน

ของประเทศ เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตย์มีจํานวนมาก สามารถผลติไฟฟ้าโดยไมต้่องมี 

การเผาไหม้ อีกทัง้ประเทศไทยยงัอยูใ่นแนวเส้นศนูย์สตูรท่ีมีความเข้มของแสงสงู 

 

 เพ่ิมความมัน่คงให้กับระบบพลงังานไฟฟ้า  สร้างความเจริญให้กับชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับ

ภาครัฐ และยงัเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร  อีกทัง้ยงัไม่ก่อให้เกิดการว่างงาน  เน่ืองจากเป็น

อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

 

 มีแหง่พลงัไฟฟ้าเพ่ิมมากขึน้จากท่ีเคยมีอปุสรรคตอ่การใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดบั เป็นต้น  

เมื่อมีพลงังานแสงอาทิตย์เข้ามาจะไมทํ่าให้เกิดปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้   

 

  ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้ 

รับทราบข้อมลูและเตรียมความพร้อม 

ในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมลูและเตรียมความพร้อมใน 

การนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมลูและเตรียมความพร้อมใน 

การนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมลูและเตรียมความพร้อมใน 

การนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมลูและเตรียมความพร้อมใน 

การนําเสนอโครงการตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.3  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบด้านผลผลิต 

การเกษตร 

 

 แสง 

 

 

 

 

 ทางบริษัทจะต้องมีการปรับพืน้ท่ีดินอยู่แล้ว แต่จะไม่มีผลกระทบกับทางร่องนํา้

สาธารณะอยา่งแนน่อน จะทําให้ดีขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย 

 เม่ือมีการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจะไม่มีผลทําให้อากาศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  

เพราะผลจากการวิจยั ด้านความร้อนจะมีความร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ

จะไมมี่ผลเลย 

 จากผลการวิจยั การตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะไม่มีการส่งผลกระทบตอ่ผลผลิต

ของชาวชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็เหมือนกบัสิ่งของทัว่ๆไป คือ ถ้าแสงตกกระทบก็จะทําหน้าท่ี

รับแสงหรือดูดซับแสงไว้แล้วนําไปแปลงกระแสเป็นไฟฟ้า ดังนัน้ แผงเซลล์

แสงอาทิตย์ไมมี่คณุสมบตัท่ีิดงึดดูแสงอาทิตย์ไว้ได้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

  

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี 4.3 ( ต่อ ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การนําไปใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 เป็นพลงังานท่ีไมต้่องมีการซือ้หา เพราะประเทศไทยมีสภาพภมูิศาสตร์ท่ีเหมาะสม แก่การสร้าง

โรงผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  นอกจากนีไ้มใ่ช่ว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าจะปลกูสร้างได้ทกุภาค

หรือทกุจงัหวดั ควรคํานงึถึงความเหมาะสมในบางพืน้ท่ี 

 

 ช่วยเพ่ิมความมัน่คงในด้านพลงังานไฟฟ้าช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจ ในการขยายฐานธุรกิจ

อตุสาหกรรมและการดํารงชีวิตของคน 

 

 

 เพ่ิมภาษีมลูคา่จากรายได้การขายไฟฟ้า ร้อยละ 7  รายได้ของจงัหวดั 

 

 

 

 เพ่ิมศกัยภาพในการใช้ไฟฟ้าให้มากขึน้ และสร้างความสะดวกสบายตอ่คนในชมุชน 

 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.4  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหญ้าไซ 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรม 

การจัดเวทีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหญ้าไซ 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 

 ผลกระทบด้านผลผลิต 

การเกษตร 
 

 

 

 

 ทางบริษัทจะต้องมีการปรับพืน้ท่ีดินอยู่แล้ว แต่จะไม่มีผลกระทบกับทางร่องนํา้

สาธารณะอยา่งแนน่อน จะทําให้ดีขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย 

 

 เม่ือมีการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจะไม่มีผลทําให้อากาศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  

เพราะผลจากการวิจยั ด้านความร้อนจะมีความร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ

จะไมมี่ผลเลย 

 

 การจดัตัง้โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ไม่มีการส่งกระทบใดในการปลูกพืช

ผลผลิตทางการเกษตร  ไมมี่การเปิดแสงไฟฟ้าให้ท่ีสว่างมากจนทําให้เกิดผลกระทบ

กับรวงข้าว  จะเปิดเฉพาะตามทางเดินเพ่ือให้แสดงตําแหน่งหรือตรวจตราความ

เรียบร้อยเทา่นัน้ 
 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.4 ( ต่อ ) 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรม 

การจัดเวทีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหญ้าไซ 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

 

 ทําให้ประเทศไทยเป็นแหง่ต้นกําเนิดของพลงังานไฟฟ้า มีความเสถียรพร้อมมากในการนําไปใช้

พลงังาน 

 

 มีกองทนุเข้ามาบริหารจัดการพลงังานในจังหวดัของคณะกรรมการกองทนุเพ่ือทําแผนการใช้

งบประมาณในจงัหวดั 

 

 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  เป็นพลงังานสะอาด ไม่มีการเผาไหม้  ไม่มีมลพิษ  ไม่มีเสียง    

ไมม่ีกลิน่ 

 

 

 องค์การบริหารสว่นตําบลสามารถจดัเก็บภาษีโรงเรือน  ท่ีดิน และเคร่ืองจกัร คิดประมาณ 

การรายได้ร้อยละ 12.5 ของคา่รายปี 

 

 

 

 ประ ชา ชน ท่ีมี ส่ว นไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อม

ในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 ประ ชา ชน ท่ีมี ส่ว นไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อม

ในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประ ชา ชน ท่ีมี ส่ว นไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อม

ในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 ประ ชา ชน ท่ีมี ส่ว นไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อม

ในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 

 


