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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 

หนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นท่ีสําคญักับชุมชนท้องถ่ิน คือ ความ

วิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 

การประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม สงัคม บริษัทจึงได้จดัให้มีกระบวนการ รับฟังความเห็นของผู้ มีส่วนได้

เสีย (Stakeholders) ต่อการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจ 

อันดีต่อโครงการ และเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะนํามาใช้เป็นข้อมูลใน

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบตอ่ชมุชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความสําคญัตอ่การพฒันา

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืนไปกบัสิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยมีสว่นชว่ยพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของสงัคมไทย 

 ดัง้นัน้การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความสําคญัต่อการพฒันาโครงการฯ 

อยา่งแท้จริง 

 

4.2 วิธีการดาํเนินการ 

 

 4.2.1 พืน้ท่ีดาํเนินการ 

  พืน้ท่ี TSE-PV4-08 หมู่ท่ี 3 เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี 
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 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางสงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  

 1. ผู้ ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชมุชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

และผู้ มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างและดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอ

เดมิบางนางบวช 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

แสงอาทิตย์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัทีมงานเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม แกนนํา  

ประชาชน และผู้ ท่ีสนใจ ของบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

2.  การศกึษาดงูาน ณ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัท แอลโซล่าร์ 1 ตําบลบอ่ทอง อําเภอ

กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบรีุ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 

3.  กิจกรรมการการจดัเวทีประชาคมเพ่ือประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงรายละเอียดโครงการและขอรับ

ฟังความคดิเห็นจากชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการฯ  

4.  เปิดเวทีการขอมติอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือทางบริษัท 

สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากัด จะได้มีการนําเสนอรายละเอียดโครงการฯ เบือ้งต้น 

แก่ สภาสมาชิกเทศบาลตําบลหนองกระทุม่ อําเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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4.3 ผลการดาํเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 4.3.1 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะนําโครงการเบือ้งต้น และการจัด

ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

  กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าพบผู้ นําชุมชนและ ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลหนอง

กระทุ่ม เพ่ือเป็นการแนะนําตัวและแนะนําโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีจะสร้างขึน้ท่ี 

เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี และเพ่ือแจกจ่ายเอกสาร

ประชาสมัพนัธ์โครงการให้กบัชาวชมุชนโดยรอบ 

 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลหนองกระทุม่ และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 ชาวชมุชนในเทศบาลตําบลหนองกระทุม่กวา่ 170 คน 

 ชาวชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 

 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดัจํากดั 

 ทีมงานวิทยากรจาก บริษัท เนเจอร์ ไนน์ จํากดั 

 

2. กาํหนดการประชุม 

  วนัอาทิตย์ท่ี 23 กนัยายน 2555 เวลา 9.30 – 12.00น. 

 

  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 จํากัด ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ฟังข้อมูลจากโครงการเป็นเบือ้งต้นนัน้  พบว่าผู้ เข้าร่วม

ประชมุเกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มากขึน้ และรับรู้ถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใน

ชมุชนหรือพืน้ท่ีของตน และเพ่ือเป็นการขยายการรับรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะมีการจดัการประชาคมในครัง้

ต่อไป ทางบริษัทได้แจกจ่ายเอกสารชีแ้จงและให้ความรู้เพ่ือส่งต่อถึงชาวชุมชนในชุมชน ตามแผน 

การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการ  

 

 6. ประเดน็ซักถาม 
 

 โรงงานไฟฟ้าจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศวิทยาหรือไม ่

 นํา้ท่ีใช้ล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีสารเคมีหรือไม ่

 แสงสะท้อนจากเซลล์แสงอาทิตย์จะสง่ผลกระทบต้อผู้ขบัข่ียานพาหนะหรือไม ่

 พืน้ท่ีก่อสร้างโรงงานมีถนนสาธารณะท่ีตัดผ่าน อยากทราบว่าทางโรงงานจะปิด

เส้นทางสาธารณะดงักลา่วหรือไม ่

 เหตท่ีุต้องวดัอณุหภมูิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตลอดเวลาเพราะอะไร 
 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

 ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในการดําเนินการโครงการในพืน้ท่ี เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเป็น

โครงการท่ีดีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมไมมี่ผลกระทบมากนกั อีกทัง้นําประโยชน์มาสู่สงัคม

ทัง้ในเร่ืองภาษี และการจ้างแรงงานในระหวา่งการก่อสร้าง 

 ทางโรงงานจดัระบบการระบายนํา้ให้เหมาะสมเพราะช่วงฤดฝูนนํา้จะท่วมและอาจทํา

ให้พืชท่ีเกษตรเกิดความเสียหาย 

 ในท่ีประชมุไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการดําเนินการดงักลา่ว 
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 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

 ต้องการให้ทางโรงงานจดัระบบการก่อสร้างให้เหมาะสมเพราะช่วงฤดฝูนนํา้จะท่วมและ

อาจทําให้พืน้ท่ีการเกษตรกรได้รับผลกระทบจึงอยากให้โรงงานจดัระบบการระบายนํา้

ให้เหมาะสม 

 ไมมี่ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เน่ืองจากชมุชนเข้าใจข้อมลูท่ี บริษัทได้นําเสนอวา่โครงการ 

ดงักล่าวแทบไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ท่ีเคยทําประชาคมและดําเนินการผลิต อยูใ่นอําเภอเดียวกนัคนละตําบลซึง่ 

ได้แสดงให้เห็นแล้ววา่ไมมี่ผลกระทบใดๆเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ  4.1  แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ โครงการวนัที่ 23 กนัยายน 2555 
 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 
 

4.3.2 กิจกรรมการการการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท แอล โซล่าร์ 1 

ตาํบลบ่อทอง อาํเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

  กิจกรรมการศกึษาดงูานท่ี บริษัท แอลโซลา่ร์ 1 จํากดัเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัชาวชมุชนเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม  อําเภอ

เดมิบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรีุ เพ่ือให้ชาวชมุชนทราบถึงประโยชน์ของโรงงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายธง  กาฬภกัดี  นายกเทศมนตรี 

 นายทองดี  กาฬภกัดี  ผู้ใหญ่หมูท่ี่ 3 

 นายละมลู  เลิศหงิม 

 นายศภุณฐั  วงศ์สวุรรณ 

 ผู้แทนโครงการบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

 ทีมงานจาก บริษัท  เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 
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2. กาํหนดการประชุม 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 กนัยายน 2555  เวลา 9.30 น. - 12.00 น. 
 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 การศกึษา กระบวนการผลิตการทํางานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

  ขนาด 8 เมกะวตัต์  

 การแลกเปล่ียนทศันคตขิองชมุชนบ้านบอ่ทองกบัแกนนํา ชาวชมุชน 

 เทศบาลตําบลหนองกระทุม่ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ของชมุชน 

 ท่ีจะได้รับคืนกลบั 
 

  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้า 

พลงังานแสงอาทิตย์ 
 

5. สรุปผลการประชุม 

  จากการการศึกษาดงูานของ บริษัท แอล โซล่าร์ 1 จํากัด นัน้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มี

การก่อสร้างมาแล้วประมาณ  2  ปี  จากการสํารวจสอบถามและพดูคยุกบัชาวชมุชนในบริเวณโรงงาน พบว่า 

ชาวชมุชนไมไ่ด้รับผลกระทบจาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ อีกทัง้ยงัใช้พลงังานแสงอาทิตย์ใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรสามารถปลกูได้เหมือนเดิม เม่ือเดินสํารวจพืน้ท่ีโรงงาน

และสัมผัสกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า อุณหภูมิท่ีแผงเซลล์เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้ร้อนมากอย่างท่ีมี 

ความกังวลแต่อย่างใด  และประชาชนท่ีปลกูสร้างบ้านบริเวณนัน้ไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนแตอ่ย่าง

ใด เร่ืองนํา้ในการเกษตรพืน้ท่ีบริเวณนัน้มีนํา้ใช้ในการเกษตรเพียงพอ พืน้ท่ีข้างเคียงและพืน้ท่ีด้านล่างมีนํา้ใช้

เพิ่มขึน้ 
 

  6. ประเดน็ซักถาม 

 ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์นีส้ามารถใช้สิ่งใดในการตรวจวดัได้หรือไม ่

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ มีคล่ืนรังสีตา่งๆกระจายออกมาหรือไม ่

 การก่อสร้างมีหลกัฐานอะไรบ้างในการยืนยนัว่าเป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบให้กบั

ชาวชมุชน 
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 แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถมีอายใุนการใช้งานได้นานเทา่ไร 

 มีวิธีการดําเนินการอยา่งไรกบัขยะท่ีไมใ่ช้ในโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 มีการใช้สารเคมีหรือไมใ่นการทําความสะอาดแผงเซลล์ 

 มีการสนบัสนนุด้านกองทนุเพ่ือการศกึษาแก่บตุรหลานในชมุชนหรือไม ่
 

  7. การแสดงความคิดเหน็ 

   ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล

และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ชีวิตของตนในชุมชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีต่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองแสง 

ความร้อน นํา้ คล่ืนรังสี แม่เหล็ก อุณหภูมิท่ีเกิดขึน้ในแผงเซลล์ และผลกระทบต่อสุขภาพของชาวชุมชน  

หรือในทางท่ีโครงการอาจจะเอือ้ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชน รวมทัง้เร่ือง 

ของกองทุนเพ่ือนํามาพฒันาชุมชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและ

ชีแ้จงให้ชาวชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 
 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

 จากการศึกษาดงูานของชาวชุมชนเพ่ือดําเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน

พืน้ท่ีเทศบาลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรีุ นัน้ พบว่า ชาวชมุชนทัง้กลุ่มผู้ นําและ

ชาวชมุชนให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม

น้อยมาก  และยงัช่วยเพิ่มข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ ให้กับชุมชนและท่ีประชุม ซึ่งก็เป็นเง่ือนไขสําคญัของ

บริษัทในการท่ีจะทําให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการดําเนินการของ

โรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ  4.2  แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาดูงานของ บริษัท แอลโซล่าร์ 1 จาํกัด โครงการวันที่ 27 กันยายน 2555 
 

ที่มา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 
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4.3.3 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบ

โครงการฯ 

  กิจกรรมลงพืน้ท่ีจัดเวทีประชาคม เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือ 

ขอประชามติและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์เอซี ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 3  เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบาง

นางบวช  จงัหวงัสพุรรณบรีุ  
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายกธง  กาฬภกัดี   นายกเทศมนตรี 

 นายสถวน ขมุทอง และ นายเตม็ ครองตน  รองนายกเทศมนตรี   

 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลหนองกระทุม่ และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 นายเสกสนัต์  สธุาธารตระกลู  กํานนัเทศบาลตําบลหนองกระทุม่ 

 นายทองดี  กาฬภกัดี  ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 

 ชาวชมุชนเทศบาลตําบลหนองกระทุ่มและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในละแวกใกล้เคียงกบั

โครงการฯ 

 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จํากดั 

 ดร. จิรัสกวินทร์  รักษ์วิเชียร ผู้ ร่วมตอบคําถามในการประชมุ 

 

  2. กาํหนดการประชุม 

 วนัอาทิตย์ท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ณ เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ระหว่างเวลา 9:30 น. ถึง 12:00 น.  โดยนายสิตธร เพ็งสวย ประธานในการประชมุเป็นผู้

กลา่วเปิดงาน 

 

  3. เนือ้หาในการนําเสนอ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

 (วตัถปุระสงค์ และรายละเอียดโครงการ) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

 การมีสว่นร่วมของชมุชน (ผลประโยชน์ของชมุชนท่ีจะได้รับคืนกลบั) 

 ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั                                     ธนัวาคม 2555 

โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ  

ขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 8 เมกะวตัต์เอซี โครงการ TSE-PV5-09                และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 4-9 

 4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 

5. สรุปผลการประชุม 

 ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตมี่ข้อซกัถามใน

ด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับต่อชุมชน และในด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อน ซึ่งทางผู้ แทน

โครงการและวิทยากร ก็ได้ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจดัการในด้านตา่งๆ แก่ท่ีประชมุ ซึ่งท่ีประชุม 

ก็เข้าใจและยินดีในการจัดตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลังงานทดแทน 

ยงัเป็นประโยชน์ตอ่ภาพรวมของประเทศ ชมุชนทัง้ในด้านลดการพึ่งพาการนําเข้าพลงังาน ลดมลพิษ รักษา

สิ่งแวดล้อม  รวมถึงจะมีสว่นชว่ยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 

 

 6. ประเดน็ซักถาม 

 โรงงานไฟฟ้าจะสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีทําการเกษตร (พืชไร่) บริเวณข้างเคียงหรือไม ่

 ในอนาคตหากเกิดผลกระทบขึน้ทางบริษัทจะมีมาตารการรับผิดชอบหรือไม ่

 อณุหภมูิความร้อนภายในตําบลจะเพิ่มขึน้หรือไม ่ 

 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล

และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ชีวิตของตนในชุมชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีต่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองแสง  

ความร้อน นํา้ หรือเร่ืองการถมท่ีดินท่ีอาจจะไหลลงมาสู่ท่ีนา  หรือในทางท่ีโครงการอาจจะเอือ้ประโยชน์ต่อ

การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชน เช่น การขอใช้นํา้จากบ่อนํา้ของโครงการ รวมทัง้เร่ืองของ

กองทุนเพ่ือนํามาพฒันาชมุชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและชีแ้จง

ให้ชาวชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 
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 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือดําเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นัน้ พบว่า  

ชาวชมุชนทัง้กลุม่ผู้ นําและชาวชมุชนให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่า

มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก  และขอให้ทางบริษัทจดัศกึษาดงูาน และเพิ่มข้อมลูความรู้ ความเข้าใจ 

ให้กับชุมชนและท่ีประชุม ซึ่งก็เป็นเง่ือนไขสําคญัของบริษัทในการท่ีจะทําให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับ

ชมุชนได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือการดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 

 จากการจัดการประชุมประชาคมในวันท่ี วันอาทิตย์ท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 แจ้งผล 

การตรวจสอบรายงานการจดัทําประชาคมชีแ้จงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นตอ่โครงการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทางอบต. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการดงักล่าวได้ และให้บริษัทจดัทํารายงาน

เพ่ือนําเสนอตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้างตอ่ไป 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.3  แสดงกิจกรรมการการจัดเวทีประชาคม 

 

ท่ีมา : บริษัท เนเจอร์  ไนน์  จํากดั 

 

4.3.4  กิจกรรมการการเปิดเวทีขอมติอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด  

8 เมกะวัตต์เอซี 

 กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนุญาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก

ชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์เอซี 

เพ่ือทางบริษัท  สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จํากัดจะได้มีการนําเสนอรายละเอียดโครงการฯ เบือ้งต้นแก่  

สภาสมาชิกเทศบาลตําบลหนองกระทุม่ ตําบลหนองกระทุม่  อําเภอเดมิบางนางบวช  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
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1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายธง  กาฬภกัดี  นายกเทศมนตรี 

 นายเตม็ ครองตน  รองนายกเทศมนตรี 

 นายชรินทร์  แปลนพิมาย  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ นโยบายและแผนงาน 

 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลหนองกระทุม่ และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 

 ผู้แทนโครงการบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จํากดั 

 ทีมงานจาก บริษัท  เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 

 

 2. กาํหนดการประชุม 

 วนัศกุร์ท่ี 5 ตลุาคม 2555 เวลา 9.30 น.–12.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล 

หนองกระทุม่  อําเภอเดมิบางนางบวช  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 

3. เนือ้หาในการนําเสนอ 

 รายละเอียดโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวตัต์  

จํานวน 2 โรง 

 ผลประโยชน์คืนกบัชมุชน และกองทนุพฒันาไฟฟ้า 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภยัของโรงงาน 

 การวิเคราะห์โครงสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และชมุชน 

 

4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 

 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน 

แสงอาทิตย์ 
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  5. สรุปผลการประชุม 

  ผลของการจัดทําประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแต่มีข้อซักถาม 

ในด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน การจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุพฒันาไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ผลกระทบ

ตา่งๆทัง้ตอ่สิ่งแวดล้อม และด้านสงัคม ความปลอดภยัตอ่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ และคณุภาพชีวิต 

 

6. ประเดน็ซักถาม 

 ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนพืน้ท่ีใน 

การก่อสร้างหรือไม ่

 หากในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง ทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศทางบริษัท 

มีแนวทางในการจดัการแก้ไขอยา่งไร 

 ทางบริษัทมีวิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านเสียงอาจส่งผลกระทบต่อชาวชุมชน 

ท่ีเกิดขึน้ในชว่งระยะเวลาการก่อสร้างอยา่งไร 

 ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างทําให้เกิดมลภาวะด้านขยะท่ีอาจส่งกลิ่นรบกวนและส่งผล

ตอ่ทศันียภาพความสวยงามแก่ชมุชนทางบริษัทจะมีวิธีการดําเนินการแก้ไขอยา่งไร 

 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 

  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการดําเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล

และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ชีวิตของตนในชมุชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีตอ่คนในชมุชน เช่น ปัญหาเร่ืองการเสียงท่ี

เกิดขึน้ และมลพิษทางขยะ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบคําถามและชีแ้จงให้ชาวชุมชนฟังในแต่ละ

ประเดน็แล้ว 

 

8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  เม่ือมีการเปิดดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ 

ท่ีสวยงาม ด้านสาธารณสุขมีการให้บริการท่ีไม่เพียงพอต่อชาวชุมชน อตัราการจ้างงานของชุมชน ซึ่งชาว

ชมุชนทัง้กลุ่มผู้ นําและชาวชุมชนให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่ามี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก  ซึ่งก็เป็นเง่ือนไขสําคญัของบริษัทในการท่ีจะทําให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่

ร่วมกบัชมุชนได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือการดําเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 
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ภาพ  4.4  แสดงบรรยากาศภายในการประชุมชีแ้จงและการลงมตใินท่ีประชุม 

 

ท่ีมา : บริษัท  เนเจอร์  ไนน์ จํากดั 

 

4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 

 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพกัอาศยัใน 

เทศบาลหนองกระทุม่ อําเภอเดมิบางนางบวช 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 

 

31.43 

68.57 

อายุ 

18-25 ปี  

26-35 ปี 

36-50  ปี  

            มากกวา่ 50 ปี 

 

0.00 

0.00 

28.57 

68.57 

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 

 

8.57 

0.00 

5.71 

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 

0.00 

0.00 

2.86 

2.86 

94.29 
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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 ุ

 

5.71 

0.00 

0.00 

2.86 

0.00 

0.00 

80.00 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านกาํลังเผชิญในปัจจุบัน  

ขาดแคลนนํา้เพ่ือการเกษตร  

เคร่ืองจกัรกลมีจํากดั   

ท่ีทํากินมีน้อย    

ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  

การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 

   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 

   การตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา 

   ได้รับข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ

 

 

 

17.14 

2.86 

8.57 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

48.57 

25.71 

2.86 
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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 

 

 

 

0.00 

8.57 

2.86 

0.00 

11.43 

11.43 

5.71 

60.00 

11.43 

0.00 

 

ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านกาํจัดขยะอย่างไร   

 เผา     

ฝัง 

 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 

 

 

 

0.00 

0.00 

100.00 

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)ุ 

 

 

77.14 

25.71 

14.29 

2.86 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ  

ไมเ่คยทราบมาก่อน   

 ทราบจากการประชาสมัพนัธ์ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ  

ทราบจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ทราบจากกํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน  

ทราบจากญาต-ิพ่ีน้อง   

ทราบจากเพ่ือนบ้าน  

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

 

48.57 

0.00 

14.29 

25.71 

5.71 

2.86 

0.00 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงร้อยละ 31.43  ผู้ชายร้อยละ 68.57 ชาวชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 

68.57  มีอาย ุมากกว่า 50  ปี  และร้อยละ 92.29 อาศยัอยู่ในชมุชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพเกษตรกร รายได้

ต่อเดือน ต่ํากว่า 5,000 บาท ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบส่วนใหญ่ในเร่ืองพืน้ท่ีทํากินมีน้อยและปัญหาด้านยา 

เสพติด รองลงมา คือ ปัญหาด้านนํา้ท่วม ปัญหาทางด้านการคมนาคมขนส่ง นอกจากนีย้งัมีปัญหาการขาด

แคลนนํา้เพ่ือทําการเกษตร  สําหรับปัญหาสังคม/คุณภาพชีวิตท่ีพบเป็นส่วนใหญ่คือร้อยละ 60.00   

เป็นปัญหาด้านยาเสพติด และปัญหาท่ีชาวชุมชนเห็นว่ามีในระดับท่ีใกล้เคียงกัน คือ ปัญหาคนว่างงาน 

เส้นทางการคมนาคม และนํา้ท่วม   ในเร่ืองของการกําจดัขยะในชมุชนพบว่าชาวชมุชนเกือบทัง้หมด ร้อยละ 

100.0 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต. การทราบข้อมลูขา่วสารของชมุชนเกือบทัง้หมด คือ ร้อยละ77.14 ได้รับ

ผ่านหอกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน  เพ่ือนบ้านร้อยละ 25.71  ร้อยละ และผ่านผู้ นํา 14.29 เช่น กํานัน 

ผู้ ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับการรับข่าวสารโครงการโรงงานพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีจะ

ก่อสร้างในพืน้ท่ีครัง้นีเ้ป็นการรับทราบจากประธานสภาเทศบาล ซึง่เป็นกลุม่ผู้ นําในชมุชน 

 

 ทางด้านความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในพืน้ท่ี

พบวา่ชาวชมุชนคาดวา่จะรับผลประโยชน์ในทางท่ีจะมีไฟฟ้าใช้อยา่งพอเพียง ไมเ่กิดปัญหาไฟตก ไฟดบั และ

การมีไฟฟ้าใช้เพียงพอจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งทําให้มีรายได้มากขึน้ด้วย  อย่างไรก็ตามเม่ือ

ถามถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดจากโครงการ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่เห็นถึงผลกระทบในทางบวกท่ีโครงการจะมี

ต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าผลกระทบทางลบอย่างเห็นได้ชัด แต่ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

พบว่าชาวชุมชนเห็นถึงผลกระทบทางบวกและทางลบในระดบัท่ีไม่ตา่งกนัมากนกั  สอดคล้องกับข้อคําถาม

และคําตอบท่ีวา่ชมุชนมีความสนใจในโครงการ ฯ ท่ีจะเข้ามานีห้รือไม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจเพราะ

เห็นว่าจะเป็นการเพิ่มงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน แต่เหตท่ีุชาวชุมชนบางส่วนไม่สนใจเป็นเพราะความ

กังวลถึงผลกระทบด้านลบท่ีจะมีต่อสิ่งแวดล้อม  เม่ือถามถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของชาวชมุชนต่อ

โครงการ พบว่า ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในโครงการในแง่ท่ีมีส่วนช่วยเผยแพร่ข้อมูล

โครงการต่อคนในชุมชน รวมทัง้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงการทัง้ในระยะศกึษาโครงการ ระยะการ

ก่อสร้าง และระยะดําเนินการ อย่างไรก็ตามชาวชมุชนยงัเห็นว่าอาจจะมีปัญหาและอปุสรรคในพืน้ท่ีท่ีอาจมี 

ผลตอ่การพฒันาโครงการในอนาคตซึ่งเป็นผลจากการท่ีโครงการอาจจะทําลายหรือมีผลเสียตอ่สิ่งแวดล้อม 

ดงันัน้ ประเดน็สิ่งแวดล้อมนีจ้งึเป็นสิ่งท่ีโครงการควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
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4.4.2 ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

  1. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 

 จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวชุมชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสงัคม 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  นอกจากนีย้งัมีผลกระทบทางด้านเสียง การสัน่สะเทือน ท่ีเป็นประเด็นความ

กงัวลของชุมชน โดยบริษัทควรทําความเข้าใจกบัชุมชนถึงการทํางานของโรงไฟฟ้าว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา

เชน่ท่ีวา่ นอกจากจะมีในชว่งของการก่อสร้างซึง่ควบคมุโดยกฎหมายอยูแ่ล้ว 

 

 2. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาตแิละทางสงัคม พบวา่ ประเดน็หลกัท่ีประชาชนให้ความสําคญัคือ ผลกระทบ

ทางด้านนิเวศวิทยา เช่น แม่นํา้ ลําคลอง  ท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นผลจากการดําเนินการของ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นพ้องกนัว่าในบริเวณชมุชนไม่มีพืน้ท่ีป่าสงวน 

หรือเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์สงวน แตปั่ญหาท่ีชุมชนกงัวลคือ  การเกิดผลกระทบในอนาคต เช่น  ปัญหานํา้

ทว่มในพืน้ท่ีการเกษตร พืชการเกษตร สขุภาพของคนใน เป็นต้น และอณุหภมูิท่ีอาจเพิ่มมากขึน้ในอนาคต  

 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 

 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบด้านผลผลิต 

การเกษตร 

 

 

 

 

 การก่อสร้างโครงการอาจเปล่ียนแปลงทางเดินนํา้ ในฤดนํูา้หลาก นํา้อาจเปล่ียนเส้นทาง

การไหลเข้าสู้ พืน้ท่ีชมุชนได้ ทางโครงการอาจมีการปรับสภาพพืน้ท่ีทางกัน้นํา้ ทําให้นํา้

เข้าทว่มขงัพืน้ท่ีได้  

 โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นีจ้ึงไม่มีการปล่อยก๊าซใดๆ ออกมาจากกระบวนการ

ผลิต ทําให้ไมมี่ผลกระทบตอ่อากาศ แตอ่าจมีฝุ่ นบ้างเล็กน้อยท่ีเกิดขึน้ในชว่งท่ีมี 

การก่อสร้าง 

 ความกงัวลของชาวชมุชนท่ีวา่หากมีการเปิดไฟบริเวณโรงไฟฟ้าตลอดเวลาจะทําให้วงจร

การผลิตของพืชผลการเกษตรได้รับผลกระทบจนไม่ออกผล หรือให้ผลด้อยลงไปนัน้ 

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นีจ้ะไม่เหมือนกบัโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชนิดอ่ืนๆ ท่ีต้องมีการผลิต

ตลอดเวลา โดยมีการผลิตไฟฟ้าเฉพาะเวลากลางวนั คือช่วงเวลาท่ีมีแสงแดดเท่านัน้ 

สว่นเวลากลางคืนจะไมมี่การผลิตใดๆ โดยในเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟเฉพาะแนวรัว้

เป็นระยะๆเทา่นัน้ เพ่ือความปลอดภยั 

 

 

 

 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 
 

 มีส่วนช่วยสร้างความเจริญเข้ามาสู่ท้องถ่ิน และยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงของ

ระบบพลงัไฟฟ้าทัง่ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 

 การจัดโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมีส่วนช่วยในการสร้างความมัน่คง

ด้านพลังงานของประเทศ เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตย์มีจํานวนมาก สามารถ

ผลิตไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีการเผาไหม้ อีกทัง้ประเทศไทยยงัอยู่ในแนวเส้นศนูย์สตูรท่ี

มีความเข้มของแสงสงู 

 

 มีการจดัตัง้กองทนุพฒันาไฟฟ้า สนบัสนนุให้มีการบริการไฟฟ้าไปยงัท้องถ่ินตา่งๆ

อย่างทัว่ถึง เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน และพฒันาชุมชนในท้องถ่ิน เพ่ือ

สง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน  

 มีแหง่พลงัไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้จากท่ีเคยมีอปุสรรคตอ่การใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดบั 

เป็นต้น เม่ือมีพลงังานแสงอาทิตย์เข้ามาจะไมทํ่าให้เกิดปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้   

 

 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการ

นําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการ

นําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการ

นําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทราบ

ข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการ

นําเสนอโครงการตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.3  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงาน 

                   บริษัท แอลโซล่าร์ 1 ตาํบลบ่อทอง  อาํเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการศึกษาดงูาน  

ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ บริษัท แอลโซล่าร์ 1 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบด้านผลผลิต 

การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 มีฝุ่ นทั่วไปจากการก่อสร้างมาบดบงัทศันียภาพการมองเห็นขณะสัญจรลดลง เกิด

ความสกปรกท่ีเกิดจากการปกคลุมของฝุ่ น  เช่น ตามบ้านเรือน อาจระคายเคือง

ผิวหนงัหรือการหายใจ 

 อาจมีฝุ่ นปกคลุมท่ีบริเวณใบของผู้ ผลิตเพียงเล็กน้อย ในพืน้ท่ีบริเวณใกล้กับท่ีตัง้

โครงการ ซึง่ทางโครงการ มีการป้องกนัโดยการปิดล้อมด้วยผ้าใบในขณะท่ีมี 

ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.3  ( ต่อ ) 
 

ประเด็น/ข้อซกัถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการศึกษาดงูาน 

ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ บริษัท แอลโซล่าร์ 1 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

 มีส่วนช่วยสร้างความเจริญเข้ามาสู่ท้องถ่ิน และยังเป็นการเพ่ิมความมัน่คงของระบบพลงั

ไฟฟ้าทัง่ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 

 

 การจดัโรงผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมีสว่นช่วยในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังานของ

ประเทศ เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตย์มีจํานวนมาก สามารถผลิตไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีการเผาไหม้ 

อีกทัง้ประเทศไทยยงัอยูใ่นแนวเส้นศนูย์สตูรท่ีมีความเข้มของแสงสงู 

 

 

 เป็นพลงังานท่ีไมต้่องซือ้หา สามารถผลติไฟฟ้าได้โดยตรง ไมม่ีการเผาไหม้ ไม่ปลอ่ยของเสีย ดแูล

รักษาง่าย 

 

 

 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 
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ตารางท่ี  4.4  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 ผลกระทบด้านพืน้ท่ี 

 

 

 การคมนาคม 

 

 อณุหภมู ิ

 

 

 

 

 ทางบริษัทจะต้องมีการปรับพืน้ท่ีดินอยู่แล้ว แต่จะไม่มีผลกระทบกับทางร่องนํา้

สาธารณะอยา่งแนน่อน จะทําให้ดีขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย 

 เม่ือมีการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจะไม่มีผลทําให้อากาศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  

เพราะผลจากการวิจยั ด้านความร้อนจะมีความร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ

จะไมมี่ผลเลย 

 เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ีบริเวณท่ีตัง้โครงการ อาจมีขยะมูลทัว่ไปจากการ

ก่อสร้างอาจส่งกลิ่นหากไม่มีการจดัการท่ีถูกต้องจะส่งผลต่อทศันียภาพและความ

สวยงาม 

 บริเวณท่ีมีการก่อสร้างปริมาณการจราจรเพิ่มขึน้จากเดิม อาจส่งผลให้เกิดอบุตัิเหตุ

ได้ง่าย เน่ืองจากเส้นทางคบัแคบ 

 จาการไปศกึษาดงูานพบวา่ต้องมีการวดัอณุหภมูิตลอดเวลานัน้  เพ่ือทราบ 

ความร้อนท่ีสง่ไปกระแสไฟฟ้าซึง่แสดงวา่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ยงัทํางานอยู ่

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

  

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี 4.4 ( ต่อ ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การนําไปใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 ช่วยเพ่ิมความมัน่คงในด้านพลงังานไฟฟ้าช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจ ในการขยายฐานธุรกิจ

อตุสาหกรรมและการดํารงชีวิตของคน 

 

 

 โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ไมส่ง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ี

ข้างเคียง และในปัจจบุนัไฟฟ้าไมเ่พียงพอตอ่การจ่ายกระแสไฟฟ้า  

 

 

 สง่เสริมด้านสขุภาพและสขุภาวะของคนในชมุชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  พฒันาด้านการศกึษา 

การเรียนรู้ ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี 

 

 

 เป็นแหลง่เรียนรู้พลงังานแสงอาทิตย์แก่ชมุชนและเยาวชน 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 

 

 ประชาชนท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียได้

รับทราบข้อมูลและเตรียมความ

พร้อมในการนําเสนอโครงการตา่งๆ 
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ตารางท่ี  4.5  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีการขอมตอินุญาต 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทขีอมติอนุญาต การนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

สังคม และชุมชน 

 ผลกระทบตอ่นํา้ 

 

 

 ผลกระทบตอ่อากาศ 

 

 

 

 ผลกระทบดนิทําการเกษตร 
 

 

 

 

 ทางบริษัทจะใช้นํา้เปลา่ในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะแผงเซลล์ 

แสงอาทิตย์ไมส่ามารถล้างด้วยสารเคมีได้เพราะจะทําให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิด 

ความเสียหาย ดงันัน้ จะไมมี่การปลอ่ยสารเคมีลงสูแ่มนํ่า้ลําคลองอยา่งแนน่อน 

 เม่ือมีการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจะไม่มีผลทําให้อากาศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  

เพราะผลจากการวิจยั ด้านความร้อนจะมีความร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ

จะไมมี่ผลเลย 

 

 การจดัตัง้โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ไม่มีการส่งกระทบใดในการปลูกพืช

ผลผลิตทางการเกษตร  ไมมี่การเปิดแสงไฟฟ้าให้ท่ีสว่างมากจนทําให้เกิดผลกระทบ

กบัรวงข้าว  จะเปิดเฉพาะตามทางเดนิเพ่ือให้รู้ท่ีตัง้เท่านัน้และไม่มีการใช้สารเคมีจึง

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ดนิ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 

 

 กําหนดมาตรการป้องกนั  

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.5 ( ต่อ ) 

 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทขีอมติอนุญาต การนําไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

 

 ทําให้ประเทศไทยเป็นต้นกําเนิดของพลงังานไฟฟ้า มีความเสถียรพร้อมมากในการนําไปใช้

พลงังาน 

 

 มีกองทนุเข้ามาบริหารจัดการพลงังานในจังหวดัของคณะกรรมการกองทนุเพ่ือทําแผนการใช้

งบประมาณในจงัหวดั 

 

 ในกรณีฉุกเฉินเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าหยุดทํางาน หรือเกิดไฟไม่บริเวณสายไฟจะไม่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน เพราะระบบจะหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาสามารถเกิดอัคคีภัยได้

เน่ืองจาก มีระบบป้องกนัการเกิดอคัคีภยัของโรงงานไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

 

 

 การจ้างงานของคนในชุมชน ทางบริษัทเมื่อมีการจ้างงานต้องเน้นแรงงานของคนในชุมชนเป็น

อนัดบัแรก 

 

 

 

 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 

 

 

 


