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บทที่ 4 
การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
4.1 บทน า 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใน  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการต่ืนตวัของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทท่ีส าคญัใน  
การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและผู้ ด าเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษากบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

 ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ในการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอด่านมะขามเตีย้ จ ังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นท่ีส าคญักับชุมชนท้องถ่ิน คือ ความวิตกกังวลเร่ือง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนและการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สังคม บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการ รับฟังความเห็นของผู้ มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ตอ่การก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีตอ่
โครงการ และเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความส าคญัตอ่การพฒันาธุรกิจอย่าง
ยัง่ยืนไปกบัสิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยมีสว่นชว่ยพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของสงัคมไทย 

 ดงันัน้ การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความส าคญัต่อการพฒันาโครงการฯ 
อยา่งแท้จริง 
 
4.2 วิธีการด าเนินการ 
 
 4.2.1 พืน้ท่ีด าเนินการ 
  พืน้ท่ี SSE1-PV07 ต าบลรางสาล่ี อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทางสงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  
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1. ผู้ ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชมุชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
และผู้ มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างและด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของต าบลหนองไผ ่
อ าเภอดา่นมะขามเตีย้ จงัหวดักาญจนบรีุ 

 2. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 3. หนว่ยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 4. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  
 

4.2.3 เทคนิควิธีการ 
  การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสงัคม ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสงัคม ด้วยการรับฟังความคดิเห็น การถาม-ตอบ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1.  การประชาสมัพนัธ์แนะน าโครงการเบือ้งต้น และการจดัการประชมุเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เ พ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับ แกนน า  ประชาชนหมู่ท่ี 2 บ้านตาลเสีย้น และผู้ ท่ีสนใจ พร้อมทัง้
ประชาชนท่ีสนใจของต าบลรางสาล่ี รับฟังความคดิเห็นชองชาวชมุชนท่ีเชา่ท่ีดนิท ากิน  

2.  การจดัเวทีประชาคมเพ่ือท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้น า   หน่วยราชการ
องค์กรตา่งๆ ประชาชนหมูท่ี่ 2 บ้านตาลเสีย้น และผู้ ท่ีสนใจของเทศบาลต าบลรางสาล่ี  

3. เปิดเวทีการขอมติอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือทางบริษัท
สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1  จ ากดั จะได้มีการน าเสนอรายละเอียดโครงการฯ เบือ้งต้นแก่ 
องค์การบริหารสว่นต าบลรางสาล่ี อ าเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
4.3 ผลการด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 4.3.1 กิจกรรมการลงพืน้ที่ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการเบือ้งต้น และการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าพบผู้น าชมุชนและ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
รางสาล่ี เพ่ือเป็นการแนะน าตัวและแนะน าโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีจะสร้างขึน้ท่ี   
ต าบลรางสาล่ี อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ 
ชาวชมุชนโดยรอบ 
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  1. กลุ่มเป้าหมาย 
 นายอเนก บอ่พลอย นายกองค์การบริหารสว่นต าบลรางสาล่ี 
 ปลดัเทศบาลต าบลรางสาล่ี 
 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 
 ผู้ใหญ่บ้านตาลเสีย้น 
 ชาวชมุชนในต าบลรางสาล่ี 
 ชาวชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ย่ี 1 จ ากดั 

 
  2. ก าหนดการประชุม 
   วนัพธุท่ี 16 ธนัวาคม 2555  เวลา 16.30 – 18.00 น.  

 
  3. เนือ้หาในการน าเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จ ากดั  
(วตัถปุระสงค์ และรายละเอียดโครงการ) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน (ผลประโยชน์ของชมุชนท่ีจะได้รับคืนกลบั) 
 ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

  
  4. ส่ือที่ใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน  

แสงอาทิตย์ 
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 5. สรุปผลการประชุม 
  จากการจัดการประชุมเพ่ือแนะน าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท สยาม  
โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จ ากัด ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ฟังข้อมูลจากโครงการเป็นเบือ้งต้นนัน้  พบว่าผู้ เข้าร่วม
ประชมุเกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มากขึน้ และรับรู้ถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใน
ชุมชนหรือพืน้ท่ีของตน และเพ่ือเป็นการขยายการรับรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะมีการจดัการประชาคมใน 
ครัง้ต่อไป ทางบริษัทได้แจกจ่ายเอกสารชีแ้จงและให้ความรู้เพ่ือส่งต่อถึงบุคคลในชุมชน ตามแผน 
การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการ  
 
 6. ประเดน็ซักถาม 

 แสงมีผลกระทบตอ่ข้าวบ้างไหม 
 ในการถมท่ีสงูประมาณเทา่ไหร่ จะสงูแล้วน า้จะเข้าทว่มหมบู้านตอนหน้าฝนหรือไม่ 
 ไฟสอ่งสวา่งหนัหน้าไปทางทิศไหนและจะลอ่แมลงมากินพืชท่ีชาวบ้านปลกูหรือไม่ 
 โรงไฟฟ้ามีมลพิษหรือไม่ 
 เม่ือโรงงานเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะสามารถเข้าออกได้หรือไม ่ใช้เป็นทางผา่นได้หรือไม่ 
 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 
 ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในการด าเนินการโครงการในพืน้ท่ี เน่ืองจากเล็งเห็นว่า ก๊าซ

ธรรมชาติในบ้านเราไม่มีเลย ค่าวตัถุดิบสูงขึน้ เป็นแหล่งพลงังานทางเลือก ไม่ต้องใช้
แบตเตอร่ี รวมถึงโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สารพิษท่ีเกิดขึน้ จาก 
การก่อสร้าง และการจดัการเงินกองทุนเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
โดยจัดตัง้คณะกรรมการมาดูแลเงินกองทุน  อีกทัง้น าประโยชน์มาสู่สังคมทัง้ในเร่ือง
ภาษี และการจ้างแรงงานในระหวา่งการก่อสร้าง 

 ในท่ีประชมุไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการด าเนินการดงักลา่ว 
 
 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

 อยากให้ทางโรงงานจัดระบบการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพ เช่นแสง
สะท้อนเข้าสู่สายตา ให้มีกระบวนการดดูซบัแสงและป้องกนัไม่ให้มีแสงสะท้อน และให้
ด าเนินการติดตัง้ห่างจากชมุชน  โดยไม่ส่งผลกระทบกบัผลผลิตด้านการเกษตรกรรม 
เชน่ ไร่อ้อย ไร่มนัส าปะหลงั อีกทัง้ยงัของบประมาณในการสร้างเส้นทางการคมนาคม 
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 ไมมี่ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เน่ืองจากชมุชนเข้าใจข้อมลูท่ี บริษัทได้น าเสนอวา่โครงการ 
ดงักล่าวแทบไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ท่ีเคยท าประชาคมและด าเนินการผลิต อยูใ่นอ าเภอเดียวกนัคนละต าบลซึง่ 
ได้แสดงให้เห็นแล้ววา่ไมมี่ผลกระทบใดๆเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

  

 

ภาพ  4.1  แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

ที่มา :  ที่มา : บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
 
4.3.2 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ที่ รายรอบ
โครงการฯ 
  กิจกรรมลงพืน้ท่ีจัดเวทีประชาคม เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือ 
ขอประชามติและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิต 10.5 เมกะวตัต์ ในพืน้ท่ี ต าบลรางสาล่ี  อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวงักาญจนบรีุ  
 

  1 กลุ่มเป้าหมาย 
 นายอเนก บอ่พลอย นายกองค์การบริหารสว่นต าบลรางสาล่ี 
 ปลดัเทศบาลต าบลรางสาล่ี 
 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 
 ผู้ใหญ่บ้านตาลเสีย้น 
 ชาวชมุชนในต าบลรางสาล่ี 
 ชาวชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอ็นเนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
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  2. ก าหนดการประชุม 
   วนัพุธท่ี 16 ธันวาคม 2555  ณ หมู่บ้านตาลเสีย้น ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรีระหวา่งเวลา 16.30 – 18.00 น.  

 
  3. เนือ้หาในการน าเสนอ 

 โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลดี  ผลเสีย  ตอ่ชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

 
 4. ส่ือที่ใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 ส่ือวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 
  5. สรุปผลการประชุม 
 ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า  
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตมี่ข้อซกัถามใน 
ด้านการขุดร่องน า้อยู่ในรัว้บริษัท  การปรับสภาพพืน้ท่ีของทางโรงงาน  ปัญหาเร่ืองระบบการระบายน า้  
การเผาท าไร้อ้อยอาจส่งผลกระทบกับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ปัญหา
ด้านเส้นทางการคมนาคมในพืน้ท่ีไม่สะดวกเน่ืองจากมีการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงออาทิตย์    
ซึง่ทางผู้แทนโครงการและวิทยากร ก็ได้ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจดัการในด้านตา่งๆ แก่ท่ีประชมุ 
ซึ่งท่ีประชมุก็เข้าใจและยินดีในการจดัตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลงังาน
ทดแทน ยงัเป็นประโยชน์ตอ่ภาพรวมของประเทศ ชมุชนทัง้ในด้านลดการพึง่พาการน าเข้าพลงังาน ลดมลพิษ 
รักษาสิ่งแวดล้อม  รวมถึงจะมีสว่นชว่ยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 
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 6. ประเดน็ซักถาม 
 พืน้ท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเช่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ขายท่ีให้กับบริษัท 

โดยไม่มีการแจ้งก่อนล่วงหน้า  และเม่ือทางบริษัทซือ้ไปแล้ว ผู้ เช่าท่ีท ากินจึงไม่มี  
ท่ีท ากิน ดงันัน้ทางบริษัทฯ มีแนวทางใดท่ีจะชว่ยได้บ้าง 

 เน่ืองจากเส้นทางการคมนาคมในปัจจบุนัไม่คอ่ยเอือ้อ านวยความสะดวกตอ่ประชาชน 
ดงันัน้ ในชว่งระยะเวลาการก่อสร้างอาจสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่เส้นทาง ทางบริษัทฯ 
จะมีแนวทางการแก้ไขอยา่งไร เพ่ือให้เส้นทางการคมนาคมสะดวกมากขึน้กวา่ท่ีเป็นมา 

 ในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะเกิดประโยชน์อะไรบ้างตอ่ชมุชน 
 ช่วงระยะเวลาการด าเนินตัง้แตเ่ปิดโครงการจนเป็นระยะเวลายาวนาน ชิน้ส่วนภายใน

โรงงานจะเกิดเป็นขยะ เชน่ แผงเซลล์อาทิตย์ โครงสร้างท่ีท าจากอะลมูิเนียม ทางบริษัท
จะมีกระบวนการจดัการอยา่งไร 

 ถ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลกระทบกับชาวชุมชนทางบริษัทจะมีการแก้ไข
อยา่งไร 

 ความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 

 7. การแสดงความคิดเหน็ 
  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการด าเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล
และรายละเอียดเก่ียวกับโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ชีวิตของตนในชมุชน เชน่ ปัญหาด้านการคมนาคมเป็นส าคญัเพราะต้องการความสะดวกสบายในการสญัจร
ไปมา ปัญหาด้านการวา่งงานของประชาชน รวมทัง้เร่ืองของกองทนุและงบประมาณในการก่อสร้างสาธารณู
ประโภค เช่นเส้นทางการคมนาคม เพ่ือน ามาพฒันาชมุชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ชาวชุมชนได้ของสญัญา
การก่อสร้างเพ่ือเป็นหลกัประกันต่อชาวชมุชน ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบค าถามและชีแ้จงให้ชาว
ชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 
 
 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือด าเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีนัน้ พบว่า ชาวชมุชนทัง้กลุ่มผู้น าและ
ชาวชุมชนให้ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่า โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมต่อพืน้ท่ี แต่เน่ืองจากทางต าบลมีอาชีพท าไร่อ้อย ดงันัน้ ในการท าร้ายอ้อย
หลงัจากการเก็บเก่ียวจะท าโดยการเผาทิง้ เพราะฉะนัน้จะท าให้เกิดหมอกควนัเป็นจ านวนมากอาจส่งผล
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กระทบให้กับโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เน่ืองจากกลุ่มหมอกควันท่ีมีจ านวนมากไปบดบัง
แสงอาทิตย์ ด้านการจ้างงานเป็นท่ีแน่นอนว่าในระยะเวลาการก่อสร้างจ าเป็นท่ีต้องใช้แรงงานคนงานในการ
ก่อสร้างดงันัน้ชาวชมุชนไม่ต้องกงัวลเก่ียวกับอตัราการว่างงานของคนในชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือการ
ด าเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 
 

 จากการจัดการประชุมประชาคมในวันท่ี 16 ธันวาคม 2555 แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการ
จัดท าประชาคมชีแ้จงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์    โดยทางส านักงาน เห็นชอบให้ด าเนินโครงการดงักล่าวได้ และให้บริษัทจัดท ารายงานเพ่ือ
น าเสนอตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้างตอ่ไป 

 
 ภาพ 4.2  แสดงการกล่าวเปิดการประชุมและการชีแ้จงรายละเอียดของโครงการ 

 

ที่มา : บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
 
4.4.3 กิจกรรมการการเปิดเวทีการขอมตอินุญาตก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
  กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนุญาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
จากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต  
8 เมกะวตัต์เอซี โดนมีการน าเสนอรายละเอียดโครงการเบือ้งต้นแก่ องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี อ าเภอ
ทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ 
 
      1. กลุ่มเป้าหมาย 

 ปลดัเทศบาลต าบลรางสาล่ี 
 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล และตวัแทนหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1  จ ากดั 



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั                     มีนาคม 2556 
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ  
ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ โครงการ SSE1-PV07                                และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 4-9 

 2. ก าหนดการประชุม 
 วนัจันทร์ท่ี 17 ธันวาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบรีุ ระหว่างเวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. โดย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี ในการ
ประชมุเป็นผู้กลา่วเปิดงาน 
 
   3. เนือ้หาในการน าเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอยา่งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 
   4. ส่ือที่ใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 ส่ือวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 ส่ือวีดีทัศน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกับภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
 
   5. สรุปผลการประชุม 
  ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า  
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคดัค้านใดในโครงการดงักล่าว  เพียงแต่มีข้อซักถาม 
ในด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน การจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุพฒันาไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ผลกระทบ
ต่างๆทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ความปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต  

ด้านเส้นทางในการคมนาคม 
  6. ประเดน็ซักถาม 

 ทางองค์การบริหารสว่นต าบลชอ่งดา่นจะได้รับผลประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
 เงินกองทนุท่ีใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จ าเป็นหรือไมท่ี่

จะต้องใช้สนบัสนนุเฉพาะโครงการหรือสามารถน าไปพฒันาสว่นอ่ืน ๆ ได้ 
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 ในชว่งระยะเวลาการก่อสร้างหากเกิดผลกระทบ ทางบริษัทจะมีแนวทางการแก้ไข
อยา่งไร 

 
  7. การแสดงความคิดเห็น 

1. ด้านเง่ือนไขกองทนุพฒันาท่ีจะน ามาพฒันาด้านตา่ง ๆ  เช่น การก่อสร้างโรงเรียนให้แก่บตุร
หลานของชาวชมุชน  การสร้างเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเอือ้อ านวยประโยชน์แก่ชาวชมุชน 

2. ด้านผลกระทบตา่ง ๆ ในระยะยาวท่ีเกิดขึน้ กบัชาวชมุชนทางบริษัทจะให้ความร่วมมือกบั
ทางชมุชนก่อน  ดงันี ้

 ทางบริษัทฯ จะเข้าไปรับฟังผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัทางชมุชนก่อน 
 ศกึษาแหลง่ท่ีมาของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ว่ามาจากแหล่งผลิตไฟฟ้า หรือ มาจากพืน้ท่ี

อ่ืนรอบชมุชน 
 ถ้าในกรณีผลกระทบมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จริง ทางบริษัทความ

ชดเชยคา่เสียหายให้กบัชมุชนตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม 
 ถ้าในกรณีผลกระทบไมไ่ด้มาแหลง่ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทางบริษัทฯ อาจมี

การชว่ยเหลือเพ่ือเยียวยาความทกุข์ร้อนของชาวชมุชน 
3 ในท่ีประชมุไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการด าเนินการดงักลา่ว 

 
  8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 

  ทัง้กลุ่มผู้ น าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รางสาล่ี   ใ ห้ความเห็นชอบ 
ในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก แต่จะมี  
ความกงัวลในเร่ืองงบประมาณการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  และผลกระทบตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ใน
ระยะยาว  ซึง่ก็เป็นเง่ือนไขส าคญัของบริษัทในการท่ีจะท าให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนได้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเม่ือการด าเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ือง 
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ภาพ  4.3  แสดงกิจกรรมการการเปิดเวทีการขอมติอนุญาต วันที่ 17 ธันวาคม 2555 

ที่มา : บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
 
4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 
 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพกัอาศยัใน 
ต าบลรางสาล่ี อ าเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ ได้จ าแนกประเด็นไว้ทัง้สิน้ 2 ประการ ดงันี ้ 
 1. ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 2. ความคิดเห็นเ ก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม  
ผลการศกึษาทัง้ 2 ประเดน็ข้างต้น มีสาระส าคญัพอสรุปได้ดงันี ้ 
 

 4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการส ารวจประกอบด้วยข้อมูลคณุลกัษณะส่วน
บคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ ทางด้านเศรษฐกิจ การรับข้อมลูขา่วสาร ดงัรายละเอียดดงันี ้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการสัมภาษณ์ของประชากรในพืน้ท่ีศึกษาเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐาน 
 

 

ลักษณะ ร้อยละ 
เพศ 
           หญิง  
           ชาย 

 
56.94 
43.06 

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

            มากกวา่ 50 ปี 

 
2.78 

19.04 
51.25 
26.93 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
5,0000-10,0000 บาท 
10,001-15,000 บาท   
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท   

            สงูกวา่ 25,000 บาท 

 
25.00 
15.50 
40.28 
5.78 
6.90 
6.54 

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

 

0.00 
5.55 
3.78 

10.79 
5.17 

19.16 
55.55 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ลักษณะ ร้อยละ 
อาชีพ  

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

            อ่ืนๆ ระบ ุ

 
5.17 
3.73 

0 
3.92 
2.93 
3.78 

62.71 
0 

16.37 
0 
0 

1.39 
 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านก าลังเผชิญในปัจจุบัน  

ขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร  
เคร่ืองจกัรกลมีจ ากดั   
ท่ีท ากินมีน้อย    
ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  
การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 
   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 
   การตลาด ราคาผลผลิตตกต ่า 
   ได้รับข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ

 

 

 
19.17 
2.56 

34.83 
5.56 
5.33 

18.78 
0 

10.21 
3.56 

0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
ลักษณะ ร้อยละ 

 
ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีก าลังเผชิญในปัจจุบัน 

คลาดแคลนน า้ด่ืม น า้ใช้   
น า้ด่ืม น า้ใช้ คณุภาพไมดี่  
โรงเรียนไมเ่พียงพอ   
สถานีอนามยัไมเ่พียงพอ   
เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก  
คนวา่งงาน/ตกงาน 
โจรผู้ ร้ายความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยาเสพตดิ 
น า้ทว่ม 
แผน่ดนิไหว 
 

 
 

3.17 
10.83 
2.17 
3.55 
39.62 
11.27 
8.11 
21.28 

0 
0 

 
ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านก าจัดขยะอย่างไร   
 เผา     

ฝัง 
 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 
 

 
 

80.44 
16.39 
1.39 
1.78 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ลักษณะ ร้อยละ 
 
ปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของท่านด้วยวิธีใด 

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

            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
 

 
 

1.67 
31.67 
58.33 
1.67 
0.00 
3.34 
3.34 
0.00 

 
การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ  

ไมเ่คยทราบมาก่อน   
 ทราบจากการประชาสมัพนัธ์ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ  

ทราบจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ทราบจากก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน  
ทราบจากญาต-ิพ่ีน้อง   
ทราบจากเพ่ือนบ้าน  

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
 

8.57 
2.86 

12.86 
33.57 
19.29 
22.85 
0.00 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงร้อยละ 56.94 ผู้ชายร้อยละ 43.06 ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.25 มีอายุ
36- 50  ปี  อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพ เกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบส่วนใหญ่ในเ ร่ืองพืน้ ท่ีท ากินน้อย ปัญหาสังคม/คุณภาพชีวิตท่ีพบในเ ร่ือง  
เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและคนว่างงาน/ตกงาน เร่ืองการก าจดัขยะในชมุชนและครัวเรือนร้อยละ 80.44 
โดยการเผา การทราบข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยหอกระจายเสียงประจ าหมู่บ้าน และผู้ น า เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.  การรับขา่วสารโครงการโรงงานพลงังานแสงอาทิตย์ จากก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
 ชาวชุมชนส่วนใหญ่ยงัมีความคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และยงัมี
ส่วนร่วมในระยะตา่งๆ ของโครงการ คือทัง้ในระยะศกึษาโครงการฯช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ต่อคนใน
ชุมชน ในระยะก่อสร้างช่วยติดตามดแูลการก่อสร้างให้ปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง 
และในระยะด าเนินการชว่ยเผยแพร่ข้อมลูโครงการฯ ตอ่คนในชมุชน 
  
 4.4.2 ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

   1. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 
 จากการส ารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวชุมชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม และผลกระทบต่อสุขภาพและท รัพย์สินของคนในชุมชน
พบว่า ประเด็นท่ีชุมชนเห็นว่าโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้มากคือ ความเส่ียงต่อการปนเปื้อน  
ของดิน และแหล่งน า้ ทัง้น า้ผิวดิน คือ แม่น า้ล าคลอง และน า้ใต้ดิน ซึ่งได้แก่  น า้บาดาล ซึ่งจะส่งผลตอ่มาถึง
สุขภาพของคนในชุมชนด้วย สอดคล้องกับผลการส ารวจในประเด็นท่ีว่าโครงการนีเ้ก่ียวข้องกับการใช้  
การเก็บ การขนส่ง หรือการปล่อยของเสียท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และอาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ทางบริษัท ฯ และโรงไฟฟ้าต้องชีแ้จงและท าความเข้าใจกบัชุมชนโดยให้ข้อมูลถึงหลกัการ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเป็นพลังงานสะอาด และแนวคิดการด าเนินการของบริษัทซึ่งจะช่วย  
ลดความกังวลของชุมชนได้  นอกจากนีย้งัมีผลกระทบทางด้านสารเคมีท่ีเกิดขึน้ โดยบริษัทควรท าความ
เข้าใจกับชุมชนถึงการท างานของโรงไฟฟ้าว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นท่ีว่า นอกจากจะมีในช่วงของการ
ก่อสร้างซึง่ควบคมุโดยกฎหมายอยูแ่ล้ว 
 
  2. ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการส ารวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม พบว่า ประเด็นหลักท่ีประชาชนให้ความส าคัญคือ 
งบประมาณในการก่อสร้างและเส้นทางการคมนาคมท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นผลจากการด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นพ้องกนัว่าในบริเวณชุมชนไม่มีพืน้ท่ีป่า



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั                     มีนาคม 2556 
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ  
ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ โครงการ SSE1-PV07                                และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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สงวน หรือเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์สงวน แต่ปัญหาท่ีชุมชนกังวลคือ  การเกิดผลกระทบในอนาคต เช่นพืช
การเกษตร สขุภาพของชาวชมุชน เป็นต้น และอณุหภมูิท่ีอาจเพิ่มมากขึน้ในอนาคต  
 ส าหรับสิ่งแวดล้อมทางด้านสงัคม ชาวชมุชนท่ีได้สอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการไม่น่าจะมี
ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน หรือสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน   และไม่น่าจะมีผลต่อ
ทศันียภาพหรือความสวยงามของพืน้ท่ีโดยรอบ  ร่องน า้สาธารณะไม่มีการถมท่ีเพ่ือปิดกัน้เพราะจะท าให้เกิด
น า้ท่วมเข้ามาในพืน้ท่ีกินของชุมชน  นอกจากนีช้าวบ้านเกือบทัง้หมดยงัเห็นว่าพืน้ท่ีตัง้โครงการยงัไม่อยู่ใน
เขตท่ีเส่ียงตอ่การเกิดภยัธรรมชาตติา่ง ๆ เชน่ น า้ท่วม ดินถล่ม หรือแผ่นดินไหว ซึ่งถือเป็นผลดีทัง้ตอ่โครงการ
และชมุชน 
  


