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บทที่ 4 
การประชาสัมพนัธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
4.1 บทน า 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใน  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทท่ีส าคัญใน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและผู้ด าเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษากบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

 ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ในการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี มีประเดน็ท่ีส าคญักบัชมุชนท้องถ่ิน คือ ความวิตกกงัวลเร่ืองผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนและการประเมนิผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม สงัคม บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการ รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อ
การก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีต่อโครงการ และเพ่ิม
ช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะน ามาใช้เป็นข้อมลูในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ชมุชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความส าคญัตอ่การพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกบัสิ่งแวดล้อม
และสงัคม โดยมีสว่นช่วยพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ของสงัคมไทย 

 ดงันัน้ การด าเนินงานด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน จึงมีความส าคญัตอ่การพฒันาโครงการฯ 
อย่างแท้จริง 
 
4.2 วธีิการด าเนินการ 
 
 4.2.1 พืน้ท่ีด าเนินการ 
  พืน้ท่ี SSE1-PV08 ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี 

 
 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทางสงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั                    มิถนุายน 2556 
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ  
ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ โครงการ SSE1-PV08                และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

 4-2 

1. ผู้ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชุมชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
และผู้มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างและด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ 

 2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 4. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  
 

4.2.3 เทคนิควธีิการ 
  การประชาสมัพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสงัคม ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสงัคม ด้วยการรับฟังความคิดเห็น การถาม-ตอบ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1.  การประชาสมัพนัธ์แนะน าโครงการเบือ้งต้น และการจดัการประชมุเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กบั แกนน า  ประชาชนหมู่ท่ี 8 บ้านโกช้าย และผู้ ท่ีสนใจ พร้อมทัง้ประชาชน
ท่ีสนใจของต าบลรางหวาย รับฟังความคิดเห็นชองชาวชมุชนท่ีเช่าท่ีดินท ากิน  

2.  การจัดเวทีประชาคมเพ่ือท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้น า   หน่วยราชการ
องค์กรตา่งๆ ประชาชนหมูท่ี่ 8 บ้านโกช้าย และผู้ ท่ีสนใจของเทศบาลต าบลรางหวาย  

3. เปิดเวทีการขอมติอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือทางบริษัท
สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1  จ ากดั จะได้มีการน าเสนอรายละเอียดโครงการฯ เบือ้งต้นแก่ 
เทศบาลต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
4.3 ผลการด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 4.3.1 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมเพื่อขอรับฟังความคดิเหน็จากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบ
โครงการฯ 
  กิจกรรมลงพืน้ท่ีจัดเวทีประชาคม เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือ 
ขอประชามติและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิต 10.5 เมกะวตัต์ ในพืน้ท่ี ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ  
 

  1 กลุ่มเป้าหมาย 
 นายค ารณ เป็ญพาด นายกเทศบาลต าบลรางหวาย 
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 ปลดัเทศบาลต าบลรางหวาย 
 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล และตวัแทนหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี 
 ผู้ใหญ่บ้าน  
 ชาวชมุชนในต าบลรางหวาย 
 ชาวชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอน็เนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
 

  2. ก าหนดการประชุม 
   วนัพุธท่ี 4 เมษายน 2556 ณ หมู่บ้านโกช้าย ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบรีุ ระหวา่งเวลา 16.00-18.00น.  
 

  3. เนือ้หาในการน าเสนอ 
 โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลดี  ผลเสีย  ตอ่ชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอย่างโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
 

 4. ส่ือท่ีใช้ในการประชมุ 
 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 สื่อวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 สื่อวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 

 5. สรุปผลการประชุม 
 ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชี แ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ไดมี้ขอ้คดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตม่ีข้อซักถามใน
กรณีท่ีเปิดท าการแล้วไฟฟ้าในหมู่บ้านจะตกหรือไม่ หากไม่ต้องจะยินดีมาก ซึ่งท่ีประชมุก็เข้าใจและยินดีใน
การจัดตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลงังานทดแทน  ยังเป็นประโยชน์ต่อ
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ภาพรวมของประเทศ ชมุชนทัง้ในด้านลดการพึ่งพาการน าเข้าพลงังาน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม  รวมถึง
จะมีสว่นช่วยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 
 

 6. ประเด็นซักถาม 
 หากเปิดด าเนินการแล้วไฟฟ้าในหมูบ้่านยงัจะตกหรือไม ่

 
 7. การแสดงความคดิเหน็ 
  ชาวชมุชนไมไ่ด้แสดงการคดัค้านตอ่การด าเนินโครงการในพืน้ท่ี และเห็นชอบท่ีจะมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เน่ืองจากไฟฟ้าในหมูบ้่านไมพ่อใช้อยู่แล้ว 
 
 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือด าเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุนัน้ พบวา่ ชาวชมุชนทัง้กลุม่ผู้น าและ
ชาวชุมชนให้ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นว่า โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมตอ่พืน้ท่ี และยงัช่วยให้ไฟฟ้าในหมูบ้่านเสถียรขึน้อีกด้วย 
 

 จากการจดัการประชุมประชาคมในวนัท่ี 4 เมษายน 2556 แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการจดัท า
ประชาคมชีแ้จงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการผลิตไฟ ฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์    
โดยทางส านักงาน เห็นชอบให้ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ และให้บริษัทจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้างตอ่ไป 

 
 

ภาพ 4.1  แสดงการกล่าวเปิดการประชุมและการชีแ้จงรายละเอียดของโครงการ 
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 4.3.2 กิจกรรมการการเปิดเวทีการขอมติอนุญาตก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
  กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนุญาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
จากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต  
10.5 เมกะวตัต์ โดยมีการน าเสนอรายละเอียดโครงการเบือ้งต้นแก่ เทศบาลต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน 
จงัหวดักาญจนบรีุ  
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 ปลดัเทศบาลต าบลรางหวาย 
 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลรางหวาย และตวัแทนหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1  จ ากดั 

 

2. ก าหนดการประชุม 
 วนัศกุร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ณ เทศบาลต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี 
ระหวา่งเวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น. โดย ประธานสภาเทศบาลต าบลรางหวายในการประชมุเป็นผู้กลา่วเปิด
งาน 
 
  3. เนือ้หาในการน าเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอย่างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 
  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 สือ่วีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 สื่อวีดีทัศน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกับภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
 
  5. สรุปผลการประชุม 
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  ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า  
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ได้มีข้อคัดค้านใดในโครงการดังกล่าว เพียงแต่มีข้อซักถาม 
ในด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน การจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุพฒันาไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ผลกระทบ
ต่างๆทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม และด้านสงัคม ความปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคณุภาพชีวิต  

ด้านเส้นทางในการคมนาคม 
 
6. ประเด็นซักถาม 

 ทางเทศบาลต าบลรางหวายจะได้รับผลประโยชน์จากเงินกองทุนท่ีใช้ในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์หรือไม ่

 เงินกองทุนท่ีใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จะครอบคลมุด้าน
สาธารณสขุอย่างไร 

 ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างหากเกิดผลกระทบ ทางบริษัทจะมีแนวทางการแก้ไข
อย่างไร 

 
  7. การแสดงความคดิเหน็ 

1. ด้านเง่ือนไขกองทนุพฒันาท่ีจะน ามาพัฒนาด้านตา่ง ๆ  เช่น การก่อสร้างโรงเรียนให้แก่บตุร
หลานของชาวชมุชน  การสร้างเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเอือ้อ านวยประโยชน์แก่ชาวชมุชน 

2. ด้านผลกระทบตา่ง ๆ ในระยะยาวท่ีเกิดขึน้ กบัชาวชมุชนทางบริษัทจะให้ความร่วมมือกบั
ทางชมุชนก่อน  ดงันี ้

 ทางบริษัทฯ จะเข้าไปรับฟังผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัทางชมุชนก่อน 
 ศกึษาแหลง่ท่ีมาของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ว่ามาจากแหลง่ผลิตไฟฟ้า หรือ มาจากพืน้ท่ี

อ่ืนรอบชมุชน 
 ถ้าในกรณีผลกระทบมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์จริง ทางบริษัทความ

ชดเชยคา่เสียหายให้กบัชมุชนตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม 
 ถ้าในกรณีผลกระทบไมไ่ด้มาแหลง่ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทางบริษัทฯ อาจมี

การช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาความทกุข์ร้อนของชาวชมุชน 
3 ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการด าเนินการดงักลา่ว 

 
  8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
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  ทัง้กลุ่มผู้น าและสมาชิกเทศบาลต าบลรางหวาย  ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นวา่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก แต่จะมีความกงัวลในเร่ืองงบประมาณการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  และผลกระทบต่างๆท่ีจะเกิดขึน้ในระยะยาว  ซึ่งก็เป็นเง่ือนไขส าคญั
ของบริษัทในการท่ีจะท าให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อการด าเนินการของ
โรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  4.2  แสดงกิจกรรมการการเปิดเวทีการขอมตอินุญาต วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

 
4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 
 การศกึษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพักอาศยัใน 
ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ ได้จ าแนกประเดน็ไว้ทัง้สิน้ 2 ประการ ดงันี ้ 
 1. ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 2. ความคิดเห็น เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  
ผลการศกึษาทัง้ 2 ประเดน็ข้างต้น มีสาระส าคญัพอสรุปได้ดงันี ้ 
 
 4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการส ารวจประกอบด้วยข้อมลูคณุลกัษณะส่วน
บคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ ทางด้านเศรษฐกิจ การรับข้อมลูขา่วสาร ดงัรายละเอียดดงันี ้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการสัมภาษณ์ของประชากรในพืน้ท่ีศึกษาเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐาน 
 

 

ลักษณะ ร้อยละ 
เพศ 
           หญิง  
           ชาย 

 
50 
50 

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

            มากกวา่ 50 ปี 

 
3.16 
13.89 
53.07 
29.88 

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 

 
25.36 
12.62 
46.66 
3.98 
6.25 
5.23 

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

 

2.00 
7.59 
2.94 
9.48 
3.57 
22.25 
52.17 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ลักษณะ ร้อยละ 
อาชีพ  

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

            อ่ืนๆ ระบ ุ

 
4.20 
2.80 
0.00 
2.80 
1.95 
2.80 
67.23 
0.00 
16.81 
0.00 
0.00 
1.40 

 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านก าลังเผชญิในปัจจุบัน  

ขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร  
เคร่ืองจกัรกลมีจ ากดั   
ท่ีท ากินมีน้อย    
ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  
การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 
   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 
   การตลาด ราคาผลผลิตตกต ่า 
   ได้รับข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ

 

 

 
20.39 
3.89 
32.03 
3.89 
5.82 
19.42 
0.00 
10.68 
3.89 
0.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
ลักษณะ ร้อยละ 

 
ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวติของครัวเรือนท่ีก าลังเผชญิในปัจจุบัน 

คลาดแคลนน า้ดื่ม น า้ใช้   
น า้ดื่ม น า้ใช้ คณุภาพไมด่ี  
โรงเรียนไมเ่พียงพอ   
สถานีอนามยัไมเ่พียงพอ   
เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก  
คนวา่งงาน/ตกงาน 
โจรผู้ ร้ายความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยาเสพติด 
น า้ท่วม 
แผน่ดินไหว 
 

 
 

2.59 
12.93 
1.73 
3.45 
37.07 
10.35 
6.90 
25.00 
0.00 
0.00 

 
ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านก าจัดขยะอย่างไร   
 เผา     

ฝัง 
 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 
 

 
 

74.97 
20.78 
2.12 
2.12 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ลักษณะ ร้อยละ 
 
ปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของท่านด้วยวธีิใด 

หอกระจายเสียงประจ าหมูบ้่าน  
เพ่ือนบ้าน    
ผู้น า/ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.  
วิทยชุมุชน    
ท่ีอา่นหนงัสือประจ าหมูบ้่าน 
ท่ีติดประกาศประจ 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  
ทราบจากญาติ-พ่ีน้อง   
ทราบจากเพ่ือนบ้าน  

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
 

7.45 
2.49 
11.45 
35.58 
20.44 
22.59 
0.00 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงร้อยละ 50 ผู้ชายร้อยละ 50 สว่นใหญ่ร้อยละ 53.07 มีอาย ุ36 - 50  
ปี  อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพ เกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน  10,001-15,000 บาท ปัญหา
เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี พบส่วน ให ญ่ ใน เ ร่ืองพื ้น ท่ี ท า กิ น น้ อย  ปัญ หาสังคม /คุณ ภาพ ชี วิต ท่ี พบ ใน เร่ือ ง  
เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและคนว่างงาน/ตกงาน เร่ืองการก าจดัขยะในชุมชนและครัวเรือนร้อยละ 74.97 
โดยการเผา การทราบข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยหอกระจายเสียงประจ าหมู่บ้าน และผู้น า เช่น ก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้าน และอบต .  การรับข่าวสารโครงการโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ จากก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั                    มิถนุายน 2556 
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ  
ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ โครงการ SSE1-PV08                และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
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 ชาวชุมชนสว่นใหญ่ยังมีความคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และยังมี
สว่นร่วมในระยะต่างๆ ของโครงการ คือทัง้ในระยะศึกษาโครงการฯช่วยเผยแพร่ข้อมลูโครงการฯ ต่อคนใน
ชมุชน ในระยะก่อสร้างช่วยติดตามดแูลการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง 
และในระยะด าเนินการช่วยเผยแพร่ข้อมลูโครงการฯ ตอ่คนในชมุชน 
 4.4.2 ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

   1. ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 
 จากการส ารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวชุมชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม และผลกระทบต่อสขุภาพและทรัพย์สินของคนในชุมชน
พบว่า ประเด็นท่ีชุมชนเห็นว่าโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้มากคือ ความเสี่ยงต่อการปนเปือ้น  
ของดิน และแหล่งน า้ ทัง้น า้ผิวดิน คือ แมน่ า้ล าคลอง และน า้ใต้ดิน ซึ่งได้แก่ น า้บาดาล ซึ่งจะสง่ผลตอ่มาถึง
สุขภาพของคนในชุมชนด้วย สอดคล้องกับผลการส ารวจในประเด็นท่ี ว่าโครงการนีเ้ก่ียวข้องกับการใช้  
การเก็บ การขนส่ง หรือการปลอ่ยของเสียท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และอาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ทางบริษัท ฯ และโรงไฟฟ้าต้องชีแ้จงและท าความเข้าใจกับชุมชนโดยให้ข้อมลูถึงหลกัการ
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีเป็นพลงังานสะอาด และแนวคิดการด าเนินการของบริษัทซึ่งจะช่วย  
ลดความกังวลของชุมชนได้  นอกจากนีย้ังมีผลกระทบทางด้านสารเคมีท่ีเกิดขึน้ โดยบริษัทควรท าความ
เข้าใจกับชุมชนถึงการท างานของโรงไฟฟ้าว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นท่ีว่า นอกจากจะมีในช่วงของการ
ก่อสร้างซึ่งควบคมุโดยกฎหมายอยู่แล้ว 
 2. ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการส ารวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบของโครงการทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม  พบว่า ประเด็นหลักท่ีประชาชนให้ความส าคัญคือ 
งบประมาณในการก่อสร้างและเส้นทางการคมนาคมท่ีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม้วา่ ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นพ้องกันว่าในบริเวณชุมชนไมม่ีพืน้ท่ีป่า
สงวน หรือเป็นท่ีอยู่อาศัยของสตัว์สงวน แต่ปัญหาท่ีชุมชนกังวลคือ  การเกิดผลกระทบในอนาคต เช่นพืช
การเกษตร สขุภาพของชาวชมุชน เป็นต้น และอณุหภมูิท่ีอาจเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต  
 ส าหรบัสิ่งแวดล้อมทางด้านสงัคม ชาวชุมชนท่ีได้สอบถามสว่นใหญ่เห็นวา่ โครงการไม่น่าจะมี
ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน หรือสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน   และไม่น่าจะมีผลต่อ
ทศันียภาพหรือความสวยงามของพืน้ท่ีโดยรอบ  ร่องน า้สาธารณะไมม่ีการถมท่ีเพ่ือปิดกัน้เพราะจะท าให้เกิด
น า้ท่วมเข้ามาในพืน้ท่ีกินของชมุชน  นอกจากนีช้าวบ้านเกือบทัง้หมดยงัเห็นว่าพืน้ท่ีตัง้โครงการยงัไม่อยู่ใน
เขตท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดภยัธรรมชาติตา่ง ๆ เช่น น า้ท่วม ดินถลม่ หรือแผน่ดินไหว ซึ่งถือเป็นผลดีทัง้ตอ่โครงการ
และชมุชน  


