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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 ในการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ต าบลหนองโอ่ง 
อ าเภออู่ทอง จังหวังสุพรรณบุรี มีประเด็นท่ีส าคัญกับชุมชนท้องถ่ิน คือ ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนและการประเมนิผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม สงัคม บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการ รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อ
การก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีต่อโครงการ และเพ่ิม
ช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะน ามาใช้เป็นข้อมลูในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ชมุชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความส าคญัตอ่การพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกบัสิ่งแวดล้อม
และสงัคม โดยมีสว่นช่วยพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ของสงัคมไทย 

 ดงันัน้การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความส าคญัต่อการพัฒนาโครงการฯ 
อย่างแท้จริง 
 
4.2 วธีิการด าเนินการ 
 
 4.2.1 พืน้ท่ีด าเนินการ 
  หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวดัสพุรรณบุรี 

 
 4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทางสงัคมมีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่  
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 1. ผู้ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ชาวชุมชนใกล้เคียงโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
และผู้มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างและด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ของต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สพุรรณบรีุ 
 2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 4. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  
 

4.2.3 เทคนิควธีิการ 
  การประชาสมัพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสงัคม ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสงัคม ด้วยการรับฟังความคิดเห็น การถาม-ตอบ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
  1. การประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการเบือ้งต้นการสร้างความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ และ 
การจัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ท่ีต าบลหนองโอง่ ของบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
  2. กิจกรรมการการจดัเวทีประชาคมเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากแกนน า หน่วยราชการ และ
ชุมชนบ้านพวน ในพืน้ท่ีรายรอบโครงการฯ ในการแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ -ส่วนเสียจาก 
การด าเนินโครงการ ฯ ของบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
  3. กิจกรรมการจัดเวทีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอง่ เพ่ือขอนมุตัิในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ขนาดก าลงัการผลิต 10.5 เมกะวตัต์ และการแสดงการมีสว่นร่วมของผู้น า เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อชุมชนท่ีมี
สว่นได้-สว่นเสียจากการด าเนินโครงการฯ ของ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
 

4.3 ผลการด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 4.3.1 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการเบือ้งต้น  และการจัด
ประชุมเพื่อรับฟังความคดิเหน็จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

 กิจกรรมการลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าพบผู้น าชมุชนและ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล
หนองโอง่ เพ่ือเป็นการแนะน าตวัและแนะน าโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีจะสร้างขึน้ท่ี ต าบล
หนองโอง่ อ าเภออูท่อง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ และเพ่ือแจกจ่ายเอกสารประชาสมัพันธ์โครงการให้กับชาวชมุชน
โดยรอบการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้เก่ียวกับ
ท่ีมาของการผลิตและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
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1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมให้ความรู้กบักลุม่แกนน า ทีมผู้ใหญ่บ้านพวน และชมุชนบ้านพวน 
 นายบญุสืบ กนัสิริ หมูท่ี่ 13 บ้านพวน 
 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอง่ 
 ประชาชนผู้สนใจกวา่ 88 คน 
 ผู้แทนโครงการจากบริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี  1 จ ากดั 

 
  2. ก าหนดการประชุม 
  วนัพธุท่ี 20 ธนัวาคม 2555 เวลา 16.30–17.30 น. 
 
  3. เนือ้หาในการน าเสนอ 

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

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน (ผลประโยชน์ของชมุชนท่ีจะได้รับคืนกลบั) 
 ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอย่างของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 
  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 สื่อวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 สื่อวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน  

แสงอาทิตย์ 
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 5. สรุปผลการประชุม 
 

  จากการจัดการประชุมเพ่ือแนะน าโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ของบริษัท สยาม  
โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี  1 จ ากัด แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ฟังข้อมลูจากโครงการเป็นเบือ้งต้นนัน้  พบว่าผู้ เข้าร่วม
ประชุมเกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มากขึน้ และรับรู้ถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใน
ชมุชนหรือพืน้ท่ีของตน และเพ่ือเป็นการขยายการรับรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะมีการจดัการประชาคมในครัง้
ตอ่ไป ทางบริษัทได้แจกจ่ายเอกสารชีแ้จงและให้ความรู้เพ่ือส่งตอ่ถึงชาวชมุชน ตามแผนการประชาสมัพนัธ์
และให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการ  
 
 6. ประเด็นซักถาม 

 พืน้ท่ีเป็นนาเช่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ขายท่ีให้กับบริษัท โดยไม่มีการแจ้งก่อน
ลว่งหน้า  และเมื่อทางบริษัทซือ้ไปแล้ว ผู้ เช่าท่ีท ากินจึงไมม่ีท่ีท ากิน ดงันัน้ ทางบริษัท มีแนวทางใด 
ท่ีจะช่วยได้บ้าง 

 ทางบริษัทจะถมท่ีดินหรือไม ่ถ้าถมท่ีดินจะถมร่องน า้หรือไม ่
 หากตัง้โรงงานแล้ว ชาวชมุชนจะมีโอกาสได้เข้าท างานบ้างหรือไม ่
 หากติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว อากาศจะร้อนขึน้กวา่เดิมหรือไม ่
 

7. การแสดงความคดิเหน็ 
 ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในการด าเนินการโครงการในพืน้ท่ี เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเป็น

โครงการท่ีดีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม อีกทัง้น าประโยชน์มาสูส่งัคมทัง้ในเร่ืองภาษี และ
การจ้างแรงงานในระหวา่งการก่อสร้าง 

 การเสียผลประโยชน์จากพืน้ท่ีท ามาหากิน และท่ีอยู่อาศัยของคนในหมู่บ้าน รวมถึง
ระบบสาธารณปูโภคในชมุชน และเส้นทางของร่องน า้สาธารณะ 

 ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุคนใดคดัค้านการด าเนินการดงักลา่ว 
 

 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
 พืน้ท่ีบริเวณท่ีสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นีม้ีสภาพทัว่ไปเป็นลกัษณะเป็นท่ี

ลุ่มและในฤดูน า้หลาก น า้ทุ่งก็จะไหลผ่านช่องทางน า้ไหลท่ีอยู่ด้านโครงการและ
ด้านหลงัโครงการ 

 เมื่อมีการจดัตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วสภาพอากาศจะมีอณุหภมูิร้อนขึน้ 



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั                                     มีนาคม 2556 
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                                                      บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการ 
ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ โครงการ SSE1-PV09                และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

        
4-5 

 
ภาพ  4.1  แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการวันที่ 20 ธันวาคม 2555 
 
 4.3.2 กิจกรรมการการจัดเวทีประชาคมเพื่อขอรับฟังความคดิเหน็จากชุมชนในพืน้ท่ีรายรอบ
โครงการฯ 
   กิจกรรมลงพืน้ท่ีจัดเวทีประชาคม เพ่ือประชาสมัพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือ 
ขอประชามติและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์เอซี ในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 13 บ้านพวน  ต าบลหนองโอง่  อ าเภอ
อูท่อง  จงัหวงัสพุรรณบรีุ  
 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายสนุทร ทองฤทธ์ิ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอง่ 
 นายบญุสืบ กนัสิริ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13 บ้านพวน  
 ชาวชมุชนต าบลหนองโอง่กวา่ 80 คน 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี  1 จ ากดั 

 

 2. ก าหนดการประชุม 
 วนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านพวน ต าบล

หนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างเวลา 16:30 น. ถึง 17:30 น. โดยนายบุญสืบ กันสิริ 
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13 บ้านพวน  ประธานในการประชมุเป็นผู้กลา่วเปิดงาน 

 
  3. เนือ้หาในการน าเสนอ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
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 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอย่างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 

 
  4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 

 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 สื่อวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 สื่อวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 
 5. สรุปผลการประชุม 
 ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า  
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ไดมี้ขอ้คดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตม่ีข้อซักถามใน
ด้านผลผลิตทางการเกษตรในช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียว การปรับพืน้ท่ีการถมท่ีดินในบริเวณทางร่องน า้สาธารณะ 
การใช้เส้นทางในการคมนาคมเพ่ือการสญัจร และท ากิน  ด้านการขายท่ีทางของเจ้าของท่ีท่ีชาวเกษตรกรได้
เช่าพืน้ท่ีท ากิน  ด้านผลกระทบของสภาพภมูิอากาศท่ีจะเกิดขึน้เมื่อติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เสร็จสิน้ และ
การล้อมรัว้เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากสตัว์เลีย้งเข้าไปกระแทกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งทางผู้แทนโครงการและ
วิทยากร ก็ได้ชีแ้จงถึงข้อเท็จจริงและกระบวนการจัดการในด้านต่างๆ แก่ท่ีประชมุ ซึ่งท่ีประชุมก็เข้าใจและ
ยินดีในการจดัตัง้โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้การผลิตและใช้พลงังานทดแทนยงัเป็นประโยชน์
ต่อภาพรวมของประเทศ ชุมชนทัง้ในด้านลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงาน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม  
การสง่ผลกระทบตอ่ทางน า้ไหลผา่น รวมถึงจะมีสว่นช่วยสร้างเศรษฐกิจชมุชนอีกด้วย 
  6. ประเด็นซักถาม 

 เกษตรกรท่ีท านาอยู่ในแปลงพืน้ท่ี ซึ่งขณะนีข้้าวก าลงัอยู่ในช่วงท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิต 
ทางบริษัทจะยินดีให้ชาวนาเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนได้หรือไม ่

 เมื่อมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แล้วมีเงินกองทนุรอบโรงไฟฟ้า 
หมูบ้่านหรือไม ่และหมูบ้่านท่ีอยู่ใกล้เคียงมีสิทธ์ิใช้เงินกองทนุหรือไม ่ 

 เมื่อทางบริษัทด าเนินการปรับพืน้ท่ี และถมท่ีดิน จะถมร่องน า้สาธารณะหรือไม ่ 
เพราะถ้าถมท่ีชาวนาท่ีท านาอยู่ติดกบัพืน้ท่ีโครงการจะต้องได้รับความเดือดร้อน 
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 เมื่อบริษัทมาติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใกล้กบัแปลงนาแล้วข้าวจะมีปัญหาตอ่ 
การเจริญเติบโตหรือไม ่

 เมือ่ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว อากาศจะร้อนมากขึน้กวา่เดิมหรือไม ่
 เมื่อตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว จะดงึแสงแดดไปหมดหรือไม ่
 พืน้ท่ีก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ สภาพทั่วไปเป็นลกัษณะท่ีลุม่ และใน

ฤดนู า้หลาก น า้ทุ่งจะต้องไหลผ่าน หากทางบริษัทถมท่ีดินพืน้ท่ีบริเวณนีแ้ล้วน า้ต้อง
ท่วมแปลงนาขึน้ไปอีกหลายแปลง ทางบริษัทจะมีแนวทางวิธีใดท่ีจะแก้ไขไม่ให้เกิด
ปัญหาในเร่ืองนี ้

 ทางบริษัทจะมีการล้อมรัว้เพ่ือป้องกันอนัตรายจากสตัว์เลีย้งเข้ามากระแทกแผงเซลล์
แสงอาทิตย์หรือไม ่

 ในช่วงเวลาการก่อสร้าง รถยนต์ ยานพาหนะก็มีมาก ทางบริษัทค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผู้ ท่ีใช้รถใช้ถนน และมีความจ าเป็นต้องใช้เส้นทางนีห้รือไม่ 

 
 7. การแสดงความคดิเหน็ 
  ชมุชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการด าเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมลูและ
รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต
ของตนในชมุชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีตอ่คนในชมุชน เช่น ปัญหาเร่ืองแสง ความร้อน 
น า้ หรือเร่ืองการถมท่ีดินท่ีอาจจะไหลลงมาสู่ท่ีนา  หรือในทางท่ีโครงการอาจจะเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชน เช่น การขอใช้น า้จากบ่อน า้ของโครงการ รวมทัง้เร่ืองของกองทุนเพ่ือ
น ามาพฒันาชมุชนจากโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบค าถามและชีแ้จงให้ชาวชมุชน
ฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 
  
  
 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
  จากการจดัการประชาคมเพ่ือขอมติจากชาวชุมชนเพ่ือด าเนินการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบรีุ นัน้ พบว่า ทัง้กลุม่ผู้น าและ
ประชาชนให้ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี โดยเห็นวา่มีความปลอดภยัตอ่คนใน
ชมุชน  ไมม่ีผลกระทบด้านเส้นทางการคมนาคม ด้านสภาพภมูิอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออาจเพ่ิมขึน้เพียง
เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก อีกทัง้ยังไม่มีผลกระทบกับเส้นทางน า้ไหลผ่าน แต่เน่ืองจากมี 
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การถมท่ีดิน ดังนัน้ ทางบริษัท ต้องมีการควบคุมและเฝ้าระวงัในการถมท่ีเพ่ือไม่ให้ขวางทางน า้  และเมื่อ 
มีการด าเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ืองยาวนานในชมุชน 
 
 จากการจดัการประชมุประชาคมในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 แล้วนัน้ ทางโครงการได้รับหนังสือตอบ
จากองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอ่ง  ตามเลขท่ีหนังสือ สพ. ๗๑๕๐๑/๐๖๓  ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2556 
เร่ือง แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการจัดท าประชาคมชี แ้จงรายละเอียดโครงการและรับ ฟั ง  
ความคิดเห็นต่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นชอบให้
ด าเนินโครงการดงักลา่วได้ และให้บริษัทจดัท ารายงานเพ่ือน าเสนอตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้าง 
ตอ่ไป 
  

 
ภาพ  4.2  แสดงบรรยากาศภายในการประชุมชีแ้จง วันท่ี 20 ธันวาคม 2555 
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ภาพ  4.3  แสดงการลงมติในท่ีประชมุ 
 
 4.3.3 กิจกรรมการการเปิดเวทีขอมติอนุญาต ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 8 
เมกะวัตต์เอซี 

กิจกรรมลงพืน้ท่ีการเปิดเวทีขอมติอนุญาต เพ่ือให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จาก
ชมุชนในพืน้ท่ีรายรอบโครงการการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิต 10.5 เมกะ
วตัต์ โดนมีการน าเสนอรายละเอียดโครงการเบือ้งต้นแก่ สภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง  
อ าเภออูท่อง   จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นายสนุทร  ทองฤทธ์ิ  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอง่ 
 นายชบั  ศรีเงินงาน  และนายประสิทธ์ิ  วนัทอง  

รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอง่ 
 นายบญุสืบ กนัสิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 13 
 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอง่ และตวัแทนหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี 
 ผู้แทนโครงการจาก บริษัท สยาม โซลา่ร์เอน็เนอร์ยี  จ ากดั 

 
 2.  ก าหนดการประชุม 
   วนัพธุท่ี 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโอง่ 
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3. เนือ้หาในการน าเสนอ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 การมีสว่นร่วมของชมุชน ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับกลบัคืน 
 ความปลอดภยัของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ตวัอย่างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัตา่งๆ 
 

4. ส่ือท่ีใช้ในการประชุม 
 เอกสารชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
 เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
 สื่อวีดีทศัน์รายละเอียดโครงการฯ 
 สื่อวีดีทศัน์ประกอบการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังาน  

แสงอาทิตย์ 
 

 5. สรุปผลการประชุม 
  ผลของการจัดท าประชาพิจารณ์ ชีแ้จงและรับฟังความเห็นของการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า 
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ในครัง้นีน้ัน้ท่ีประชุมไม่ไดมี้ขอ้คดัค้านใดในโครงการดงักล่าว เพียงแตม่ีข้อซักถามใน
ด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับตอ่ชมุชน 
 
 6. ประเด็นซักถาม 

 ทางบริษัทมีแนวทางการป้องกนัแก้ไขอย่างไรในกรณีท่ีสภาพพืน้ท่ีไมเ่อือ้อ านวยตอ่ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 ทางบริษัทมีงบประมาณในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เท่าไร 
 ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะสง่ผลกระทบกบัชาวชมุชนหรือไม่ 
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7. การแสดงความคดิเหน็ 
  ชาวชุมชนไม่ได้แสดงการคดัค้านต่อการด าเนินโครงการในพืน้ท่ี หากแต่ต้องการทราบข้อมูล
และรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการและเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตของตนในชุมชน หรือผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีจะมีต่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองระบบ  
การจดัการน า้ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและวิทยากรก็ได้ตอบค าถามและชีแ้จงให้ชาวชมุชนฟังในแตล่ะประเดน็แล้ว 

 
 8. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและการมีส่วนร่วม 
  ชาวชุมชนทัง้กลุ่มผู้น าและชาวชุมชนให้ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน
พืน้ท่ี โดยเห็นว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก  และอยากให้ทางบริษัทมีการบริหารการจัดการเร่ือง
เส้นทางการไหลของน า้ ในช่วงท่ีเกิดภาวะน า้หลาก  ซึ่งก็เป็นเง่ือนไขส าคัญของบริษัทในการท่ีจะท าให้
โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อการด าเนินการของโรงไฟฟ้านัน้จะมีผลสืบเน่ือง
ยาวนานในชมุชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 4.4 แสดงกิจกรรมการการเปิดเวทีขอมติอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ วันท่ี  

18 มกราคม 2556 
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4.4 ผลการศึกษาด้านสังคม 
  การศกึษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรงผลิตไฟฟ้าลงังานแสงอาทิตย์ของประชากรท่ีพักอาศยัใน
หมู่ท่ี 13 บ้านพวน ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวดัสพุรรณบุรีได้จ าแนกประเด็นไว้ทัง้สิน้2 ประการ 
ดงันี ้ 
 1. ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 2. ความคิดเห็น เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  
ผลการศกึษาทัง้ 2 ประเดน็ข้างต้น มีสาระส าคญัพอสรุปได้ดงันี ้ 
 

 4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการส ารวจประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะ  
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 
15 
60 
10 

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 

 
72.42 
13.79 
13.79 

- 
- 
- 
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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 ุ

 
12.64 

- 
1.15 
2.30 
1.15 
2.30 
21.84 
1.15 
56.32 

- 
- 

1.15 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

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

 

 

- 
- 
- 

10 
5 

15 
70 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ลักษณะ ร้อยละ 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนของท่านก าลังเผชญิในปัจจุบัน  

ขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร  
เคร่ืองจกัรกลมีจ ากดั   
ท่ีท ากินมีน้อย    
ปัจจยัการผลิตไมเ่พียงพอ  
การขาดแคลนแรงงาน   

   การคมนาคมขนสง่ 
   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร 
   การตลาด ราคาผลผลิตตกต ่า 
   ได้รับข้อมลูด้านวิชาการไมเ่พียงพอ 

   อ่ืนๆ ระบ ุ
 

 
2 
- 

26 
8 
1 

10 
5 

33 
5 

10 
 

ปัญหาด้านสังคม/คุณภาพชีวติของครัวเรือนท่ีก าลังเผชญิในปัจจุบัน 
ขาดแคลนน า้ดื่ม น า้ใช้   
น า้ดื่ม น า้ใช้ คณุภาพไมด่ี  
โรงเรียนไมเ่พียงพอ   
สถานีอนามยัไมเ่พียงพอ   
เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก  
คนวา่งงาน/ตกงาน 
โจรผู้ ร้ายความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยาเสพติด 
น า้ท่วม 
แผน่ดินไหว 

 

 
16 
20 
- 
- 
6 

40 
- 
9 
9 
- 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ลักษณะ ร้อยละ 
ชุมชนของท่านและครัวเรือนของท่านก าจัดขยะอย่างไร   
 เผา     

ฝัง 
 มีรถจดัเก็บของเทศบาล/อบต.  

ปลอ่ยทิง้ตามชมุชน 
 

 
68 
11 
- 

21 

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

            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
45 
8 
30 
8 
- 
- 
8 
1 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ  
ไมเ่คยทราบมาก่อน   

 ทราบจากการประชาสมัพนัธ์ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ  
ทราบจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ทราบจากก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน  
ทราบจากญาติ-พ่ีน้อง   
ทราบจากเพ่ือนบ้าน   

      อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
- 
- 

25 
58 
5 
8 
4 

 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงร้อยละ50  ผู้ ชายร้อยละ 50  ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีอายุในช่วง  

36-50ปี  ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี  มีอาชีพเกษตรกรรมท านาและรับจ้างทั่วไป รายได้ต่อ
เดือนต ่ากว่า 5,000 บาท ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบส่วนใหญ่ในเร่ืองพืน้ท่ีท ากินน้อย และราคาพืชผลตกต ่า 
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ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ โครงการ SSE1-PV09                และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
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ปัญหาสงัคม/คุณภาพชีวิตท่ีพบในเร่ือง คนตกงาน และน า้ดื่ม น า้ใช้ คุณภาพไม่ดี เร่ืองการก าจัดขยะใน
ชุมชนและครัวเรือนร้อยละ 68 โดยการเผา การทราบข้อมลูข่าวสารของชุมชนโดยหอกระจายเสียงประจ า
หมู่บ้าน และผู้น า เช่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบล การรับข่าวสารโครงการโรงงาน
พลงังานแสงอาทิตย์ จากก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และยังมี
ส่วนร่วมในระยะต่างๆ ของโครงการ คือ ในระยะศึกษาโครงการฯ จะเข้ามารับฟังข้อมูลเพียงอย่างเดียว 
ในระยะก่อสร้างจะช่วยติดตามดแูลการก่อสร้างให้ปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบ และในระยะด าเนินการ
จะช่วยติดตามดูแลการด าเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการและมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ นอกจากนีย้ังมี  
ความสนใจท่ีจะมีสว่นร่วมในประเดน็ตา่งๆ อีก เช่น ประชาชนจะได้งานท าในระยะก่อสร้าง และอยากทราบ
ถึงผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรค คือ ชาวบ้านยังไม่ทราบว่าจะเกิดผลกระทบใน 
ด้านใดบ้าง และจะสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนหรือชมุชนใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด 
 

4.4.2 ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

  1. ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน 
 ผลกระทบต่อชุมชน/สุขภาพ/ทรัพย์สิน  

โครงการฯ นีเ้ก่ียวข้องกับการใช้ การเก็บ การขนส่ง หรือการปล่อยของเสียท่ีเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ และก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพของบุคคลท่ีอยู่รอบๆ โครงการฯ หรือเกิดผลเสียตอ่ทรัพย์สินก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เช่น การอพยพประชากร การเลิกจ้างงาน  การวา่งงาน  การไมม่ีพืน้ท่ีท ากิน พืน้ท่ี
เลีย้งสตัว์และเกิดมลพิษทางอากาศ การท างานของโรงไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นท่ีว่า นอกจากจะมี
ในช่วงของการก่อสร้างซึ่งควบคมุโดยกฎหมายอยู่แล้ว 
 

 2. ความคดิเหน็เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการส ารวจและสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการทาง  
ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและทางสงัคม พบวา่ ประเดน็หลกัท่ีชาวชมุชนให้ความส าคญั คือ ทางไหล
ผา่นของน า้ ท่ีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม้ว่า 
ชาวชุมชนส่วนใหญ่จะเห็นว่าเหมาะแก่การสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  แต่ปัญหาท่ีชาวชมุชน
กงัวล คือ เส้นทางในการคมนาคมท่ีมาจากการก่อสร้างของโรงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อาจไมส่ะดวกสบาย 

 ส าหรบัสิ่งแวดล้อมทางด้านสงัคม ชาวชุมชนท่ีได้สอบถามสว่นใหญ่เห็นวา่ โครงการไม่น่าจะมี
ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน หรือสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน   และไม่น่าจะมีผลต่อ
ทัศนียภาพหรือความสวยงามของพืน้ท่ีโดยรอบ และท่ีตัง้โครงการยังไม่อยู่ในพืน้ท่ีชุมชน เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล หรือวดัอีกด้วย  


