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ตารางท่ี  4.2  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 
สังคม และชุมชน 
 
 ผลกระทบตอ่พืน้ทีดนิ 

 
 

 ผลกระทบตอ่น ำ้ 
 
 
 
 

 ผลกระทบตอ่อำกำศ 
 

 ผลกระทบตอ่กำรจ้ำงงำน 
 

 
 

 
 ทำงบริษัทได้จดัซือ้ท่ีดนิจ ำนวนหลำยแหง่ เพรำะต้องกำรเนือ้ท่ีโดยรวม เพ่ือสร้ำงโรงผลิต

ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ ทำงบริษัทไม่มีเจตนำจะท ำให้ผู้ ใดเดือดร้อน โดยทำงบริษัท 
ซือ้ท่ีดนิโดยถกูต้องตำมกฏหมำยทกุประกำร 

 จะไม่มีกำรขดุร่องน ำ้โดยรอบแปลง ท่ีตัง้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ เพรำะอำจจะเกิดน ำ้ท่วม
ได้ สว่นกรณีฤดนู ำ้หลำกจะให้น ำ้ไหลผ่ำนไปด้ำนใต้ของแผงเน่ืองจำกลกัษณะกำรติดตัง้ 
โครงสร้ำงรองรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์จะสูงจำกระดบัพืน้ดินประมำณ 1 เมตร จึงไม่
เก่ียวข้องกบัทำงน ำ้สำธำรณะ และตำมกฏหมำยก ำหนด ให้มีกำรออกแบบกำรก่อสร้ำง
สิ่งปลกูสร้ำงเพ่ือป้องกนัน ำ้ทว่ม 

 โรงผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์นีจ้งึไมมี่กำรปลอ่ยก๊ำซใดๆ ออกมำจำกกระบวน 
กำรผลิต ท ำให้ไมมี่ผลกระทบตอ่อำกำศ แตอ่ำจมีฝุ่ นจำกกำรก่อสร้ำง 

 หำกกำรจดัตัง้โครงกำร หรือด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ จ ำเป็นจะต้องมีคนงำนอยู่แล้ว 
ทำงบริษัทมีนโยบำยรับคนในพืน้ท่ีเป็นสว่นใหญ่ เพรำะจะได้ไมเ่กิดกำรวำ่งงำนของ 
คนในชมุชน และและมีท่ีพกัใกล้ท่ีท ำงำน 

 
 

 
 ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 
และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 
 
 
 ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไข ลดผลกระทบ 
 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 
และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 สง่เสริมพฒันำอำชีพและคุณภำพชีวิตของชุมชน  สนบัสนุนกำรศึกษำ ศำสนำ วฒันธรรม  
กีฬำ และดนตรี  สนบัสนนุกำรสำธำรณสขุ  สิง่แวดล้อม และสำธำรณปูโภค 
 

 ประชำชนที่มีส่วนได้ส่วน-ส่วนเสียได้รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ
โครงกำรตำ่ง 
 

 กำรจดัโรงผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์จะมีสว่นช่วยในกำรสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน
ของประเทศ เนื่องจำกพลงังำนแสงอำทิตย์มีจ ำนวนมำก สำมำรถผลติไฟฟ้ำโดยไมต้่องมี 
กำรเผำไหม้ อีกทัง้ประเทศไทยยงัอยูใ่นแนวเส้นศนูย์สตูรที่มีควำมเข้มของแสงสงู 
 

 เพิ่มควำมมัน่คงให้กับระบบพลงังำนไฟฟ้ำ  สร้ำงควำมเจริญให้กับชุมชน เพิ่มรำยได้ให้กับ
ภำครัฐ และยงัเพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร  อีกทัง้ยงัไม่ก่อให้เกิดกำรว่ำงงำน  เนื่องจำกเป็น
อตุสำหกรรมตอ่เนื่อง 

 
 มีแหง่พลงัไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึน้จำกที่เคยมีอปุสรรคตอ่กำรใช้ไฟฟ้ำ เช่น ไฟตก ไฟดบั เป็นต้น  

เมื่อมีพลงังำนแสงอำทิตย์เข้ำมำจะไมท่ ำให้เกิดปัญหำดงักลำ่วเกิดขึน้   
 

  ประชำชนที่มีสว่นได้-สว่นเสยีได้ 
รับทรำบข้อมลูและเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 

 ประชำชนที่มีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทรำบ
ข้อมลูและเตรียมควำมพร้อมใน 
กำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 

 ประชำชนที่มีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทรำบ
ข้อมลูและเตรียมควำมพร้อมใน 
กำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
 

 ประชำชนที่มีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทรำบ
ข้อมลูและเตรียมควำมพร้อมใน 
กำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
 

 ประชำชนที่มีสว่นได้-สว่นเสยีได้รับทรำบ
ข้อมลูและเตรียมควำมพร้อมใน 
กำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
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ตารางท่ี  4.3  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 
สังคม และชุมชน 
 ผลกระทบตอ่น ำ้ 

 
 ผลกระทบตอ่อำกำศ 

 
 

 ผลกระทบด้ำนผลผลิต 
กำรเกษตร 

 
 แสง 

 
 

 
 

 ทำงบริษัทจะต้องมีกำรปรับพืน้ท่ีดินอยู่แล้ว แต่จะไม่มีผลกระทบกับทำงร่องน ำ้
สำธำรณะอยำ่งแนน่อน จะท ำให้ดีขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่ำย 

 เม่ือมีกำรติดตัง้แผงเซลล์แสงอำทิตย์แล้วจะไม่มีผลท ำให้อำกำศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  
เพรำะผลจำกกำรวิจยั ด้ำนควำมร้อนจะมีควำมร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ
จะไมมี่ผลเลย 

 จำกผลกำรวิจยั กำรตดิตัง้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ จะไม่มีกำรส่งผลกระทบตอ่ผลผลิต
ของชำวชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 
 แผงเซลล์แสงอำทิตย์ก็เหมือนกบัสิ่งของทัว่ๆไป คือ ถ้ำแสงตกกระทบก็จะท ำหน้ำท่ี

รับแสงหรือดูดซับแสงไว้แล้วน ำไปแปลงกระแสเป็นไฟฟ้ำ ดังนัน้  แผงเซลล์
แสงอำทิตย์ไมมี่คณุสมบตัท่ีิดงึดดูแสงอำทิตย์ไว้ได้ทัง้หมด 

 

 

 
 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั  
และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั  
และแก้ไข ลดผลกระทบ 
  

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั  
และแก้ไข ลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี 4.3 ( ต่อ ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม การน าไปใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 เป็นพลงังำนท่ีไมต้่องมีกำรซือ้หำ เพรำะประเทศไทยมีสภำพภมูิศำสตร์ที่เหมำะสม แก่กำรสร้ำง
โรงผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์  นอกจำกนีไ้มใ่ช่ว่ำโรงงำนผลิตไฟฟ้ำจะปลกูสร้ำงได้ทกุภำค
หรือทกุจงัหวดั ควรค ำนงึถึงควำมเหมำะสมในบำงพืน้ท่ี 
 

 ช่วยเพิ่มควำมมัน่คงในด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำช่วยสร้ำงระบบเศรษฐกิจ ในกำรขยำยฐำนธุรกิจ
อตุสำหกรรมและกำรด ำรงชีวิตของคน 

 
 

 เพิ่มภำษีมลูคำ่จำกรำยได้กำรขำยไฟฟ้ำ ร้อยละ 7  รำยได้ของจงัหวดั 
 
 

 
 เพิ่มศกัยภำพในกำรใช้ไฟฟ้ำให้มำกขึน้ และสร้ำงควำมสะดวกสบำยตอ่คนในชมุชน 

 

 

 ประชำชนที่มีส่วนได้ -ส่วนเสียได้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำม
พร้อมในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
 

 ประชำชนที่มีส่วนได้ -ส่วนเสียได้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำม
พร้อมในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
 

 ประชำชนที่มีส่วนได้ -ส่วนเสียได้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำม
พร้อมในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
 

 ประชำชนที่มีส่วนได้ -ส่วนเสียได้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำม
พร้อมในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
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ตารางท่ี  4.4  แสดงสรุปประเดน็การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดในกิจกรรมการจัดเวทีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรม 

การจัดเวทีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 
สังคม และชุมชน 
 ผลกระทบตอ่น ำ้ 

 
 
 ผลกระทบตอ่อำกำศ 

 
 
 

 ผลกระทบด้ำนผลผลิต 
กำรเกษตร 

 
 

 
 

 ทำงบริษัทจะต้องมีกำรปรับพืน้ท่ีดินอยู่แล้ว แต่จะไม่มีผลกระทบกับทำงร่องน ำ้
สำธำรณะอยำ่งแนน่อน จะท ำให้ดีขึน้ เพ่ือประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่ำย 
 

 เม่ือมีกำรติดตัง้แผงเซลล์แสงอำทิตย์แล้วจะไม่มีผลท ำให้อำกำศมีอุณหภูมิร้อนขึน้  
เพรำะผลจำกกำรวิจยั ด้ำนควำมร้อนจะมีควำมร้อนเพิ่มขึน้เพียงแค ่0.1% หรือแทบ
จะไมมี่ผลเลย 

 
 กำรจัดตัง้โรงงำนไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ไม่มีกำรส่งกระทบใดในกำรปลูกพืช

ผลผลิตทำงกำรเกษตร  ไมมี่กำรเปิดแสงไฟฟ้ำให้ท่ีสว่ำงมำกจนท ำให้เกิดผลกระทบ
กับรวงข้ำว  จะเปิดเฉพำะตำมทำงเดินเพ่ือให้แสดงต ำแหน่งหรือตรวจตรำควำม
เรียบร้อยเทำ่นัน้ 

 

 
 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั  
และแก้ไข ลดผลกระทบ 
 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั  
และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 
 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั  
และแก้ไข ลดผลกระทบ 

 
 

 



รายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั                                                                                                                               มีนาคม 2556 
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 10.5 เมกะวตัต์ SSE1-PV09                                                             บทที ่4 การประชาสมัพนัธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

                                     
4-22 

ตารางท่ี  4.4 ( ต่อ ) 
 

ประเด็น/ข้อซักถาม/ข้อวติกกังวล 
ความคดิเห็น/ข้อมูล จากการแสดงความคิดเหน็ในกิจกรรม 

การจัดเวทีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ของโครงการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
 

 ท ำให้ประเทศไทยเป็นแหง่ต้นก ำเนิดของพลงังำนไฟฟ้ำ มีควำมเสถียรพร้อมมำกในกำรน ำไปใช้
พลงังำน 
 

 มีกองทนุเข้ำมำบริหำรจัดกำรพลงังำนในจังหวดัของคณะกรรมกำรกองทนุเพื่อท ำแผนกำรใช้
งบประมำณในจงัหวดั 

 
 

 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์  เป็นพลงังำนสะอำด ไม่มีกำรเผำไหม้  ไม่มีมลพิษ  ไม่มีเสียง    
ไมม่ีกลิน่ 

 
 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสำมำรถจดัเก็บภำษีโรงเรือน  ท่ีดิน และเคร่ืองจกัร คิดประมำณ 
กำรรำยได้ร้อยละ 12.5 ของคำ่รำยปี 

 
 

 

 ประชำชนที่ มี ส่วนไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำมพร้อม
ในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 

 ประชำชนที่ มี ส่วนไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำมพร้อม
ในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
 

 ประชำชนที่ มี ส่วนไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำมพร้อม
ในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 

 ประชำชนที่ มี ส่วนไ ด้ -ส่วน เสีย ไ ด้
รับทรำบข้อมูลและเตรียมควำมพร้อม
ในกำรน ำเสนอโครงกำรตำ่งๆ 
 

 

 


