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1. ความเปนมาและเหตุผลความจำเปนของโครงการ 
 

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทติยแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 
เมกะวัตต ของบริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด ตั้งอยูบริเวณบอเก็บน้ำของบริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) หมูที่ 3 
ตำบลทาโรงชาง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี (ดังรูปที่ 1) ซึ่งบอดังกลาวเกิดข้ึนจากการขุดดินไปใชในการปรับ
ถมพื้นที่โรงงานใหสูงข้ึนเพื่อปองกันปญหาน้ำทวม และปจจุบันใชเปนบอในการรองรับน้ำฝนและเก็บน้ำสะอาดเพื่อใช
รดน้ำตนไมบริเวณโดยรอบ   

 

ดวยแนวคิดในการอนุรักษสิ ่งแวดลอม และเล็งเห็นถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ในพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ที่ผานมาบริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน จึงไดมีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย 
บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสำหรับใชภายในโรงงาน โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 500 กิโลวัตต ซึ่งพลังงาน
แสงอาทิตยถือเปนพลังงานที่สะอาด ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางไม
จำกัด และจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บอน้ำ รวมทั้งตองการนำพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชในการผลิตไฟฟาเพื่อใชในบริษัทฯ ไดเพิ่มมากข้ึน จึงไดนำแนวทางในการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
แบบทุนลอยน้ำมาประยุกตใชในพื้นที่ บริษัทฯ จึงไดใหบริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด ซึ่งเปนบริษัทรับติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบตาง ๆ เขามาประกอบธุรกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยดวย
เทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบทุนลอยน้ำ เพื่อดำเนินการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและจำหนาย
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดใหแกบริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวถือเปนการใชพื้นทีบ่อน้ำให
เกิดประโยชน และเปนการใชพลังงานสะอาดลดการนำเขาและใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และชวยสรางความ
มั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศ รวมทั้งเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและคารบอน ซึ่งถือเปนการรักษา
สิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย  

 

อยางไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar) 
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต ของบริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด บริเวณพื้นที่บอน้ำของบริษัท หาดทิพย 
จำกัด (มหาชน) เขาขายที่จะตองจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ตามระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาดวยมาตรการปองกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 
ผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยดวยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกแบบทุนลอยน้ำ พ.ศ. 2562 
เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน และจะตองจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment: ESA) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงจะตองดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาดวยการรับฟงความคิดเห็น และทำความเขาใจกับประชาชน และผูมีสวน 
ไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา พ.ศ. 2559 
 
 

เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมสีวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar)  

ขนาดกำลังการผลิตติดตัง้ 1.57 เมกะวตัต  
ของบริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด 
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รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการ 
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ดังนั้น บริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด จึงไดมอบหมายให บริษัท วิชั ่น อี คอนซัลแทนท จำกัด ซึ ่งเปน 
นิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทำรายงานฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) ใบอนุญาตเลขที่ 3/2564 (“บริษัทที่ปรึกษา”) เปนผูรับผิดชอบในการจัดทำรายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ESA) และรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 
(CoP) พรอมทั้งดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 
 
2. ขั้นตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

บริษัทที่ปรึกษาไดกำหนดข้ันตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57  
เมกะวัตต ของบริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาดวยการ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟา พ.ศ. 2559 โดยขั้นตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมสีวน 
ไดเสีย สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 
ขั้นตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ชวงดำเนินการ 
แผนการดำเนินงาน 

มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค 64 มิ.ย. 64 
1. การเตรียมการ      

- การจัดทำแผนพับและโปสเตอรขอมูลโครงการ 
- การจัดทำประกาศเพ่ือเชิญชวน และเผยแพรชองทางในการ 

แสดงความคิดเห็น 
- การประสานงานหนวยงานราชการและผูนำชุมชน 

22-31 มี.ค. 64     

2. การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชน       
- การเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชน  1–2 เม.ย. 64     
- การดำเนินการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ  1–2 เม.ย. 64     
- การเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ 1–18 เม.ย. 64     

3. การดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย       
- การรับฟงความคิดเห็นผานการประชุมออนไลน  19–20 เม.ย.64     
- การปดประกาศประชาสัมพันธชองทางในการแสดงความคิดเห็น 19–20 เม.ย.64     
- การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ เชน จดหมาย/

ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร อีเมล แบบสอบถาม และแบบแสดงความ
คิดเห็น 

19 เม.ย. – 
5 พ.ค. 64 

    

4. การสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย      
- การรวบรวมประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือจัดทำเปนเอกสาร

สำหรับประกาศสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
6–17  

พ.ค. 64 
    

5. การเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย      
- การจัดสงเอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นทางไปรษณีย 

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเผยแพร 
18 พ.ค. 64     

- การเผยแพรเอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น (เอกสารฉบับน้ี) 18 พ.ค. เปนตน
ไป (อยางนอย 

15 วัน) 

    

ที่มา : บริษัท วิชั่น อ ีคอนซัลแทนท จำกัด, 2564 



เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar) 
ขนาดกำลังการผลิตตดิตั้ง 1.57 เมกะวัตต                                                              บริษัท โปร โซลาร วนั จำกัด 

 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                          -4- 

3. ผลการดำเนินงานดานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 
3.1 การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับโครงการ 
 
3.1.1 การเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชน 
 

บริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด รวมกับบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด ไดเขาพบหนวยงานราชการและผูนำ
ชุมชนที่เกี่ยวของระหวางวันที่ 1-2 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแนะนำโครงการ ประชาสัมพันธ และให
ขอมูลรายละเอียดโครงการเบื้องตน และขอความอนุเคราะหในการปดประกาศขอเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ 
โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 
การเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธและใหขอมูลรายละเอียดโครงการ 

 

ลำดับท่ี วัน/เวลา สถานท่ี เขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

1. 1 เมษายน 2564 
เวลา 13.30 น. 

ท่ีทำการกำนัน 
ตำบลทาโรงชาง 

กำนันตำบลทาโรงชาง 
 

 
 

2. 1 เมษายน 2564 
เวลา 14.30 น. 

ท่ีทำการผูใหญบาน  
หมูท่ี 5 บานควนไทร  
ตำบลทาโรงชาง 

ผูใหญบานหมูท่ี 5 
บานควนไทร  
ตำบลทาโรงชาง 

 

 

3. 1 เมษายน 2564 
เวลา 15.00 น. 

องคการบริหารสวนตำบล 
ทาโรงชาง 

ปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลทาโรงชาง 

 

 

 
 
 
 
 

01-04-2021 

01-04-2021 

01-04-2021 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ลำดับท่ี วัน/เวลา สถานท่ี เขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

4. 2 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 น. 

สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎรธานี 

เจาพนักงานตรวจ
โรงงานชำนาญการ 

 

 
 

5. 2 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

เจาหนาท่ีวิชาการ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กำกับกิจการ
พลังงาน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

6. 2 เมษายน 2564 
เวลา 11.00 น. 

ท่ีวาการอำเภอพุนพิน นายอำเภอพุนพิน 
 

 
 

ที่มา : บริษัท วิชั่น อ ีคอนซัลแทนท จำกัด, 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-04-2021 

02-04-2021 

02-04-2021 
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3.1.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ  
 

บริษัทที่ปรึกษาไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการในรูปแบบโปสเตอรขนาด A3 และแผนพับ 
(แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3) โดยรายละเอียดขอมูลที่เผยแพรจะเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา พ.ศ. 2559 เชน เหตุผลและความจำเปน ที่ตั้งโครงการ รายละเอียด
โครงการ กระบวนการผลิตไฟฟา แผนพัฒนาโครงการ ประโยชนที ่ชุมชนหรือประชาชนไดรับ ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการดานสิ่งแวดลอม แผนการดำเนินงานดานการรับฟงความคิดเห็น ชองทางติดตอสอบถาม  
เปนตน โดยบริษัทที่ปรึกษาไดดำเนินการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหในการปดประกาศขอเผยแพรขอมูลขาวสาร
โครงการ เมื ่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 และเผยแพรเปนระยะเวลาอยางนอย 15 วัน (1 – 18 เมษายน 2564) 
ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้ (รูปที่ 4) 

 

- ที่ตั้งโครงการ 
- บริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) โรงงานพนุพนิ 
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 11 (สรุาษฎรธานี) 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธาน ี
- ที่วาการอำเภอพุนพิน 
- ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทาโรงชาง 
- ที่ทำการกำนันตำบลทาโรงชาง (หมูที่ 3 บานทาโรงชาง ตำบลทาโรงชาง) 
- ที่ทำการผูใหญบาน หมูที่ 5 บานควนไทร ตำบลทาโรงชาง 
- เว็บไซตบริษทั วิชัน่ อี คอนซัลแทนท จำกัด (www.visione-consult.com) 
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รูปที่ 2 ตัวอยางเอกสารในรูปแบบโปสเตอรขนาด A3 เพ่ือใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ 
 
 



เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar) 
ขนาดกำลังการผลิตตดิตั้ง 1.57 เมกะวัตต                                                              บริษัท โปร โซลาร วนั จำกัด 

 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                          -8- 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3 ตัวอยางแผนพับที่ใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ 
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 ท่ีต้ังโครงการ 

 
บริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน 

 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 11  

(สุราษฎรธานี) 

  

  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
ท่ีวาการอำเภอพุนพิน  

 

ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลทาโรงชาง 

  
ท่ีทำการกำนันตำบลทาโรงชาง (หมูท่ี 3 บานทาโรงชาง) 

 
หมูท่ี 5 บานควนไทร 

รูปที่ 4  ตัวอยางสถานที่ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ  
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3.2 การดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ภายหลังจากที่ไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการ ณ สถานที่ตาง ๆ ตั้งแตวันที่  
1-18 เมษายน 2564 แลวนั้น (เผยแพรอยางนอย 15 วัน) บริษัทที่ปรึกษาไดเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวน 
ไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นผานรูปแบบและชองทางตาง ๆ โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและผลการดำเนินงานดงันี ้
 
3.2.1 การประชาสัมพันธชองทางและรูปแบบในการแสดงความคิดเห็น 
 

บริษัทที่ปรึกษาไดปดประกาศประชาสัมพันธชองทางและรูปแบบในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
ขอหวงกังวลตอการดำเนินงานโครงการ (รูปที่ 5) โดยชองทางที่สามารถแสดงความคิดเห็นฯ ประกอบดวย 

 

1) จดหมาย/ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร อีเมล 
 

• บริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด (ผูขอรับใบอนุญาต) 
ที่อยู : 223/61 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 14  
ถนนสรรพวุธ แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ผูประสานงาน : คุณอาชวพงศ  จิตราพเินต  
โทรศัพท : 09 8017 2563                
อีเมล : archapong.C@supercorp.co.th 

 

• บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม) 
ที่อยู : 101/22 หมูที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ผูประสานงาน : คุณนลนิทรัตน  แกวแระสิทธิ์ 
โทรศัพท : 0 2965 8230 ถึง 2 ตอ 108  โทรสาร :  0 2965 8233 
อีเมล : nalinrat.k@visione-consult.com 

 

2) แบบแสดงความคิดเห็น 

 

 ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย หรือผูที่สนใจทั่วไปสามารถใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
ขอหวงกังวลตอการดำเนินงานโครงการโดยการกรอกในแบบแสดงความคิดเห็น (รูปที่ 6) 
 

การปดประกาศประชาสัมพันธพรอมแบบแสดงความคิดเห็นดังกลาวขางตนนัน้ บริษัทที่ปรึกษาไดเผยแพร 
ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้ (ดังรูปที่ 7) 

- ที่ตั้งโครงการ 
- บริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) โรงงานพนุพนิ 
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 11 (สรุาษฎรธานี) 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธาน ี
- ที่วาการอำเภอพุนพิน 
- ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทาโรงชาง 
- ที่ทำการกำนันตำบลทาโรงชาง (หมูที่ 3 บานทาโรงชาง ตำบลทาโรงชาง)  
- ที่ทำการผูใหญบาน หมูที่ 5 บานควนไทร ตำบลทาโรงชาง 
- เว็บไซตบริษทั วิชัน่ อี คอนซัลแทนท จำกัด (www.visione-consult.com) 

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวลตอการดำเนินงาน
โครงการตั้งแตวันที่ 19 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 

http://www.visione-consult.com/
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รูปที่ 5 ตัวอยางประกาศเชิญแสดงความคิดเห็น 
 

 
 

รูปที่ 6 แบบแสดงความคิดเหน็ 
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 ท่ีต้ังโครงการ 

 

  
บริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน 

 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 11  

(สุราษฎรธานี) 

 

 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
ท่ีวาการอำเภอพุนพิน  

 

ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลทาโรงชาง 

 

ท่ีทำการกำนันตำบลทาโรงชาง 
 

หมูท่ี 5 บานควนไทร 

รูปที่ 7  ตัวอยางสถานที่ปดประกาศพรอมแบบแสดงความคิดเห็น 
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3.2.2 ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 
1) การรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานราชการและผูนำชุมชนผานการประชุมออนไลน 

 
ตามแผนงานและรูปแบบการดำเนินงานที่กำหนดไวเดิม ภายหลังจากที่มีการเผยแพรขอมูลรายละเอียด

โครงการตามระยะเวลาครบกำหนดแลวเสร็จ ในชวงวันที่ 19 -20 เมษายน 2564 บริษัทที่ปรึกษาและบริษัท โปร  
โซลาร วัน จำกัด มีกำหนดที่จะเขาพบหัวหนาหนวยงานราชการและผูนำชุมชนอยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนำเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ และรับฟงขอคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะตอการดำเนินงาน
โครงการ อยางไรก็ตาม ในหวงระยะเวลาดังกลาว ไดมีสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) เกิดขึ้นอีกครั้ง บริษัทที่ปรึกษาจึงไดปรึกษาหารือกับหนวยงานราชการและผูนำชุมชนที่เกี่ยวของ และ
ปรับเปลี ่ยนรูปแบบเปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นผานระบบการประชุมออนไลน โดยมีรายละเอียดการ
ดำเนินงานดังนี ้(ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลนแสดงดังรูปที่ 8) 

วันท่ี เวลา หนวยงาน ผูเขาประชุม ระบบการประชุม 

19 เมษายน 2564 10.30-11.00 องคการบริหาร 
สวนตำบลทาโรงชาง 

- นายกองคการบริหาร 
สวนตำบลทาโรงชาง 

- รองปลัด อบต. 
- ผูแทนบริษัท วิช่ัน อี คอนซัล

แทนท จำกัด 

Zoom Meeting 

13.30-14.00 ตำบลทาโรงชาง 
หมูท่ี 3 บานทาโรงชาง 

- กำนันตำบลทาโรงชาง 
- ผูแทนบริษัท วิช่ัน อี คอนซัล

แทนท จำกัด 

Zoom Meeting 

14.30-15.00 หมูท่ี 5 บานควนไทร - ผูใหญบาน 
- ผูแทนบริษัท วิช่ัน อี คอนซัล

แทนท จำกัด 

Line Meeting 

20 เมษายน 2564 09.30-10.00 สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎรธานี 

- เจาพนักงานตรวจโรงงาน
ชำนาญการ (ผูแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดสรุาษฎร
ธานี) 

- ผูแทนบริษัท วิช่ัน อี คอนซัล
แทนท จำกัด 

Line Meeting 

14.00-14.45 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 
ประจำเขต 11 

- ผูอำนวยการฝาย 
- ผูชำนาญการพิเศษ 

ฝายสำนักงาน 
- เจาหนาท่ีวิชาการ 
- ผูแทนบริษัท โปร โซลาร วัน 

จำกัด 
- ผูแทนบริษัท วิช่ัน อี คอนซัล

แทนท จำกัด 

Zoom Meeting 

หมายเหตุ : นายอำเภอพุนพินไดแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานโครงการโดยการตอบแบบสอบถามแทนการประชุมผานระบบ
การประชุมออนไลน โดยสามารถสรุปขอคิดเห็นไดดังตารางท่ี 5 
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ตัวอยางการนำเสนอขอมูลผานการประชุมออนไลนของบริษัทท่ีปรึกษา และผูแทนของโครงการ 

  

ตัวอยางภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน  
ผานระบบ Zoom meeting  

ตัวอยางภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน            
VDO Conference ผานแอปพลิเคชั่น Line 

รูปที่ 8  ตัวอยางภาพบรรยากาศการรับฟงความคิดเห็นผานการประชุมออนไลน 
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  ในการประชุมกับหนวยงานราชการและผูนำชุมชนตามกำหนดการดังกลาวขางตน บริษัทที่ปรึกษาไดมี
การนำเสนอขอมูลในหัวขอตาง ๆ ดังนี้  
 

• เหตุผลและความจำเปนของโครงการ 
- สถานการณพลังงาน 
- ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย 
- แผนการดำเนนิโครงการ 
- ประโยชนจากการดำเนนิโครงการ 

 

• รายละเอียดโครงการ 
- ที่ตั้งโครงการและสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบนั 
- องคประกอบของโครงการ 
- เซลลแซงอาทิตย 
- เซลลแซงอาทิตยทีโ่ครงการเลือกใช 
- การติดตั้งเซลลแสงอาทิตย 
- กระบวนการผลิตไฟฟา 

 

• การศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
- การกลั่นกรองโครงการ 
- การกำหนดขอบเขตการศึกษา 
- การศึกษาสภาพแวดลอมปจจบุนั 
- ผลกระทบและมาตรการดานสิ่งแวดลอมชวงกอสราง 
- ผลกระทบและมาตรการดานสิ่งแวดลอมชวงดำเนินการ 
- ผลกระทบและมาตรการดานสิ่งแวดลอมชวงการร้ือถอน 

 

• การมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
- แนวทางและระเบียบในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
- ข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมสีวนไดเสีย 

 
ภายหลังจากที่บริษัทที่ปรึกษาไดนำเสนอขอมูลดังกลาวขางตนเสร็จเรียบรอย ในการประชุมไดมีการ

สอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และคำชี้แจงไดดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 
สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และคำชี้แจงในการประชุมรับฟงความคิดเห็นผานระบบออนไลน 

 

ประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ คำชี้แจง 

กำนันตำบลทาโรงชาง 
- ตองการใหโครงการดูแลเรื ่องฝุนละออง และเสียงดังจาก

กิจกรรมของโครงการ เนื่องจากในชวงฤดูแลงจะมีปญหา
เรื่องฝุนละอองคอนขางเยอะ ประกอบกับมีครัวเรือนอยูใกล
พ้ืนท่ีดำเนินการของโครงการ 

 
- บริษัทที่ปรึกษาจะนำประเด็นขอหวงกังวลดานฝุนละออง 

และเสียงดังจากกิจกรรมของโครงการไปกำหนดเปน
มาตรการปองกันเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ผูใหญบานหมูท่ี 5 ตำบลทาโรงชาง 
- อยากทราบวาปจจุบันคุณภาพน้ำในบอบริเวณที่ตั้งโครงการ

เปนอยางไร 

 
- บริษัทที่ปรึกษาไดทำการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวัดคุณภาพ

น้ำบริเวณบอน้ำที่จะติดตั้งแผงโซลารเซลลแบบทุนลอยน้ำ
ของโครงการในวันที่ 3 เมษายน 2564 พบวา คุณภาพน้ำ
ในบอน้ำจัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และ 4 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2537 
เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน 
กลาวคือ สามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน และสามารถเปนประโยน
เพ่ือการเกษตร และการอุตสาหกรรม 

- ทุนลอยน้ำ และแผงโซลารเซลมีอายุการใชงานนานเทาไร - ทุนลอยน้ำที ่ใชในการติดตั ้งแผงเซลลแสงอาทิตยทำจาก
พลาสต ิกชน ิด HDPE ซ ึ ่ งน ิยมนำมาทำท อน ้ำประปา  
ซึ ่งพลาสติกชนิดนี ้จ ึงไมก อใหเก ิดมลพิษทางน้ำ และ 
มีอายุการใชงานประมาณ 10 ป ซ่ึงภายหลังหมดอายุการใช
งาน ทางโครงการจะมีการจัดเก็บและสงใหหนวยงานรับ
กำจัดดำเนินการตามหลักวิธีการท่ีถูกตองตอไป 

- เซลลแสงอาทิตยของโครงการเปนแบบ Monocrystalline 
Perc Module ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งจำนวน 2,964 แผง 
ขนาดกำลังการผลิตสูงสุดเทากับ 540 วัตต/แผง มีอายุการ
ใชงานประมาณ 25 ป  

- เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จบริษัทใดจะเปนผูดูแลกิจการ
ตอไป 

- บริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด จะเปนผูดูแลรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการท้ังหมด 

ผูแทนอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
- อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกี่ยวกับแผงโซลารเซลลที่ใช

ในโครงการวาเปนยี่หออะไร ผลิตจากที่ไหน กำลังการผลิต
เทาไหร และมีอายุการใชงานนานเทาไร 

 
- เซลลแสงอาทิตยของโครงการเปนแบบ Monocrystalline 

Perc Module ของย ี ่ห อ Risen นำเข าจากประเทศจีน 
โดยจะดำเนินการติดตั้งจำนวน 2,964 แผง ขนาดกำลังการ
ผลิตสูงสุดเทากับ 540 วัตต/แผง มีอายุการใชงานประมาณ 
25 ป 

- โครงการมีระบบความปลอดภัยในการปองกันปญหา และ
แนวทางแก  ไขท ี ่ช ัดเจนในกรณี เก ิดคล ื ่นใต น ้ ำ  หรือ 
มีลมพัดแรง หรือปญหาน้ำทวมหรือไม 

- ทุนที ่จะทำการติดตั ้งบริเวณบอน้ำจะถูกผูกยึดโยงดวย
ลวดสลิง ซึ ่งจะมีการคำนวณจากแรงดึงของแผงเซลล
แสงอาทิตยทั ้งระบบ และจะมีการออกแบบใหมีความ
เหมาะสมกับแรงลมและแรงลอยตัวของระบบทุนลอย ทำให
การลอยตัวของแผงโซลาร  เซลล แบบทุ นลอยน้ำของ
โครงการสามารถปรับระดับขึ้นลงไดตามระดับน้ำในบอน้ำ 
จึงไมมีผลกระทบจากแรงลมพัด หรือปญหาน้ำทวมในพื้นท่ี
แตอยางใด  
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ตารางที่ 3 (ตอ-1) 
 

ประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ คำชี้แจง 

ผูแทนอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี (ตอ) 
- ทางบริษัทฯ มีประสบการณที่เคยดำเนินการโครงการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำมากอนหรอืไม 
และมีโครงการแบบน้ีอยูในพ้ืนท่ีหรือไม  

 
- โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ 

(Floating Solar) ท่ีบริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด  
จะดำเนินการท่ีบริเวณบอเก็บน้ำของบริษัท หาดทิพย จำกัด 
(มหาชน) โรงงานพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานีราษฎรธานี 
ถือเปนโครงการแรกในแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar) 

- บริษัทที ่ปรึกษามีประสบการณการทำโครงการเกี ่ยวกับ 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุ นลอยน้ำ 
หรือไม 

- บริษัทท่ีปรึกษามีประสบการณในการจัดทำรายงานประมวล
หลักปฏิบัติ (CoP) เพื ่อใชประกอบในการขออนุญาตตอ
สำน ักงานคณะกรรมการกำก ับก ิจการพล ังงาน เชน 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการ 
ผลิตติดตั ้ง 6.3 เมกะวัตต ของบริษัท พีดีไอ แมระมาด  
จำกัด ดำเนินการในป พ.ศ. 2562 

- กอนดำเนินการติดตั้ง และระยะดำเนินการโครงการ มีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบอน้ำหรือไม ควรระบุพารามิเตอรท่ีใช
ในการตรวจวัด และทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำก อนและหลังดำเน ินโครงการ เพื ่อดูความ
เปลี ่ยนแปลง และในกรณีที ่เกิดปญหาน้ำในบอมีคุณภาพ
เปล่ียนไป โครงการมีแผนท่ีจะแกไขอยางไร 

- บริษัทที่ปรึกษาไดมีการวิเคราะหคุณภาพน้ำบริเวณบอน้ำ 
กอนท่ีจะมีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใชเปนขอมูล
พื ้นฐานกอนมีโครงการ และในชวงดำเนินโครงการน้ัน 
บริษัทที่ปรึกษาจะกำหนดใหมีมาตรการในตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ำเปนประจำทุกป  

- อยากทราบวาโครงการมีแนวทางในการปองกัน และแกไข
ปญหาเรื่องไฟฟาลัดวงจรอยางไร มีการทดสอบระบบการ
ทำงานของแผงโซลารเซลลกอนหรือไม 

- โครงการจะมีการออกแบบการปองกันปญหาเรื่องไฟฟารั่ว 
โ ด ย ใ ช ร ะ บ บ  Grounding System ท ั ้ ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ า
กระแสตรง และระบบไฟฟากระแสสลับ โดยเมื ่อเกิด
เหตุการณรั่วไหลของไฟฟา กระแสไฟฟาจะไหลลงสูพื้นดิน 
ซึ่งกอนเริ่มดำเนินการทางโครงการจะมีการทดสอบโดยการ
วัดคาแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย  

- ในกรณีท่ีมีไฟฟารั่วไหล หรือเกิดไฟฟาลัดวงจร จะตรวจสอบ
ดวยวิธีใด และจะมีผลกระทบอยางไรบาง 

- ในชวงดำเน ินการ ทางโครงการจะมีการต ิดต ั ้งระบบ 
ตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟา 

- ท ี ่ ผ  านมาโครงการเคยม ีการทดสอบกำล ั งว ัตต  ของ 
แผงโซลารเซลลกอนหรือไม 

- โครงการจะมีการทดสอบแผงโซลารเซลลกอนดำเนินการ
ติดตั้ง โดยจะใชเครื่องมือวัดคาพารามิเตอรตาง ๆ ไดแก 
ปริมาณกระแสไฟฟา แรงดัน และความเขมแสงใหเปนไป
ตามคาการออกแบบท่ีกำหนด  

- อยากทราบวาเชือกท่ีใชผูกรัดทุนเปนเชือกแบบใด มีอายุการ
ใชงานเทาไร และมีแผนการตรวจสอบสภาพเชือกระหวาง
การใชงานหรือไม 

- วัสดุท่ีใชในการผูกรัดทุนจะเปนลวดสลิงซ่ึงทำจากสแตนเลส 
มีอายุการใชงานประมาณ 10 ป ทั ้งนี ้ โครงการจะมีการ
ตรวจสอบโดยการเดินตรวจท่ีหนางานทุก 1 เดือน 
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ตารางที่ 3 (ตอ-2) 
 

ประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ คำชี้แจง 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 
11 (สุราษฎรธานี) 
- โครงการมีมาตรการในการดูแลเรื่องคุณภาพน้ำ และท่ี

ผานมามีการเปลี ่ยนแปลงของน้ำในบอที ่มีการติดต้ัง 
แผงโซลารเซลลอยางไรหรือไม และทางบริษัทฯ มีการ
ดูแลจัดการอยางไร 

 
 
- ปจจุบันบริษัทที่ปรึกษาไดมีการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเพื ่อไป

วิเคราะหคุณภาพน้ำกอนมีโครงการ โดยดัชนีในการตรวจวัดตาม 
ที่ทาง กกพ.กำหนด และในระยะดำเนินการที่มีการติดตั ้งแผง 
โซลารเซลลแลว ทำใหแสงสองไปยังพื ้นน้ำไดนอย อาจทำให
คุณภาพน้ำมีการเปลี ่ยนแปลงไปได อย างไรก็ตาม บริษัทฯ  
จะกำหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในชวงที ่มีการดำเนิน
โครงการเปนประจำทุกป เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ำในบอ  

- โครงการเล ือกแผงโซลาร  เซลล อย างไรให ม ีความ
เหมาะสม สำหรับการติดต้ังบนทุนลอยน้ำ 

- แผงโซลารเซลลท่ีใชตองมีน้ำหนักเบา 
- การเลือกชนิดแผงโซลารเซลลท่ีเปนแบบ Monocrystalline perc 

module ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับและเก็บแสงไดดีในกรณีที ่มี
แสงแดดนอย เชน ในชวงเชาที่พระอาทิตยกำลังขึ้น ในชวงเย็นท่ี
พระอาทิตยกำลังตก หรือในชวงท่ีมีเมฆครึ้ม ทำใหแผงโซลารเซลล
ชนิดดังกลาวมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาไดมากกวาแผงชนิด
อื่น ๆ โดยมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาคิดเปนรอยละ 20  

- แผงโซลารเซลลที่นำมาใชจะมีสารเคลือบผิวที่สามารถปองกันน้ำ 
และความชื้นท่ีจะซึมเขาสูแผง และยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
ความเขมแสงแดดไดดี สงผลใหประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา 
ไดสูง 

- การติดต ั ้งแผงโซลาร  เซลล เพ ื ่อผล ิตไฟฟาแบบทุ นลอยน้ำ 
(Floating) จะมีความสามารถในการระบายความรอนที่สะสมบน
แผงโซลารเซลลไดดีกวาการติดต้ังบนพ้ืนดินหรือบนหลังคา 

- โครงการอยูใกลพื้นที่ชุมชนหรือไม จะไดรับผลกระทบ
เรื ่องฝุ นละอองและเสียงหรือไม และจะมีการติดต้ัง
กำแพงกั้นเสียงในพ้ืนท่ีโครงการหรือไม 

- โครงการอยู หางจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ ่งกิจกรรม 
การกอสรางที ่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงจะมาจากการ
เชื่อมอุปกรณ อยางไรก็ตาม โครงการจะมีการควบคุมการกอสราง
ใหอยูในชวงเวลา 8.00 – 17.00 น. เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนในชวงเวลากลางคืน นอกจากนี้ ในกรณีที่กิจกรรมกอสราง
อื่นใดที่อาจกอใหเกิดเสียงดังเกินที่กฎหมายกำหนด ทางโครงการ
จะมีการประสานงานกับชุมชนกอนลวงหนากอนดำเนินการ 
เปนเวลาอยางนอย 7 วัน รวมทั้งจะดำเนินการติดกำแพงกั้นเสียง
ในพื้นที่กอสรางเพื่อลดผลกระทบดังกลาว สำหรับผลกระทบดาน
ฝุนละอองอาจเกิดขึ้นจากรถขนสงวัสดุ-อุปกรณในเสนทางเขา
พ้ืนท่ีโครงการซ่ึงเปนถนนลูกรัง ทางโครงการจะมีการประสานงาน
ใหผูรับเหมาดำเนินการจัดหารถฉีดพรมน้ำในชวงเวลาเชา และ
เย็น เพ่ือเปนการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

- สำหรับชวงดำเนินการไมมีกิจกรรมใดที่กอใหเกิดผลกระทบดาน
เสียง และฝุนละอองแตอยางใด 
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ตารางที่ 3 (ตอ-3) 
 

ประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ คำชี้แจง 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 11 
(สุราษฎรธานี) (ตอ) 
- บริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด เคยมีประสบการณที ่เคย

ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
แบบทุนลอยน้ำหรือไม 

 
 

- บริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด ไมมีประสบการณในการ
ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ทุนลอยน้ำ ซึ่งการดำเนินการโครงการที่บริเวณบอน้ำของ
บริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน ถือเปน
โครงการแรก แตอยางไรก็ตาม บริษัท โปร โซลาร วัน จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท ซุปเปอรโซลาร เอ็นเนอรยี 
จำกัด ซึ่งมีประสบการณในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย แบบทุนลอยน้ำ ขนาดกำลังการ
ผลิตติดตั ้ง 250 กิโลวัตต ของบริษัท กิจการรวมคาไทย
พาณ ิชย นาวาก อสร  าง  และแหล งน ้ ำ ไทย ต ั ้ งอย ู  ท่ี   
ต. ชัยมงคล อ. เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีทีมออกแบบ
และติดตั้ง รวมถึงวิศวกรในการดำเนินงานเปนทีมเดียวกัน 
จึงมั่นใจไดวาการดำเนินงานของโครงการมีมาตรฐานและ
แนวทางในการจัดการไดเปนอยางดี  

- เม่ือโครงการเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟาแลว ชุมชนสามารถเขา
ไปศึกษาดูงานไดหรือไม 

- เม่ือเปดดำเนินการแลวทางบริษัทฯ ยินดีใหสถานศึกษาหรือ
ผ ู ท ี ่สนใจเก ี ่ยวก ับโครงการผล ิตไฟฟ าจากพล ั งงาน
แสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำเขาเยี่ยมชมโครงการ  

- อยากใหมีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับการเวนระยะหางในการ
ติดต้ังแผงโซลารเซลลท่ีติดต้ังในน้ำน่ิง 

- โครงการไดมีการศึกษาแนวทางจากตางประเทศในเรื่องของ
การติดต้ังแผงโซลารเซลลแบบทุนลอยน้ำ โดยการออกแบบ
ระบบการผลิตไฟฟาดวยแผงโซลารเซลลแบบทุนลอยน้ำ 
จะมีการจัดเรียงใหมีระยะหางกันตามคาที่ออกแบบ อีกท้ัง
ในการจัดวางแผงจะมีการวางแผงในลักษณะที่เอียงทำมุม 
10 องศา ทำใหแสงอาทิตยสามารถสองผานลงไปในแหลง
น้ำได   

- ควรมีการใหความรูเพิ่มเติมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสราง
ความหวงแหนตอโครงการใหเกิดกับคนในชุมชน 

- โครงการจะนำประเด็นนี้ไปดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งจากการ
ลงสำรวจในชุมชนพบวา มีประชาชนบางกลุมที่มีการติดต้ัง
แผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใชในครัวเรือของตนเอง รวมท้ัง 
ม ีการศ ึกษาข อม ูลของการผล ิตไฟฟ าจากพล ั งงาน
แสงอาทิตย แตยังมีประเด็นบางอยางท่ียังไมคอยเขาใจ เชน 
วิธีการติดตั้งแผงโซลารเซลลใหมีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟา เปนตน ทางโครงการจึงไดมีแนวทางท่ีจะใหมีการเปด
บานเพื่อใหความรูความเขาใจ รวมทั้งมีการแนะนำขอมูล
โดยสามารถติดตอสอบถามผานมาทางบริษัท หาดทิพย 
จำกัด (มหาชน) ได 

- ควรมีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในระยะกอสราง จัดระบบ
และคัดแยกขยะ เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบในพ้ืนท่ี 

- บริษัทที่ปรึกษาจะรับประเด็นการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น 
ทั้งในระยะกอสราง และระยะดำเนินการไปกำหนดเปน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานใหโครงการยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อลด
ปญหาขยะหรือของเสียท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด, 2564 
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2) การแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียผานชองทางตาง ๆ 
 

• จดหมาย/ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร อีเมล 

จากการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงผู ที ่สนใจทั่วไปไดแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวล ผานชองทางจดหมาย/ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร อีเมล ในชวงวันที่ 19 เมษายน – 5 
พฤษภาคม 2564 ปรากฎวา ไมมีผูแสดงความคิดเห็นผานชองทางดังกลาวแตอยางใด  

  
• แบบแสดงความคิดเห็น 

 

จากการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงผู ที ่สนใจทั่วไปไดแสดงความคิดเห็น 
ผานแบบแสดงความคิดเห็นที ่ปดประกาศ ณ สถานที ่ตาง ๆ ในชวงวันที่ 19 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564  
ปรากฎวา มีผูที่แสดงความคิดเห็นผานแบบแสดงความคิดเห็นซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 
สรุปประเด็นความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากแบบแสดงความคิดเห็น 

 

ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ  

คุณญานิศา  เกตุพุม  
ประชาชนตำบลตลาด อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- เปนโครงการท่ีดีกับสภาพแวดลอม สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูซ่ึง

เปนพลังงานสะอาดในการผลิต 
• ขอเสนอแนะ 

- ไมมี 
คุณอรุณศิริ  ชะชิกุล  
ประชาชนตำบลเขาหัวควาย  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- ปจจุบันในหลายประเทศใหความสำคัญกับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย หลังจากตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอน เนื่องจากพลังงาน
ทดแทนน้ีเปนพลังงานสะอาด และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จึงเห็นดวยท่ีจะ
มีโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ 

• ขอเสนอแนะ 
- ไมมี 

คุณธนวัฒน  แสงออน 
ประชาชนตำบลปางเดือน อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- เห็นวาโครงการเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนอยางยั่งยืน หากเรารวม

กันลงมือดูแลรักษา 
• ขอเสนอแนะ 

- มีการใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ ใหความสำคัญ และสรางความหวง
แหนโครงการ เพ่ือทำใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

คุณฉัตรนภา  บัวกิ่ง 
ประชาชนตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- เปนโครงการซึ่งสามารถใชทรัพยาธรรมชาติที่มีอยู ซึ่งเปนพลังงานสะอาด

ในการผลิตไฟฟา ซึ่งทำใหเกิดผลกระทบกับวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนนอยกวาการผลิตพลังงานในประเภทอื่น ๆ เชน พลังงานไฟฟา
จากบอขยะหรือพลังงานไฟฟานิวเคลียร 

• ขอเสนอแนะ 
- สามารถใชเปนแหลงพลังงานทดแทนในอนาคตที่สามารถใชงานไดจริงใน

พ้ืนท่ีหางไกล และเกิดผลกระทบตอธรรมชาติ และประชาชนนอยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 (ตอ-1) 
 

ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

คุณอวรกรรณ  ชังวิเชนทร 
ประชาชนตำบลพนม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- ชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ลดความเสี่ยงมลพิษทางอากาศ และ 

น้ำเสีย 
• ขอเสนอแนะ 

- เปนแหลงใหความรูเรื่องพลังงานแสงอาทิตย 
คุณภาวรรณ  ราศรักษ 
ประชาชนตำบลบางมะเด่ือ อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- มีประโยชนตอส่ิงแวดลอม และผลท่ีไดดีตอชุมชน 

• ขอเสนอแนะ 
- ไมมี 

คุณกานต  ปรีชามาศ 
ประชาชนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- เปนโครงการที ่แสดงใหเห็นวาในโลกในปจจุบันจำเปนตองชวยดูแล

สภาพแวดลอมภูมิอากาศเปนอยางมาก เปนพลังงานที่สะอาดเปนมิตรตอ
โลก โครงการจึงมีประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก 

• ขอเสนอแนะ 
- ไมมี 

คุณทศพร  เพชรสถิตย 
ประชาชนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- การใชพลังงานสะอาด ชวยรักษาส่ิงแวดลอม 

• ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการกอสรางอยางมีระบบ ไมใหกระทบ

ตอประชาชนในพ้ืนท่ี 
คุณพลอยไพลิน  คำดี 
ประชาชนตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- สามารถจัดการกับสภาพแวดลอม ลดมลพิษไดถูกวิธี 

• ขอเสนอแนะ 
- ไมมี 

คุณจตุพร  สถิน 
ประชาชนตำบลสีเลิด อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- เปนโครงการที ่ดีมีประโยชนและเปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ไมทำลาย

ทรัพยากรในน้ำ 
• ขอเสนอแนะ 

- เปนแหลงเรียนรูในการใชพลังงานแสงอาทิตยท่ีทดแทนการใชไฟฟาได 
คุณจุฑามาศ  วิวัชนะ 
ประชาชนตำบลทาโรงชาง อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 
- จัดทำสรุปผลใหแลวเสร็จภายในอาทิตยนับจากวันที ่มีการรับฟงความ

คิดเห็น และสรุปผลใหแลวเสร็จและเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็น
อยางนอย 15 วัน 

• ขอเสนอแนะ 
- ควรใหความสำคัญกับระบบคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะตามเวลาท่ีกำหนด 
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ตารางที่ 4 (ตอ-2) 
 

ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

คุณศรายุทธ  ขุนศรี 
ประชาชนตำบลกรูด อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 

- เปนโครงการที่เปนพลังงานทดแทนที่สะอาด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ลดตนทุนในการผลิตไฟฟา 

• ขอเสนอแนะ 

- ควรใหความสำคัญกับระบบคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะตามเวลาท่ีกำหนด 
คุณรัชพล  เทพกีฬา 
ประชาชนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

• ความคิดเห็น 

- เปนประโยชนตอการลดพลังงานของประเทศ 

- เหมาะสม เปนการประหยัดพ้ืนท่ีในการดำเนินโครงการ 

- สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากขึ้น และยังเปนแหลงพลังงานสะอาด 
• ขอเสนอแนะ 

- นาจะพัฒนาจนสามารถนำมาเปนแหลงพลังงานหลักที่สามารถขับเคลื่อน 
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด, 2564 
 

• แบบสอบถาม 

จากการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็นผานแบบสอบถาม สามารถ
สรุปประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะไดดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 

สรุปประเด็นขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 

ผูแสดงความคิดเห็น ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ  

นายอำเภอพุนพิน 
 

- เห็นวาเปนโครงการท่ีมีประโยชน ลดมลพิษจากการใชพลังงาน
ประเภทอื่น 

- นาจะเปนแหลงเรียนรูท่ีดีของประชาชนท่ัวไป 
- อยากใหชวยสนับสนุนชุมชนในพ้ืนท่ีเรื่องแหลงน้ำ 

บริษัท เจแอนทที เอ็กซเพรส จำกัด สาขาพุนพิน 
(สถานประกอบการท่ีอยูใกลเคียงท่ีต้ังโครงการ) 

- เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนและไมมีขอกังวลตอการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการ 

บริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน 
(สถานประกอบ การท่ีอยูใกลเคียงท่ีต้ังโครงการ) 

- ใชพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ ราคาถูก 
- รัฐบาลควรสงเสริมใหใชมากขึ้น 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด, 2564 
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4. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

จากประเด็นขอคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะที่ไดจาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสีย บริษัทที่ปรึกษาจึงไดนำมาพิจารณากำหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน
ของโครงการ โดยมีรายละเอียดมาตรการเบื้องตน ดังนี้  

 

4.1 มาตรการระยะเตรียมการกอสราง 
 

1) เกณฑการปฏิบัติดานการออกแบบแผนผังโครงการ 
- จัดผังโครงการใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใหคำนึงถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟาและพิจารณา

เลือกพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่กอใหเกิดปญหาดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือเหตุเดือดรอน
รำคาญใหอยูหางจากพื้นที่ออนไหว 

- พิจารณาออกแบบผัง การทรงตัว และความสามารถในการบรรทุกใหคำนึงถึงการติดตั้งทุนลอยน้ำ
ทางเดิน แผง และอุปกรณตาง ๆ ดวย โดยตองรับภาวะแรงกดกำลัง (Load) อยางนอย 150 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร เพื่อรองรับกรณีเจาหนาที่ตองปฏิบัติการเพื่อซอมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนเปลี่ยนแผง
หรืออุปกรณตาง ๆ 

- พิจารณาออกแบบชุดโครงสรางทุนลอยน้ำที่มีความแข็งแรง โดยใชวัสดุที่มีความมั่นคง ทนทานตอ
สภาพการแชน้ำ โลหะปลอดสนิมหรือโลหะกันสนิม ใหแผงเซลลแสงอาทิตยที ่ติดตั้งบนโครงสราง
ดังกลาวสามารถทนทานตอแรงกระทำจากความเร็วลมตามมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการ
ตอบสนองของอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1311-50) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
หรือดีกวา และสามารถทนตอคลื่นในแหลงนำ้นั้น ๆ โดยไมเกิดการชำรุดเสียหาย 

 

2) เกณฑการปฏิบัติดานการออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
- อุปกรณและสายไฟทั้งหมดในระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตองเปนอุปกรณที่มีความปลอดภัย 

สามารถทนตอสภาพแวดลอม เชน แสงแดด ลม น้ำ และสภาพแวดลอมอื่นที่รุนแรง และตองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวของหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาหรือ
ดีกวา 

- การติดตั้งและความปลอดภัยของระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จะตองเปนไปตาม มอก.2572-2555 
หรือรับรองมาตรฐาน IEC 60364-7-712 และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 
2545 ฉบับแกไข พ.ศ. 2551 ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ (วสท.) 

 
4.2 มาตรการระยะกอสรางโครงการ 
 

1) เกณฑการปฏิบัติดานการคมนาคมขนสง 
- จัดใหมีปายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นไดชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนบริเวณกอสราง พรอม

ประสานหนวยงานในพืน้ที่ตั้ง เพื่อแจงเจาหนาที่ใหทราบกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอการจราจร 
- หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางในชวงชั่วโมงเรงดวน เชน เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 

15.00-18.00 น. เปนตน 
 

2) เกณฑการปฏิบัติดานคุณภาพอากาศ 
- ฉีดพรมน้ำอยางนอยวันละ 2 คร้ัง บริเวณพื้นที่กอสราง ผิวการจราจร หรือพื้นที่ที่มีปญหาฝุนละออง 

และใหเพิ่มจำนวนคร้ังตามความเหมาะสมในการฉีดพรมน้ำ กรณีที่อากาศแหงหรือมีปริมาณฝุนละอองสูง 
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- การขนสงวัสดุใด ๆ ในการกอสรางชนิดที่สามารถฟุงกระจาย หรือตกหลนลงบนพื้นผิวการจราจร
จะตองมีการปดคลุมเมื่อมีการขนยายทุกคร้ัง 

- กอนนำรถออกจากพืน้ที่กอสรางใหลางทำความสะอาดลอรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือทรายที่อาจจะ
กอใหเกิดสภาพที่เปนอันตรายและความสกปรกบนถนนสาธารณะ 

 

3) เกณฑการปฏิบัติดานเสียง 
- กิจกรรมการกอสรางที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงตอชุมชนใหมีการดำเนินงานเฉพาะใน

ชวงเวลากลางวัน ยกเวน กิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการตอเนื่องใหแลวเสร็จจะตองแจงใหผูนำชุมชน
ในพืน้ที่ทราบกอนดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อยางนอย 7 วัน 

- เลือกใชอุปกรณและเครื่องจักรในการกอสรางที่มีระดับเสียงต่ำและตรวจซอมบำรุงรักษาอุปกรณและ
เครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพในการใชงานใหดีอยูเสมอ โดยใหควบคุมระดับเสียงทั่วไปใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ใหมีคาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ และมีคาระดับเสียงรบกวนไมเกิน 10 เดซิเบลเอ 

 

4) เกณฑการปฏิบัติดานการจัดการขยะและกากของเสีย 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณรองรับขยะที่เกิดข้ึนจากคนงานกอสรางไวตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและ

บริเวณที่พักคนงาน (ถามี) ใหพอเพียงและประสานกับหนวยงานทองถิ่นเพื่อดำเนินการกำจัดขยะ
ตอไป 

- หามทิ้งขยะ น้ำมัน ของเสียจากกิจกรรมโครงการลงในแหลงน้ำโดยเด็ดขาด 
- ผูรับเหมากอสรางตองกำหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะหรือของเสียอันตรายและอบรมให

คนงานที่เก่ียวของมีความรูเก่ียวกับการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย 
 
4.3 มาตรการระยะดำเนินการ 
 

1) เกณฑการปฏิบัติดานคุณภาพน้ำ 
- จัดหาน้ำใชสำหรับกิจกรรมในโครงการ เชน น้ำใชสาหรับพนักงาน และน้ำใชสาหรับกิจกรรมการลาง

แผงเซลลแสงอาทิตย เปนตน ใหเพียงพอกับความตองการของโครงการโดยไมกระทบตอกิจกรรมการ
ใชน้ำของชุมชนที่มีอยูเดิม 

- ตรวจสอบคุณภาพนำ้อยางนอยปละ 1 คร้ัง หากนำผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้อยางนอย 3 ปติดตอกัน
มาพิจารณาแลว พบวา มีระดับคุณภาพน้ำแยลง หรือมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะตอง
นำเสนอแผนระยะสั้น และระยะยาว เพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาและฟนฟู 
 

2) เกณฑการปฏิบัติดานการจัดการขยะและกากของเสีย 
- จัดเตรียมถังรองรับสำหรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดข้ึนภายในโครงการอยางเพียงพอกอนรวบรวมนำไป

กำจัดตอไป 
- ตองจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใชงานตามมาตรการที่ได

เสนอไว และสอดคลองกับแนวทางในกรณีดังตอไปนี ้

* กรณีสงออกไปจัดการนอกประเทศ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ
ขอกำหนดระหวางประเทศ 

* กรณีการจัดการภายในประเทศ ตองดำเนินการฝงกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย (Secure 
Land Fill) หรือเผาทำลายดวยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย หรือจัดการโดยวิธีอื่นโดยใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 



เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำ (Floating Solar) 
ขนาดกำลังการผลิตตดิตั้ง 1.57 เมกะวัตต                                                              บริษัท โปร โซลาร วนั จำกัด 

 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                          -25- 

* สำเนาใบกำกับการขนสงของเสียอันตราย หรือใบกำกับการขนสงวัสดุที่ไมใชแลวหรือใบแสดง
รายการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานแจงสำนักงาน กกพ. 
ทราบ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 

3) เกณฑการปฏิบัติดานการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ 
- จัดใหมีแผนการซอมบำรุง เคร่ืองจักร อุปกรณ แนวทางเดิน (ถามี) ใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย

ตลอดระยะเวลาการใชงานตามขอกำหนดของผูผลิตที่เปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม 
และความปลอดภัย โดยตองมีการตรวจสอบการร่ัวไหล ความแข็งแรงและบำรุงรักษาระบบในจุดเสี่ยง
ตอการเกิดอันตรายหรือร่ัว เชน ระบบทอ ขอตอ รอยเชื่อม เปนตน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- ตองจัดใหมีแผนตรวจสอบระบบปองกันการรั่วไหลของระบบไฟฟา (Ground Fault Protection 
Device) เพื่อปองกันไมใหเกิดกระแสไฟฟารั่วไหลลงไปในนำ้อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยมีการเดนิสาย
ดินจากระบบไฟฟาบนทุนลอยน้ำมายังรากสายดินบนพืน้ดินบริเวณชายฝง ทั้งนี้ รากสายดินตองระบุ
จุดตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานของ วสท. หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทาหรือดีกวา และตรวจสอบ
ระบบปองกันอยางสม่ำเสมอ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหเจาหนาที ่ปฏิบัติเขาทำงานไดอยาง
ปลอดภัย  

- พิจารณาติดตั้งระบบกลองวงจรปด บริเวณที่ไมสามารถมองจากฝงไดอยางชัดเจน เพื่อบันทึกภาพ
ขณะเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานและเกิดอุบัติเหตุ 

- พิจารณาแผนการกำจัดวัชพืชในแหลงน้ำอยางเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยระบบไฟฟา 
- จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหเพียงพอและเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 และมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล 

- ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา 
- จัดใหมีเครื่องชวยชีวิต เชน พวงชูชีพ แพชูชีพ ใหมีจำนวนพอสมควรและแขวนหรือวางไวในบริเวณที่

สามารถนำมาใชไดทุกขณะโอกาส 
 

4) เกณฑการปฏิบัติดานประสิทธิภาพโครงการ 
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาแผงเซลลแสงอาทิตย เชน การลางความสะอาดแผง ตรวจสอบสภาพแผง 

วามีลักษณะแตกราว ตรวจสอบระบบสายไฟและแรงดันไฟฟาของแผง และสำรวจทุ นลอยน้ำ  
หากชำรุดเสียหายหรือขัดของ ตองบำรุงรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานได และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหสำนักงาน กกพ. ทราบ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

******************************************** 


