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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอพื้นที่และแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในจังหวัดสงขลา  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (Regional Environmental Assessment : REA) มีเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี จากนั้นให้ค่าน้ำหนักด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
informants) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ผลจากการศึกษาพบว่า ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย เป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณา อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลเกี่ยวกับมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน และการสูญเสียพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ เพ่ือความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในจังหวัดสงขลานั้น จำเป็นจะต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชน  และสร้างความเข้าใจ
และการส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของโครงการนี้ได ้
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This research is a qualitative research based on the Regional Environmental 

Assessment (REA). The concerned criteria were environmental, social, economic, and 

technology. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was employed as the methodological 

tool for weighing the criteria, and data were collected through in-depth interviews with 

key informants for the public hearing. The result showed that Tambon Sabayoi, Amphoe 

Sabayoi, is a suitable area for power plant construction because it meets with most of 

the investigated criteria. However, local people still worried about the pollution and loss 

of domain. To be successful, the government must increase the public confidence level, 

and the public should have sufficient knowledge and understanding about the project, 

be allowed to participate in the decision-making process. It should be done in order to 

resolve the problem 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยที่ผ่านมาและประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น
จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในขณะนั้นได้
คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี (สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน, 2558)  รวมถึงความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนตาม
นโยบาย 11 ด้านของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งถูกระบุไว้ในด้านที่ 6 
กับด้านที ่ 8 และข้อมูลของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ที่
ทำการศึกษาว่าประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสูงในปี 2557 เทียบกับ 2556 เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 1.29  จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศจากการวิเคราะห์การขยายตัว
ของ GDP และการขยายตัวของประชากร เมื ่อรวมผลของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนทางเลือกแล้ว ในช่วงปี 2558 -2579 ความต้องการไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้น 2.67 ต่อปี
และในปี 2579 มีความต้องการไฟฟ้าประมาณสุทธิ 326,199 ล้านหน่วยและพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ 
49,655 เมกะวัตถ์ ทำให้ภาครัฐจึงมีนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศที่เกิดขึ้นจึงให้กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดใน
ทำแผนบูรณาการพลังงาน โดยในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 -พ.ศ.2579 
(PDP2015) ตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ได้มีความเห็นชอบในการจัดการแผนดังนี้ ให้
ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้ให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ มีนโยบายการกระจายเชื้อเพลิง เพื่อลด
ความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการ ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
,เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ,จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 20 ของกำลังผลิตไฟฟ้าในระบบ,ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนตามเดิม มีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve   margin) ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดและสุดท้ายนโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
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(IPP)  และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)   ซึ่งในแผนพัฒนาพลังงาน PDP 2015 นั้นมุ่งเน้นความ
มั่นคงทางพลังงานโดยให้สอดคล้องกับการขยายตัวของประชาชน การขยายตัวของเมืองและการ  
กระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ในด้านเศรษฐกิจยังต้อง
คำนึงถึงต้นทุน เพื่อไม่เป็นภาระแก่ประชาชนในการพัฒนาประเทศและที่สำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม
ต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า  

ในปัจจุบันภาคใต้มีความเสี่ยงพลังงานไฟฟ้าไม่พอใช้เนื่องจากความต้องการสูงสุดใน
ปี 2560 อยู่ที่ 2,642 เมกะวัตถ์ขณะที่โรงไฟฟ้าหลักขณะนี้ผลิตได้ 2,024 เมกะวัตถ์ ซึ่งส่วนต่างนั้น
ต้องพ่ึงพาการส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง ชีวมวลและลม ซึ่งภาคใต้มีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นร้อยละ 3.4 ซึ่งจาก
ข้อมูลจะเห็นว่าภาคใต้นั้นประสบปัญหากับความไม่มั่นคงทางพลังงาน โดยสงขลาเป็นจังหวัดที่มีการ
ใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 1 ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 20 จำนวน 538 เมกะวัตถ์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2561) ทำให้ต้องทำการพิจารณาการสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ โดยมีแผนที่จะพัฒนา
โรงไฟฟ้าภาคใต้จำนวน 3 โรงดังนี ้โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ,โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื ่องที ่ 1 
และ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องที่ 2 (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2558)  โดยโครงการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 2 เครื่องเครื่องละ 1000 
เมกะวัตถ์ จังหวัดสงขลา  โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าที่สำคัญ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำ มี
ความมั่นคงทางพลังงานตอบสนองความต้องการไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางตรงกันข้ามในการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นย่อมสร้างปัญหา ก่อมลพิษทั้งแก่ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างและประเมินผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งหากการพัฒนานั้นมุ่งเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
ย่อมส่งให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและในภาคประชาชนนั้นย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งทาง
สังคม นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน
นโยบาย ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการคาดการณ์ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น วางแผนในการรับมือแก้ไข บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากแต่การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีข้อจำกัดบางประการ เช่น มีขอบเขตจำกัดใช้เฉพาะระดับโครงการไม่สามารถพิจารณา
ทางเลือกการพัฒนาที ่สอดคล้องกับศักยภาพของพื ้นที่ และระบบนิเวศโดยรวม ผู ้ว ิจ ัยจึงได้
ทำการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณา
ศักยภาพของพ้ืนที่ ในการพิจารณาจัดทำนโยบายพัฒนาการสร้างโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน   
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1.2 คำถามงานวิจัย 

1)  พ้ืนที่บริเวณใดในจังหวัดสงขลาเหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
2)  ควรใช้แนวการจัดการใดในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่นั้น 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ ในการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด
สงขลา  

2)  เพื่อเสนอพื้นที่และแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
จังหวัดสงขลา 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินจากการพิจารณาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อเสนอในทางเลือกเชิงนโยบาย  
            2)  ได้แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
            3)  ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
            4)  ลดความขัดแย้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

1.5  ขอบเขตงานวิจัย 

1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา: ศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการรองรับข้อจำกัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านในจังหวัดสงขลา 

2)  ขอบเขตด้านประชากร: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในจังหวัดสงขลาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา  

3)  ขอบเขตด้านพ้ืนที่: จังหวัดสงขลา 

4)  ขอบเขตด้านเวลา: ในงานศึกษาใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง ตุลาคม พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน  
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1.6 นิยามศพัท์งานวิจัย 

ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลา คือ
การประเมินศักยภาพการรองรับของพื้นที่และความเหมาะสมของพื้นที่ต่อกิจกรรมพัฒนา โดยมอง
ภาพรวมการพัฒนาและการพัฒนารายสาขา อย่างบูรณาการและจัดทำยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิง
พ้ืนที่ ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการประเมินผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) เพ่ือ
ศึกษาผล กระทบจากแผนพัฒนากำลังผล ิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 -พ.ศ.2579 
(PDP2015) ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลา ผู้ศึกษา ในทำการรวบรวม วิเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  

2.1  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   
2.2  แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
2.3  แนวคิดและหลักการ ในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นท่ี โครงการโรงไฟฟ้า 
2.4  นโยบายพลังงาน แผนพัฒนา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.5  ปัญหาและผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

        2.6  ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 

2.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อ พ.ศ2530 โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกทุก
ประเทศรวมทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานทั้งหลายได้รับแนวทางนี้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา
ประเทศและการพัฒนาองค์กรของตน หลักการสำคัญคือ การพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้ง
ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  (จำลอง จำลอง โพธิ์บุญ, 2560) 

2.1.1 ความหมายและหลักการของการพัฒนาที่ย่ังยืน  

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ขัดขวางความสามารถคนในรุ่นต่อ ๆ ไปในการที่จะได้รับสิ่งที่สนองความจำเป็นพื้นฐาน
ของเขาเหล่านั้น  
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 2.1.1.1  แนวคิดพ้ืนฐาน 2 ประการของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
1) การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ได้ ซึ ่งความ

จำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ อาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การมีงานทำและต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่
ยากจนขาดแคลนเป็นอันดับแรก 

2) การพัฒนาไม่ได้มีขีดจำกัดที่ตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เราใช้ องค์กรทาง
สังคมและผลกระทบของทั้ง 2 ส่วนนี้ที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสามารถของโลกในการ
รองรับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ ่งเราสามารถจัดการและปรับปรุงได้ทั้งเทคโนโลยีและ
องค์กรทางสังคมให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได้ 
 2.1.1.2  วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) คงไว้ซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
3) สามารถตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานด้านการมีงานทำ อาหาร พลังงาน น้ำและ 

การสุขาภิบาล 
4) มีจำนวนประชากรในระดับที่เหมาะสม 
5) อนุรักษ์และเพ่ิมฐานประชากร 
6) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 
7) ในการตัดสินใจต้องพิจารณาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจควบคู่กันการพัฒนา

ที่ยั่งยืนจะบรรลุผลสำเร็จได้นั้นต้องมีระบบสำคัญช่วยสนับสนุนดังนี้ 
(1) ระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนพลเมืองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(2) ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน อยู่บนหลักการเพิ่งตนเอง ซึ่งสามารถ

สร้างผลประโยชน์และความรู้ 
(3) ระบบสังคมสังคมท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการพัฒนาได้ 
(4) ระบบการผลิตซึ่งคำนึงถึงความขัดแย้งที่เกิดตากการพัฒนาได้ 
(5) ระบบเทคโนโลยีที่มีการหาวิธีการแก้ไข/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(6) ระบบนานาชาติที่ช่วยส่งเสริมรูปแบบการค้า การเงินและการคลังอย่างยั่งยืน 
(7) ระบบการบริหารที่มีความยืดหยุ่นและมีศักยภาพท่ีจะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 
 โดยเราสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ 3 

ด้าน พร้อมกันไปคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความเสมอภาคและ ด้านระบบนิเวศหรือ
สิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 2.1 การพัฒนาทั้ง 3 ด้านนี้ควรมีความสมดุลกัน ถ้าหากการพัฒนาใดไม่คำนึงถึง
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องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมานี้หรือเน้นเพียงการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหา
หลายประการ 

 

 

ภาพที่ 2.1  แนวคิดการพัฒนาที่ยังยืน 
 

2.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่

เหมาะสม ไม่ให้ขัดขวางการพัฒนา บทบาทสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือ เพื่อให้
แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับการ
พิจารณาผลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบด้านอื่น ๆ ทั้งในระดับการจัดทำนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับโครงการ 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) ในปี 1992  
ณ กรุง ริโออเดอ จาเนโร ประเทศบราซิลให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการนำแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนมาใช้โดยองค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลของแต่ละประเทศ การประชุมครั้งนี้ยังได้ให้
ความสำคัญกับบทบาทของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลลัพธ์ที่สำคัญสองประการสำหรับ
แนวทางและวิธีดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือ 

1)  ช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและหลักการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
มากขึ้นในด้านรูปแบบของการประเมินและการตัดสินใจดำเนินงานในกระบวนการพัฒนา 

2)  ชี ้ให้เห็นถึงความจำเป็นที ่ต้องมีการพัฒนาวิธีการสำหรับการประเมินระดับ
ความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการที่ผ่านมาโดยใช้เทคนิคการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ซึ่งมีข้อจำกัดได้แก่ 1.ข้อจำกัดใน
การประเมินผลกระทบรวมจากการดำเนินงานหลายๆ โครงการในพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ใกล้เคียง  
2. EIA เป็นการประเมินในระดับโครงการซึ ่งอยู ่ในลำดับท้ายๆของการตัดสินใจพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลง แต่ในการตัดสินใจระดับนโยบายหรือระดับยุทธศาสตร์ ไม่มีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบการพิจารณา ทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการดำเนินการก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในวง
กว้างหรือระยะยาวได้ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ 
หรือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) (จำลอง โพธิ์บุญ,2560) 
 

2.2.1 ความหมายของ SEA 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผนและแผนงาน รวมทั้งการเสนอทางเลือก โดยเสนอ
ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ SEA จะเป็น
เครื่องมือที่ดำเนินไปคู่ขนานกับกระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในระดับของ นโยบบาย แผน 
หรือแผนงาน จากที่กล่าวมาสามารอธิบายได้ว่ามีลักษณะดังนี้ 

1)  เป็นกระบวนการที่ใช้การคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนิน
นโยบาย แผน หรือแผนงานนั้น ๆ ซึ่งความสำคัญนี้ถือได้ว่าเป็นข้อสำคัญที่ทำให้ SEA มีความแตกต่าง
จาก EIA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในระดับโครงการ 

2)  เป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการก่อนที่จะมีการตัดสินใจในนโยบาย แผน หรือ
แผนงานนั้น ๆ จึงทำให้ SEA มีความยืดหยุ่นสูง 

3)  เป็นกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก รวมทั้งคาดการณ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละทางเลือกนั้น ๆ เพ่ือหาแนวทางท่ีดีที่สุดที่จะทำให้เกิดอัตถประโยชน์
สูงสุดและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

4)  สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วม โดยลักษณะการมีส่วนร่วมอาจดำเนินการได้หลาย
วิธี เช่น การได้รับทราบข้อมูลสาร การปรึกษาสาธารณะ การร่วมให้ความเห็นในขั้นตอนการกำหนด
ขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกซ่ึงรวมทางเลือกการไม่พัฒนานโยบาย แผนและ
แผนงาน หากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงและไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพเป็นต้น 

Canter (2000) ได้ยกตัวอย่างการนำ SEA ทั้ง 3 ระดับไปใช้ซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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1) SEA ในระดับนโยบาย หรืออาจเรียกว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับ
นโยบาย (Policy Impact Assessment : PIA) มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินนโยบาย ซึ่งจะมีการพิจารณาทางเลือกในนโยบายร่วมด้วยทั้งนี้ต้องอยู่บน
หลักการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ร่วมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2) SEA รายสาขา เป็นการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับของแผน แผนงาน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนารายสาขา เช่น แผนพัฒนาด้านพลังงาน แผนพัฒนาการขนส่งทางบก 
โปรแกรมเพ่ิมผลผลิตด้านเกษตร เป็นต้น 

3) SEA เชิงพ้ืนที่ หรือเรียกว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (Reginal 
Environmental Assessment : REA) ซึ่งจะในแผนงาน หรือโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ มีลักษณะ
จำเพาะ พ้ืนที่ลุ่มน้ำ พื้นที่สูง เขตชายฝั่งทะเล เกาะ หรือพ้ืนที่เมืองเป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่นั้นเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
รูปแบบหนึ่ง 
 

2.2.2 ขั้นตอนการจัดทำ SEA 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 7  ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  สร้างความเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของนโยบายแผนและ

แผนงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของ SEA ซึ่งการสร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ นั้นจะเป็นการกำหนด
วิธีการและเทคนิคของ S E A  ที่จะนำมาใช้กับ นโยบาย แผนและแผนงานนั้น 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกระบวนการและวิธีการของ SEA โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการ
ออกแบบหรือเลือกวิธีการของ SEA .ให้เหมาะสมกับกลไกการตัดสินใจและกรอบเวลาของ นโยบาย 
แผนและแผนงาน รวมไปถึงกำหนดตัวชี้วัด หลักเกณฑ์และวิธีในการประเมิน ที่จะต้องมีการกำหนด
อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 กลั่นกรองและกำหนดขอบเขตของ SEA ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการ
กลั ่น คือจะเป็นการตรวจสอบพื้นที ่หรือประเด็นของนโยบายแผน หรือแผนงานว่าเกี ่ยวพันกับ
สิ่งแวดล้อม สมรรถนะ หรือความสามารถในการรองรับและความยั่งยืนของการพัฒนาในลักษณะใด
เพื่อบอกความจำเป็นที่จะต้องศึกษา SEA ในขณะที่การกำหนดขอบเขตนั้นจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
จำแนกประเด็นทางสิ ่งแวดล้อมที ่จะต้องประเมินผลกระทบ รวมถึงความละเอียดและชนิดวิธี
การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอทางเลือก ซึ่งประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนได้แก่ 
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1)  ศึกษาปูมหลังและข้อมูลพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้อง เป็นการศึกษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะบอกให้เราทราบถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมและศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถ
รองรับการพัฒนาได้ นอกจากนี้ยังสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ใดที่ไม่ควรพัฒนาอันเนื่องจากมาจากเป็น
พ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวในการเกิดผลกระทบ หรือเป็นพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

2)  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเชื่อมโยง ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบ
และศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรมที่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผู้ที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่กิจกรรมในนโยบาย แผน แผนงานอื่น ๆ หรือรายสาขาอ่ืน ๆ 

3)  การตรวจสอบและประเมินทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ในการประเมินทางเลือกนั้นข้อมูล
ทางสิ่งแวดล้อมของแต่ละทางเลือกนั้นจะถูกนำมาสร้างภาพฉาย (Scenario) รวมถึงทางเลือกที่แย่
ที่สุด (Worse - Case) และทางเลือกที่ไม่ทำอะไรเลย (Do-nothing) ด้วยสำหรับทางเลือกที่พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่ยอมรับจะถูกตัดออกไป แต่ในกรณีที่ทางเลือกที่พิจารณาก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ ของนโยบาย แผน หรือ
แผนงานอาจเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้ 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและประเมินทางเลือก ซึ่งภายหลังจากได้พิจารณาทางเลือก
ที่ดีที่สุดแล้ว ควรทำมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบสมมุติฐานและมาตรการป้องกัน
แก้ไขสิ่งแวดล้อมที่วางไว้และหากพบว่าไม่เป็นไปตามที่สมมติฐานหรือมาตรการ ก็สามาตรกำหนด
มาตรการเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ระบบการติดตามตรวจสอบยังอนุญาติให้มีการตรวจสอบย้อนกลับใน
กลยุทธ์ระดับที่สูงขึ้น เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขกลยุทธ์นั้น ๆ ให้เกิดการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 7 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่เจ้าของโครงการควรเปิด
โอกาสให้ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมเสนอความเห็น
เพื่อแก้ไขและปรับปรุง SEA ให้มีคุณภาพ ถูกต้องและมีความเที่ยงตรง ทั้งในช่วงต้น ก่อนมีการศึกษา 
SEA และในขั้นตอนการศึกษา ในทุกข้ันของ SEA เท่าท่ีจะเป็นไปได ้

2.2.2.1 องค์ประกอบสำคัญเชิงโครงสร้างที่ควรจะมีใน SEA 
1)  การจ ัดลำดับความสำคัญของประเด ็นส ิ ่งแวดล้อมในเช ิงผลกระทบทาง

เศรษฐศาสตร์และความยากจน โดยใช้วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2)  สร้างกลไกที่จะรวบรวมมุมมองที่แตกต่างกันในระหว่างที่ดำเนินการร่างนโยบาย

และในขั้นตอนการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากที่สุด 
3)  สร้างกลไกที่จะรับประกันให้มีการตรวจสอบทางสังคมได้ 
4)  สร้างกลไกที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม 



 11 

2.3 แนวคิดและหลักการ ในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ โครงการโรงไฟฟ้า 

โดยในการวิจัยการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา นี้จะประกอบด้วย 4 เทคนิคที่ใช้ในการประเมินตามความเหมาะสมดังนี้ 
 

2.3.1 การซ้อนทับแผนที่และระบบภูมิศาสตร์ (Overlay mapping and geographical 
information systems: GIS) 

เป็นวิธีการที่ใช้ในการระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสองวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียม
แผนที่หรือชั้นของข้อมูลที่วางทับซ้อนกัน ซึ่งสามารถที่จะจัดตำแหน่งของสถานภาพของสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับผลกระทบ เช่นพื้นที่อ่อนไหว หรือ ทรัพยากร ภาวะกดดันในปัจจุบันเป็นต้น รวมทั้งสามารถ
แสดงถึงผลกระทบของการพัฒนาที่ผ่านมา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกิจกรรม ผลกระทบสะสม 
หรือจำนวนผู้ที ่ได้รับผลกระทบลักษณะสำคัญและโดดเด่นของการวิเคราะห์พื้นที่ที ่คือ สามารถ
นำมาใช้พิจารณาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นในการวางแผน ในการสร้างสาธารณูปโภค หรือการ
วิเคราะห์ความแน่นอนของผลกระทบ เช่น เสียง คุณภาพของอากาศในพ้ืนที่ ผลกระทบด้านวิสัยทัศน์           

ระบบสารสนเทศ สามารถสร้างโครงสร้างของแผนที่อิเล็กทรอนิคหลายชั้นข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว สามารถใช้กับข้อมูลจำนวนมาก เพ่ิมเติมข้อมูลที่จำเป็นได้ทำการปรับแก้ข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ ้น ง่ายต่อการปรับให้ข้อมูลนำเข้าและส่งออกมีความทันสมัย โดยนิยมใช้ในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลฐาน 
ระบุประเด็นและประเมินผลกระทบ ตลอดจนพัฒนาและเปรียบเทียบทางเลือก เช่นในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงข่ายโรงไฟฟ้า หรือทางเลือกในการทำเกษตรกรรมในระดับจังหวัด 
ภูมิภาคและระดับประเทศเป็นต้น โดยข้อดีคือ ทั้งสองเทคนิคสามารถที่จะนำเสนอผลกระทบในอดีต 
ปัจจุบันและ อนาคตได้ ส่วนข้อจำกัดคือ ทั้งสองเทคนิคใช้งบประมาณและเวลามาก 

 
2.3.2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  

จากการศึกษาของ ศูนย์วิศกรรมพลังงานและสิ ่งแวดล้อม บางเขน (2561) เพ่ือ
ประเมินศักยภาพการรองรับของพื้นที ่ต่อกิจกรรมการพัฒนา โดยมองภาพรวมการพัฒนาและ
เชื่อมโยงการพัฒนารายสาขา (Cross Sectoral)  อย่างบูรณาการและจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลและทางออกประกอบในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ เพื่อช่วยให้กระบวนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนฐานข้อมูลที่
สมเหตุสมผล ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับโดยให้น้ำหนักของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมทั้งสามารถนำข้อมูลมาใช้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาต่าง ๆ ตาม
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ศักยภาพของพื้นที ่ สร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆ อย่างครบถ้วน โดย
พิจารณาจากหลักนิเวศลุ่มน้ำโดยใช้เกณฑ์พ้ืนที่กลางน้ำ คือพ้ืนที่ที่เหมาะกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพในการพัฒนา โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังตารางที่ 2.1 
ตารางที ่2.1  เกณฑ์พ้ืนที่กลางน้ำ เหมาะสำหรับพัฒนาอุตสาหกรรม 

มิติสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มดัชน ี ดัชนีช้ีวัด หลักการกำหนดเกณฑ ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ พื้นที่ป่าปกคลุม 1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดไว้ว่าพื้นที่ป่าร้อย
ละ 40 เป็น ระดับที่จะรักษาสมดลุของระบบนิเวศไว้
ได้  
2. เกณฑ์ด้านนเิวศวิทยากำหนดให้มีพื้นท่ีป่าสูงสดุ 2 
ใน 3 ของ พื้นที่ท้ังหมดและพื้นที่ป่าต่ำสดุเท่ากับ 1 ใน 
3 ของพื้นที่ท้ังหมด  

 พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีควรอนุรักษ์และ/หรือสงวนไว้ 
การใช้พื้นที ่จึงเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนา ฉะนั้น หาก
มีพื้นท่ีชุ่มน้ำในพื้นที่โครงการ จะทำให้การพัฒนาทำ
ได้ยาก 

 ประมง พิจารณาจากความหลากหลายของชนิดและความอุดม
สมบูรณ ์

 ป่าชายเลน การมีป่าชายเลนบรเิวณชายฝั่งช่วยป้องกันการ
พังทลายของดิน และป้องกันไม่ใหเ้กิดการกดัเซาะ 
รวมทั้งเป็นแหล่งกรองมลพิษ ก่อนลงสู่ทะเลและเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ 

 พื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มนำ้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และมาตรการการใช้ที่ดินของ
แต่ละชั้น คณุภาพลุม่น้ำ 

 ปริมาณน้ำท่า/น้ำใตด้ิน พิจารณาน้ำต้นทุนท่ีจะน้ำมาใช้พัฒนา จะต้องสามารถ
รองรับ กิจกรรมการพัฒนาดา้นต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอ ตลอดปี หากมีปริมาณน้ำไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการจะเป็น ข้อจำกัดในการ
พัฒนา 
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มิติสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มดัชน ี ดัชนีช้ีวัด หลักการกำหนดเกณฑ ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 

24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

 มลพิษทางเสียง โดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป และฉบับที่ 17 (2543) 
เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 

 คุณภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหล่งนำ้ผิวดิน หมวด 2 ประเภทและมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งนำ้ผิวดิน ฉะนัน้ การกำหนดจะ
พิจารณาตามศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะ
เกิดขึ้น ในพื้นที ่

 คุณภาพน้ำทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคณุภาพน้ำ
ทะเล การกำหนดพิจารณาตาม ศกัยภาพการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่จะเกิดขึ้น 

การใช้ที่ดิน การใช้ที่ดิน กำหนดตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งประกาศ
ท้ายผังเมืองรวม ฉบับท่ีมีการประกาศใช้ในปัจจุบัน 

 
มิติเศรษฐกิจ 

กลุ่มดัชน ี ดัชนีช้ีวัด หลักการกำหนดเกณฑ ์
 

รายได ้ รายได้จากอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล ใช้เป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจโดยองค์การระหว่างประเทศ และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพสนับสนุน
อุตสาหกรรม 

การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อก่อให้เกิด
กิจกรรม 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักเพื่ออำนวยความสะดวก 
 ระบบไฟฟ้า/ประปา สาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักเพื่อ

อำนวยความสะดวก  
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มิติสังคม 

กลุ่มดัชน ี ดัชนีช้ีวัด หลักการกำหนดเกณฑ ์
ประชากร ความหนาแน่น กำหนดโดยใช้สัดส่วนจำนวนประชากรต่อตร.กม. เป็น

ข้อจำกัดของ พื้นที่ซึ่งพิจารณาจากความสามารถการ
รองรับประชาชนท่ีเพิ่มขึ้นใน อนาคตหากพื้นท่ีมีการ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

สาธารณสุข/สุขภาพอนามัย อัตราบุคลากรทางการแพทย์ที่
ให้บริการ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ระบุว่าไวว้่า ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีสดัส่วน บุคลากรทางการแพทย์เพียง 30 คน ต่อ
ประชากรแสนคน 

 สถิติการเจ็บป่วย ข้อมูลสถิติการป่วยด้วยกลุม่โรค 10 อันดับ ในรอบปีท่ี
ผ่านมาของ สำนักงานสาธารสุขจังหวัด และการ
กำหนดดัชนีของกรมการพัฒนาชุมชน (กชช. 2ค) 

ความเข้มแข็งชุมชน การรวมกลุ่มของประชาชน ก หนดโดยใช้ดัชนีช้ีวัดของกรมพฒันาชุมชน ท่ีมีการ
จัดทำข้อมูลไว ้ล่าสุดปี พ.ศ. 2550 

 หน่วยงานสนับสนุน/ส่งเสรมิ
ด้านอุตสาหกรรม 

พิจารณาจากฐานข้อมูลสำนักพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ สำนกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

มิติเทคโนโลย ี
กลุ่มดัชน ี ดัชนีช้ีวัด หลักการกำหนดเกณฑ ์

เทคโนโลย ี เทคโนโลยีสะอาด พิจารณาการใช้เทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติ
ของ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดปรมิาณของเสยีที่ปล่อย
สู่ธรรมชาติ หรือ กำจดัของเสีย 

 มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและ 
มาตรฐานด้านความ ปลอดภยั 
เช่น ISO 14000/18000 และ 
มอก. เป็นต้น 

นำมาใช้กับการประเมินพ้ืนท่ีกลางน้ำเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป็น ข้อมลูของสำนกังานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานท่ีมีระบบ ISO 
14000/18000 หรือโรงงานท่ีมีผลติภัณฑ์ได้มาตรฐาน
การผลิต และ เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
กำหนดไว้ทางกฎหมาย 

 การอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาจากข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าในรอบ 3-5 ปีท่ี
ผ่านมาของการ ไฟฟ้านครหลวง 
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2.3.3 การประเมินที่ตั้งโรงไฟฟ้า (Site Evaluation) 
โดยในการศึกษาเพ่ือที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เหมาะสมในจังหวัดสงขลานั้นผู้ศึกษาได้

ศึกษารูปแบบในการหาที่ตั้งโรงไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยศึกษารูปแบบของการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนทั้งในและต่างประเทศดังนี้ การศึกษาของ Garrett (1996) ในการเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งใช้เกณฑ์ทางเทคนิคและเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และการใช้ที่ดินเพื่อระบุคัดกรองและประเมินที่ตั้ง กระบวนการพิจารณาท่ีตั้งให้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา
สามารถแบ่งคัดกรองเบื้องต้นได้ 3 ระดับ 

1) คัดกรองขั้นแรก การศึกษาจะถูกจำกัดให้แคบลง โดยแยกส่วนสำคัญของพ้ืนที่
เพราะข้อกำหนดของทรัพยากรที่สำคัญหรือการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทาง
ธรณีวิทยา 

2)  คัดกรองขั้นที่สอง เกี่ยวข้องกับการระบุและประเมินความเป็นไปได้ของที่ตั้งและหา
พ้ืนที่อ่ืน ๆที่เหมาะสม 

3)  คัดกรองขั้นที่สาม จะให้พ้ืนที่ที่เหมาะสมอยู่ในลำดับดีสุดและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามลำดับ
ความเหมาะสม  

2.3.3.1  กระบวนการระบุที่ตั้ง 
ในกระบวนการขั้นแรกของกระบวนการเลือกที่ตั้ง มีการกำหนดเกณฑ์ทาง

เทคนิคเฉพาะที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโดยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
บางอย่างออกจากการพิจารณา โดยให้ความสำคัญกับเกณฑ์การเข้าถึงเชื้อเพลิง การขนส่งและแหล่ง
น้ำที่เหมาะสมรวมถึงข้อจำกัด ทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ตอบสนองความ
ต้องการที่กำหนดไว้จะถูกนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปในฐานะพ้ืนที่ตั้ง โดยเชื้อเพลิงมักจะเป็นเกณฑ์พิจารณา
แรก สำหรับในด้านเชื้อเพลิงถ่านหินจะต้องถูกจัดตั้งในที่ที่มีการขนส่งด้านเชื้อเพลิง เช่น รถไฟ เรือ
บรรทุก หรืออ่ืน ๆในปริมาณท่ีเหมาะสม เกณฑ์ท่ีสองคือระยะสายส่งที่มีความเหมาะสม สายส่งใหม่มี
ราคาแพงในการติดตั้งและมักจะมีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เกณฑ์การที่สามคือการเข้าถึง
แหล่งน้ำที่คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมควรตรวจสอบความพร้อมของน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินและไม่
รวมแหล่งคุณภาพที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ดีสำหรับการระบายสู่แม่น้ำ หากมีการหายไปของน้ำ ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ในช่วงน้ำน้อยถือว่าไม่เหมาะสม เกณฑ์ที่สี่คือพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อคุณภาพอากาศ สำหรับ
มลพิษใด ๆ รวมไปถึง Buffer zone รอบพื้นที่ อาจถูกแยกการพิจารณาเพิ่มเติม เกณฑ์การที่ห้า จะ
ประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติทางธรณีวิทยา ตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่มีความลาดชันที่สำคัญจะต้องใช้
ดินที่กว้างขวางเพื่อการพัฒนาพื้นที่อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้พื้นที่ภูมิประเทศแบบ
คาสต์ (Karst topography) เป็นลักษณะพื้นที่ที่เป็นผลมาจากการกัดกร่อนจากน้ำบาดาล หรือ หลุม
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ยุบ (Sinkhole) หรือพื ้นที ่ที ่มีการเกิดแผ่นดินไหวสูงผิดปกติสามารถยกเว้นได้จากการพิจารณา
เพ่ิมเติม 

2.3.3.2  การพิจารณาทางเลือกที่ตัง้ 
หลังจากการระบุพื ้นที ่ พื ้นที ่ศักยภาพจะต้องได้ร ับความประเมินความ

สอดคล้องกับการพัฒนาโดยรวมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื ้นที ่ที ่ถ ูกเลือกจะถูกตัดสินจาก
ความสัมพันธ์จากปัจจัยโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติทางกายภาพและวัฒนธรรมที่เด่นดังต่อไปนี้ เช่น ใกล้
กับระบบสาธารณูปโภค เช่น ความใกล้เคียงกับสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเส้น (ถนน , รถไฟ, ระบบ
ประปาและทางเดินท่อ) ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้า, ปัจจัยภูมิประเทศ, พื้นที่ยกเว้น
คุณภาพอากาศ, อยู่ใกล้กับเขตที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ ใกล้กับพื้นที่ที่อาจเกิดความขัดแย้งในการ
ทำงาน เช่น สนามบิน เขตทางทหาร หรือการไม่ยอมรับจากชุมชนหรือกลุ่มต่อต้าน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่
อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เช่น แม่น้ำ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงข้อจำกัดด้านสุนทรียภาพ 
วัฒนธรรม (เสียงรบกวน, พื้นที่เปิด, ทิวทัศน์) และปัจจัยทางธรณีวิทยา การใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาคสนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต้องมีคำอธิบายที่ครอบคลุมในแต่ละทางเลือกการพัฒนา 
คำอธิบายจะต้องถูกต้องเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดทางวิศวกรรมและเป็นไปได้และเหมาะสม
สำหรับที่ตั้งระบบโรงไฟฟ้าเฉพาะและรายการอื่น ๆ ที่ต้องระบุข้อมูลรายละเอียดของที่ตั้ง รวมถึงแผน
ทางด้านเทคโนโลยี ระบบน้ำ ระบบหล่อเย็น การขนส่ง เชื้อเพลิงวิธีการวิเคราะห์การตัดสินใจถูก
นำมาใช้ในการประเมินแต่ละที่ตั้งอย่างเป็นระบบตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุ 

2.3.3.3  การประเมินพ้ืนที่ศักยภาพและพ้ืนที่ทางเลือก 
ในช่วงระยะเวลาการศึกษาพื้นที่ตั้ง การเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและพื้นที่ทางเลือกอ่ืน 

ๆขั้นตอนนี้รวมถึงการประเมินผลเพิ่มเติมและการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่ที่ต้องการเมื่อกระบวนการนี้สำเร็จลุล่วง ทำการออกแบบแนวคิดเบื้องต้นสำหรับโรงไฟฟ้าที่
สำคัญดังต่อไปนี้ โรงงานผลิตที่มีอยู่เดิม ระบบผลิตไอน้ำระบบจ่ายน้ำและบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระบบจ่ายน้ำมัน ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ ระบบคัดแยกความร้อน ระบบกำจัดขยะ ระบบส่ง
กำลัง แนวคิดการออกแบบจัดทำขึ้นโดยพิจารณาถึงข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ  เกณฑ์ด้านการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ที่ตั้ง ความพร้อมของโรงไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือของวัตถุประสงค์และด้าน
เศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจำลองเบื้องต้นแสดงเพ่ือแสดงขนาดและที่ตั้งของโรงงานและโครงสร้างที่
สำคัญ แสดงความสัมพันธ์เชิงพื ้นที่ของสิ ่งอำนวยความสะดวกและระบุถนน สายส่งท่อส่งและ
สายพานลำเลียงที่เชื่อมโยงระบบภายนอก แผนที่อำนวยความสะดวกเชิงเส้นมักจะจัดทำขึ้นเพ่ือแสดง
เส้นทางการเชื่อมต่อที่เสนอไปยังระบบนอกสถานที่ความแตกต่างของเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการสำหรับโรงไฟฟ้าประเมินจากแนวคิดเบื ้องต้นและการสร้างแบบจำลองเบื ้องต้น  
ซึ่งที่ตั้งอาจมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรายปีที่แตกต่างกันและปัจจัยต้นทุนการดำเนินงานนั้นสามารถ
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นำมาใช้เพื่อเลือกที่ตั้งที่ต้องการและเป็นทางเลือก การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซึ่งมีการพิจารณาถึง
สถานการณ์ด้านน้ำหนักหรือการจัดอันดับที่เป็นไปได้อื ่น ๆ จะใช้เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนที่
เกี่ยวข้องของที่ตั้งที่เลือก 

การศึกษาของ Dhandapani and Sambasivarao (2014) โดยได้พิจารณาปัจจัยใน
การสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังนี้ แหล่งเชื้อเพลิง , สภาพธรณีและชนิดของดิน, ความพร้อมของ
แหล่งน้ำและสภาพพื้นที่, ระบบสาธารณูปโภค, ใกล้เส้นทางขนส่ง, ความหนาแน่นแหล่งที่อยู่อาศัย 
โดยในการพิจารณานั้นใช้แนวทางจาก Ministry of Environment Forest (MoEF) และ  Central 
Electrical Authority (CEA) เช ่นเด ียวกับงานศึกษาของ  Seenipandi and Malar (2012) โดย
สามารถสรุปได้จากงานศึกษาได้ดังนี้ 

1) ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการพิจารณาดังนี้ อยู่ห่างจากเมือง 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอุทยานเขต

รักษาสัตว์ป่า 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากแหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน 10 กิโลเมตร ไม่อยู่ในเส้นทาง
การบิน ไม่อยู่ในพ้ืนที่เกษตร และประมงท่ีสำคัญ 5 กิโลเมตรจากเส้นน้ำขึ้นสูงสุด (MSL) ห่างจาก
พ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง 500 เมตร 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โดยมีการพิจารณา ไม่ควรใช้พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าร้อยละ 20 

ลักษณะของสภาพพ้ืนผิวควรเป็นที่ราบ 
3) ข้อกำหนดและกฎหมาย 

โดยมีการพิจารณา ไม่เป็นพื้นที่ขัดต่อกฎหมาย และไม่ควรเป็นพื้นที่ท่ีต้องทำ
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(4) แหล่งน้ำ 
โดยพิจารณาว่าหาร้อยล่ะ ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อปริมาณน้ำที่มีควรมากกว่าร้อยละ 20

และพิจารณาว่าต้องสร้างแหล่งเก็บน้ำเพ่ิมหรือไม่ 
(5) การขนส่งวัตถุดิบ 

มีระบบขนส่งในพ้ืนที่หรือไม่ควรห่างจากถนนไม่เกิน 500 เมตร 
โดยคล้ายกับงานศึกษาของ Siefi, Karimi, Soffianian, and Pourmanafi (2017) 

โดยเพิ่มเกณฑ์พิจารณาระยะห่างจากรอยเลื่อนและความสูงของพื้นที่ และนอกจากนี้งานศึกษาของ
งานศึกษานี้มองว่า ไม่ควรอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  
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การศึกษาของ Idris and Latif (2012) ในการสร้างโรงไฟฟ้าความร้อนพลังงาน
นิวเคลียร์โดยใช้แนวทางของ Malaysian Nuclear Agency และ Siting Nuclear Power Plant in 
Australia ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สรุปได้ดังนี้ 

(1)  ห่างจากที่อยู่อาศัย 8 กิโลเมตร โดยพื้นที่ท่ีอยู่ห่างจะได้รับคะแนนสูงสุด 
(2)  พ้ืนที่ราบความชันน้อยกว่า 20 องศา 
(3)  กรรมสิทธิ์ควรเป็นที่ดินของรัฐ หรือ เอกชน โดยที่ดินของรัฐมีความเหมาะสมที่สุด 
(4)  เป็นพื้นที่ป่า หรือพ้ืนที่โล่ง โดยงานศึกษานี้พื้นที่ป่ามีความเหมาะสมที่สุด 
(5)  ใกล้แหล่งน้ำ แม่น้ำ ชายฝั่ง  
(6)  มีความหนาแน่นประชากรต่ำ  
(7)  โครงสร้างพื้นฐานเหมาะสม ต่อการส่งไฟฟ้าเพ่ือไม่ให้ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง 
โดยทั้งนี้ในงานศึกษาทั้งหมดนั้นได้ใช้วิธีการให้ค่าน้ำหนัก ด้วยกระบวนการลำดับชั้น

เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierachy Process; AHP) ซึ่งค่าน้ำหนัก (Weighting) ของแต่ละปัจจัยที่ใช้
ในการวิเคราะห์ และค่าคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) มาจากการ คำนวณค่าที่ได้จาแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ ประสบการณ์เก่ียวกับเนื้อหา 

 
กระบวนการศึกษาของ บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟเทคโนโลยีจำกัด (2560) ในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อผลกระทบชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
ในกระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์  
3 ด้านดังนี้ 

(1)  ด้านวิศวกรรม 

หัวข้อพิจารณา หลักเกณฑ์ 

ความต้องการไฟฟ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการไฟฟ้า โดยโครงการที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าดับจากการพึ่งพาพลังงาน
ไฟฟ้าจากภาคกลางที่มีข้อจำกัดด้านระบบขนส่ง หรือการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ประเทศมาเลเซียที่ไม่มีความแน่นอน 
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การจัดหาที่ดิน เป ็นพ ื ้นท ี ่ขนาดใหญ่ เพ ียง สามารถจ ัดแบ่ งพ ื ้นท ี ่สำหร ับการผลิต
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและการจัดการ/ป้องกันสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การ
ได้ที่ดินมาเป็นความตกลงโดยสมัครใจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ระดับความลึกของ
น้ำทะเลชายฝั่ง 

เป็นการพิจารณาถึงความสะดวกความเป็นไปได้ ในการขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่าน
หินจำนวนมาก ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิต โดยการขนลำเลีบงถ่านหินทาง
ท่าเรือ สำหรับเกณฑ์พิจารณาการอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งน้ำลึกจะพิจารณา
ระยะห่างของน้ำทะเล 7 เมตร 

การอยู่ใกล้บริเวณ
ชายฝั่ง 

มีความสำคัญและจำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนที่ระบายความร้อนด้วยน้ำทะเล ดังนั้นการเลือกท่ีตั้งโรงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้
กับแหล่งน้ำทะเลจะทำให้เกิดความมั่นคงในการจัดกรหาน้ำสูง เกณฑ์การ
พิจารณาตามระยะทางระหว่างชายฝั่งทะเลกับที่ตั้งโครงการ 

ความพร้อมในการ
เชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้า 

ระยะทางในการสร้างระบบสายส่งไปยังสถานีไฟฟ้า เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาใช้ระยะห่างจากระบบสายส่ง 500 กิโลโวลต์ โดย
พิจารณาที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับแนวสายส่ง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะรับกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ได้ เนื่องจากจะทำทำให้การ
เชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าใหม่เข้ากับระบบสายส่งเดิมที่มีอยู่แล้วนั้นกระทำ
ได้อย่างมีความม่ันคงในระบบ 

การอยู่ใกล้ท่าเรือที่
มีอยู่เดิม 

ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า การขนส่งทางน้ำเป็น
การขนส่งที่สะดวก ที่ตั้งที่อยู่ใกล้ท่าเรือพาณิชย์เดิม ที่สามรถรองรับการขน
ถ่ายสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษได้ จะเป็น
ประโยชน์ให้ไม่ต้องสร้างท่าเรือเอง ในที่นี้พิจารณาท่าเรือที่เหมาะสมกับการ
ขนถ่ายได้แก่ ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือประจวบฯและ
ท่าเรือสงขลา 
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การปรับแต่งพ้ืนที่ เป็นการพิจารณาเตรียมพื้นที ่ก่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ให้อยู ่ระดับที่
ต้องการ คือระดับที่น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อมิให้เกิดความความเสียหายกับตัว
โรงไฟฟ้าและระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า เกณฑ์พิจารณาปรับพื้นที่ให้ได้
ระดับความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั ้นการพิจารณา
ยกระดับความลึกหรือความสูงของพ้ืนที่เมื่อเทียบกับถนนหลัก 

การอยู่ใกล้ถนน
สายใหญ่ 

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
อุปกรณ์หลักต่าง ๆ และเชื้อเพลิง จึงจำเป็นต้องสร้างหรือปรับปรุงถนนจาก
เส้นทางสายใหญ่ไปยังที่ตั้งโรงไฟฟ้า เช่น ทางเลี้ยว ทางโค้งและสิ่งกีดขวาง 
ต่าง ๆ ตามระยะทาง เกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ในการขนส่งอุปกรณ์
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีขนาดและน้ำหนักมาก ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรูปแบบพิเศษ
ในการขนส ่งจากถนนสายหล ักเข ้าส ู ่พ ื ้นท ี ่แต ่ละแห ่ง โดยคำน ึงถึง
สภาพแวดล้อมสิ่งกีดขวางทางเลี้ยว ทางโค้งต่าง ๆ ของแต่ละเส้นทางเข้าสู่ 
site จึงกำหนดให้เป็นถนนสายหลัก หากพบว่าถนนสายรองมีการปรับปรุง
และพัฒนาจนมีมาตรฐานเทียบเท่าถนนสายหลักซ่ึงสามารถรองรับการขนส่ง
อุปกรณ์หนักได้ ให้จัดว่าเป็นถนนสายหลัก ด้วยส่วนถนนเข้าสู่ที่ตั้งจะมีสภาพ
ผิวทาง ความกว้าง ทางเลี้ยวหรือทางโค้ง ที่แตกต่างตามท้องถิ่น 

 
(2)  ด้านสิ่งแวดล้อม 

ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดหรือขัดกับกฎหมายการใช้ที่ดิน เช่น เขตผังเมืองรวม
รวม หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่มีข้อกำหนดเฉพาะเป็นต้น ไม่เป็นแหล่งอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติหา
ยากหรือชนิดที่ฟ้ืนฟูไม่ได้ แหล่งเพาะพันธุ์ปลาหรืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประมง ชุมชน ท่องเที่ยว แก่ง 
โขดหินและภัยธรรมชาติ ไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติรุนแรงซับซ้อน ไม่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความ
หนาแน่น พื้นที่มีขีดความสามารถใรการรองรับโครงการได้ เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมมี
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการดำเนินโครงการ เช่น ลมและการกระจายตัวของอากาศกระแสน้ำในแหล่งน้ำทิ้ง 

(3) ด้านสังคมและชุมชน 
ปัญหาสำคัญของการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินคือ ความเข้าใจและยอมรับของ

มวลชนโดยพื้นที่ตั้งโครงการต้องสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยชุมชนโดยรอบมีความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกัน 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป เกณฑ์การประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนใน
การตั้งโรงไฟฟ้าได้ดังตารางที่ 2.2 โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลที่นำมาพิจารณา และ
เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้ครอบคลุมทุกมิติ 
ตารางที่ 2.2  เกณฑ์การประเมินศักยภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 

มิติสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ ์ คำนิยาม อ้างอิง รายละเอียด 
พ้ืนที่อ่อนไหว
ทางสิ่งแวดล้อม 

แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติหายากหรือชนิด
ที่ฟ้ืนฟูไม่ได้ พื้นที่ป่า
อนุรักษ์ประมง ป่าชายเลน  

- Garrett (1996),  
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- ศูนย์วิศกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน (256) 

หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีที่อ่อนไหวทาง
สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีอนุรักษ์ไว้
เป็นพื้นที่เฉพาะ โดยไม่ทำ
การสร้างโรงไฟฟ้าในบรเิวณ
นั้น และพิจารณาระยะตามที่ 
EIA กำหนด  

พ้ืนที่หนาแน่น
มลพิษ 

พื้นที่มลพิษใด ที่มีความ
หนาแน่นสูงของมลพิษเดมิ
อยู่ก่อนแล้ว 

- Garrett (1996) 
- ศูนย์วิศกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560) 

พิจารณาโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ต้องควบคุมแหล่งกำเนดิ
มลพิษทางน้ำและทาง 
อากาศ  

ลักษณะพ้ืนที่
ทางภูมิประเทศ 

ความเหมาะสมทาง
กายภาพของพื้นที่ในการ
ตั้งโรงไฟฟ้า  

- Garrett (1996) 
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- Seenipandi and Malar 
(2012) 
- Siefi, Karimi, Soffianian, 
and Pourmanafi (2017) 
- Idris and Latif (2012) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560) 

พิจารณาพื้นที่ต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 1000 ไร่ ความลาดชัน 
รวมถึงความลึก 7 เมตรของ
ชายฝั่งหากมีการขนส่งทาง
เรือ 

พ้ืนที่ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หลุมยุบ 
น้ำท่วม ดินถล่ม 

- Garrett (1996) 
- Siefi, Karimi, Soffianian, 
and Pourmanafi (2017) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560) 
 

ไม่อยู่ในพื้นที่เสีย่งภัย หรือ
ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อน ภูมิ
ประเทศแบบคลาส (Karst) 
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มิติสังคม 

เกณฑ ์ คำนิยาม อ้างอิง รายละเอียด 
ประชากร ไม่เป็นที่ประชากร

หนาแน่น 
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- Seenipandi and Malar 
(2012) 
- Siefi, Karimi, Soffianian, 
and Pourmanafi (2017) 
- Idris and Latif (2012) 
- ศูนย์วิศกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560) 

กำหนดโดยใช้สัดส่วน 
จำนวนประชากรต่อตร.กม. 
เป็นข้อจำกัดของพื้นที ่โดย
คิดเปรยีบเทียบหลังจากตดั
พื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมในการ
พิจารณาแล้ว 

การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

ไม่อยู่ในพื้นที่ท่ีมีข้อจำกัด
หรือขัดกับกฎหมายการใช้
ที่ดิน 

- Garrett (1996) 
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- Seenipandi and Malar 
(2012) 
- Siefi, Karimi, Soffianian, 
and Pourmanafi (2017) 
- ศูนย์วิศกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560) 

กำหนดตามประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งประกาศ
ท้ายผังเมืองรวม ฉบับท่ีมีการ
ประกาศใช้ในปัจจุบัน ไม่อยู่
ใกล้ที่อยู่อาศัย หรือพ้ืนท่ี
พาณิชย์ เป็นที่ราชการ หรือ
พื้นทีส่าธารณประโยชน์ โดย
ควรห่างจากแหล่งชุมชน 8 
กิโลเมตร 

แหล่ง
วัฒนธรรม และ
สุนทรียภาพ 
 

แหล่งโบราณสถาน ศาสน
สถาน  ที่ท่องเที่ยว 
ทิวทัศน์ วิถีชีวิตชุมชน 

- Garrett (1996) 
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- Seenipandi and Malar 
(2012) 

แหล่งโบราณที่คาดในพ้ืนท่ี 
ศาสนสถาน และที่ขึ้น
ทะเบียนกรมศิลปากร  

มิติเศรษฐกิจ  
เกณฑ ์ คำนิยาม อ้างอิง รายละเอียด 

รายได้ รายได้จากโรงไฟฟ้า - ศูนย์วิศกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 

รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล ใช้เป็น
ดัชนีวัดระดบัการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของพื้นที่  
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มิติเทคโนโลย ี    

เกณฑ ์ คำนิยาม อ้างอิง รายละเอียด 
ระบบขนส่ง  ในการขนส่งเช้ือเพลิงซึ่ง

เป็นปัจจัยหลักและเพื่อ
อำนวยความสะดวก 

- Garrett (1996) 
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- Seenipandi and Malar 
(2012) 
- Siefi, Karimi, Soffianian, 
and Pourmanafi (2017) 
- Idris and Latif (2012) 
- ศูนย์วิศกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560) 

- อยู่ใกล้ถนนสายใหญ่ หรือ
ทางรถไฟไมผ่่านชุมชน 
- อยู่ใกล้ท่าเรือท่ีมีอยู่เดมิ 
- มีพื้นทีเหมาะสมในการ
ขนส่ง 
- มีความพร้อมในระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 

 
การเข้าถึงแหล่ง
น้ำ และปริมาณ
น้ำท่าน้ำใต้ดิน 

มีความสำคัญและจำเป็น
ต่อการผลิตไฟฟ้า 
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนที่ระบายความ
ร้อน 

- Garrett (1996) 
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- Siefi, Karimi, Soffianian, 
and Pourmanafi (2017) 
- Idris and Latif (2012) 
- ศูนย์วิศกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560) 

มคีุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสมควรตรวจสอบความ
พร้อมของน้ำใต้ดินและนำ้ผิว
ดินและไมร่วมแหล่งคุณภาพ
ที่ไม่น่าเช่ือถือ ทั้งแหล่งน้ำจืด
และน้ำเค็ม ไมร่บกวนแหล่ง
น้ำชุมชน 

ระบบไฟฟ้า ระยะห่างจากสายส่งไฟฟ้า 
และโรงไฟฟ้าที่เหมาะสม 

- Garrett (1996) 
- Dhandapani and 
Sambasivarao (2014) 
- Siefi, Karimi, Soffianian, 
and Pourmanafi (2017) 
- Idris and Latif (2012) 
- บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟ
เทคโนโลยีจำกัด (2560 
 
 
 

โดยพิจารณาทีต่ั้งท่ีอยู่ใกล้กับ
แนวสายส่ง หรือสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงท่ีมีศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะรับกระแสไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าใหมไ่ด ้
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2.3.4 การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision) 
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ประการคือการหา

วิธีแก้ไขปัญหา การเสนอทางเลือก และการตัดสินใจทางเลือก (Saravisutra, 2016) การตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ์นั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยการนำมาเรียงลำดับ
หาความสำคัญโดยสามารถนำมาใช้ในการประยุกต์จัดการต่าง ๆ มากมายเช่น การวางแผนกลยุทธ์ 
การประเมินโครงการ การจัดการสิ ่งแวดล้อมเป็นต้น โดยในการศึกษานี ้เลือกใช้ว ิธีการศึกษา
กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

การวิเคราะห์แบบลำดับชั ้นพัฒนาขึ ้นเพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือสำหรับผู ้บริหาร โดยมี
หลักการที่สำคัญ 3 ส่วนคือ จำแนก ออกเป็นลำดับชั้น เปรียบเทียบองค์ประกอบในการตัดสินใจที่ละ
คู ่และเรียงลำาดับทางเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1)  พัฒนาลำดับชั้นการทำงานว่าจะมีการเรียงลำาดับชั้นอย่างไร ซึ่งโครงสร้างของการ
ว ิเคราะห์แบบลำดับชั ้น ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ เร ียงลำดับอันได้แก่ เป ้าหมาย (Goal) 
วัตถุประสงค์ (Objective) คุณลักษณะ (Attribute) และ ทางเลือก (Alternative) แต่จำนวนของ
ระดับชั้นอาจมีมากกว่า 4 ลำดับชั้นเนื่องจากวัตถุประสงค์อาจมีวัตถุประสงค์ย่อย หรือ ผู้ตัดสินใจอาจ
มีมากกว่า 1  

2)  การเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจทีละคู่ (Pairwise) ซึ่งเป็นการให้ค่า
ถ่วงน้ำาหนักวิธีหนึ่งที่ เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์แบบลำาดับชั้นการตัดสินใจทีละคู่เป็นการลด
กระบวนการที่ซับซ้อนลงให้เหลือเพียงการตัดสินใจ องค์ประกอบทีละคู่ แต่ในการพิจารณาอาจต้องใช้
เวลามากข้ึน โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 

(1)  การสร้างเมทริกซ์การเปรียบเทียบทีละคู่ (Pairwise Comparison Matrix) โดย
แต่ละ ข้อมลูจะมีการเปรียบเทียบกัน 9 ระดับ 

(2)  คำนวณผลรวมของค่าน้ำหนักที ่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละคู ่ทุกคู่  
หลังจากนั้น ทำให้เป็นบรรทัดฐานข้อมูล และรวมข้อมูลในแต่ละแถว ซึ่งทำให้ได้ค่าถ่วงน้ำหนักซึ่งได้
จากการพิจารณาข้อมูล แต่ละคู่  

(3)  คำนวณอัตราส่วนความสอดคล้อง  (Consistency Ratio: CR) โดยผลการ
คำนวณ อัตราส่วนความสอดคล้องที่ได้ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.1 จึงจะถือว่าการเปรียบเทียบที่ละคู่ที่ใช้มี
ความสมเหตุสมผล รวมค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกที่ได้ และเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย โดย
ทางเลือกท่ีดี่สุดคือ ทางเลือกท่ีมีผลรวมของค่าคะแนนมากที่สุด 
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2.4 นโยบาย แผนพัฒนา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2.4.1 นโยบายของรัฐบาล  
ภายหลังจากท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ทำการแถลง

นโยบายต่อ 11 ด้านต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ซึ่งนโยบายด้าน
พลังงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ถูกระบุไว้ดังนี้  (นายปรัชญา พลพุฒินันท์, 
2557) 

1)  ข้อ 6 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐจะทำการปฏิรูป
โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่าง
น้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดำเนินการให้มีการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและดำเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใสและเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน   

2)  ข้อ 8 นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและการพัฒนาและนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น 
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้าการจัดการน้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จำเป็นจะต้องซื้อวัสดุ
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื ่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  

2.4.2 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)  
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2558) กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2573 
(PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยในการจัดทำ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2558 - 2579 (PDP2015) จะมีการดำเนินการให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ่งชาติ เป ็นแผนหล ักในด ้านการพัฒนากำล ังผล ิตไฟฟ ้าของประเทศ ซ ึ ่ งแผนด ังกล ่าว 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2555และ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หลังจากมีนโยบาย
ของรัฐบาลใหม่เมื่อช่วงปลายปี 2557 คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศจึงได้มีการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชุดใหม่ 
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เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัวและแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม ตามที่ภาครัฐมี
นโยบายใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 
2579 (Power   Development   Plan:   PDP2015) พร้อมทั้งจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy 
Efficiency Development Plan: EEDP)และจ ัดทำแผนพัฒนาพล ังงานทดแทนและพล ังงาน
ทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้สอดคล้องกัน โดยยึดหลัก ดังนี้  

1)  ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security)  ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย รวมทั้งมีความเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป  

2).  ด้านเศรษฐกิจ  (Economy)  ต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมและ
คำนึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ   

3)  ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)  ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
โดยเฉพาะเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า ในการจัดทําแผน 
PDP2015 ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจัดทําและประมาณการโดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ว่าจะมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี 

การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับนี้ กระทรวงพลังงานได้เปิด
ให้มีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาคหลายครั้ง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และนำมาประกอบการจัดทำแผนฯ จากนั้นจึงได้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)   เมื่อวันที่ 8 และ 28 
เมษายน 2558 จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน 
PDP2015 ในปี 2579 ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 แสดงกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน PDP2015 

ประเภทเชื้อเพลิง ณ ปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 

ณ ปี 2569 ประมาณ
ร้อยละ 

ณ ปี 2579 ประมาณ
ร้อยละ 

ซ้ือไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ต่างประเทศ 

7 10-15 15-20 

ถ่านหินเทคโนโลยี
สะอาด (รวมลิกไนต์) 

20 20-25 20-25 

พลังงานหมุนเวียน (รวม
พลังน้ำ) 

8 10-20 15-20 

ก๊าซธรรมชาติ 64 45-50 30-40 
นิวเคลียร ์ - - 0-5 

ดีเซล/น้ำมันเตา 1 - - 

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2558) 

2.4.2.1  แนวทางการจัดสรรกำลังผลิตไฟฟ้าและกำหนดสัดส่วนเชื ้อเพลิงในแผน 
PDP2015  

1)  ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้มีความ
มั่นคง ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่  

2)  นโยบายการกระจายเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิด
ใดชนิดหนึ่งและคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถยอมรับได้
โดยไม่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว โดย ลดการพ่ึงพา
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยี
สะอาด เนื่องจาก เป็นเชื้อเพลิงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งมีปริมาณสำรองสูงเมื่อ 
เทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน, จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศโดยคำนึงถึงศักยภาพที่สามารถจัดหาได้และมี
ราคาที่ เหมาะสม โดยกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ ประเทศ ไม่  เกินร้อยละ 
20 ของกำลังผลิตไฟฟ้าในระบบ, ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยการพิจารณา
สัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิต จากพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าร่วม
ด้วย และจัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนตามเดิม เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ต้นทุนถูก  สะอาด
และช่วยลดโลกร้อน โดยให้มีการศึกษาโดยเฉพาะด้านเทคนิค ความ  ปลอดภัย สถานที่ตั ้งของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับ  ประชาชนเข้าใจต่อประเด็นโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง  
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3)  กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve margin) จะยังคงกำหนดไว้เช่นเดียวกับ
แผน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 
นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP)และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะดำเนินการตาม
สัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีข้อผูกพัน (Commit) แล้ว สำหรับโรงไฟฟ้า SPP ที่จะหมดอายุสัญญา
จะส่งเสริมเฉพาะโครงการที่จำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 

2.4.2.2  การพิจารณาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
จากแนวทางการจัดทำแผน PDP2015 ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของ

ระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้มีความมั่นคงคลอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าและระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่ ทำให้ต้องพิจารณาพื้นท่ีที่มีความสำคัญและโอกาสเสี่ยง ที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็น
วงกว้างโดยความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ต่อปีดังนั้นเพื่อสนอง 
ความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 3 โรง ในช่วงปี 
2562 - 2567 ดังนี้ 

1)  โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เป็น
โครงการเสริมสร้างความม่ันคงของระบบผลิต ไฟฟ้าภาคใต้ตามท่ีระบุใน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 3 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ผ่านการรับฟัง ความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค.1 ค.2
และ ค.3 แล้ว (รายงาน EIA ท่าเทียบเรือและรายงาน EHIA โรงไฟฟ้า) โดยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กระบี่ มีกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 800 เมกะวัตต์และมีวันกำหนดเริ่มต้น ซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในเดือน
ธันวาคม 2562  

2)  โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 64 ซึ่งค่อนข้างสูง อาจจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านพลังงาน ที่จะต้อง
พึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดเดียวเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงด้าน ความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว การ
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  (Clean Coal Technology) ใน
ภาพรวมจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศและเพื่อสนองนโยบาย ดังกล่าว กฟผ. จึงได้
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนากำลัง ผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 2x1,000 เมกะ
วัตต์ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตสุทธิเครื่องละประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ จำนวน 2 
เครื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องที่ 1และเครื่องที่ 2 มีวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า 5-
5 (SCOD) ในปี 2564 และปี 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของ ประชาชนฯ ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (ค.1)และ (ค.2) แล้วและจะรับฟังความคิดเห็นฯ ค.3 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 



 29 

 
2.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ในการดำเนินการในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นปัจจัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สำคัญอย่างมากคือในเรื่องของกฎหมาย โดยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เหมาะสมนั้นควรดำเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าถ่านหิน
นั้นจัดเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ประเภท 08802 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  โดยประเด็น
ที่เก่ียวข้องในการเลือกพ้ืนที่โรงไฟฟ้ามีดังนี้ 

2.4.3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยในการดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกี่ยวข้องกับกฎหมายสองฉบับคือ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ.2535 และ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2561 โดยในมาตรา 46 จาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ.2535 “เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทและ ขนาดของโครงการ หรือกิจการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในมาตรา 47 
48 และ 49” โดยทั้งนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมลำดับ ที่ 18 โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน ที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตถ์ขึ้นไป และลำดับที่ 22 ท่าเทียบเรือ รับเรือ
ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส หรือความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 100 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 
1000 ตารางเมตรขึ้นไป 

และจากระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ในหมวด 2  หลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสภาพป่า ข้อ 8 พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1)  ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
2)  ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้ว หรือผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้
กำหนดไว้ 

3)  ไม่เป็นบริเวณท่ีมีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้ 
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4)  ไม่เป็นบริเวณท่ีควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
5)  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 
6)  ต้องมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 

50 - 100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั ่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ตัน หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 
เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น 

7)  ต้องมีลักษณะขนาด อาณาเขต และเนื ้อที ่ เหมาะสมกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอและแผนการใช้พื้นท่ีตามโครงการประกอบคำขอ 

2.4.3.2 ด้านสังคม 
จากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2549 โดยให้ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.16 ที่กำหนดไว้เป็น
สีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน โดยโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ลำดับที่ 88 เป็น
โรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 

 

2.5 ปัญหาและผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

2.5.1 กรณีศึกษาปัญหาผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
จากการศึกษารายงานของของ เครื่อข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย (2557) 

และคณะกรรมการศึกษาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่  โดยผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหา
และผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินไว้ 3 กรณีดังนี้ 
 

2.5.1.1  กรณีท่ี 1 โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
แม่เมาะมีเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าขนาด ราว 2,600 เมกะวัตต์อยู่ใกล้กับชุมชน

และการสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นก่อนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ 
(EIA) ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อนได้รับความเดือดร้อนจากสารเคมีและความเสี่ยง
อันตรายที่เป็นผลมาจาก โรงไฟฟ้า เช่น ฝุ่น กลิ่น เสียงและแรงสั่นสะเทือน รวมไปถึงความแตกแยก
ทางสังคมนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่ฟ้องร้องเสียชีวิตไปหลายราย อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านได้
เรียกร้อง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข เริ่มตั้งแต่ร้องขอจากผู้ใหญ่บ้าน ไปจนถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบล แต่เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาก็ไม่ได้รับความสนใจในปัญหาแต่อย่างไร ชาวบ้านจึง
เริ ่มศึกษาสิทธิของตนเองและร่วมกันตรวจหาสาเหตุด้วยตนเองรวมถึงเริ ่ม  ทำการขอรายงาน
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากเครือข่ายต่าง ๆ ทำให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและออกมา
ประท้วงเรียกร้องอย่างต่อเนื่องและไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่อ้างว่าเพื่อการทดแทน
เครื่องไฟฟ้าเก่าเนื่องจาก เกรงว่าจะเกิดปัญหาผลกระทบดังเช่นในอดีตข้ึนมาอีก 

2.5.1.2  กรณีท่ี 2 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินท่าลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นโครงการที่ก่อสร้างโดยประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลในการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าทำให้ประชาชนเกรงว่าจะก่อผลกระทบต่อเกษตรกรรม ประมาณการว่าน้ำจะไม่เพียงพอ
สำหรับโรงไฟฟ้าเพราะปัจจุบันประชาชนขาดน้ำทำการเกษตรกันอยู่แล้วมีการสงสัยว่าได้มีการทำ EIA 
หรือไม่ มีการรวมตัวของเครือข่ายประชาชนที่ประสบปัญหาคล้ายๆ กันและคัดค้านแผนพัฒนากำลัง
การผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 โรง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซหนองแซง สระบุรี โครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หิน ระยองโครงการโรงไฟฟ้าบางคล้า ฉะเชิงเทราและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน -ท่าลาด 
ฉะเชิงเทราทำให้เกิดเครือข่ายติดตามผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเข้าหินซ้อน (คตฟ.)”ร่วมกันยื่น
หนังส ือคัดค้านต่อสมาชิกว ุฒิสภาและนายกรัฐมนตรี  รวบรวมรายชื ่อผ ู ้ค ัดค้านยื ่นต่อ สผ. 
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติตามหลักสิทธิชุมชนรัฐธรรมนูญมาตรา  67 และสถานฑูต
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นโครงการ ร่วมทุนของบริษัทที่มาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2553 คตฟ. ได้ยื่นหนังสือขอใช้ สิทธิตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการ
ดังกล่าว 

2.5.1.3  กรณีท่ี 3 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วจังหวัดกระบี่ 
จากการที่เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้เดินทางมาชุมนุม เรียกร้อง

ให้ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ โดยขอเวลา 3 ปีจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 โดย
ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการขยายระบบโครงข่ายสายไฟฟ้า และแก้ไขปัญหาราคปาล์มและน้ำเสียจาก
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และขอเสนอเรียกร้องต่อนายกรัฐมาตรีดังนี้ ขอให้ชะลอการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบสุขภาพ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และ
ท่าเทียบเรือ เพราะกระบวนการจัดทำรายงานไม่ชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้พิจารณาชะลอการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือ 
จนกว่าจะได้ข้อสรุปของรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สุขภาพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสุดท้ายขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายเพ่ือ
พิจารณาทางออกข้อเสนอของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการที่
ตั้งขึ้นประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ /สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภา
ภาคประชาชนโดยพิจารณาจากคนในพื้นที่เท่านั้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหาตาม



 32 

ข้อเสนอของเครือข่ายดังกล่าว ในการประชุมที่ผ่านมาสรุปได้ว่าภาคประชาชน และนักวิชาการที่
คัดค้านการสร้างนั ้น ยังคงขาดความไว้วางใจในข้อมูลที ่ปรากฏในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การจำกัดพื้นที่ที่ทำ
การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลัก การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการและการขาดข้อมูลที่ใช้เป็นฐานการเปรียบเทียบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

จากการศึกษาปัญหาผลกระทบของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่
เกิดจากการขาดความมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการรับทราบโครงการ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงกับโครงการจึงสามารถสรุปได้ว่าปัญหาของโรงไฟฟ้าถ่านหินส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
ความมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

 
2.5.2 รายงานศึกษาผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพากำลังการผลิตติดตั้งขนาด 1,100 เมกะวัตถ์ จำนวน 2 
เครื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) มีขนาดพื้นที่โดยรวมประมาณ 2,850 ไร่ตั้ง
โครงการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินบิทูมินัส/ซับบิทูมินัส เป็นเชื้อเพลิงหลัก จากข้อเสนอชุมชมจะมีการใช้
วัสดุเหลือทางเกษตรเผาร่วมกับถ่านหิน (Co-firing) เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการการศึกษา
จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการโดย บริษัท คอลซัลแทนด์ ออฟเทคโนโลยี
จำกัด ได้พิจารณาพื้นที่อำเภอเทพา เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินมีรายละเอียด
เนื้อหาที่เก่ียวข้องดังนี้ 

2.5.2.1  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในระยะก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่ ซึ่งใช้ดิน

ในพ้ืนที่มีการขุดบ่อระบายน้ำในพ้ืนที่โครงการ 
2) สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ไม่มี 
3) สมุทรศาสตร์และสัณฐานวิทยาชายฝั ่ง ในเรื ่องการเคลื ่อนตัวของ

ตะกอนชายฝั่ง มีในเรื่องการก่อสร้างทางน้ำเข้าโครงการมีลักษณะเป็นคอนกรีตยื่นเข้าไปในทะเลจาก
ชายฝั่ง 500 เมตร พร้อมการก่อสร้างท่าเรือ อาจมีผลต่อการกัดเซาะชายท้องน้ำหรือชายฝั่ง และใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำโดยโครงการจะปล่อยน้ำหล่อเย็นกลับสู่ทะเล 9 ล้านลูกบาศก์
เมตรกรณีหัวปล่อยน้ำปล่อยไปทางทิศเดียวกัน และทิศตรงกันข้าม พบว่าไม่มีผลทำให้ทิศทางการไหล
เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ 

4) คุณภาพอากาศ ในระยะก่อสร้างมีการเปิดหน้าดิน และการทำงานของ
เครื่องจักร ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 10 ไมครอน SO2 NO2 ในระยะดำเนินการ จาก
การประเมินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าความเข้มข้นพ้ืนฐานของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่น
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ละอองขนาดน้อยกว่า 10 ไมครอน ฝุ่นละอองเล็กกว่า 2.5 ไมครอน,SO2, As, Cd, Pb, Se, PAHs, 
HCL, HF, Dioxide โดยพิจารณารวมก่อนมีโครงการ โดยพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบสูงสุดทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวอยู่ในรัศมี 3 จากที่ตั้งโครงการ 

5) เสียง ในระยะก่อสร้างกิจกรรมที่ระดับเสียงสุงสุดคือ การเจาะเสาเข็ม
อยู่ที่ 96 เดซิเบลต่ำกว่าค่ามาตรฐาน  ส่วนในระยะดำเนินการมาจาก เครื่องผลิตไอน้ำและเครื่ อง
กังหันไอน้ำ หอหล่อเย็น และเครื่องสูบน้ำ อยู่ที่ระดับไม่เกิน 85 เดซิเบลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

6) ความสั่นสะเทือน ในระยะก่อสร้างมีจากการการตอกเสาเข็มอยู ่ใน
ระดับต่ำ ส่วนในระยะดำเนินการมีจากขนถ่ายและลำเลียงถ่านหิน 

7) สภาพทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว มีการออกแบบโครงสร้างที่รับ
แผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีแรงสั่นสะเทียนในระดับต่ำในกระบวนการก่อสร้าง 
ซึ่งเกิดในระยะก่อสร้างแล้วไม่มีผลในระยะดำเนินการ 

8) ทรัพยากรดิน/คุณภาพดิน ในระยะก่อสร้าง มีการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างและคุณสมบัติของดิน จากการบดอัดชั้นดินจะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ การชะล้าง
พังทลายของดินจากการปรับพื้นที่ มีการกำจัดสิ่งปกคลุมดินออก ผลกระทบด้านการทรุดตัวของดินมี
ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ และความเสี่ยงของดินถล่มระหว่างการถมดิน โดยพิจารณาจากการใช้ที่ดิน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความชันสูง พิจารณาพื้นท่ีโครงการจากแผนที่การชะล้างดินจากกรมพัฒนาที่ดิน 
ส่วนในระยะดำเนินการ จะกระทบต่อความเป็นกรดของดิน และผลกระทบสภาวะการละลายของ
สารพิษในดิน 

9) อุทกวิทยาน้ำผิวดิน ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการพิจารณา
การไหลของน้ำ สู่การปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

10) คุณภาพน้ำผิวดิน ในระยะก่อสร้าง มีน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคของ
คนงานก่อสร้าง น้ำทิ้งจากการล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำทิ้งจากการล้างล้อรถ ในระยะดำเนินการ มีน้ำ
ทิ ้งจากกระบวนการผลิต และน้ำเสียจากกระบวนการเถ้าหนัก น้ำฝนปนเปื ้อนในบ่อทิ ้งเถ้า น้ำ
ปนเปื้อนจากการฉีดพรมน้ำในลานกองถ่านหิน ผลกระทบค่าความเป็นกรดด่างของน้ำฝน 

11) อุทกธรณีวิทยา ในระยะก่อสร้างมีผลต่อคุณภาพน้ำได้จากกิจกรรม
ก่อสร้าง ล้างอุปกรณ์ ระยะดำเนินการได้มีการเตรียมปูรองกันซึม 

12) คุณภาพน้ำทะเล ในระยะก่อสร้าง ผลกระทบจากการขุดลอกน้ำเข้า
โรงไฟฟ้าทำให้มีตะกอนแขวนลอย และผลกระทบจากการหล่นของวัสดุก่อสร้าง ในระยะดำเนินการ 
มีผลกระทบต่อคุณและการปนเปื้อนจาการปนเปื้อนจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ การทำให้อุณหภูมิ
ของแหล่งน้ำทิ้งเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการระบายน้ำทิ้งจากการหล่อเย็น การทำให้การกระจายของ
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สารประกอบคลอรีนอาจปนเปื้อนในน้ำทิ้งในช่วงหล่อเย็น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลจากการ
ระบายน้ำหล่อเย็น การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำหล่อเย็น 

2.5.2.2  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
1) นิเวศบนบก ป่าไม้ถูกทำลายเพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ สัตว์ป่า เนื่องจากมีการ

ทำลายป่าทำให้สัตว์สูญเสียที่อยู่ ส่วนในระยะดำเนินการสัตว์สามารถกลับมาหากินได้ และแมลง จะ
ได้รับผลกระทบในระยะก่อสร้าง ในระยะดำเนินการการดำเนินการของโรงไฟฟ้าอาจดึงดูดแมลงที่
ชอบเล่นไฟสามารถทำให้เกิดการระบาดของแมลง 

2) นิเวศวิทยาทางน้ำ โดยนิเวศวิทยาน้ำจืดในระยะก่อสร้าง ในมีผลกระทบ
แหล่งน้ำผิวดินในเรื่องของการปนเปื้อนในระดับต่ำ  และการชะตะกอนจากการไหลบ่าของน้ำฝน 
และระยะดำเนินการ มีการใช้น้ำทะเลในการระบายความร้อน และการผลิตน้ำจืด ส่วนสัตว์หน้าดินใน
ระยะก่อสร้าง การชะล้างจากตะกอนปรับพื้นที่ทำให้เกิดตะกอนแขวนลอยผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ผลกระทบจากการฟุ้งจากการกระจายของตะกอนท้องทะเลซึ่งจะส่งผลต่อพืชทะเลและจำกัดการ
สังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช และนอกจากนี้สัตว์น้ำวัยอ่อน ในระยะดำเนินการจะได้รับ
ผลกระทบจากการสูบน้ำหล่อเย็น การทิ้งน้ำจากกระบวนการหล่อเย็น เนื่องจาก น้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า
ปกติ  ผลกระทบจากสารประกอบคลอรีน ผลกระทบปริมาณสารประกอบฟอสเฟต การหล่นฟุ้ง
กระจายของถ่านหิน และการเดินเรือขนส่งถ่านหินเข้าสู่โครงการ 

2.5.2.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
1) การใช้ประโยชน์ที ่ดิน ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ มีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพื้นที่ โรงไฟฟ้า ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชน
รอบข้างได ้

2) เกษตรกรรมและปศุสัตว์ ในระยะก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
โรงไฟฟ้า ผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร และพื้นที่อยู่อาศัยต้องทำการชดเชย แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ใน
ระยะดำเนินการ มีมลสารทางอากาศต่าง ๆ ได้แก่ฝุ่นละออง SO2 NO2  และความเสี่ยง ปรอทในการ
ปนเปื้อนผักผลไม ้

3) อุตสาหกรรม ในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบหากไม่มีอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ ส่วนในระยะดำเนินการเกิดผลกระทบเชิงบวก ได้แก่อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมผลิตไม้ 
และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟ้า 

4) ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก่อนหน้านี้จะได้รับผลกระทบจาก ภาค
การเกษตรที่มีการชะล้างลงแหล่งน้ำ และจากครัวเรือน ในระยะก่อสร้างจะมีผลกระทบดังนี้ การ



 35 

ก่อสร้างทางน้ำเข้าและน้ำออก การระบายน้ำทิ้งของโครงการ ผลต่อปริมาณน้ำหลาก ส่วนในระยะ
ดำเนินการ มีน้ำทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน น้ำระบายทิ้งจากการดำเนินโครงการ ผล
ต่อปริมาณน้ำหลาก ผลต่อกุ้งเคย ผลต่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง 

 5) การคมนาคมขนส่ง ทางด้านคมนาคมทางบก ในระยะก่อสร้างมี
การจราจรที่เพ่ิมข้ึนจากการเดินทางของ พนักงานและการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนในระยะ
ดำเนินการ จะส่งผลกระทบในช่วงเร่งด่วน และการขนส่งของสีย การคมนาคมทางน้ำ ในระยะ
ก่อสร้าง มีเรือขนส่งเข้าออกสินค้า และมีการเดินเรือเข้า ออกของสินค้าในระยะดำเนินการ และ
การคมนาคมทางอากาศ มีปล่องอากาศสูง 200 เมตรต้องพิจารณา เรื่องการกำหนดเขต ใ น ก า ร
เดินอากาศ 

 6) การใช้น้ำ ในระยะก่อสร้างคาดมีการใช้น้ำอุปโภคบริโภคประมาณ 450 
ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำที่ใช้ในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือน้ำที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง และน้ำที่ใช้
ในบ้านพักคนงาน ส่วนในระยะดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 เช่นกันคือที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีการ
สูบน้ำวันละ 9,008,555 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำสำหรับการอุปโภควันละ 9 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

7) การใช้ไฟฟ้า ในระยะก่อสร้าง ในการก่อสร้างใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ซึ่งนอกจากนี้ผู้รับเหมาอาจใช้ไฟฟ้าจาการปั่นด้วยตัวเอง 

8) การจัดการขยะมูลฝอย มีกากของเสียและขยะมูลฝอยในช่วงก่อสร้าง 
ส่วนในกระบวนการผลิตจำแนกกากของเสียได้ 2 ประเภทหลักได้แก่ของเสียทั่วไป และกากของเสีย
จากกระบวนการผลิต 

9) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ระยะก่อสร้างจะมีการไหลไปทาง
ทิศทางของความลาดชัน ในระยะดำเนินการนั้นการก่อสร้างจะก่อให้การเปลี่ยนแปลงสภาพอุทก
วิทยา 

2.5.2.4  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
1)  สภาพส ั งคมและเศรษฐก ิจ  โดยท ั ้ งน ี ้ ม ีการพ ิจารณา 2 ระยะ 

ในระยะก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
เชิงบวก และท่าเรือมีการใช้แรงงานสุงสุด 3500 คน ซึ่งมีผลกระทบในเชิง

บวกได้แก่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ทำให้มี GDP ที่รวมสาขาการก่อสร้างเพิ่มข้ึน
ในช่วงเวลาหนึ่งระดับต่ำ การเพิ่มการจ้างงานและโอกาสการทำงานในท้องถิ่นการก่อสร้างมีการจ้าง
งานในพื้นที ่เพิ่มขึ ้นทำให้ลดอัตราว่างงานเหลือร้อยละ 1.24 แต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้น้อย 
เนื ่องจากขึ ้นอยู ่กับความสนใจและความสามารถแรงงานด้วย การสร้างรายได้ทำให้ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชนดีขึ้น สูงสุดประมาณ 922.7 ล้านบาท/ปีและมีการซื้อวัสดุและรับเหมาะจากคนใน
พื้นที่ การสร้างงานสร้างอาชีพสู่ชุมชน มีคนงานต่างถิ่นย้ายเข้ามาอาศัยในชุมชนในช่วงก่อสร้างสูงสุด 
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3,500 คนซึ่งเกิดความต้องการที่อยู่อาศัย และเกิดรายได้ต่อผู้ประกอบร้านค้าต่าง ๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็น
ผลกระทบในระยะสั้น เป็นผลกระทบเชิงบวกระดับต่ำ 

เชิงลบ การเปลี ่ยนแปลงประชากร จากการอพยพเข้ามาของประชากร
ก่อสร้างทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จัดเป็นผลกระทบระดับรุนแรงมากแต่เป็น
ผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น และผลกระทบต่อความพอเพียงของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานจาก
ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ในระยะดำเนินการ 

เชิงบวก โดยโครงการจะมีพนักงงานประมาณ 336 คน มีการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดในสาขาการไฟฟ้าสูงขึ้นส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้จังหวัดมีการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น การเพิ่มการจ้างงานและโอกาสการ
ทำงานโดยโครงการสามารถจ้างงานในพื้นที่ตามคุณวุฒิการศึกษาได้ร้อยละ 95 ซึ่งช่วยลดปัญหาการ
ว่างงานได้ การสร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนดีขึ้นจากการการที่มีพนักงานมาอาศัยอยู่
รอบ ๆ  

เชิงลบ การเปลี่ยนแปลงประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
2) สาธารณสุข โดยในระยะก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อคนงาน ได้แก่ฝุ่น

ละออง เสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการทำงาน ความร้อน เชื้อโรคและสิ่งปฏิกูล อุบัติเหตุจากการ
ทำงาน ส่วนในระยะดำเนินการจะมีการรับบุคคลในพื้นที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อย แต่บุคลากกรทาง
การแพทย์ยังขาดแคลนทำให้เกิดผลกระทบในระดับปานกลาง 

3) ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน การประเมินความปลอดภัย 
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดอันตรายของโครงการได้แก่ อันตรายจากการรั่วไหลของน้ำมันดีเซลและ
รั่วไหลของแอมโมเนีย และกิจกรรมระบบการผลิต เช่น หม้อไอน้ำระเบิด กังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า การประเมินความอันตรายร้ายแรง มีอันตรายร้ายแรงบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถังเก็บในกรณีเกิดรู
รั่วไหลขนาดเล็กของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ขนาดเล็กซึ่งมีการแพร่กระจายความเข้มระดับ ERPG 
ในระยะไกลสุดคือ 25 ส่วนในล้านส่วนมีรัศมีโดยรอบเป็นระยะทางเท่ากับ 151 เมตร กรณีเกิดรู
รั่วไหลขนาดกลางของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ขนาดเล็กซึ่งมีการแพร่กระจายความเข้มระดับ ERPG 
ในระยะไกลสุดคือ 25 ส่วนในล้านส่วนมีรัศมีโดยรอบเป็นระยะทางเท่ากับ 876 เมตร กรณีเกิดการ
แตกหักของท่อบรรจุเชื่อต่อกับถังเก็บ มีการแพร่กระจายความเข้มระดับ ERPG ในระยะไกลสุดคือ 25 
ส่วนในล้านส่วนมีรัศมีโดยรอบเป็นระยะทางเท่ากับ 1717 เมตร การจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ในช่วงที่มีพายุและคลื่นลมแรง ให้มีสิ่งปลูกสร้างห่างจากชายฝั่ง 120 เมตรมีกำแพงป้องกันคลื่นชายฝั่ง
เพ่ือป้องกันตะกอนดิน มีการปลูกต้นไม่ทรงสูงเพ่ือกำบัง/ชะลอลม 
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4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว มีการประเมินว่าผู้คนจำนวนมากเห็น
โรงไฟฟ้าและปล่องชัดเจนขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั ้งควรอยูลึกจากถนนหลัก ไม่ควรอยุ่ใกล้สถานที่
ท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์ สถานที่สำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี พิจารณาแหล่งสำคัญใน
พื้นที่ว่ามีหลักฐานเหลือมากน้อยเพียงใด และการโยกย้ายและเวนคืน มัสยิด , กุโบร์ และศาสนสถาน
อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 100 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง มีการโยกย้ายชุมชน 
และโรงเรียนบางส่วนที่จำเป็น 

 

2.6 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 

สงขลาเป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึ่ง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างมาตั้งแต่
สมัย โบราณมีชุมชนโบราณ,เมืองเก่าแก่,โบราณสถาน,โบราณวัตถุ,ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การละเล่น พื้นเมืองศิลปะพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที ่สืบทอดกันมาช้านานมี  (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2557) จากการที่สถานการณ์ไฟฟ้าภาคใต้ในปี 2560 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสู งสุด 
2,624 เมกะวัตต์ โดยที่การผลิตไฟฟ้า มีโรงไฟฟ้าหลัก คือ โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าขนอม เป็น
กำลังผลิตหลัก 2,024 เมกะวัตต์ ร่วมกับการรับไฟฟ้าที่ส่งจากภาคกลางอีก 460 เมกะวัตต์ การผลิต
ไฟฟ้าเสริมจากเขื่อน 108 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวล 29 เมกะวัตต์ และพลังงานลม  3 เมกะวัตต์ 
สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ภาครัฐมีการส่งเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีการผลิตเพ่ิมข้ึนนั้น เนื่องจาก
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้เกิดขึ้นในเวลา 19.00 - 21.00 น. ทำให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถเข้ามาช่วยเสริมระบบได้  ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3.4% ต่อปี โดยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคการท่องเที่ยว การพาณิชย์ มีการใช้สูง
ถึง 36% ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่พ้ืนที่ และประเทศไทย รองลงมาเป็นการใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน 32% การใช้ไฟฟ้าจากโรงงาน หรืออุตสาหกรรม 27% และอื่น ๆ อีก 5%  ทั้งนี้
จังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือ จังหวัด สงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ตามลำดับ โดยจังหวัดสงขลาคิดเป็นร้อยละ 20 
จำนวน 538 เมกะวัตถ์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) 

 
2.6.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

2.6.2.1 ขนาดและที่ตั้ง 
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6 องศา 17 

ลิปดา เหนือ ถึง 7 องศา 56 ลิปดา เหนือและระหว่างลองจิจูดที่ 100 องศา 1 ลิปดา ตะวันออก ถึง 
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100 องศา 6 ลิปดา ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตาม
เส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตรและทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพื้นที่ 7,393.889 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,862,599.25 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศและใหญ่เป็น
อันดับที่ 3 ของภาคใต้มีอาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย  
ทิศใต ้ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและรัฐเปอร์รีสของมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) 

2.6.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ 

กับส่วนเป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลา
นนท์พื้นท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตก
เป็นภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) 

2.6.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ                                                                     
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่าน 

จากการพัดผ่านของลมมรสุมที่มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณแตกต่างกัน ทำให้จังหวัดสงขลามี 2 ฤดูคือ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่องว่างระหว่างฤดูมรสุม
หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้ง อากาศจะเริ่มร้อนและมีอากาศร้อนจัด
ที่สุดในเดือนเมษายน ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

ฤดูฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ ำ ปริมาณและการ
กระจายของฝนจะน้อยกว่าช่วงมรสุมตะวันออก 

ฤดูฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเด ือน
กุมภาพันธ์ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแน่น  (กรมทรัพยากรธรณี, 
2557) 

 
2.6.2 การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 
1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาตั้ง

หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด จำนวน 221 หน่วยงานและหน่วยงานอิสระ จำนวน 4 หน่วยงาน 
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2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 35 หน่วยงาน 
และระดับอำเภอ ประกอบด้วย 16 อำเภอ 127 ตำบล 1,023 หมู่บ้าน  

        3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 138 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาจำนวน 1 แห่ง ,เทศบาลจำนวน 41 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร จำนวน 2 แห่ง,
เทศบาลเมือง จำนวน 10 แห่ง,เทศบาลตำบล จำนวน 29 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 
96 แห่ง 
 2.6.2.1  ประชากร 

         ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560 มีจำนวน 1,424,230 คนโดยผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 51.2และ 48.8 ตามลำดับ แยกเป็นประชากรวัยเด็กช่วงอายุ 0-14 ปีคิดเป็นร้อย
ละ 20.4 วัยทำงานช่วง 15-59 ปีร้อยละ 65.1 วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14.5 (สำนักงานสถิติ
จังหวัดสงขลา, 2560) 
   2.6.2.2  เศรษฐกิจ 

 จังหวัดสงขลามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial  Product) 220,712 
ล้านบาท  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 146,030 บาท คิดเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้และอันดับที่ 
21 ของประเทศ โดยคิดจากภาคการเกษตร 36,398 ล้านบาทและจากนอกภาคการเกษตร 184,312 
โดยรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือจากเกษตรกรรมการล่าสัตว์และป่าไม้และอันดับ
สุดท้ายคือการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน คิดเป็น 47,030 , 30,063และ 28,348 ล้านบาทตามลำดับ 
(สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอ้างถึงในสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา , 2560) 
 2.6.2.3 การสาธารณสุข 

 จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังนี้  โรงพยาบาล 
29 แห่ง โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 17 แห่ง 1,875 เตียง โรงพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 2 แห่ง 
377 เต ียง (รพ.รพ.จ ิตเวชสงขลาราชนครินทร ์ 167 เต ียง/รพ.ธ ัญญรักษ์สงขลา 210 เต ียง)  
โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง 602 เตียง (รพ.ราษฏร์ยินดี 196 เตียง/รพ.มิตรภาพสามัคคี 56 
เตียง/รพ.ศิครินทร์ 120 เตียง รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ 200 เตียง/รพ.พัทยเวช อ.สะเดา 30 เตียง)  
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น จำนวน 5 แห่ง/จำนวน 909 เตียง (รพ.มอ. 844 เตียง/รพ.ทันตกรรม 
มอ. 10 เตียง/รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 30 เตียง รพ.ฐานทัพเรือสงขลา 15 เตียง/รพ.กองบิน 56 10 เตียง) 
หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด จำนวน 204 แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 175 แห่ง/ศูนย์
สุขภาพชุมชน 2 แห่ง/หน่วยบริการปฐมภูมิ 27 แห่ง) หน่วยบริการปฐมภูมินอกสังกัด จำนวน 17 แห่ง  
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อ้างถึงในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, 2560) 
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2.6.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.6.3.1  ทรัพยากรป่าไม ้

จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ป่าซึ่งได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 41 ป่า 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,257,667 ไร่ หรือร้อยละ 27.22 ของเนื้อที่จังหวัด ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขต
พื้นที ่ป่า สงวนแห่งชาติ จำนวน 27 ป่า รวมเนื ้อที่ 223,490 ไร่ คงเหลือพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ 
1,034,179 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 22.38 ของเนื้อที่จังหวัดและยังมีพื้นที่ป่าที่เป็นอุทยานแห่งชาติ วน
อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 12 แห่ง พื้นที่ป่า
อนุรักษ์ส่วนใหญ่จะทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ โดยมีผืนป่าใหญ่ๆ ที่เป็นป่าต้นน้ำของจังหวัด
สงขลา ได้แก่ 

1) ป่าเขาน้ำค้าง เขาแดน ควนสิเหรง ในเขตท้องที่อำเภอสะเดาและอำเภอ
นาทวี ผืนป่า เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น คลองสะเดา คลอง
ชัน คลองปริก คลองพังลา คลองกวาง คลองหัง คลองบอน คลองลำชิง เป็นต้น โดยคลองในเขต
อำเภอสะเดาจะไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาและในเขต อำเภอนาทวีจะไหลลงสู่คลองนาทวี 

2) ป่าเขาวังพา เทือกเขาแก้ว ควนเขาวัง ในเขตท้องที ่อำเภอหาดใหญ่ 
อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดา ผืนป่าบางส่วนเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ซึ่ง
เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น คลองวาด คลองต่ำ คลองหลา คลองจำไหร คลองรำใหญ่ เป็นต้น โดย
คลองดังกล่าวจะไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา  

3) ป่าเขาเหลี่ยม-เขาจันดี-เขาบ่อท่อ ในเขตท้องที่อำเภอนาหม่อม อำเภอ
หาดใหญ่และอำเภอ จะนะ ผืนป่าเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ ำที่สำคัญ 
เช่น คลองหวะ คลองปอม คลองตง คลองประจ่า เป็นต้น โดยคลองในเขตอำเภอนาหม่อม อำเภอ
หาดใหญ่ จะไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาและในเขตอำเภอ จะนะ จะไหลลงสู่คลองนาทับ  

4) ป่ายอดเขาแก้ว-ควนหินผุด ในเขตท้องที่อำเภอรัตภูมิ ผืนป่าเป็นพื้นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น คลองเขาร้อน คลองลำแชงคลอง
ปริก เป็นต้น โดยคลองดังกล่าวจะไหล ลงสู่คลองรัตภูมิ  

5) ป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้-คลองกั่ว-ควนทับช้าง ในท้องที่อำเภอรัตภูมิ 
ผืนป่าบางส่วนเป็น พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น คลองกลอย
ใหญ่ คลองกลอยน้อย คลองลำมั้ว คลองลำขัน คลองวังยาว เป็นต้น โดยคลองดังกล่าวจะไหลลงสู่
คลองรัตภูม ิ

6) ป่าเขาแดน-ควนเจดีย์-เทือกเขาโต๊ะเทพ-ควนราสอ-เทือกเขาสันกาลาคีรี 
ในท้องที่อำเภอ สะบ้าย้อย ผืนป่าบางส่วนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวและบางส่วนเป็น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ สันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น คลองห้วยบอน คลองมุยง คลอง
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ติก คลองเปียน คลองตาหงา คลองปลายโหย คลองสนี คลองน้ำเชี่ยว เป็นต้น โดยคลองดังกล่าวจะ
ไหลลงสู่คลอง  

7) ป่าควนนายเส้น-ควนเหม็ดชุน ในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา 
อำเภอนาทวีและ อำเภอจะนะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น คลองชัน คลองเอาะ คลองลำพด 
คลองดม คลองแงะ เป็นต้น โดย คลองในเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะเดา จะไหลลงสู่คลองอู่
ตะเภา ในเขตอำเภอนาทวีจะไหลลงสู่ คลองนาทวีและเขตอำเภอจะนะจะไหลลงสู่คลองนาทับ พื้นที่
ป่าต้นน้ำทั้งเจ็ดผืนป่าใหญ่ ได้กำเนิดเป็นคลองสายต่าง ๆ ไหลไปรวมกับคลองสายหลัก ซึ่งเรียกพื้นที่
รบัน้ำที่ไหลลงคลองต่าง ๆ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตามชื่อคลองสายหลักนั้น ๆ โดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่สำคัญอยู่ 4 
ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองเทพาและลุ่มน้ำคลองรัตภูม ิ 

2.6.3.2  ทรัพยากรน้ำ  
มีทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญ ได้แก่  
1) ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มี

พื้นที่ ส่วนที่ เป็นพื้นน้ำประมาณ 1046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
คือ ทะเลน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง จะมีสภาพเป็นน้ำจืด ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบ
ตอนบน เป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากที่สุด สภาพน้ำส่วนใหญ่ เป็นน้ำกร่อย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
นานาชนิด และทะเลสาบตอนล่าง มีพื้นที่ตั้งแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยั ง ทะเล 
หลวง สภาพน้ำเป็นน้ำเค็มและนำ้กร่อย 

2) คลองอู่ตะเภา ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตำบลสำนักแต้ว 
อำเภอสะเดา ไหลผ่าน ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอสะเดา ผ่านหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านคลอง
บางกลำ่มีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร  

3) คลองวาด มีต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ในอำเภอหาดใหญ่ ไหลไปลงคลอง
อู่ตะเภาความ ยาวประมาณ 37 กิโลเมตร  

4) คลองเทพา มีต้นน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอำเภอสะบ้าย้อย
และอำเภอเทพา ไปลงอ่าวไทยที่ตำบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

5) คลองรัตภูมิ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง กั้นเขตแดน
ระหว่างอำเภอรัต ภูมิกับจังหวัดสตูล ไหลผ่านอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่
บ้านปากบาง ความยาว ประมาณ 45 กิโลเมตร 

6) คลองนาทวี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผ่านอำเภอนาทวี อำเภอจะ
นะ ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 
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2.6.4.5  ทรัพยากรชายฝั่ง 
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง พื้นที่จังหวัดสงขลา

สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางเฉลี่ย 4 เมตร ด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย พื้นที่ทางทิศ
ตะวันออกจึงเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทรายยาวทอดตัวในแนวเกือบเหนือใต้ 
ตั้งแต่อำเภอระโนดถึงอำเภอเทพา ชายฝั่งยาว ทั้งหมด 157.90 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะมี
ลักษณะเป็นชายหาด ความยาว 155.97 กิโลเมตร อีกส่วน 1.93 กิโลเมตร จะเป็นบริเวณปากแม่น้ 

1) สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ป่าชายเลนตามมติ 
ครม. จำนวน 40,177.48 ไร่ เนื้อที่ป่าชายเลน คงสภาพ จำนวน 11,342.28 ไร่ โดยอยู่ในท้องที่ 9 
อำเภอ 29 ตำบล ได้แก่ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอควนเนียง อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอบาง
กลำ่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร และอำเภอหาดใหญ่  

2) สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล สถานภาพหญ้าทะเลในสถานีที่สำรวจพบ
หญ้าทะเลทั้ง 6 สถานี ซึ่งอยูใน ทะเลสาบสงขลา ทั้งหมดพบว่า ฤดูฝน แหล่งหญ้าทะเลสวนใหญ่อยูใน
สถานภาพคงสภาพตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 3 สถานีได้แก่บ้านหัวเขาแดง บ้านเกาะยวน และบ้าน
ท้ายยอ แหลงหญ้าทะเลที่มีสถานภาพ เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน มี 1 สถานี คือ ปากบางภูมี แหลง
หญ้าทะเลที่มีสถานภาพสมบูรณ์ ปานกลาง มี 1 สถานี คือ บ้านหัวเขาเขียว และแหลงหญ้าทะเลที่
สถานภาพสมบูรณ์ดี มี 1 สถานี คือ บ้านบอปาบ ฤดูแล้งแหลงหญ้าทะเลสวนใหญ่อยูในสถานภาพคง
สภาพตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 5 สถานีไดแ้ก่ บ้านหัวเขาแดง บ้านหัวเขาเขียว บ้านบอปาบ บ้านเกาะ
ยวน และบ้านทา้ยยอ และอยู่ในสถานภาพ เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน 1 สถานี ได้แกปากบางภูมี 

3) สถานการณ์ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก พื้นที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลทั้ง
การเกยตื้น การสำรวจ ในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชนรวมทั้งหมด 11 ชนิด พบโลมาและ
วาฬ 6 ชนิดคือ โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  โลมาปากขวด โลมาอิรวดี โลมาลายจุด 
วาฬบรูด้า วาฬเพชฌฆาตดำ เต่าทะเลพบ 3 ชนิด ได้แก เต่ากระ เต่าตนุ เต่าหญ้า และพบฉลามวาฬ  
การสำรวจพบวาในเขตพ้ืนที่ของทะเลสาบสงขลา มีกลุ่มประชากรโลมาอิรวดีอาศัยอยู่ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในจังหวัดสงขลาและหาแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลาจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2579 
(PDP2015) โดยประเมินจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังภาพที่ 3.1 และมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 3.2 

3.1 รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา ผลกระทบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2 กำหนดเกณฑ์ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่และหลักการพิจารณา 
3.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบเกณฑ์การประเมินและหลักการI 
3.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าน้ำหนักมิติและเกณฑ์การประเมิน 
3.5 วิเคราะห์ศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
3.6 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
3.7 เสนอพ้ืนที่ที่เหมาะสม และแนวทางที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน และป้องกัน 

แก้ไข บรรเทา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 

ภาพที่ 3.1 แผนผังกระบวนการศึกษา 
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ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

3.1 รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษาและ ผลกระทบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยในงานศึกษานี้รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา ผลกระทบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อใช้ใน
การกำหนดขอบเขตในการประเมินพ้ืนที่ศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของจังหวัดสงขลาดังนี้ 
ขอบเขตการปกครอง จังหวัด อำเภอ ตำบล ,แผนที่แสดงภูมิประเทศ ,ข้อมูลแผนที่อ่อนไหวทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่อุทยาน แหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำ ประมง ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง พื้นที่กัด
เซาะชายฝั่ง ,แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อย
ทิ้งอากาศออกสู่บรรยากาศและการทิ้งน้ำเสีย ,ข้อมูลแผนที่พิบัติภัยได้แก่ แผ่นดินไหว หลุมยุบ น้ำ
ท่วม ดินถล่ม ,ข้อมูลความหนาแน่นประชาชน ,ข้อมูลผังเมือง ,ข้อมูลความขัดแย้งในพื้นที่ ,ข้อมูล
แหล่งว ัฒนธรรม ,ข้อมูลรายได ้ และกลุ ่มอาชีพ ,แผนที ่การคมนาคม ทางบก และ ทางน้ำ 
แผนที่สายส่งไฟฟ้า และโรงไฟฟ้า และแผนที่แหล่งน้ำ 
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3.2 กำหนดเกณฑ์ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และหลักการ 

ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงพื ้นที ่ เป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment : SEA) เพื ่อให้การประเมินสิ ่งแวดล้อมถูก
พิจารณาควบคู่ถึงความเหมาะสมในการจัดทำแผน ซึ่งทำให้ทราบถึงความเหมาะสมในศักยภาพของ
พื้นที่ในการพัฒนาซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในการพัฒนาโครงการโดยทำการศึกษาจากข้อมูลพื้นที่
ของจังหวัดสงขลา และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 
3.2.1 ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 

1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลาและข้อมูลผลกระทบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
เป็นองค์ประกอบการพิจารณา 

2) กำหนดเกณฑ์ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการ
พัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development) ครอบคลุมมิติทั ้ง 4 ด้านคือ มิติเศรษฐกิจ มิติ
สิ่งแวดล้อม มิติสังคมและมิติเทคโนโลยี  

3) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และการพิจารณา 
4) นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินตรวจสอบ 

 
3.2.2 เกณฑ์ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที ่

ตัวชี้วัดที่กำหนดในเกณฑ์ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการศึกษาครั้งนี้ มี
คุณสมบัติตามแนวทางขององค์กรนานาชาติดังนี้ 

1) มีข้อมูลเชิงปริมาณพอเพียงสำหรับการนำมาวัด 
2) มีจำนวนน้อยชัดเจนกระชับรัดกุมและสามารถใช้วิเคราะห์ได้อย่างจริงจัง 
3) มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม

มนุษย ์
4) สามารถใช้เป็นฐานที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลได้ 
5) สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในขอบเขตระดับชาติและระดับภูมิภาค 
6) สามารถกำหนดค่าอ้างอิงต่อสิ่งที่วัดเพ่ือสามารถประเมินความสำคัญของค่าที่วัดได้

ชัดเจน 
7) มาจากแนวคิดทฤษฎีที่น่าเชื่อถือเป็นวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ได้จริง 
8) สามารถนำไปใช้ทั้งในด้านการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์การพยากรณ์และระบบ

สารสนเทศได้ 
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9) สามารถบ่งบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบของสิ่งที่วัดได้ 
10) มีนโยบายหรือความคาดหมายของสาธารณะกำกับดูแล 
ซึ่งในการประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด

สงขลา จากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและศึกษาผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้
ข้อสรุปดังตารางที่ 3.1 ได้ดังนี้ จากนั้น นำเกณฑ์การพิจารณาเหล่านี้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเกณฑ์
การประเมิน และหลักการพิจารณา 
ตารางที่ 3.1 แสดงมิติ และเกณฑ์การประเมิน 

มิต ิ เกณฑ ์ อ้างอิง 
สิ่งแวดล้อม 

 
พื้นที่อ่อนไหวสิ่งงแวดล้อม Garrett (1996), Dhandapani and Sambasivarao (2014) 
พื้นที่หนาแน่นมลพิษ ศูนย์วิศกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ Siefi, Karimi et al. (2017) 
พื้นที่ภัยพิบัติ Garrett (1996), Siefi, Karimi et al. (2017) 

สังคม 
 

ประชากร Garrett (1996), Idris and Latif (2012) 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน Idris and Latif (2012), Siefi, Karimi et al. (2017) 
ความขัดแย้ง Garrett (1996), บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟเทคโนโลยีจำกัด 

(2560) 
แหล่งวัฒนธรรม Garrett (1996), Dhandapani and Sambasivarao (2014) 

เศรษฐกิจ รายได้ ศูนย์วิศกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) 
เทคโนโลย ี เส้นทางคมนาคมขนส่ง Garrett (1996) , Dhandapani and Sambasivarao (2014) , 

Seenipandi and Malar (2012) , Siefi, Karimi et al. (2017) , 
Idris and Latif (2012) 

ระบบไฟฟ้าและแนวสายส่ง Garrett (1996), Dhandapani and Sambasivarao (2014), 
Seenipandi and Malar (2012), Siefi, Karimi et al. (2017), 
บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟเทคโนโลยีจำกัด (2560) 

การเข้าถึงแหล่งน้ำ Garrett (1996), Dhandapani and Sambasivarao (2014), 
Idris and Latif (2012) 

 
โดยในแต่ละมิติ และเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
1) มิติสิ่งแวดล้อม  
เป็นมิติที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารในการเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่ง

ประกอบด้วยด้วย 4 เกณฑ์ได้แก่ พื้นที่อ่อนไหวสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีหนาแน่นมลพิษ ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ และพ้ืนที่ภัยพิบัติ ดังนี้ 
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(1) พื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่หายากหรือ
ชนิดที่ฟื้นฟูไม่ได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลตามประกาศผังเมืองรวม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้จังหวัด
สงขลา ทั้งนี้ครอบคลุม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน (Dhandapani and Sambasivarao, 2014) 
ป่าชายเลน และพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 ชั้นที่ 1A (Garrett, 1996) ทั้งนี้เพ่ือรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำ 
โดยใช้ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพิจารณาดังนี ้

คะแนน การพิจารณา 
3 อยู่ใกล้พ้ืนที่อ่อนไหวมากกว่า 10 กิโลเมตร 
2 อยู่ใกล้พ้ืนที่อ่อนไหว 5 – 10 กิโลเมตร 
1 อยู่ใกล้พ้ืนที่อ่อนไหวน้อยกว่า 5 กิโลเมตร 

 
(2) พื ้นที ่หนาแน่นมลพิษ เป็นพื ้นที ่ประสบปัญหาด้านมลพิษ ซึ ่งพิจารณาจาก

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ โดยพื้นที่ในการพิจารณานั้นต้องไม่มีความหนาแน่นของ
มลพิษ โดยคิดจากค่าเฉลี่ยโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยมลพิษในจังหวัดสงขลา ทั ้งนี้
คณะผู ้วิจัยได้ข้อมูลมาจากสำนักงานสิ ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือคำนวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลำดับชั้นข้อมูลพิจารณาดังนี้ 

คะแนน การพิจารณา 
3 ไม่มีโรงงานปลดปล่อยมลพิษ 
2 โรงงานปลดปล่อยมลพิษระดับปานกลาง (1 – 3 แห่ง) 
1 โรงงานปลดปล่อยมลพิษสูง (มากกว่า 3 แห่ง) 

 
(3) ลักษณะทางภูมิประเทศ เป็นพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน (Garrett 

,1996) พิจารณาพื้นที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1.6 ตารางกิโลเมตร รวมถึงความลึก 7 เมตร ของชายฝั่ง
หากมีการขนส่งทางเรือ (บริษัท คอนซัลแทนด์ออฟเทคโนโลยีจำกัด, 2560) และความชันของพื้นที่ 
เพื่อลดการปรับปรุงพื้นที่ในช่วงก่อสร้าง (Siefi, Karimi et al., 2017) และลดการพังทลายของหน้า
ดิน และช่วยลดผลกระทบด้านภูมิประเทศจากการแบ่งประเภทลาดชันพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  
พิจารณาดังนี้ 

คะแนน การพิจารณา 
3 พ้ืนที่ต่อเนื่อง 1000 ไร่ และความลึกชายฝั่ง 7 เมตร ขึ้นไป 
2 พ้ืนที่ต่อเนื่อง 1000 ไร่ และความลึกชายฝั่ง 7 เมตร พอดี 
1 พ้ืนที่ต่อเนื่องน้อยกว่า 1000 ไร่ และความลึกชายฝั่งน้อยกว่า 7 เมตร 
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(4) พื้นที่ภัยพิบัติ เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ ได้แก่ แผ่นดินไหว (Siefi, Karimi 
et al., 2017) หลุมยุบ (Garrett ,1996) น้ำท่วม ดินถล่ม โดยพื้นที่นั้นต้องไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ
พื้นที่ที ่ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อน พิจารณาจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยพิจารณาดังนี้ 

คะแนน การพิจารณา 
3 ไม่อยู่ในพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ 
2 มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตภัยพิบัติ 
1 เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในเขตภัยพิบัติ 

 
2) มิติสังคม 
โดยพิจารณาปัจจัยทางสังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน

จังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยด้วย 4 เกณฑ์ได้แก่ ประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความขัดแย้ง และ
แหล่งวัฒนธรรม ดังนี้ 

(1) ประชากร ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร (Garrett ,1996 &Idris 
and Latif, 2012) เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งจะนำไปสู่การไม่ยอมรับจากภาค
ประชาชน เนื่องจากประชาชนมีความกังวลในการสูญเสียพ้ืนที่ทำกิน และการแพร่กระจายมลพิษโดย
จำแนกตามอันตรภาคชั้นของข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

คะแนน การพิจารณา 
3 ชุมชนหนาแน่นน้อย 
2 ชุมชนหนาแน่นปานกลาง 
1 ชุมชนหนาแน่นมาก 

 
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาจากกฎหมายข้อจำกัดพื้นที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 และมีระยะที่เหมาะสมจากแหล่งชุมชน (Dhandapani 
and Sambasivarao, 2014) โดยพิจารณาระยะทุก 5 กิโลเมตร ตามแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และพื้นที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยใช้ข้อมูลจาก 
สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 

คะแนน การพิจารณา 
3 ห่างจากแหล่งชุมชนมากกว่า 8 กิโลเมตร 
2 ห่างจากแหล่งชุมชน 5-8 กิโลเมตร 
1 ห่างจากแหล่งชุมชนน้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
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(3) ความขัดแย้งในพื้นที่ ความเข้าใจและการยอมรับของมวลชนในพื้นที่ตั้งโครงการ 
(Garrett ,1996) ต้องสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยรอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้ ไม่มีการต่อต้านและความขัดแย้งหรือความไม่สงบในพื้นที่ โดยการสืบค้น
ข้อมูลจากกข่าวสารที่เกิดขึ้น และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

คะแนน การพิจารณา 
3 ไม่มีกลุ่มต่อต้านในพ้ืนที่ 
2 - 
1 มีกลุ่มต่อต้านในพ้ืนที่ 

 
(4) แหล่งวัฒนธรรม ได้แก่ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน  (Dhandapani and 

Sambasivarao, 2014) สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งทิวทัศน์ (Garrett, 1996 ) ถิ่นวิถีชีวิตชุมชน รวมไป
ถึงสุสาน โดยเว้นระยะห่างจากแหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่ และท่ีที่ข้ึนทะเบียนกรมศิลปากรเป็นระยะ 
2 กิโลเมตร และพิจารณาระยะทุก 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ใช้ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ 

คะแนน การพิจารณา 
3 มีแหล่งวัฒนธรรมหนาแน่นต่ำ (0-1 แห่ง) 
2 มีแหล่งวัฒนธรรมหนาแน่นระดับกลาง (2 แห่ง) 
1 มีแหล่งวัฒนธรรมหนาแน่นระดับสูง (มากกว่า 3 แห่ง) 

 
3) มิติเศรษฐกิจ 
จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ของประชาชนในพื้นท่ี โดยตั้งสมมติฐานว่าควรตั้งโรงไฟฟ้าใน

พ้ืนที่ที่ประชาชนมีรายได้ต่ำ เพ่ือก่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ โดยพิจารณาจากเศรษฐกิจและรายได้
ของประชากรในพ้ืนที่ (ศูนย์วิศกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน, 2561) บนสมมติฐานว่าการมี
โรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่จะทำให้เกิดการจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติรายได้ ด้วยการจำแนกรายได้ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยนำข้อมูลจากกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วจัดลำดับชั้น 

คะแนน การพิจารณา 
3 มีรายได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่พิจารณา 
2 มีรายได้เท่ากับค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่พิจารณา 
1 มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่พิจารณา 
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4) มิติเทคโนโลยี  
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเทคโนโลยีในทำเลที่ตั้งทางกายภาพได้แก่  
(1) เส้นทางคมนาคมขนส่ง โดยพิจารณาจาก ตำบลที่มีท่าเรือขนาดใหญ่ ทางรถไฟ 

ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท เพื ่อใช้ในการขนส่งเชื ้อเพลิงถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้า 
(Garrett, 1996 & Dhandapani and Sambasivarao, 2014) โดยไม่พิจารณาตรอกและซอย เพ่ือ
หลีกเลี่ยงเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลจากกรมทางหลวงชนบทและการทางรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

คะแนน การพิจารณา 
3 ระยะห่างจากระบบขนส่งน้อยกว่า 500 เมตร 
2 ระยะห่างจากระบบขนส่งน้อยกว่า 750 เมตร 
1 ระยะห่างจากระบบขนส่งมากกว่า 1000 เมตร 

 
(2) ระบบไฟฟ้าและแนวสายส่ง โดยพิจารณาจากระยะทางในการสร้างระบบสายส่งไป

ยังสถานีไฟฟ้า (Dhandapani and Sambasivarao, 2014) น้อยกว่า 100 กิโลเมตร เพ่ือเชื่อมโยงเข้า
สู่ระบบ  หลักเกณฑ์การพิจารณาใช้ระยะห่างจากระบบสายส่ง 500 กิโลโวลต์ (บริษัท คอนซัลแทนด์
ออฟเทคโนโลยีจำกัด, 2560) เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คะแนน การพิจารณา 
3 ระบบสายส่งไปยังสถานีไฟฟ้าน้อยกว่า 1000 เมตร 
2 ระบบสายส่งไปยังสถานีไฟฟ้าน้อยกว่า 1500 เมตร 
1 ระบบสายส่งไปยังสถานีไฟฟ้ามากกว่า 2000 เมตร 

 
 ((3) การเข้าถึงแหล่งน้ำ พิจารณาจากแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในระบบหล่อเย็นของ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยเป็นพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี ทะเล ( Idris and Latif, 
2012) ทะเลสาบ  หร ื อคลองชลประทาน ( Dhandapani and Sambasivarao, 2014) ซ ึ ่ งมี
ประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Garrett, 1996) ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ และ
ไม่รบกวนการใช้น้ำของประชาชน โดยคณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจากกรมชลประทาน 

คะแนน การพิจารณา 
3 น้อยกว่า 300 เมตร 500 เมตร 
2 น้อยกว่า 500 เมตร 
1 มากกว่า 1000 เมตร 
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3.3 ผู้เช่ียวชาญให้ค่าน้ำหนักมิติและเกณฑ์การประเมิน 

โดยกลุ่มของผู้เชี ่ยวชาญเป็นกลุ่มของนักวิชาการ หรือบุคคลที่เกี ่ยวข้องมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับมิติ และเกณฑ์ในการประเมิน จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดย
ให้ครอบคลุมทุกมิติในการประเมิน ไดแ้ก่ มิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
 

3.3.1 การให้ค่าน้ำหนักด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 
Process: AHP)  

หลังจากทำการตรวจสอบเกณฑ์การประเมิน หลังจากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
มิติทำการให้ค่าน้ำหนัก (Weight) จากแบบสอบถามในการวิเคราะห์ค่าในแต่ละมิติ และในแต่ละ
หลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจ  โดย 
แบ่งปัจจัยออกเป็นส่วน ๆในรูปของแผนภูมิระดับชั้น พิจารณษเรียงลงมาจนถึงทางเลือกที่ต้องการ
แล้วจึงนำชั้นข้อมูลแต่ละระดับมาเปรียบเทียบ (วิฑูรย์ ตันศิริมงคล, 2557) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ให้คำจำกัดความประเด็นของปัญหาหรือเป้าหมาย 
โดยในการศึกษานี้มีเป้าหมายเพ่ือหาพ้ืนที่ศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน

จังหวัดสงขลา 
2) กำหนดมิติ และเกณฑ์ในการตัดสินใจให้เป็นรูปธรรม  
ในการศึกษานี้ทำการพิจารณาใน 4 มิติได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ 

และมิติเทคโนโลยี และเกณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในภาพที่ 3.2 
3) วินิจฉัยเปรียบเทียบมิติ และเกณฑ์ 
โดยทำการวิเคราะห์ มิติ และเกณฑ์ตามลำดับ โดยทำการเปรียบเทียบ มิติ หรือเกณฑ์

เป็นคู่ ๆ โดยกำหนดตัวเลขระดับความพึงพอใจ 1 – 9 ดังตารางที่ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบเสร็จทำการ
หาค่าน้ำหนักความสำคัญ โดยนำค่าการเปรียบเทียบแต่ละปัจจัย มาใส่ไว้ในตารางเปรียบเทียบในรูป
ของตารางเมทริกซ์ โดยค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ยทาง
เรขาคณิต (Geometric Mean)  

4) วินิจฉัยเปรียบเทียบหรือจัดอันดับทางเลือกต่าง ๆ ภายใต้เกณฑ์หรือ มิติในการ
ตัดสินใจแต่ละตัว 

โดยพิจารณาทางเลือกโดยมี 3 ทางเลือกดังนี้ พ้ืนที่เหมาะสม พื้นที่เหมาะสมกลาง 
และพ้ืนที่เหมาะสมน้อย ดังแสดงในภาพที่ 3.2 
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5) คำนวณหาทางเลือกท่ีดีที่สุดโดย พิจารณาจากลำดับความสำคัญ 
เกิดข้ึนจากการนำผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบเป็นคู่ของทุกคู่ในตารางเมทริกซ์มาสังเคราะห์ หรือคือ
การ ให้น้ำหนักก่อนแล้วรวมน้ำหนักเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดตัวเลขชุดเดียวกัน มีข้ันตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 หาผลรวมในแนวตั้งของตารางเมทริกซ์ 
ขั้นตอนที่ 2 หาอัตราส่วนที่ได้จากผลรวมแนวตั้ง 
ขั้นตอนที่ 3 หาค่าเฉลี่ยของผลรวมของอัตราส่วนในแนวนอนแต่ละแถว ผลลัพธ์คือ 

ลำดับความสำคัญ 
ขั้นตอนที่ 4 หาค่าลำดับความสำคัญของเกณฑ์ โดยคำนวณเหมือนกับขั้นที่ 1 -3 ผลที่

ได้คือ ลำดับความสำคัญของเกณฑ์ คูณด้วยระดับความสำคัญของมิติ ทำให้ผลที่ได้คือ ลำดับ
ความสำคัญทั้งหมดของแผนภูมิ 

6) วิเคราะห์ความสอดคล้องกันของเหตุผลโดยการพิจารณาจาก λMAX, n, CI และ CR 

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณา λMAX 
นำเอาลำดับความสำคัญคูณกลับเข้าไปในตารางเมทริกซ์ หลังจากนั้นนำผลคูณมา

รวมกัน เรียกว่า λMAX  ถ้า λMAX = จำนวนปัจจัย สรุปได้ว่าการวินิจฉัยสอดคล้อง และ n คือจำนวน
ปัจจัยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ 

 
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency : CI) 

 เนื่องจากการพิจารณาเพียงค่า λMAX ไม่เพียงพอ โดยคำนวณได้จากสมการ 3.1 
 

CIจากการคำนวณ = 
𝛌𝐌𝐀𝐗−𝒏

𝒏−𝟏
                       สมการ 3.1 

 
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาค่า อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio : CR) 

 เป็นการนำค่า CI ที่ได้จากการคำนวณ เปรียบเทียบกับค่า CI ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจาก
สมการ 3.2 

CR = 
𝑪𝑰 จากการคำนวณ

𝑪𝑰 จาการสุ่มตัวอย่าง
                             สมการ 3.2       

   
 โดยนำค่า CR ไปเปรียบเทียบกับค่า CR มาตรฐาน 
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ภาพที่ 3.3 แผนภูมิลำดับชั้นในการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด
สงขลา 

ตารางที่ 3.2 แสดงระดับความพอใจในการเปรียบเทียบน้ำหนักระดับความสำคัญ 

ระดับความพอใจ ความหมาย คำอธิบาย 
1 สำคัญเท่ากัน ทั้ง 2 ส่งผลต่อเป้าหมายเท่ากัน 
3 สำคัญปานกลาง แสดงถึงความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่ง

มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งปานกลาง 
5 สำคัญกว่ามาก แสดงถึงความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่ง

มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งมาก 
7 สำคัญกว่ามากที่สุด แสดงถึงความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่ง

มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งมีอิทธิพล
เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

2, 4, 6, 8 สำหรับกรณีประนีประนอมเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างความรู้สึก 

บางครั้งผู้ตัดสินใจต้องตดัสินใจใน
ลักษณะที่ก้ำก่ึงกัน 

1.1 – 1.9 ปัจจัยที่เกือบเสมอกัน ปัจจัยที่ถูกเลือกนั้นมคีวามสำคัญ
ใกล้เคียงกันและแทบจะหาความตา่ง
ไม่ได้เลย 1.3 คือระดับกลาง ๆ ส่วน 
1.9 คือระดับสุงสดุ 
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3.3.2 การให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์พิจารณา 
เมื ่อกำหนดเกณฑ์ค่าน้ำหนัก (weight) ในแต่ละมิติแล้ว นำค่านำหนักที ่ได้มาให้

คะแนนในแต่ละเกณฑ์ความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดค่าเกณฑ์กำกับเกณฑ์ของพื้นที่แต่ละตัวไว้ 3 
ค่าคือลดหลั่นตามความเหมาะสมเพื่อหาพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม ได้แก่ 3 คะแนน พื้นที่มีศักยภาพ
เหมาะสม, 2 คะแนน พื ้นที ่มีศักยภาพเหมาะสมใกลางและสุดท้าย 1 คะแนน พื ้นที ่มีศักยภาพ
เหมาะสมต่ำ โดยได้นำกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาก่อนการกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้เกณฑ์มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยในบางพื้นที่
จะจะถูกตัดออกก่อนการพิจารณาเช่น พ้ืนที่อุทยาน แหล่งชุมชนเมืองเป็นต้น  
 

3.4 การวิเคราะห์ศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

 การประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ เป็นวิธีการที่ใช้ระบุพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยระบบ GIS โดย
การซ้อนทับกัน ของชั ้นข้อมูล (Overlay) และทำการ Union พื้นที ่ที ่ไม่เหมาะสมออกจากการ
พิจารณา และสร้าง Buffer ในการช่วยพิจารณาระยะที่เหมาะสมในการประเมินเพื ่อให้ทราบ
สถานภาพของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ และสร้างแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ของชั้นข้อมูลที่สามารถ
แสดงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ (จำลอง โพธิ์บุญ, 2560) ซึ่ง
ช่วยในการวางแผนวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่ศักยภาพที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยประยุกต์จากแนวทางจากการศึกษาในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ของ Garrett (1996) ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมออกจากกการพิจารณา 
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินหาพื้นที่ศักยภาพแต่ละพ้ืนที่เพ่ือหาความเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินพื้นที่ศักยภาพ 
 

3.4.1 พิจารณาพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมออกจากการพิจารณา 
การศึกษาจะถูกจำกัดให้แคบลง โดยแยกส่วนสำคัญของพื้นที่เพราะข้อกำหนดของ

ทรัพยากรที่สำคัญหรือการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา
เช่นพื้นที่ท่ีมีความลาดชันที่สำคัญจะต้องใช้ดินที่กว้างขวางเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อาจไม่สามารถนำไปใช้
ได้จริง นอกจากนี้พ้ืนที่ภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) เป็นลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นผลมาจาก
การกัดกร่อนจากน้ำบาดาล หรือ หลุมยุบ (Sinkhole) หรือพ้ืนที่ที่มีการเกิดแผ่นดินไหวสูงผิดปก และ
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จากแนวทางของ Ministry of Environment Forest (MoEF) และ  Central Electrical Authority 
(CEA) โรงไฟฟ้าควรอยู่ห่างจากเขตชุมชน และพ้ืนที่อุทยาน และท้ังนี้พ้ืนที่นั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายใน
การตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 
 

3.4.2 การประเมินหาพื้นที่ศักยภาพแต่ละพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสม 
ทำการโดยพิจารณาค่าคะแนนรวม (Total score: TS) หลังจากการตัดพื้นที่สงวนหรือ

พื้นที่คุ้มครองออก จากสมการ 3.3 จากนั้นทำการจัดลำดับ เพื่อหาพื้นที่ศักยภาพในการตั้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน และนำเสนอในรูปแบบของแผนที่รายงาน 
 

TS = ∑ (𝑛
𝑖
)𝑊𝑖𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1
                                     สมการ 3.3 

 
โดย TS: Total score คือ คะแนนรวมของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆรวมกัน 
      W: Weight       คือ น้ำหนักระดับความสำคัญของเกณฑ์พิจารณานั้น ๆ 
      S: Score          คือ ระดับคะแนนความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ 
 

3.4.3 ประเมินพื้นที่ศักยภาพ 
หลังจากการระบุพ้ืนที่ พ้ืนที่มีท่ีศักยภาพจะต้องได้รับความประเมินความสอดคล้องกับ

การพัฒนาโดยรวมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ที่ถูกเลือกจะถูกตัดสินจากความสัมพันธ์จากปัจจัย
โดยทั่วไปประกอบด้วยคุณสมบัติทางกายภาพและวัฒนธรรม เช่น ปัจจัยภูมิประเทศ อยู่ใกล้กับเขตท่ี
อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ ใกล้กับพื้นที่ที่อาจเกิดความขัดแย้งในการทำงาน เช่น สนามบิน เขตทาง
ทหาร หรือการไม่ยอมรับจากชุมชนกลุ่มต่อต้าน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เช่น แม่น้ำ 
อุทยานแห่งชาติ ข้อจำกัดด้านสุนทรียภาพ (เสียงรบกวน , พื้นที่เปิด, ทิวทัศน์) ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ก่อสร้าง รวมไปถึงวัฒนธรรม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสัมภาษณ์จากผู้ให้
ข้อมูลหลัก (key informations) 
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3.5 การสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 การรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านทรัพยากร สภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษาและตรวจสอบศักยภาพและข้อจำกัดกัดของพื ้นที่ 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางทางเหมาะสม มาตรการป้องกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
และเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ทางด้านสังคม คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม และรับฟังความ
คิดเห็นจากผู ้ส่วนเกี ่ยวข้องผ่านการสัมภาษณ์จากผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) คือ กลุ่ม
ประชาชนในพื้นที่ ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที ่อาจได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา ผู้สัมภาษณ์ใช้เทคนิคลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) ด้วย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงใช้ในกรณี
ที่ไม่สามารถหากลุ่มตัวอย่างได้อย่างง่าย ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น สำหรับการสัมภาษณ์
นักวิชาการด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าและด้านสิ่งแวดล้อมคณะผู้วิ จัยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณา 
เกณฑ์ ดัชนี ต่าง ๆว่าได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างเหมาะสม ถูกต้องและครบถ้วนและนำข้อเสนอแนะมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้แก่ รวม 40 คน โดยสามารถแบง่เป็นสามกลุ่มได้ดังนี้ 
 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนรวม 3 
คน และข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น จำนวน 4 คน 
 2) นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน และ NGOs จำนวน 2 คน 
 3) ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ ผู้นำชุมชน
ในพ้ืนที่ จำนวน 3 คน และประชาชนที่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
จำนวน 17 คน ทั้งนี้ในผลการศึกษาจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจะกำหนดรหัสผู้ให้
สัมภาษณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับจริยธรรมทางการวิจัย ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

ลำดับผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2 ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3 ผู้แทนจากการนิคมแห่งประเทศไทย 



 58 

ลำดับผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 
4 ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
5 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ท่านที่ 1 
6 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ท่านที่ 2 
7 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ท่านที่ 3 
8 นักวิชาการท่านที่ 1 
9 นักวิชาการท่านที่ 2 
10 นักวิชาการท่านที่ 3 
11 นักวิชาการท่านที่ 4 
12 นักวิชาการท่านที่ 5 
13 นักวิชาการท่านที่ 6 
14 นักวิชาการท่านที่ 7 
15 นักวิชาการท่านที่ 8 
16 นักวิชาการท่านที่ 9 
17 นักวิชาการท่านที่ 10 
18 นักวิชาการท่านที่ 11 
19 องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) 
20 สื่อมวลชน 
21 ผู้นำชุมชนท่านที่ 1 
22 ผู้นำชุมชนท่านที่ 2 
23 ผู้นำชุมชนท่านที่ 3 
24 ประชาชนท่านที่ 1 
25 ประชาชนท่านที่ 2 
26 ประชาชนท่านที่ 3 
27 ประชาชนท่านที่ 4 
28 ประชาชนท่านที่ 5 
29 ประชาชนท่านที่ 6 
30 ประชาชนท่านที่ 7 
31 ประชาชนท่านที่ 8 
32 ประชาชนท่านที่ 9 
33 ประชาชนท่านที่ 10 
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ลำดับผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 
34 ประชาชนท่านที่ 11 
35 ประชาชนท่านที่ 12 
36 ประชาชนท่านที่ 13 
37 ประชาชนท่านที่ 14 
38 ประชาชนท่านที่ 15 
39 ประชาชนท่านที่ 16 
40 ประชาชนท่านที่ 17 

 

3.6 การพิจารณาทางแนวทางที ่ เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  และ 
มาตรการป้องกัน แก้ไข บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
เป็นการพิจารณาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการทำแผนและนโยบาย ซึ่งจะช่วยลดความขั ดแย้งในการ
พัฒนาโครงการต่อไป การนำ SEA มาช่วยในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่จะช่วยให้ ได้พื้นที่ที่
เหมาะสม พร้อมทั้งแนวทางการจัดการที่เหมาะสม การป้องกัน แก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยทางเลือกในการจัดการนี้พิจารณาจากมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยนำผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และจาก
ความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เป็นแนวทางในการจัดการ 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ในการสร้างไฟฟ้าถ่านหิน : 
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา โดยผู้ศึกษารวบรวมข้อมูล งานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประเมินหา
พื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา รวมไปถึงการจัดการเลือกพื้นที่ที ่ที่
เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้น โดยการวิธีการหาค่าน้ำหนักของแต่ล่ะมิติและเกณฑ์
ทางเลือกจากนั้นทำการวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์รับฟัง
ความคิดเห็นจากผ่านผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลาพร้อมทั ้งการลงสำรวจภาคสนามเพื ่อใช้ในการประเมิน
ศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนพท่ีในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
 

4.1 มิติ และเกณฑ์การประเมิน 

 4.1.1 รายละเอียดมิติ และเกณฑ์การประเมิน 
 เมื่อทำการพัฒนามิติและเกณฑใ์นการประเมิน จากการรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
สร้างโรงไฟฟ้าถา่นหินและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง จากนั้นนำไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 9 คนที่มีความเชี่ยวชาญใน
เกณฑ์พิจารณาตา่งๆให้ค่านำ้หนักระดับความสำคัญในแต่ละ มติิ และเกณฑ์การประเมินโดยการเปรียบเทียบ
ระดับความสำคัญด้วยกระบวนการระดับชัน้เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP)จากผลจาก
การประเมินพบวา่เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินดังตารางที ่4.1 พื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟา้ถ่าน
หินในจังหวัดสงขลาผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญกับมิติสิง่แวดล้อมสูงสุด โดยคิดเปน็ร้อยละ 42.6525 มิติที่
ได้รับค่าน้ำหนักรองลงมาคือมิติสังคมโดยคิดเปน็ร้อยละ 24.96 ตามมาด้วย เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 14.33 และ 18.07 ดังตารางที ่4.1 โดยมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio : CR) 
0.08 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.1 หรือ ร้อยละ 8.40  แสดงว่าการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกัน สามารถมาพิจารณา
หาพื้นที่ตั้งโรงไฟฟา้ถ่านหินในจงัหวัดสงขลาได้ 
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ตารางที่ 4.1 น้ำหนักระดับความสำคัญของมิติและเกณฑ์การประเมิน 

มิติ นำหนัก(ร้อยละ) เกณฑ์ น้ำหนัก(ร้อยละ) 

สิ่งแวดล้อม 42.6525 พ้ืนที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม 11.7253 
 พ้ืนที่มลพิษ 9.9853 
 ลักษณะพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 7.0318 
 พ้ืนทีภัยพิบัติ 13.9101 

สังคม 24.9564 ประชากร 8.0920 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.8718 
 ความขัดแย้งในพ้ืนที่ 7.2257 
 แหล่งวัฒนธรรม 5.7669 

เศรษฐกิจ 14.3253 รายได้ 14.3253 
เทคโนโลยี 18.0658 ระบบขนส่ง 4.9502 

 ระบบไฟฟ้า 4.2313 
 การเข้าถึงแหล่งน้ำ 9.2443 

รวม 100 รวม 100 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

 ในการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา โดย
การเตรียมแผนที่หรือชั้นของข้อมูลนำมาซ้อนทับกัน (Overlay) ซึ่งสามารถที่จะจัดตำแหน่งของ
สถานภาพของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบซึ่งระบบภูมิสารสนเทศนั้นสามารถสร้างแผนที่อิเล็กทรอ
นิคหลายชั้นข้อมูลและใช้กับข้อมูลจำนวนมากในการพิจารณาขีดจำกัดการรองรับการพัฒนาใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถแสดงถึงผลกระทบของการพัฒนาที่ผ่านมา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรม หรือจำนวนผู้ที ่ได้รับผลกระทบลักษณะสำคัญและโดดเด่นของการวิเคราะห์พื้นที่ที ่คือ 
สามารถนำมาใช้พิจารณาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นในการวางแผนโดยในการวิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืนที่
ศักยภาพที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลานั้นได้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดย
ประยุกต์จากแนวทางจากการศึกษาในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของ Garrett (1996) ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมออกจากกการพิจารณา 
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินหาพื้นที่ศักยภาพแต่ละพ้ืนที่เพ่ือหาความเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินพ้ืนที่ศักยภาพ 
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4.2.1 พื้นที่ไม่เหมาะสมในการพิจารณา  
โดยในการพิจารณาพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการพิจารณานั้นโดยการพิจารณาตามมิติ

และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาพ้ืนที่เหล่านี้ออกจาก
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมีโดยเฉพาะในมิติสิ่งแวดล้อมและในมิติสังคมระบวนการดังนี้ 

ในมิติสิ่งแวดล้อมนั้นซึ่งมีค่ารวมน้ำหนักมิติที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านได้ทำการการ
ประเมินไว้ให้มีค่าน้ำหนักสูงสุดที่ ที่ร้อยละ 42.65 ดังตารางที่ 4.1 และนอกจากจากเพื่อเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ควรเป้นโครงการพัฒนาที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อความ
ยั่งยืนของโครงการและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยได้ทำการละเว้นพื้นที่ ที่
กำหนดไว้เป็นให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งทั้งนี้รวมไปถึงพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมได้แก่ 
พื้นที่อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดย ใช้ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พื้ นที่
ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำ ตามแนวทางของ Dhandapani and Sambasivarao (2014) และ
พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1  ชั้นที่ 1A ที่ทางมติคณะรัฐมนตรีกำหนดห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
พื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาดทุกกรณี ทั้งนี้เพื ่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำ (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช , ม.ม.ป.) เพื ่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายแบบเดียวกับงานศึกษาของ 
Seenipandi and Malar (2012) และยกเว้นพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ หลุมยุบ (Sinkhole) 
และภูมิประเทศแบบคลาส (Karst topography) ซึ่งเป็นพ้ืนที่อันตรายไม่เหมาะสมในการสร้างโรงงาน 
หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Garrett ,1996) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หากมีการเกิดภัยพิบัติ 
นำมาสู่ความอันตราย และความเสียหายต่อชีวิตเป็นมูลค่ามหาศาล 

มิติสังคมเป็นมิติที่ได้ค่านำหนักรวมจากผู้เชี่ยวสูงเป็นอันดับสองที่ร้อยละ 24.96 ซึ่ง
เกณฑ์ที่ได้รับค่าน้ำหนักสูงสุดคือในเกณฑ์ด้านประชากที่มีค่าน้ำหนักร้อยละ 8.10 ดั งตารางที่ 3 โดย
ทั้งนี้จึงได้ทำการละเว้นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ได้แก่อำเภอ สทิงพระ , สิงหนคร, เมืองสงขลา และ
หาดใหญ่ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นประกรต่อพื้นที่สูงกว่าอำเภออื่น ๆในจังหวัดสูงมาก ก่อน
การพิจารณาตามแนวทางของ Idris and Latif (2012) และจากการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ละเว้นพ้ืนที่ที่ขัดต่อกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพื้นที่นั้นเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน
โดยโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ลำดับที่ 88 ข้อ 2 เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่
ห้ามประกอบกิจการของที่ดินประเภทชุมชน และพื้นที่โดยรอบ 300 เมตร (Garrett ,1996)  และ
สุดท้ายเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นโดย ยกเว้นพ้ืนที่ 
แหล่งโบราณสถานและพื้นที่ศาสนสถานโดยรอบ 100 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของแหล่งนั้น 
ๆ โดยประยุกต์จากแนวทาง Dhandapani and Sambasivarao (2014) 
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จากกระบวนการพิจารณาถึงพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการพิจารณาในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่าน
หินในจังหวัดสงขลาด้วยคุณสมบัติในมิติสิ ่งแวดล้อมและมิติสังคมด้วยเกณฑ์พิจารณาที่ผ่านมานั้น
สามารถสรุปพื้นที่ทั้งหมดแสดงในภาพที่ 4.1 โดยคิดเป็นพื้นท่ีทั้งหมด 5,111 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 65.12 ของจังหวัดสงขลาโดยเหลือพ้ืนที่ในการพิจารณาร้อยละ 34.88 โดยแสดงลักษณะ
สีเหลืองอ่อนในแผนที่อ่อนในแผนที่ 
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ภาพที่ 4.1 พ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลา 
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4.2.2 พื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 
การประเมินหาพื้นที่ศักยภาพท่ีเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา

นั้น ได้พิจารณาตามขอบเขตการปกครองระดับตำบล โดยพิจารณาคัดเลือกจากตำบลที่มีคะแนน
ความเหมาะสมสูงสุดสามอันดับจากตำบลทั้งหมดที่นำมาพิจารณาพบว่า มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน 2 
ตำบลได้แก่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย คิดเป็น 2.36 คะแนนและ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา 
คิดเป็นคะแนน 2.36 คะแนน แต่เนื่องจากพ้ืนที่เหมาะสมในตำบลลำไพลอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการแก้ม
ลิงพรุเตียวซึ่งเป็นพื้นที่ป้องกันอุทกภัยและกักเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภค และตำบลเชิงแส อำเภอ
กระแสสินธุ์ คิดเป็น 2.34 คะแนน โดยแสดงผลดังตารางที่ 4.2 และแสดงช่วงคะแนนความเหมาะสม
ของพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลาดังภาพที่ 4.2 โดยทั้งนี้จะต้องทำการพิจารณา
ลักษณะและทรัพยากรของแต่ล่ะพื้นที่ทางเลือก และบริบทในแต่ล่ะพื้นที่ต่อไปเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าคะแนนในแต่ละพ้ืนที่ทางเลือก 

มิต ิ เกณฑ ์ พ้ืนที่ทางเลือก 

ตำบลสะบ้าย้อย 
อำเภอสะบ้าย้อย 

 

ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา 

ตำบลเชิงแส 
อำเภอกระแสสินธุ ์

สิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหวทาง
สิ่งแวดล้อม 

0.12 0.12 0.35 

พื้นที่มลพิษ 0.30 0.30 0.30 
ลักษณะพื้นท่ีภมูิศาสตร ์ 0.21 0.21 0.21 

พื้นทีภ่ัยพิบัต ิ 0.42 0.42 0.14 
สังคม ประชากร 0.16 0.16 0.16 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0.12 0.12 0.04 
ความขัดแย้งในพ้ืนท่ี 0.07 0.07 0.22 

แหล่งวัฒนธรรม 0.17 0.17 0.17 
เศรษฐกิจ รายได ้ 0.43 0.43 0.29 

เทคโนโลย ี ระบบขนส่ง 0.14 0.14 0.14 
ระบบไฟฟ้า 0.04 0.13 0.04 

การเข้าถึงแหล่งน้ำ 0.18 0.09 0.28 
รวม รวม 2.36 2.36 2.34 
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ภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงช่วงคะแนนความเหมาะสมของพ้ืนที ในจังหวัดสงขลา 



 67 

4.3 พื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 

4.3.1 ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย 
ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  10 หมู ่บ้าน

ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านสะบ้าย้อย , หมู่ 2 บ้านทับหลวง , หมู่ 3 บ้านปลักบ่อ , หมู่ 4 บ้านเพ็งยา , 
หมู่ 5 บ้านบ่อทอง , หมู่ 6 บ้านไร่ , หมู่ 7 บ้านแกะแดะ , หมู่ 8 บ้านทำเนียบ , หมู่ 9 บ้านน้ำค้าง 
และ หมู่ 10 บ้านบ่อคุย มีทั้งสิ้น 3,031 ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น 12,120 คน คิดเป็นชาย  5,959 
หญิง 6,161 มีพื้นที่ 90 ตารางกิโลเมตรโดยมีความหนาแน่นประชากรอยู่ที ่ 134.67 คนต่อตาราง
กิโลเมตรซึ่งอยู่ในระดับกลางของพ้ืนที่พิจารณาทั้งหมด มีรายต่อคนอยู่ที่ 49,356.77 ต่อปีซึ่งถือว่าอยู่
ในระดับต่ำ  โดย อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ สวนสาธารณ
ตำบลสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย ทวดสะบ้าย้อยศักดิ์สิทธิ์ เขื่อนคลองลำทับ ทั้งนี้โดยอำเภอสะบ้าย้อย 
เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2557) 

จากภาพที่ 4.3 โดยทั้งนี้พื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ในบริเวณ หมู่ 2 บ้านปลักบ่อ ทางตอน
บริเวณด้านบนทิศเหนือของตำบล สะบ้าย้อย โดยทางทิศตะวันตกติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4058 และทางทิศตะวันออกติดกับคลองเทพาซึ่งเป็นทางน้ำไหลตลอดปีเชื ่อมต่อกับทะเล และ
นอกจากนี้ในบริเวณพ้ืนที่มีบ่อน้ำขนาดใหญ่สำหรับใช้ได้ด้านเกษตรกรรม ทิศเหนือติดกับตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา โดยห่างจากศาสนสถานประมาณ 800 เมตรแต่ทั้งนี้ในบริเวณพบโรงเรียน บ้านปลักบ่อ 
ซึ่งหากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ และมีมาตราการรองรับ โดย
ในบริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เสี ่ยงน้ำท่วมครั้งคราว 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ห่างจากแนวสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 4.248 กิโลเมตร โดยลักษณะส่วนใหญ่ของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ห่างจาก
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ประมาณ 10.43 กิโลเมตร ดังภาพที่ 4.4 

 

ภาพที่ 4.3 แสดงสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย 
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ภาพที่ 4.4 แผนที่พ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านกิน ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย 
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4.3.2 ตำบล ลำไพล อำเภอเทพา  
ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านลำไพลใต้ , หมู่ 2 บ้านลำไพลตก , หมู่ 3 บ้านลำไพลเหนือ , หมู่ 4 บ้านแม่ที , หมู่ 
5 บ้านทุ่งโพธิ์ , หมู่ 6 บ้านท่าไทร , หมู่ 7 บ้านปริก , หมู่ 8 บ้านลำเปา , หมู่ 9 บ้านพระยอด และหมู่ 
10 บ้านลำเปาเหนือ มีครัวเรือนทั้งสิ้น 4,474 มีประชากรทั้งสิ้น 15,861 คนคิดเป็นชาย 7,851 คน
หญิง 8,010คน มีพื ้นที ่ประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย , 2563) มีความ
หนาแน่นประชากรอยู่ที่ 121.08 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลาง มีรายได้ต่อคนอยู่ 
57,366.79 ต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำอาชีพหลัก ทำสวนยาง อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ 
ปลูกผักเพ่ือการค้า สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านลำไพล ทั้งนี ้อำเภอเทพา เป็นหนึ่ง
ในอำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย(ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2557) และมีกลุ่มผู้ไม่สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้า 
ในตำบล ปากบาง อำเภอเทพา 

โดยพื้นที่อยู่ในบริเวณ หมู่ 2 บ้านลำไพลตกมีพื้นที่ประมาณ 4.79 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพารา ทางทิศเหนือของพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินติดกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ทิศใต้อยู่ใกล้กับคลองลำเหล็ก ซึ่งเป็นทางน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี และ
ทางทิศตะวันออกติดกับคลองเทพาซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ไหลลงสู่ทะเลมีน้ำไหลตลอดปีใกล้กับพื้นที่
เสี ่ยงน้ำท่วมครั้งคราว 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีศาสนสถาน วัดลำไพล ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 1,500 เมตรดังภาพที่ 4.6  ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกับของชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยอิสลาม โดยลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชันต่ำเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและป่าถูกบุกรุกบางส่วน 
อยู่ห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 760 เมตร โดยลักษณะสภาพของพ้ืนที่แสดงดังภาพที่ 4.5  
  

 

ภาพที่ 4.5 แสดงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ตำบล ลำไพล อำเภอเทพา 
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ภาพที่ 4.6 แผนที่แสดงพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลลำไพล อำเภอเทพา 
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4.3.3 ตำบล เชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ 
ตำบล เชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้านประกอบด้วย

หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเขาใน , หมู่ 2 บ้านรัดปูน , หมู่ 3 บ้านเชิงแส , หมู่ 4 บ้านคลองโหน และ หมู่ 5 
บ้านเชิงแส ประกอบด้วยทั้งสิ้น 1,026 หลังคาเรือน  มีประชากร 2,859 คน ชาย 1,433 หญิง 1,426 
มีพื้นที่ 15.9 ตารางกิโลเมตร โดยมีความหนาแน่นอยู่ที่ 181.35 คนต่อตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับสูงของเกณฑ์พ้ืนที่พิจารณาทั้งหมดและประชากรมีรายได้อยู่ที่ 62,333.16 บาทต่อปีซึ่งถือว่าอยู่
ในระดับปานกลางโดยอาชีพหลักของคนในพื้นที่คือการทำนา ทำไร่สวนผสม โดยสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญได้แก่วัดเอกเชิงแส 

โดยพื้นที่เหมาะสมประมาณ 3.5 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน หมู่ 3 บ้านเชิงแส หมู่ 4 บ้าน
คลองโหน ตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินธุ์ และครอบคลุมไปถึงหมู่ บ้านโคกพระ ตำบลโรง ซึ่งถูก
จัดเป็นพื้นที่ลาดเอียงน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำไร่ไม้ผล ทุ่งหญ้า และปลูกข้าว 
ดังภาพที่ 4.9 โดยทางทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสามารถใช้ใน
การขนส่งถ่านหินจากการนำเข้าทางเรือ แต่ทั้งนี้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ซ้ำซาก 4 – 7 ครั้งในรอบ 10 
ปีทางทิศตะวันออกติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4196 โดยทั้งนี ้อยู ่ห่างจากวัดเอกเชิงแส
ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู ่ห่างจากพื้นที ่ประเภทชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตรซึ ่งเป็นพื ้นที ่ชุมชน
หนาแน่น อยู่ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง  15 กิโลเมตรซึ่งทั้งนี้หากมีการสร้างแนวสายไฟฟ้าแรงสูง
ใหม่จำเป็นต้องลากผ่านทะเลสาบสงขลา  
 

 

ภาพที่ 4.7 พ้ืนที่สภาพแวดล้อม ตำบลเชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ 
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ภาพที่ 4.8 แผนที่แสดงพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ 
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4.4 ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) 

ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และข้อมูลทุติยภูมิจากการประชุมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับ
พื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ส่วนร่วมในการได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา คือ
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยใช้เทคนิครู้จักแรกเริ่มและ
สอบถามถึงบุคคลต่อไปด้วยเทคนิคลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) สำหรับการสัมภาษณ์
นักวิชาการด้านทางเทคนิคโรงไฟฟ้าและด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจ ง 
(Purposive Selection) ผ่านการการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) เพื ่อนำข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาโดยการวิเคราะห์แบบ 3 เส้า (Triangulation) จากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนรวมผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังสิ้น 39 คนโดย ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการแบ่งประเด็น เป็นทั้งหมด 3 
ประเด็นซึ่งสามารถแจกแจงการรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

4.4.1 ความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 

4.4.4.1  ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านในจังหวัดสงขลา 
โดยจากการสอบถามสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีโรงไฟฟ้าถ่าน

หินในพื้นที่ โดยจากการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมองว่าการมีโรงไฟฟ้าใน
ภาคใต้นั้น มีความจำเป็น ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของภาคใต้ ลดความเสี่ยงในการเกิด
ไฟดับในภาคใต้ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3  (สัมภาษณ,์ 8 กันยายน 2562) ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 

“คิดว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้นั้นมีประโยชน์อย่างแน่นอน ประเด็นสำคัญ
คือจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟดับ ซึ่งการเกิด
ไฟดับนั้นจะนำมาซึ่งความสูญเสียต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เช่น ใน
โรงงานขนาดใหญ่ หรือ แม้แต่ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ย่อมส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการการผลิต รวมไปถึงทางด้านสังคมหากเกิดไฟฟ้าดับในชุมชน นำมาซึ่ง
ความอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน” 

ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย ๆท่านโดย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 มีความเห็น
ว่า ในเชิงสนับสนุนว่า (สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2562) 
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“ส่วนตัวคิดว่า ควรเพราะปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็น กำลังผลิตหลักที่ถูกสุด แต่
ทั้งนีจ้ะอยู่ได้อีกไม่กี่สิบปีถ้า ถึงตอนนั้นไม่มีโรงไฟฟ้าอ่ืนๆมาเสริมไฟฟ้าอาจจะไม่
พอแล้วภาคใต้ เหมือนจะมีสายส่งเส้นเดียว คือถ้าดับ จะดับหมด ถ้ามีโรงไฟฟ้าเพ่ิม 
น่าจะทำให้มันมั่นคงขึ้น” 

 ผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านที ่ 2 มีความเห็นว่าเพิ ่มเติมในกรณีที ่ควรจะเป็นจังหวัดสงขลาว่า 
(สัมภาษณ,์ 27 ธันวาคม 2562)  

“ในการสร้างโรงไฟฟ้านั้นควรสร้างให้ใกล้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเพื่อลดภาระในการ
ส่งไกล ไฟฟ้าตกกับสูญเสียพลังงานความร้อนไปกับสายไฟฟ้ากับเรื่องเสถียรภาพ
ไฟฟ้า ซึ่งทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 1 
ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 20 จำนวน 538 เมกะวัตถ์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, 2561) ดังนั้นจึงควรมีการสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา ซึ่งในปัจจุบันภาคใต้
ยังจำเป็นต้องพ่ึงพลังงานบางส่วนจากภาคกลาง ซึ่งถ้าหากสายส่งจากภาคกลางชำรุด
จะทำให้ภาคใต้ประสบปัญหาพลังงานไม่เพียงพอ ไม่เหมือนกับภาคอื่นที่มีระไฟฟ้า
ไหลเวียนกันได้ โดยมองว่าปัจจัยสำคัญสุดในการตั้งโรงไฟฟ้าคือต้องใกล้ผู้ซื้อ” 

แต่ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 20 (สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2563 ) ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ให้
ความเห็นว่า 

“จากข้อมูลที่แสดงมาภาคใต้ของประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอจริงหรือไม่
เพราะข้อมูลที่แสดงมานั้นเป็นเพียงข้อมูลที่มาจากฝ่ายเดียวคือฝ่ายผู้สนับสนุนและ
จากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 

 ทั้งนี้จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่
มองว่ามีความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่  แต่ทั้งนี้ต้องสร้างการรับรู้ข้อมูลที่เป็น
ธรรม มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานให้ข้อมูลซึ่งไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการรับรู้กับภาคประชาชน 
 
 4.4.4.2 ความคิดเหน็ต่อการใช้พลังงานถ่านหิน 
 โดยผู้ส่วนเชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มองว่าในขณะนี้เชื้อเพลิงที่มาจากถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิงที่มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีปริมาณมาก มีต้นทุนต่ำ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 33  
(สัมภาษณ,์ 15 ตุลาคม 2562) ให้ความเห็นว่า 
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“ถ่านหินยังจำเป็นในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งในตลาดอุตสาหกรรมขณะนี้ส่วนใหญ่ยังมีการใช้ถ่าน
หินในปริมาณมหาศาล ซึ่งอย่างบริษัทเอกชนหลายแห่งที่มีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองยังต้อง
พึ่งพาการใช้พลังงานจากถ่านหิน โดยมองว่าพลังงานทางเลือกในขณะนี้ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ โดยถา่นหินที่มีในขณะนี้มีปริมาณมหาศาล” 

 โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู ้ให ้ส ัมภาษณ์ท่านที ่ ท่านที ่ 1 มีความเห็นว่า 
(สัมภาษณ,์ 27 ธันวาคม 2562) สนับสนุนว่า 

 “การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความเสถียรที่สุด และเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก
แต่ทั้งนี้ แต่ทั้งนี้คงได้รับการต่อต้านจากภาคประชาชนเนื่องจากผลประทบที่ผ่านมาในอดีต 
โดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่าควรพัฒนาพลังงานทางเลือก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 โดยแตกตา่งจากผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 19  (สัมภาษณ,์ 15 ตุลาคม 2562) ความเห็นว่า 

“มองว่าควรให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ก่อน ได้แก่พลังงาน แสงอาทิตย์ น้ำ ถ่าน และ ชีวมวล ตามลำดับโดยมองว่าในการผลิต
ขนาดใหญเ่ชื้อเพลิงชีวมวลจะมีปริมาณไม่เพียงพอ” 

 สามารถสรุปได้ว่าแม้พลังงานถ่านหินจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกมีเสถียรภาพ แต่ทั้งนี้ มี
ความเป็นไปได้ยากในการยอมรับจากภาคประชาชนเนื่องในอดีตที ่ผ่านมาได้สร้างปัญหาและ
ผลกระทบต่อประชาชนจึงนำไปสู่การต่อต้าน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่บางท่านมองว่าควร
มุ่งไปที่การพัฒนาพลังงานทางเลือก 

 
 4.4.4.3 หากไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 
 ในประเด็นที่ว่าภาคใต้ควรจะมีโรงไฟฟ้าในภาคใต้ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มองว่าสงขลา 
อาจจะไม่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าเนื ่องจาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพื้นที ่ชุมชน  มี
ประชากรอาศัยอยู่มากรวมถึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 17  
(สัมภาษณ,์ 1 ตุลาคม 2562) มีความเห็นว่า 

“เห็นด้วยหากจะมีการสร้างไฟฟ้าที่ภาคใต้แต่โดยส่วนตัวมองว่าจังหวัดสงขลาไม่เหมาะสม
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ชุมชน มีการตั้งที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณ
กว้าง ควรพิจารณาจังหวัดอื่นในภาคใต้ ที่มีประชาชนอาศัยน้อย รวมไปถึงควรพิจารณา
ปัจจัยจากกระแสลมด้วย” 
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 และนอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 (สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2562) มองว่าอยากเห็นเป็น
การพัฒนาความมั่นคงทางไฟฟ้าในรูปแบบอื่น เช่น การเพิ่มแนวสายส่ง หรือพิจารณาการผลิตไฟฟ้า
ในรูปแบบพลังงานหมุนเวียน เพราะหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่โดยทางเทคนิคแล้วไฟฟ้าที่ผลิต
มานั้นไม่สามารถเก็บได้ควรพิจารณาการแก้ปัญหาในเฉพาะช่วง Peak ของการใช้ไฟฟ้าซึ่งแนวคิดนี้
ขัดแย้งกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 มีความเห็นว่า (สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2562)  
 

“การเพ่ิมแนวสายส่งก็ช่วยได้ในระดับนึง แต่การส่งไฟฟ้าไปไกลๆ เช่นจากเหนือไปใต้ ทำให้
มี loss สูงมาก สมมุติส่งไป 100อาจจะถึงแค่ 10 มันค่อนข้างสิ้นเปลือง ต้นทุนมันก็สูงมาก
ด้วยอีกอย่าง การสร้างสายส่งค่อนข้างยากกว่าการสร้างโรงไฟฟ้า เพราะเกี่ยวข้องกับพื้นที่
ของชุมชนก็จะโดนต่อต้านเช่นเดียวกัน ไม่มีใครจะอยากให้สายส่งผ่านบ้าน โดยแนวสายส่ง
จะเป็นรูปแบบการเวนคืนที่ดิน และ ห้ามมีสิ่งก่อสร้างใต้แนวสายส่ง” 

 
 ทั้งนี้หากพิจารณาจากข้อมูล จากความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นภาคใต้มีความจำเป็น
ที่จะต้องพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ เนื่องจากความมั่นคงทางพลังงานและรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของภาคใต้ 
 

4.4.2  ข้อกังวลต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 
  

4.4.2.1  ข้อกังวลในเชิงพ้ืนที่ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลาใน
ประเด็นด้านที่ตั้ งผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 (สัมภาษณ,์ 8 กันยายน 2562) มีความเห็นว่า 
 

“คิดว่าไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลทะเลเนื่องจากกลัวการสร้างมลภาวะจากการขนส่ง 
เช่นฝุ่นควันจากตะกอนเถ้าถ่านหิน รวมไปถึงเสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการขนส่ง
ที่ต้องมีการดำเนินการตลอดเวลาจากการนำถ่านหินมาป้อนให้กับโรงงาน รวมไปถึง
ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากการขนส่งที่นำมาจากท่าเรือ ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้หรือ
ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนีย์ภาพที่สวยงามคาดว่าการยอมรับจากประชาชนคง
เป็นไปได้ยาก” 
  

 และนอกจากนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ให้จากการสัมภาษณ์ท่านที่ 22 (สัมภาษณ์, 20 
มกราคม 2563 )  ให้ความเห็นว่า 
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“หากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ควรเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่รบกวน
พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งกังวลเรื่องการเวนคืนพื้นที่จะทำ
ให้ประชาชนในพื้นท่ีนั้นสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำกิน นอกจากนี้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น” 
 

 และนอกจากนี้ท่านที่ 2 (สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2562)  มีความเห็นว่าเพิ่มเติมว่าในการ
พิจารณาการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นควรสร้างใกล้กับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเดิม เพื่อหลีกเลี่ยง 
การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงแนวใหม่เนื่องจากต้องมีการเวนคืนที่ดิน และจะเกิดการต่อต้านจากภาค
ประชาชน 

 
 4.4.2.2 ข้อกังวลในการดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความกังวลหากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้า
ในพ้ืนที่จะมีความประสบความสำเร็จได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้า
และจากการประชุมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่าน
หินในภาคใต้ ประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มกระแสหลัก (อำเภอเทพา) ในวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2562 
สามารถสรุปได้ว่า 

“อำเภอเทพาเป็นพื้นที่มีความไม่สงบจากผู้ก่อความไม่สงบโดยนอกจากเป็นอุปสรรค
ในการสร้างโรงไฟฟ้าแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเดียวกับ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะในจังหวัดลำปาง โดยกรณีพื้นที่เทพามีความเสี่ยงทางด้านความ
มั่นคงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการสร้างโรงไฟฟ้า” 

 
 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มองว่าแม้การที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลานั้น
จะเห็นด้วยมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรสร้าง แต่จากกระแสทางสังคม ซึ่งมีกลุ่มต่อต้าน และยังเป็น
พื ้นที ่ความไม่สงบในภาคใต้ผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านที ่ 7 (สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2562) และผู ้ให้
สัมภาษณ์ท่านที่ 10 (สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2562) มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

“โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนที่พาณิชย์ และในบริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพารา ซึ่งสร้างรายได้จำนวนมากแก่คนในพื้นที่ และ
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้จากประมง และการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ซึ่ง
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ประชาชนส่วนใหญ่เกรงว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ” 
 

 และทั้งนี้ในข้อสมมุติฐานที่คาดคะเนว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจะช่วยเพิ่มการจ้างงานให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีนั้น ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีความเชื่อมั่น ในกระบวนการรับเข้าทำงาน 
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาค มองว่าจะเป็นเพียงการจ้างงานในระดับล่าง ไม่สามารถมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินการ 
  

4.4.3 ข้อเสนอต่อการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 

4.4.3.1 แนวทางการจัดการหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
    ในการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 

20 (สัมภาษณ,์ 8 กันยายน 2562) มีความเห็นว่า 
 

“ในการประชาสัมพันธ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลานั้น ควรใช้สื่อที่
ประชาชนเข้าถึงได้ พบเจอทั่วไปในชีวิตประจำวัน ด้วยภาษาที่ไม่วิชาการเกินไป 
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้” 

 
 นอกจากนี้ต้องมีการคำนึงถึงในระยะยาวผู้ให้สัมภาษณ์ ท่านที่ 6 (สัมภาษณ์, 20 มกราคม 
2563 ) มีความเห็นว่า  
 
 “อยากให้คำนึงถึงผลกระทบในระยะดำเนินด้วยเช่น การจัดการเถ้าที ่มาจาก

กระบวนการเผ้าไหม้สถานที่ทิ้งง และกระบวนการขนส่งควรเป็นระบบปิดทั้งระบบ
เพื่อป้องกันมลพิษ ในด้านการขนส่งนั้นไม่ควรมีการขนส่งทางบก ควรเป็นจากทะเล
จากนั้นนำเข้าสู่เตาเผาเลย” 

 
  สามารถสรุปได้ว่า แม้จะมีการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหินในจังหวัดสงขลาแล้วนั้นจะต้องมีมาตราการ และแผนดำเนินการต่อไปในระดำเนินการ 
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4.5 สรุปพื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 

 จากการวิเคราะห์ด้วย REA และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลานั้นเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจังหวัดสงขลา สามารถวิเคราะห์บริบท
พื้นที่ตามหลักการประเมินศักยภาพการรองรับพื้นที่ต่อกิจกรรมพัฒนา ที่พิจารณา 4 มิติ ได้แก่ มิติ
สิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติเทคโนโลยี โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.3,ตารางที ่4.4 
และตารางท่ี 4.5 ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.3 สรุป ข้อเด่น ข้อด้อย พื้นที่ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย 

มิติ ข้อเด่น ข้อด้อย 

สิ่งแวดล้อม - ห่างไกลจากพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระยะ 10.43 กิโลเมตรซึ ่งเป็นระยะที่
เหมาะสมที่สุดในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน
หิน 
- ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นมลพิษสูง 
โดยในพื ้นที ่ ไม ่ม ีโรงงานที ่ เป ็นแหล่ง
ปล่อยมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ
ตามประกาศของ สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 16 
- โดยลักษณะส่วนใหญ่ของภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ลาดเอียงต่ำเป็นสภาพพื้นที่ที่มี
ความหมาะสม 

- ในด้านภัยพิบัติบริเวณบางส่วนของ
พื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบัติน้ำท่วมครั้งคราว 3 ครั้งในรอบ 
10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงในระดับ
ต่ำ ซึ่งสามารถทำการป้องกันแก้ไขได้ 

สังคม - ในด้านประชากรตำบล สะบ้าย้อยถือ
ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นประชากร
ใระดับกลาง ซ ึ ่งสามารถรองร ับการ
พัฒนาที่จะเกิดได้ในอนาคต 
- ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่
ตำบลสะบ้าย้อมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ชนบทเกษตรกรรม ซึ่งไปขัดต่อกฎหมาย
ในการสร้างโรงไฟฟ้า  

- อำเภอสะบ้าย้อยถือเป็นพื้นที่ หนึ่ง
ในสี่อำเภอที่มีปัญหาความไม่สงบใน
ชายแดนใต้ซ ึ ่งจะส ่งผลกระทบต่อ
ความไม่ม่ันคงของการสร้างโรงไฟฟ้า 
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มิติ ข้อเด่น ข้อด้อย 

- ในพ ื ้นท ี ่ตำบลสะบ ้าย ้อย ม ี เพ ียง
แหล่งศาสนสถานขนาดเล็กซึ่งห่างจาก
พื ้นที ่ เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้า
ร ะ ย ะ  800 เ ม ต ร แ ล ะ ไ ม ่ ม ี แ ห ล่ ง
โบราณสถานในพื้นที ่

เศรษฐกิจ - ตำบลสะบ้าย้อยถือว่าเป็นพื้นที่ท่ีรายได้
ต ่อปีต ่อหัวของประชากรต่ำมากเมื่อ
เทียบกับพื ้นที ่พ ิจารณาทั ้งหมดอยู ่ที่  
49356.77 บาทต่อป ี โดยการสร ้าง
โรงไฟฟ้าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและ
การสร้างงานในพื้นที ่

 

เทคโนโลยี - ในพื้นที่มีมีทางหลวงผ่านดินหมายเลข 
4085 ซึ ่งสะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบ 
และมีคลองเทพาซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่
ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี 

- โดยพื ้นที ่ที ่เหมาะสมในการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ้านหินนั้น มีระยะห่างจาก
แนวสายส่งฟ้าแรงสูงประมาณ 4.248 
กิโลเมตร 

 

ตารางที่ 4.4 สรุป ข้อเด่น ข้อด้อย พื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอ เทพา 

มิติ ข้อเด่น ข้อด้อย 
สิ่งแวดล้อม - ห่างไกลจากพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระยะ 8.43 กิโลเมตร 
- ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นมลพิษสูง 
โดยในพื้นท่ีไม่มีโรงงานที่เป็นแหล่งปล่อย
มลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศตาม
ประกาศของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
16 
- โดยลักษณะส่วนใหญ่ของภูมิประเทศเป็น
พ้ืนที่ลาดเอียงต่ำเป็นสภาพพ้ืนที่ที่มีความหมาะ
สม 
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มิติ ข้อเด่น ข้อด้อย 

- ในพื้นที่พิจารณาไม่เป็นพื้นที่เสียงภัยต่อ
ภัยพิบัติแต่ทั้งนี ้ในบริเวณใกล้เป็นพื ้นที่
เสี่ยงน้ำท่วมครั้งคราว 

สังคม - เป็นพื้นที่หนานแน่นประชากรในระดับ
ปานกลาง โดยในบริเวณพื้นที่พิจารณามี
การตั้งท่ีอยู่อาศัยต่ำมาก 
- ในด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ินในพื ้นที่
ตำบลลำไพลย้อมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ชนบทเกษตรกรรมซึ่งไปขัดต่อกฎหมายใน
การสร้างโรงไฟฟ้า  
- ในพื้นที่ตำบลลำไพล มีเพียงแหล่งศาสน
สถานขนาดเล็กซึ่งห่างจากพื้นที่เหมาะสม
ในการสร้างโรงไฟฟ้าระยะ 1500 เมตร
และไม่มีแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ 

- อำเภอสะบ้าย้อยถือเป็นพื้นที่ หนึ่ง
ในสี่อำเภอที่มีปัญหาความไม่สงบใน
ชายแดนใต้ซ ึ ่งจะส ่งผลกระทบต่อ
ความไม่มั่นคงของการสร้างโรงไฟฟ้า 
และทั้งนี้ในอำเภอเทพามีกลุ่มต่อต้าน
โรงไฟฟ้าถ่านหินในตำบลปากบาง 

เศรษฐกิจ - ตำบลลำไพลถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่รายได้ต่อปี
ต่อหัวของประชากรต่ำมากเมื่อเทียบกับ
พื ้นที ่พิจารณาทั้งหมดอยู ่ที ่ 49 ,356.77 
บาทต่อปี โดยการสร้างโรงไฟฟ้าจะช่วยให้
เกิดการพัฒนาและการสร้างงานในพ้ืนที่ 

 

เทคโนโลยี - ในพื้นที่มีมีทางหลวงผ่านดินหมายเลข 
4085 และทางหลวงหมายเลข 42 ซึ่ง
สะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบ และมีคลอง
เทพาซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำไหล
ตลอดปี  
-  โดยพ ื ้นท ี ่ท ี ่ เหมาะสมในการสร ้ าง
โรงไฟฟ้าถ้านหินนั้น มีระยะห่างจากแนว
สายส่งฟ้าแรงสูงประมาณ 400 เมตร 
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ตารางที่ 4.5 สรุป ข้อเด่น ข้อด้อย พื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ 

มิติ ข้อเด่น ข้อด้อย 

สิ่งแวดล้อม - มีระยะห่างจากพื้นที่จากพื้นที่อนุรักษ์ป่า
ไม้ประมาณ 15 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะห่างที่
เหมาะสม แต่ทั้งนี้พื้นที่ใช้น้ำจากทะเลสาบ
ต้องระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 
- ไม่เป็นพื้นที่ที ่มีความหนาแน่นมลพิษสูง 
โดยในพื้นที่ไม่มีโรงงานที่เป็นแหล่งปล่อย
มลพ ิษท ั ้ งทางน้ ำและทางอากาศตาม
ประกาศของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
16 
- ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเอียงต่ำ เป็น
พื ้นที ่ทุ ่งหญ้าและพืชไร่ใกล้กับแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ 

- ในด้านภัยพิบัติพ้ืนที่อยู่ในบริเวณ
น้ำท่วมซ้ำซาก 4 – 7 ครั้งในรอบ 
10 ปีซ ึ ่งต ้องเป ็นความเส ี ่ยงใน
ระดับสูงจำเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกัน 

สังคม - ในปัจจุบันพื้นที่ยังไม่พบความขัดแย้งใน
พื้นที่ทั้งจากกลุ่มต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบบริเวณ
ชายแดนใต้ 
- ในพ ื ้นม ีแหล ่งศาสนสถานต ่ำซ ึ ่ ง เป็น
แหล ่งศาสนสถานขนาดเล ็กจากพ ื ้นที่
พิจารณาประมาณ 1 กิโลเมตร และไม่พบ
แหล่งโบราณสถานในพื้นที ่

- ด้านประชากรมีความหนาแน่น
อย ู ่ ท ี ่  181.35 ค น ต ่ อ ต า ร า ง
กิโลเมตร ซึ่งถือว่ามีความหนาแน่น
อยู่ในระดับสูงของพื้นที่พิจารณา
ทั้งหมด 
- อยู่ห่างจากพื้นที่ประเภทชุมชุน
ประมาณ 4 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะ
ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน 
 

เศรษฐกิจ  - ตำบลเชิงแสถือว่าเป็นพื ้นที ่ที่
รายได้ต่อปีต่อหัวของประชากรสูง
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่พิจารณาทั้งหมด
อยู่ที่ 62,333.16บาทต่อปี โดยการ
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มิติ ข้อเด่น ข้อด้อย 

สร้างโรงไฟฟ้าอาจจะก่อกระทบ
การสร้างรายได้ของคนในพื้นที่ 

เทคโนโลยี - พื้นที ่อยู ่กับทะเลสาบสงขลาซึ ่งสามารถ
สร้างท่าเรือเพื่อใช้ในการขนส่งถ่านหิน หรือ
จะขนส่งทางบกสามารถใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4196 เพื ่อขนส่งถ ่านหินจาก
ท่าเรือฝั่งอ่าวไทย 
- อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่สามารถใช้
น้ำได้จากทะเลสาบสงขลา 

- อยู่ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง
ป ร ะมาณ  15 ก ิ โ ล เ มต ร แ ล ะ
นอกจากนี ้หากจะสร้างแนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงใหม่จำเป็นต้องลาก
ผ่านแหล่งชุมชน หรือทะเลสาบ 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการประเมินพื ้นที ่ศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา จากการ
วิเคราะห์ด้วย REA และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลานั้นเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจังหวัดสงขลา สามารถวิเ คราะห์บริบทพื้นที่ตาม
หลักการประเมินศักยภาพการรองรับพื้นที่ต่อกิจกรรมพัฒนา ที่พิจารณา 4 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม 
มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติเทคโนโลยี ทั้งนี้ ทั้งนี้ พื้นที่เหมาะสมอยู่ในบริเวณ หมู่ 2 บ้านปลักบ่อ 
บริเวณทิศเหนือของตำบลสะบ้าย้อย มีพ้ืนที่ประมาณ 4.15 ตารางกิโลเมตร โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

5.1.1 มิติสิ่งแวดล้อม  
1) พื้นที่อ่อนไหวสิ่งแวดล้อม ทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ MoEF และ CEA 

ที่มีระยะห่างท่ีเหมาะสมจากพ้ืนที่อุทยานธรรมชาติ หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าไม้ โดยในพื้นที่พิจารณาสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินมีระยะห่างจากพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าไม้เป็นระยะทาง 10.43 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะที่พ้ืนที่
มีศักยภาพเหมาะสมสูง สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ ตำบลสะบ้า
ย้อย อำเภอสะบ้าย้อย เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพารา  

2) พื้นที่หนาแน่นมลพิษ ในพื้นที่นี้ไม่มีโรงงานที่เป็นแหล่งปล่อยมลพิษทั้งทางน้ำและ
ทางอากาศตามประกาศของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ซึ่งเหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
แต่จากข้อกังวลของประชาชน หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้น อาจส่งผลต่อการแก้ไขผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลาในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าซึ ่งเป็นพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมจนนำไปสู ่การสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบได้ และประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องการจัดการมลพิษของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นท่ีก่อนเป็นลำดับต้น ๆ 

3) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะส่วนใหญ่ของภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นพื้นที่ลาด
เอียงต่ำซึ่งมีความเหมาะสม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งจะช่วยให้การสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน
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หินในพื้นที่นั้นมีเสถียรภาพ มั่นคง และสามารถลดต้นทุนในการปรับสภาพพื้นที่ ช่วยลดการพังทลาย
ของชั้นดินในระยะก่อสร้าง และมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีทางน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านพ้ืนที่  

4) พ้ืนที่ภัยพิบัติ ในพ้ืนที่พิจารณาไม่เป็นพ้ืนที่เสียงภัยต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหว หรือดิน
ถล่ม แต่ทั้งนี้ในบริเวณพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นเสี่ยงน้ำท่วมเป็นบางครั้ง ประมาณ 3 – 5 
ครั้งในรอบ 10 ปี 

 
5.1.2 มิติสังคม 

1) ประชากร เกณฑ์ประชากรตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย เป็นพื้นที่หนาแน่น
ประชากรในระดับปานกลาง 134.67 คนต่อตารางกิโลเมตร (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, 
2562) ในบริเวณพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมีการตั้งที่อยู่อาศัยต่ำมาก  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
การเกษตรและป่าบุกรุก จากข้อมูลจะพบว่าประชากรในพื้นที่เริ่มมีจำนวนลดลงจากลักษณะของ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  ในระยะหลังนี้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนนิยมไปทำงานนอกพื้นที่มากขึ้นจึง
เหมาะสมแก่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได ้

2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำบลสะบ้าย้อย  พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายในการในการปลูกสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน แต่ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความกังวลว่าหาก
มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้น จะมีการเวนคืนที่ดินซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพย้ายถิ่น
ฐานและสูญเสียที่ดินทำกิน ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่กรรมสิทธิ์เจ้าของ เช่นพื้นที่ของรัฐ หรือที่ดินที่ไม่
มีการใช้ประโยชน์ หรือหากจำเป็นจริง ๆ ควรเป็นพื้นที่ป่าปลูกหรือป่าเศรษฐกิจ ควรหลีกเลี่ยงการ
เวนคืนที่ดินให้มากที่สุด  ทั้งนี้ ในพื้นที่เหมาะสมนั้น พบโรงเรียนบ้านปลักบ่อ จำเป็นต้องมีการย้าย
โรงเรียนไปในพ้ืนที่เหมาะสมอื่นโดยให้กระทบกับประชาชนในพื้นท่ีน้อยที่สุด 

3) ความขัดแย้งในพ้ืนที่ เกณฑ์ความขัดแย้งในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อยถือเป็นพ้ืนที่หนึ่ง
ในสี่อำเภอท่ีมีปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงของการสร้าง
โรงไฟฟ้า นอกจากนั้นในอำเภอเทพา พ้ืนที่ข้างเคียงยังมีกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในตำบลปากบาง
ที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่พบว่าประเด็นด้าน
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในพื ้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ถือว่ายังไม่น่าวิตกกังวล  ข้อมูลจาก
ประชาชนในพื้นท่ีมองว่าเป็นเพียงการสร้างสถานการณ์ของประชาชนกลุ่มน้อยที่ไม่หวังดีและต้องการ
สร้างสถานการณ์ แต่ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือการยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินของประชาชนใน
ชุมชนจากความกังวลเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินทำกินและมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น  

4) แหล่งวัฒนธรรม โดยในพื้นที่ตำบลสะบ้าย้อย จากการศึกษาและการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล พบว่า ในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษาไม่พบแหล่งโบราณสถาน ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือ
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ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยในบริเวณพื้นที่มีแหล่งศาสนสถานขนาดเล็กซึ่งห่างจากพื้นที่
เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าระยะ 1 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลลำไพล และอีกแห่งหนึ่งห่างออกไป 6 
กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลสะบ้าย้อย แต่ทั้งนี้พื ้นที ่เหมาะสมคลอบคลุมบริเวณสำนักสงฆ์พฤกษา- 
ธรรมาราม โดยควรหลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ที่ใกล้กับแหล่งศาสนสถาน รวมไปถึงสุสานและสถานที่
ประกอบพิธีกรรมเพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึน 

 
5.1.3 มิติเศรษฐกิจ 

1) รายได้ เกณฑ์รายได้ ตำบลสะบ้าย้อย ถือว่าเป็นพื ้นที ่รายได้ต่อปีต่อหัวของ
ประชากรต่ำมากเมื่อเทียบกับพื้นที่พิจารณาทั้งหมดซึ่งอยู่ที่ 49,356.77 บาทต่อปี (สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสงขลา, 2562) โดยทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
พื้นที่นั้นว่าไม่ได้สร้างผลกระทบทางตรง ในทางตรงกันข้าม ในเชิงบวกจะก่อให้เกิดการจ้างงานหรือ
การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่  แตอ่าจเกิดผลกระทบเชิงลบในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากจะทำให้เกิด
มลพิษและทำลายทัศนียภาพ  ทั้งนี้ ในทางกลับกันจะส่งผลต่อความม่ันคงทางพลังงานและเป็นตัวช่วย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคใต้ได ้

5.1.4 มิติเทคโนโลยี 
1) เส้นทางคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่ดังกล่าวมีทางหลวงผ่านดินหมายเลข 4085 ซึ่ง

สะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบดังภาพที่ 5.2 (A) และมีระยะห่างจากท่าเรือปากน้ำเทพาประมาณ 19 
กิโลเมตร โดยสามารถขนส่งถ่านหินจากท่าเรือปากน้ำเทพาดังภาพที่ 5.2 (B) จากนั้นทำการขนส่งถ่าน
หินต่อทางบก ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นฝุ่นควันใน
กระบวนการขนส่งได้ ซึ่งหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จำเป็นจะต้องมีมาตรการรองรับปัญหาด้าน
คมนาคมที่จะมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการ
ขนส่ง 

2) การเข้าถึงแหล่งน้ำ ในพ้ืนที่มีคลองเทพาซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี
ลงสู่ทะเล มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ต้องใช้น้ำใน
การหล่อเย็นและมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการโดยชลประทานส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ใช้ในกิจกรรม
ทางการเกษตรสวนยางพารา แต่เนื่องจากพื้นที่ในอดีตประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นครั้งคราวจึงจำเป็น
จะต้องมีการบริหารจัดการด้านชลประทานในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ 

3) ระบบไฟฟ้าและแนวสายส่ง พ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น มี
ระยะห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 4.248 กิโลเมตร หากจะมีการสร้างแนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงใหม่นั้น จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน 
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เนื่องจากประชนชนในพื้นท่ีไม่สมัครใจในการเวนคืนที่ดินของตน ในการสร้างโรงไฟฟ้าควรสร้างให้ใกล้
กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อนไปกับสายไฟฟ้าและเพื่อเสถียรภาพของ
ไฟฟ้า จึงควรสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา โดยในปัจจุบันภาคใต้ยังจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า
บางส่วนจากภาคกลาง ถ้าหากสายส่งจากภาคกลางชำรุดจะทำให้ภาคใต้ประสบปัญหาพลังงานไม่
เพียงพอ ซึ่งแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนที่มีระบบไฟฟ้าไหลเวียนถึงกันได้  

 

 

ภาพที่ 5.1 พ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 5.2 (A) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4085 และ (B) ท่าเรือปากน้ำเทพาที่เหมาะสำหรับใช้รับ
ขนส่งถ่านหิน 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลานั้น พ้ืนที่ตำบลสะบ้า
ย้อย อำเภอสะบ้าย้อย เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะมีคะแนนรวม
ของศักยภาพพ้ืนที่สูงที่สุด โดยสามารถนำเสนอข้อดีและข้อเสียของพ้ืนที่ได้ ดังนี้ 

5.2.1 ข้อดี ของพ้ืนที่ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ MoEF และ CEA ที่มีระยะห่างที่เหมาะสมจาก

พื้นที่อุทยานธรรมชาติ หรือพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ที่สำคัญเนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลสะบ้าย้อย 
อำเภอสะบ้าย้อย เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นในปัจจุบันยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งมลพิษ ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความหนาแน่นของมลพิษในพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ 
แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่กังวลว่าหากมีการตั้งโรงไฟฟ้าจะทำให้มีการเปลี ่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินรอบ ๆ โครงการ ดังนั้น จึงควรมีการควบคุมปริมาณโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพ่ือ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิถีชีวิตของชุมชน รวมไปถึงควรมีการจัดตั้งสถานี
ตรวจวัดอากาศบริเวณโดยรอบเพื่อคอยรายงานความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศ และต้องมีแนวกัน
กันชน (Buffer zone) รอบ ๆ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนในด้านสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่ราบสอดคล้องกับงานศึกษาของ Idris and Latif (2012) ซึ่งแสดง
ถึงความมีเสถียรภาพของพ้ืนที่และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการปรับหน้าดินอีกด้วย 

ประเด็นมิติสังคมในด้านประชากรที่มีความหนาแน่นในระดับปานกลางของพื้นที่
พิจารณาทั้งหมด โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น พ้ืนที่พาณิชย์ และพ้ืนที่ชุมชน เนื่องจาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลสะบ้าย้อยนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ได้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งมีความ
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หนาแน่นของที่อยู่อาศัยในระดับต่ำสอดคล้องกับงานศึกษาของ Idris and Latif (2012) ในด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ศักยภาพนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยที่ดินส่วนใหญ่ของพื้นที่
เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หากมีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องมีการเวนคืนที่ดินซึ่งจะสร้าง
ผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นประเด็นกังวลหลักท่ีทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่สนับสนุน ทั้งนี้ผู้
ที่มีอำนาจในการตัดสินใจควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือประชาชน ดังนั้นควรพิจารณา 
พื้นที่ป่าปลูก หรือพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ตามแนวทางของ Siefi, Karimi et al., (2017) แต่ทั้งนี้ พื้นที่
เหมาะสมนั้นอยู่ในพื้นท่ีโรงเรียนบ้านปลักบ่อ จำเป็นต้องมีการย้ายโรงเรียนไปในพ้ืนที่เหมาะสมอ่ืน ซ่ึง
สามารถจัดการได้เนื่องจากการเป็นการตกลงระหว่างรัฐกับรัฐ แต่ทั้งนี้ต้องมีแผนรับรองการอพยพ
นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มีการสำรวจพื้นที่โดยรอบซึ่งไม่พบโบราณสถาน และ
มีศาสนสถานขนาดเล็กสองแห่งห่างจากพื้นที ่เหมาะสมเป็นระยะ 1 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร 
ตามลำดับ แต่ทั้งนี้ในบริเวณพื้นที่ศึกษา   คลอบคลุมสำนักสงฆ์พฤกษาธรรมาราม อย่างไรก็ดี ควร
หลีกเลี่ยงการเวนคืนศาสนสถานในพื้นที่  แต่หากมีความจำเป็นต้องเวนคืนพื้นที่จะต้องมีมาตราการ
จัดการให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด และเสนอให้มีการกำหนดระยะที่
เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าจากแหล่งศาสนสถานในกฎหมายเช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Dhandapani and Sambasivarao (2014) และควรกำหนดระยะที่เหมาะสมจากแหล่งชุมชน แหล่ง
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม (อภิชาติ อาวจำปา, 2556) รวมถึงควรมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนด้วยการสนับสนุนประชาชน เช่นค่า
ไฟฟ้าของแต่ล่ะครัวเรือน กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
และการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประกันสุขของประชาชน ตามแนวทางของ หร่อหยา จันทรัตนา 
(2561) เพ่ือลดความขัดแย้งและความกังวลที่อาจจะเกิดข้ึนต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ในมิติเศรษฐกิจประชากรในพื้นที่มีรายได้ต่ำเมื่อเทียบเคียงกับพื้นที่ศักยภาพทั้งหมด 
ซึ่งคาดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะทำให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่สอดคล้องกับงานศึกษาของ ศูนย์วิ
ศกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน (2561) ที่มุ่งพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้น แต่เนื่องประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่เชื่อมั่นในว่าการตั้งโรงไฟฟ้าจะทำให้เกิดการ
จ้างงานเพิ่มขึ้น  ซึ่งคณะผู้วิจัยมองว่าการดำเนินการของโรงไฟฟ้านั้นในระยะก่อสร้าง และในระยะ
ดำเนินการ ควรเปิดโอกาสในประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม เช่น การจ้างงานและการรับฟังความคิดเห็น
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี เป็นต้น 

สุดท้ายในมิติเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิค สามารถสรุปปัจจยัที่
สนับสนุนการดำเนินการของโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่  ดังนี้  เส้นทางคมนาคมขนส่งนั้นในพื้นที่
ศักยภาพนั้นมีเส้นทางหลักในการขนส่งคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4085 โดยพื้นที่เหมาะสมนั้น
ห่างจากท่าเรือปากน้ำเทพาประมาณ 19 กิโลเมตร ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการที่ต้องนำถ่าน
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หินลำเลียงทางบกและอาจทำให้เกิดมลพิษจากฝุ่นควันจากการขนส่งได้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากท่าเรือ ทั้งนี้การขนส่งทางถนนนั้นย่อมก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ จึงต้องมีการป้องกันการขนส่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อย่าง
เคร่งครัด ในการเข้าถึงแหล่งน้ำในพื้นที่ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นสามารถใช้น้ำจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติจากคลองเทพาได้ ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับปากแม่น้ำไหลลงสู่
ทะเล มีน้ำไหลตลอดปี แต่ทั้งนี้ต้องควบคุมอุณหภูมิของน้ำและการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้
กระทบต่อสัตว์น้ำ การทำประมง และการทำสวนยางพารา นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าและแนวสายส่งใน
บริเวณพ้ืนที่ศักยภาพนั้นใกล้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้ไม่ต้องพัฒนาแนวสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่เพ่ือ
ลดปัญหาการเวนคืนที่ดินใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและลดการสูญเสียพลังงานจากการส่งกระแสไฟฟ้า 
โดยในมิติเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับงานศึกษาของ Garrett (1996), Dhandapani and 
Sambasivarao (2014), Seenipandi and Malar (2012), Siefi, Karimi et al., (2017) และ คอนซัล
แทนด์ออฟเทคโนโลยีจำกัด (2560) และสุดท้าย ในระยะการดำเนินงานควรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

5.2.2 ข้อเสีย ของพ้ืนที่ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ในด้านพื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่ดังกล่าวไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติซึ่งสอดคล้องกับงาน

ศึกษาของ Garrett (1996) แต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำท่วมครั้งคราวเฉลี่ย 3 - 5 ครั้งในรอบ 10 ปี 
หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ควรจะดำเนินการจัดการระบบระบายน้ำในพ้ืนที่ด้วย 

ทั้งนี้อุปสรรคใหญ่ของพ้ืนที่นี้ คือ ความขัดแย้งที่เกิดจากการไม่เห็นด้วยกับการสร้าง
โรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ข้างเคียง อำเภอเทพา และความไม่สงบจากปัญหาชายแดนใต้ซึ่งขัดแย้งกับงานศึกษา
ของ Garrett (1996) แต่ประชาชนในพื้นท่ีมีความเห็นว่าประเด็นปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้นั้นยัง
ไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลและเป็นเพียงการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ซึ่งผู้ที่มีอำนาจในการ
บริหารและการตัดสินใจควรจะมีมาตรการรับมือความปลอดภัยที่จะเกิดข้ึน ในประเด็นการไม่เห็นด้วย
ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่นั้น ผู้ที่รับผิดชอบควรสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และ
ควรมีหน่วยงานกลางที่มีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือจากกลุ่ม
ต่อต้าน เพ่ือเป็นหน่วยงานประสานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจและลดความ
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ และหากจำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินจากชุมชนจะต้อง
เวนคืนที่ดินให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่รองรับหากต้องมีการอพยพย้ายถิ่นฐาน และการเวนคืนที่ดิน
ควรเป็นไปด้วยความสมัครใจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการดำเนินการกับรัฐ ที่เป็นไปตามค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม ไม่ควรใช้อำนาจรัฐในการบีบบังคับเวนคืนที่ดิน รวมไปถึงควรสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือกับประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบโครงการ  
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อภิปลายผลจากผลการวิจัยที ่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า พื ้นที ่ตำบลสะบ้าย้อย 
อำเภอสะบ้าย้อย เป็นพื้นที่ทีม่ีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สุดในจังหวัดสงขลา จาก
การพิจารณาด้วยเกณฑ์ทางเลือกทั้ง 4 มิติ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการยอมรับจากภาคประชาชน และต้องอาศัยการวางแผนที่ดี
ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ทั้งนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับฟัง
ข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้การดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หินในจังหวัดสงขลาประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคใต้มีความมั่นคงด้านพลังงาน 
และช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 โดยเป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัยโดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือข้อเสนอแนะสำหรับ
ภาครัฐ ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าของโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ 
1) มีหน่วยงานกลางที่ไม่ใช่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือจากกลุ่ม

ต่อต้าน คอยประสานให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง 
2) ยังไม่มีการกำหนดระยะห่างที ่แน่นอนของสิ ่งก่อสร้าง แหล่งวัฒนธรรม ใน

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่
แน่นอน ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งอื่น ๆของการพัฒนาต่าง ๆ ได้  ดังนั้นควรมีการกำหนดระยะที่
เหมาะสม 

3) ภาครัฐควรมีแนวทางในการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยพิจารณาถึงศักยภาพด้านพลังงานของขึ้นอยู่กับลักษณะสิ่งแวดล้อมของแต่ล่ะพ้ืนที่ ร่วมกับ
รับฟังความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน มากกว่าพิจารณาทางเลือกหลักเพียง
ไม่ก่ีทางเลือก 

4) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย สิทธิความเป็นธรรม 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าของโครงการ 
1) เจ้าของโครงการควรเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงของชุมชนตั้งแต่ระยะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส ชี้แจงข้อมูลทั้งทางด้านผลดีและผลเสียของโครงการ 

2) เพิ่มความเชื่อมั่นในกองทุนพัฒนาชุมรอบโรงไฟฟ้าและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นธรรม เพ่ือช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าให้เกิดการพัฒนาตัวเอง 

3) ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รวมไปถึงสถานีตรวจวัด
อากาศบริเวณโดยรอบเพื่อคอยรายงานความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศ 

4) เจ้าของโครงการควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการ
นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้อย่างง่าย สามารถเข้าถึงชุมชน ได้ และ
สามารถตอบคำถามชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน 

1) เตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ในการสร้าง
โรงไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ย่อมต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงควรเป็นการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนในทุกมิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

2) ประชาชนควรเปิดใจ ยอมรับฟังข้อมูลทั้งผลดีและผลเสียของโครงการอย่างไม่มี
อคติ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การกำหนดทางเลือกและแนวทางในการพัฒนา
โครงการที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

3) ประชาชนไม่ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ที่อาจได้รับจากโครงการเป็นที่ตั ้ง ควร
คำนึงถึงสิทธิในการปกป้องรักษาทรัพยากรในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะได้รับจากการ
ดำเนินโครงการและมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายของคนในพ้ืนที่  

 

5.4 ข้อจำกัดของงานวิจัย 

เนื่องจากงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลในบางส่วน ที่มีไม่เพียงพอ หรือปราศจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาได้ รวมไปถึงการให้น้ำหนักในการวิเคราะห์นั้นมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง อาจไม่ครอบคลุมถึงระดับความสำคัญของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ โดยใน
งานวิจัยนี้ทำการคาดการณ์จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจมีปัจจัยอื่น ๆที่นอกเหนือเกิดข้ึนได้ 
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แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการ 
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แบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการ 
เพ่ือใช้ในการพิจารณา มิติ และเกณฑ์ที่สำคัญ 

ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ตำแหน่ง.................................................................................................... ........................................... 
หน่วยงาน/สถานที่............................................................................................................. .................. 
ผู้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี.......................................................................เวลา...................................... ...................... 

 
ส่วนที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
1.  ท่านคิดว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าผลกระทบเชิงบวกท่ีสำคัญในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน คืออะไร เป็นอย่างไร ใน 4 มิติ 
สิ่งแวดล้อม……………………………………………………………………………………………………………………………… 
สังคม……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เศรษฐกิจ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เทคโนโลยี…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าผลกระทบเชิงลบที่สำคัญในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน คืออะไร เป็นอย่างไร ใน 4 มิติ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 98 

ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ จังหวัด
สงขลา 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการเลือกที่ตั้งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ 
จังหวัดสงขลา มีความจำเป็น และสำคัญหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ท่านคิดว่าในการพิจารณา 4 มิติ ในรายงานการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีความ
ครบถ้วน เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่าประเด็นสำคัญ ในการพิจารณาการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ จังหวัดสงขลา มีอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม……………………………………………………………………………………………………………………………… 
สังคม……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เศรษฐกิจ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เทคโนโลยี………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านคิดว่าในการพิจารณา เกณฑ์ ในแต่ละมิติ ในรายงานการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่
ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา มีความครบถ้วน เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินสำหรับผู้เช่ียวชาญ 
การให้ค่าน้ำหนักมิติและเกณฑ์การประเมิน 

การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
  
 แบบประเมินชุดนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาค่าน้ำหนักในแต่ละ
มิติ และเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการสร้างสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
จังหวัดสงขลา โดยแบบประเมินนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ส่วน
ที่ 2 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบของ มิติ ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการสร้าง
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา และส่วนที่ 3 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบเกณฑ์ การ
นี้ทางผู้วิจัยขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
นาย ศุภกร เทกมล เบอร์โทรศัพท์ 086-3321959 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เพศ…………………………………………………………………. อายุ…………………………………………………………….. 
หน่วยงาน/สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขติดต่อ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เรียน ท่านผู้เชี่ยวชาญ 
 
 มิติ และเกณฑ์ การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษา
จังหวัดสงขลา ถูกรวบรวมจากการศึกษาผลกระทบที่เก่ียวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิติและ
เกณฑ์พิจารณาเหล่านี้จะถูกใช้ในการหาค่าน้ำหนักในแต่ละ มิติ และเกณฑ์ เพ่ือใช้ในการพิจารณาหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในการพิจารณาน้ำหนักนั้นจะใช้วิธีการพิจารณา ลำดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierachy Process: AHP) โดยพิจารณาทีละคู่ว่าประเด็นใด มี
ความสำคัญมากกว่ากัน โดยทำเครื่องหมาย  บนตัวเลขซึ่งมีระดับความพึงพอใจดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มีความ 
สำคัญ
เท่ากัน 

มีความ 
สำคัญ 
มากกว่า
น้อยที่สุด 

มีความ 
สำคัญ 
มากกว่า
น้อย 

มีความ 
สำคัญ 
มากกว่า
น้อยถึง
ปานกลาง 

มีความ 
สำคัญ 
มากกว่า
ปานกลาง 

มีความ 
สำคัญ 
มากวา่ปาน
กลาง
ค่อนข้างมาก 

มีความ 
สำคัญ 
มากกว่า
ค่อนข้างมาก 

มีความ 
สำคัญ 
มากกว่า
มาก 

มีความ 
สำคัญ 
มากกว่า
มากที่สุด 

 
ตัวอย่าง 
 หากท่านพิจารณาว่า มิติสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญมากกว่า มิติเศรษฐกิจ มากกว่ามาก ใน
การประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลา ให้ทำเครื่องหมายลงบน 
 หมายเลข 8 ที่อยู่ในมิติสิ่งแวดล้อมทางด้านซ้ายมือ ดังภาพ 
 

มิติสิ่งแวดล้อม 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 มิติเศรษฐกิจ 
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ส่วนที่ 2 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบ มิติ ในการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลา  
 
มิติสิ่งแวดล้อม 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 มิติเศรษฐกิจ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 มิติสังคม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 มิติเทคโนโลย ี

มิติเศรษฐกิจ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 มิติสังคม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 มิติเทคโนโลย ี

มิติสังคม 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 มิติเทคโนโลย ี

 
ส่วนที่ 3 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบ เกณฑ์ ในการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ในการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลา 
 

มิติสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่อ่อนไหวทาง
สิ่งแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 พื้นที่ปัญหาคุณภาพอากาศ 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ลักษณะพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 พื้นที่พิบัติภยั 
 

พื้นที่ปัญหาคุณภาพ
อากาศ 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ลักษณะพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 พื้นที่พิบัติภยั 
 

ลักษณะพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 พื้นที่พิบัติภยั 
 

 
 

มิติสังคม 

ประชาชน 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 พื้นที่ความขัดแย้ง 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แหล่งวัฒนธรรม 
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มิติสังคม 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 พื้นที่ความขัดแย้ง 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แหล่งวัฒนธรรม 
 

พื้นที่ความขัดแย้ง 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แหล่งวัฒนธรรม 
 

 
มิติเทคโนโลย ี

ความพร้อมระบบขนส่ง 
 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความพร้อมระบบไฟฟ้า 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การเข้าถึงแหล่งน้ำ 
 

ความพร้อมระบบไฟฟ้า 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การเข้าถึงแหล่งน้ำ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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แบบสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................. ..................................................................... 
ตำแหน่ง........................................................................................................................ ....................... 
หน่วยงาน/สถานที.่..............................................................................................................................  
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ......................... 
วัน/เดือน/ปี.......................................................................เวลา...................................... ...................... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
1. ในพ้ืนที่ของท่านมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพ้ืนที่ของท่านประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใดบ้าง ลักษณะอย่างไร และได้รับการ
แก้ไขอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ลักษณะชุมชน และการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ท่านเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ผลกระทบต่อพื้นที่ 
1. ท่านเห็นด้วยกับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือไม่เพราะ 
(__) เห็นด้วย
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(__) ไม่เห็นด้วย
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการ จะส่งผลต่อสภาพสาธารณูปโภคของชุมชน ในพ้ืนที่อย่างไร (ไฟฟ้า, 
น้ำในการ อุปโภค และบริโภค) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพื้นที่ของท่านจะได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ด้านใดบ้าง อย่างไร 
- เศรษฐกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สังคม…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา จะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทย
มากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยการประเมิน 4 มิติได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและเกณฑ์การ
ประเมินจากรายงานนี้ ครอบคลุม ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่า
อย่างไรจึงมคีวามเป็นธรรม และความเสมอภาค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. ท่านคิดว่ารายงานศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลามีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด สงขลา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าปัจจัยความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ตำแหน่ง.................................................................................................... ........................................... 
หน่วยงาน/สถานที.่............................................................................................................................ .. 
ผู้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี.......................................................................เวลา...................................... ...................... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
1. ในพ้ืนที่ของท่านมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพ้ืนที่ของท่านประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใดบ้าง ลักษณะอย่างไร และได้รับการ
แก้ไขอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ลักษณะชุมชน และการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ท่านเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ผลกระทบต่อพื้นที่ 
1. ท่านเห็นด้วยกับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือไม่เพราะ 
(__) เห็นด้วย
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(__) ไม่เห็นด้วย
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการ จะส่งผลต่อสภาพสาธารณูปโภคของชุมชน ในพ้ืนที่อย่างไร (ไฟฟ้า, 
น้ำในการ อุปโภค และบริโภค) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าในพื้นที่ของท่านจะได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ด้านใดบ้าง อย่างไร 
- เศรษฐกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สังคม…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา จะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทย
มากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยการประเมิน 4 มิติได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและเกณฑ์การ
ประเมินจากรายงานนี้ ครอบคลุม ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเป็นธรรม และความเสมอภาคหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. ท่านคิดว่ารายงานศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลามีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด สงขลา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าปัจจัยความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ตำแหน่ง.................................................................................................... ........................................... 
หน่วยงาน/สถานที่............................................................................................................. .................. 
ผู้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี.......................................................................เวลา...................................... ...................... 
 
ส่วนที่ 1 ผลกระทบต่อพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลาจะส่งผลต่อสภาพสาธารณูปโภค
การใช้ไฟฟ้าของชุมชน ในพื้นที่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพื้นที่ของท่านจะได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ด้านใดบ้าง อย่างไร 
- เศรษฐกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สังคม…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดสงขลา จะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทย
มากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยการประเมิน 4 มิติได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและเกณฑ์การ
ประเมินจากรายงานนี้ ครอบคลุม ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจากรายงานฉบับนี้ ในจังหวัด
สงขลาท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่า
อย่างไรจึงมคีวามเป็นธรรม และความเสมอภาค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านคิดว่ารายงานศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลามีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด สงขลา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านคิดว่าปัจจัยความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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แบบสัมภาษณ์ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดสงขลา 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ตำแหน่ง........................................................................................................................ ....................... 
หน่วยงาน/สถานที.่............................................................................................................................ .. 
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ......................... 
วัน/เดือน/ปี.......................................................................เวลา...................................... ...................... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
1. ในพ้ืนที่ของท่านมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพ้ืนที่ของท่านประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใดบ้าง ลักษณะอย่างไร และได้รับการ
แก้ไขอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของท่านเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ผลกระทบต่อพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการ จะส่งผลต่อสภาพสาธารณูปโภคของชุมชน ในพ้ืนที่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพื้นที่ของท่านจะได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ด้านใดบ้าง อย่างไร 
- เศรษฐกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สังคม…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยการประเมิน 4 มิติได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและเกณฑ์การ
ประเมินจากรายงานนี้ ครอบคลุม ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่า
อย่างไรจึงมคีวามเป็นธรรม และความเสมอภาค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. ท่านคิดว่ารายงานศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลามีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด สงขลา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าปัจจัยความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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แบบสัมภาษณ์ NGO (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) และสื่อในพ้ืนที่ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ตำแหน่ง............................................................................................................................ ................... 
หน่วยงาน/สถานที่............................................................................................... ................................ 
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ......................... 
วัน/เดือน/ปี............................................................ ...........เวลา............................................................ 
 
ส่วนที่ 1 ผลกระทบต่อพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการ จะส่งผลต่อสภาพสาธารณูปโภคของชุมชน ในพ้ืนที่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพื้นที่ของท่านจะได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ด้านใดบ้าง อย่างไร 
- เศรษฐกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สังคม…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยการประเมิน 4 มิติ  และเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุม ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่า
อย่างไรจึงมคีวามเป็นธรรม และความเสมอภาค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านคิดว่ารายงานศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลามีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด สงขลา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ทา่นคิดว่าปัจจัยความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

แบบสัมภาษณ์ นักวิชาการ SEA ด้านโรงไฟฟ้า 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ตำแหน่ง............................................................................................................................ ................... 
หน่วยงาน/สถานที่............................................................................................... ................................ 
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ......................... 
วัน/เดือน/ปี............................................................ ...........เวลา............................................................ 
 
ส่วนที่ 1 ผลกระทบต่อพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการ จะส่งผลต่อสภาพสาธารณูปโภคของชุมชน ในพ้ืนที่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพื้นที่ของท่านจะได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ด้านใดบ้าง อย่างไร 
- เศรษฐกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สังคม…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 123 

ส่วนที ่2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยการประเมิน 4 มิติ  และเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุม ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเป็นธรรม และความเสมอภาคหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านคิดว่ารายงานศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลามีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด สงขลา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านคิดว่าปัจจัยความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ ผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวดั 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ตำแหน่ง............................................................................................................................ ................... 
หน่วยงาน/สถานที่............................................................................................... ................................ 
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ......................... 
วัน/เดือน/ปี............................................................ ...........เวลา............................................................ 
 
ส่วนที่ 1 ผลกระทบต่อพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการ จะส่งผลต่อสภาพสาธารณูปโภคของชุมชน ในพ้ืนที่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าในพื้นที่ของท่านจะได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ด้านใดบ้าง อย่างไร 
- เศรษฐกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สังคม…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
1. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยการประเมิน 4 มิติ  และเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุม ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่านคิดว่าการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจังหวัดสงขลาท่านคิดว่ามี
ความเป็นธรรม และความเสมอภาคหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านคิดว่ารายงานศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลามีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด สงขลา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านคดิว่าปัจจัยความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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