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บทคัดยอ
งานวิ จัยนี้ มีวั ตถุ ประสงค เพื่อ (1) สํารวจสภาพชีวิตความเปน อยูข องประชาชนในพื้น ที่
เปาหมายเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ตลอดจนคุณภาพชีวิต และทัศนคติของ
ประชาชนตอโรงไฟฟาขนอม (2) พัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบตอ สุขภาพของประชาชนที่ผูมี
สวนไดสวนเสียใหความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท และ (3) ระบุปจจัยที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของโรงไฟฟา ขนอมที่อาจจะมีผลกระทบตอ สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตั้ง
ของโรงไฟฟาขนอม
ผูประเมินไดกําหนดพื้นที่เปาหมายเปน 2 พื้นที่ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ใกลโรงไฟฟา และพื้นที่หางไกลจากโรงไฟฟา การจัดเก็บขอมูลใชทั้งวิธีการ
ทั้งเชิงปริมาณ(quantitative method) และวิธีการเชิงคุณภาพ(qualitative method)
ผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบานในพื้นที่จากการดําเนินการของโรงไฟฟาขนอมนั้น ได
พิจารณาในมุมมองของทุกฝาย ทั้งผูบริหารของโรงไฟฟา ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้น
ที่ตั้งของโรงไฟฟาขนอม ทั้งพื้นที่ที่อ ยูใกล คือ อํ าเภอขนอม และพื้นที่ที่อ ยูหางออกไป คือ
อําเภอดอนสัก พบวา ผูบริหารของโรงไฟฟาทราบดีวา การดําเนินการของโรงไฟฟา อาจมี
สารที่ปล อ ยออกมาทั้งทางน้ําและทางอากาศที่อ าจจะกระทบตอ ชุมชนได จึงไดมีการวาง
แนวทางในการดูแลเปนอยางดี สวนผูนําชุมชนอยากใหมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบผลกระทบ
ทางดานสุขภาพเพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจนเชิงประจักษเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟาขนอม
และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
อยางไรก็ต าม ความรูสึกที่กังวลและหวาดกลัว นั้น พอจะลบลา งได ด ว ยความรูสึกที่ดี ต อ
โรงไฟฟา เพราะประชาชนโดยเฉพาะในอําเภอขนอมจะพูดเปนเสียงเดี ยวกันว า ได รับการดู แ ลอยา ง
ดีจากโรงไฟฟา ประชาชนมีความสัมพันธที่ดีกับโรงไฟฟา ทําใหอยูรวมกันได สวนประชาชน
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ในอําเภอดอนสักก็ยอมรับสภาพที่วา ตนอยูห า งไกลจากโรงไฟฟา และรูสึกว า ตนขาดข อมูล ทํา ให
ไมมีความเขาใจในเรื่องเหลานี้ อยากใหมีการชี้แจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
คําสําคัญ : การประเมินผล ผลกระทบ สุขภาพ โรงไฟฟาขนอม การใชโปรแกรมวิ เคราะห ข อมูลเชิง
คุณภาพ

Abstract
The objectives of this paper were to 1) to explore the aspects of people’s quality of life and
well-being related to economic, social, population, quality of life, and the attitudes of the
people towards Kanom Electricity Plant, 2) to develop the health impact indicators for the
stakeholders anonymously, and 3) indicate the factors that resulted from the operation of
Kanom Electricity Plant that may affect people’s health in the area.
The scope of study included two areas in order to comparatively study the impact on
the area nearer and farther from the electricity plant. Both quantitative and qualitative methods
were applied.
The impact from the operation of Kanom Electricity Plant on the people were
considered from every perspective, namely, the administration of the electricity plant, the
community leaders, and the people in the operation area from Kanom and DonSak districts.
The administration of the electricity plant realized that there were possible contaminations
released by the plant to the air and water that might affect the communities and had developed
a plan to take care of the problems. The community leaders would like to have more research
works and a clear conclusion on the impact on the peoples’ health as a result of the operation
of the electricity plant as well as other industrial plants in the area.
However, the fear and worries as a result of the operation of the electricity plant were
neutralized by the good feelings the people had as a result of the care provided by the plant and
the good relationship. The people in DonSak admitted that they were farther from the plant,
thus lack information and understanding on the matter, and would like to receive more
explanation from related authority.
Keywords: evaluation, impact, electricity plant, Health, ATLAS.ti
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ความสําคัญของปญหา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีมติเมื่อ วันที่ 4 มิถุ นายน 2550 ใหมี
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ จัดหาเงินใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ า และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เห็นชอบกับแนวทางดังกลาว โดยกองทุนมี
วัตถุประสงคเพื่อใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีวิธีดําเนินการใหเงินอุดหนุนหรือ เงินชวยเหลื อ
แก ชุ ม ชนในด า นการพั ฒ นาอาชี พ การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี กี ฬ า ดนตรี
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรเทาความเสียหายในเบื้อ งตนจาก
ผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟา ใหเงินสนับสนุนการพัฒนาพลั งงานหมุนเวียน ใหเงิน
สนับสนุนการจัดทําผังเมืองชุมชน และใหเงินเปนคาใชจายในการจัดทําแผนการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและกองทุนฯไดเงินที่รับจากโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อ เพลิ ง
ในการผลิ ตในอั ตรา 0.01 บาทตอ กิโลวัตต-ชั่วโมง เนื่อ งจากการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟามีปญ หาและอุ ปสรรคในการบริหารกองทุน ไดแก การจัดตั้ ง
กองทุนไมมีกฎหมายรองรับ มีภาระภาษีกองทุน บางกองทุนไมมีเงินมากพอที่จะไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟาอยางทั่วถึ ง การใชจายเงินของกองทุนไมตรงกับความ
ตองการของชุมชน และการประสานงานเพื่อ การบริหารกองทุนไมมีประสิทธิภาพ ภายใต
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ใหถ ายโอน
โดยการบริจ าคเงิน และทรัพ ยสิ น ของกองทุ น พัฒ นาชุ มชนในพื้น ที่ รอบโรงไฟฟ า ไปให
กองทุนรอบโรงไฟฟา เพื่อใชในกิจการตามมาตรา 97 (3) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 โดยใหนําเงินและทรัพยสินดังกล าวกลั บไปใชในทอ งถิ่ นนั้นๆ เพื่อ ให
ชุมชนยังคงไดรับสิทธิและประโยชนจากเงินและทรัพยสินดังกลาวในกรอบพระราชบัญ ญั ติฯ
เหมือ นเดิม ทั้งนี้กองทุนรอบโรงไฟฟา จัดตั้งขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลั ง งาน (สกพ.) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงคหนึ่งเพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ า ซึ่ง การใชจ ายเงิ นกองทุน จะเป นไปตามระเบี ยบที่ค ณะกรรมการกํ ากั บกิ จการ
พลังงาน (กกพ.) กําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหงชาติ
(กพช.) และจะตอ งรายงานผลการดําเนินงานตอ กพช. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลั งงาน
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คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พรอมเปดเผยตอสาธารณชน และถู กตรวจสอบ
โดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ตระหนักวาการดําเนินธุรกิ จจะตอ งใหความสําคัญ ตอ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม จึงไดสรรหาวิธีการดําเนินงานที่เปนมิตรตอ ชุมชนและสิ่งแวดล อ ม
บนหลักการที่มุงสรางประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวขอ ง เพื่อ การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน เพื่อสานตอเจตนารมณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ งแวดล อ ม โดยจะดูแลและ
ลดผลกระทบจากการดํ าเนิน ธุ รกิ จใหไ ดม ากที่สุ ด และขยายตอ โครงการเพื่อ เสริม สร า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีใหแกชุมชนและสังคมที่อยูรอบโรงไฟฟา นํามาซึ่งโครงการ “การประเมินผล
กระทบตอสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟาขนอม”
วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย
(1) การสํา รวจสภาพชี วิตความเปน อยูของประชาชนในพื้นที่ เปาหมายเกี่ยวกั บสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ตลอดจนคุณภาพชีวิต และทัศนคติของประชาชนตอ โรงไฟฟา
ขนอม
(2) การพัฒนาดั ชนีชี้ วัด ผลกระทบต อ สุข ภาพของประชาชนที่ผู มีสว นได สว นเสี ยให
ความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท
(3) การระบุปจจัยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของโรงไฟฟาขนอมที่อ าจจะมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟาขนอม
คณะผูประเมินไดกําหนดขอบเขตของการประเมินไวดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ: การประเมินผลนําเสนอสภาพความเปนอยู คุณภาพชีวิต
และทั ศ นคติ ข องประชาชนในเขตพื้ น ที่ เ ป า หมาย และผลกระทบที่ อ าจได รั บ จากการ
ดํ า เนิ น งานของโรงไฟฟ า ขนอมตามแนวทางของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 และ มาตรา 11 และ พรบ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 10
วรรคแรก
ขอบเขตด า นพื้น ที่ : ผู ป ระเมิ น ได กํ า หนดพื้ น ที่ เป า หมายเป น 2 พื้ น ที่ ทั้ง นี้ เ พื่ อ
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้น (กับพื้นที่ใกลโรงไฟฟา [ในรัศมี 5 กิโลเมตร] และ
พื้นที่หางไกลจากโรงไฟฟา [ในรัศมีมากกวา 5 กิโลเมตร]) คือ พื้นที่แรกเปนชุมชนที่อ ยูใน
พื้นที่หางจากโรงไฟฟาขนอมในรัศมี 5 กิโลเมตรที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟา
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ขนอมไดแกชุมชนใน 3 ตําบลของอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ตําบลทอ งเนียน
ตําบลขนอม และตําบลควนทอง สวนพื้นที่ที่สอง คือพื้นที่ ใน 3 ตําบลของอําเภอดอนสักที่อ ยู
นอกรัศมีของโรงไฟฟาขนอมซึ่งมีสภาพภูมิศาสตรและการประกอบอาชีพที่ใกล เคียงกับใน
เขตพื้นที่เปาหมายสวนแรก ประกอบดวยหมูบานใน ตําบลปากแพรก และตําบลดอนสัก
การออกแบบการศึกษา คณะผูประเมินไดศึกษาจากบทความวิชาการหลายบทความ
(Wikipedia, 2010; International Council on Mining and Metal, 2010;
www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/5182/HowtodoHIA.pdf;Health Development Agency) ไดนําเสนอขั้นตอน
การประเมิ น ผลกระทบตอ สุข ภาพ ซึ่ งคณะผู ประเมิน ได สั งเคราะห และบู รณาการเปน 8
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการแตละขั้นตอน ดังนี้
1) การกลั่ น กรอง (screening) พิจ ารณานโยบายหรื อ โครงการที่ การประเมิ น
ผลกระทบตอสุขภาพจะเปนประโยชน
คณะผูประเมินได (ก) ทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวของของโรงไฟฟา (ข) สอบถามผู ที่
เกี่ยวของ เชน ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบตอ สุขภาพที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน และ (ค) คนควาจากเอกสารของโรงไฟฟา ควบคูกับ (ง) การสอบถามผูบริหาร และ
เจาหนาที่ของโรงไฟฟาขนอมเกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงไฟฟาไดดําเนิน การเพื่อ ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไดขอมูลมาพิจารณากลั่นกรองถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนรอบๆ โรงไฟฟาขนอม
2) การกําหนดขอบเขต(scoping) ซึ่งผูประเมินจะกําหนดขอบเขตของผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟาขนอมวาควรจะครอบคลุ มในดานใดบาง
ระบุขอบเขตการครอบคลุมผลกระทบทางดานสุขภาพใดบางที่ควรประเมิน
3) การประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน(assessing risk and benefits) ระบุวา
ใครจะไดรับผลกระทบ และไดรับอยางไร
ในส ว นนี้ ข องการประเมิ น ได ศึ ก ษา (ก) ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดําเนินการของโรงไฟฟาขนอมที่อาจจะกระทบถึงประชาชนในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟาขนอม
และ (ข) การไดรับผลกระทบ เพื่อโรงไฟฟาขนอมจะไดวางแนวทางปองกันไมใหเกิดขึ้นหรือ
หาแนวทางแกไขเยียวยาหากเกิดขึ้นแลว
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4) การมีส วนรวมของผู มี สวนไดส วนเสี ยและชุ มชน (stakeholder and community
involvement) ซึ่ งผู มีส วนได สว นเสี ยทุ กฝ ายจะได ดํา เนิ นกิ จกรรมพัฒ นารว มกั นโดยการ
สื่อสารกันทั้งสองทาง
ในขั้นตอนนี้ คณะผูประเมินศึกษาจาก (ก) เอกสาร และ (ข) การสอบถามผู ที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียใหชัดเจนเพื่อหาแนวทางความรวมมือ ในการพัฒนา
รวมกัน
5) การรวบรวมขอ มูล หลั กฐานผลกระทบตอ สุขภาพ (health impact evidence
gathering) ตอสุขภาพจากบุคคลเปาหมาย
ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการเก็บขอมูลในพื้นที่จาก (ก) ฝายโรงไฟฟาขนอม (ข)
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน (ค) เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวขอ ง เพื่อ นํามาสังเคราะหประเด็นที่
เกี่ยวของกับผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟาขนอม
6) การวิเคราะหผลกระทบตอ สุขภาพ (analysis of health impact) ทําหลั งจากที่
ไดรวบรวมขอมูลจากทุกฝายที่เกี่ยวของแลวคณะผูประเมินไดดําเนินการ (ก) จัดการกับขอ มูล
เพื่อ การวิ เคราะหข อ มูล และ (ข)ทําการวิเคราะหขอ มูล เกี่ยวกับผลกระทบตอ สุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาขนอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาขนอม
7) การพั ฒนาข อเสนอแนะ วิ ธี การและมาตรการในการเปลี่ ยนแปลง(developing
recommendations) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นหรือบรรเทาผลกระทบใหนอยลง
จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในขั้ น ตอนที่ 6 คณะผู ป ระเมิ น นํ า เสนอ (ก)
ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการที่จะสงเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟา
ขนอมใหดีขึ้น และ (ข) แนวทางและมาตรการในการปองกันผลกระทบที่อ าจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของโรงไฟฟาขนอมเพื่อ ใหโรงไฟฟาขนอมอยูรวมกับประชาชนในพื้นที่ขนอม
อยางสงบสุข
8) การรายงานผลกระทบตอ สุข ภาพของประชาชนในพื้น ที่(HIA reporting)
รายงานผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นใหกับผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ขั้นตอนสุดทาย คณะผูประเมินนําเสนอผลการประเมินตอผูบริหารของโรงไฟฟา
ขนอมเพื่อ พิจารณานํ าไปประยุ กตใชในการวางนโยบายปอ งกันไมให การดําเนิ นงานของ
โรงไฟฟาขนอมมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในบริเวณรอบๆ โรงไฟฟาขนอมและ
เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
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อยางไรก็ตามทั้ง 8 ขั้นตอนเปนไปตามหลักการวิชาการที่นาจะเปน สวนในความ
เปนจริงขึ้นอยูกับเงื่อนไขในสถานการณของแตละพื้นที่เปาหมายซึ่งจะไดจากผลการประเมิน
สําหรับการจัดทําตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในโครงการโรงไฟฟา
ขนอมคณะผูประเมินไดดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในโครงการ
โรงไฟฟาขนอม โดยยึด (1) หลักการของวิชาการวาดวยความเปนจริง (realism) (2) หลักการของ
ความสามารถนํามาปฏิบัติได (pragmatism) และ (3) หลักความเปนสากล (universalism)
กระบวนการจัดทําตัวชี้วัด มีขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของผลกระทบที่อาจจะมีตอ สุขภาพของผูอ ยู
อาศัยในพื้นที่โรงไฟฟาว ามีอ ยางไรบาง และมากนอ ยเพียงใด โดยทําการศึกษาคนควาจาก
เอกสารที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากการดําเนินการตาง ๆ ของโรงไฟฟา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาง
ๆ เทาที่มีเอกสารอางอิงจากทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ ทั้งนี้ดวยความรวมมือ ของ
โรงไฟฟาขนอม
(2) พัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในโครงการ จากการทบทวน
วรรณกรรมประกอบการสอบถามผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ คณะผูประเมินไดดัชนีชี้วัดผลกระทบ
ตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในพื้นที่ โดยแยกเปนดานตางๆ ตามความเหมาะสมและตามสภาพ
ความเปนจริงในพื้นที่
(3) จัดทําดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของผูอ ยูอ าศัยในพื้นที่โรงไฟฟาโดยการจัด
ใหคนในชุมชนมีสวนรวม จนไดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ในการไดมาซึ่งดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของผูอ ยูอ าศัยในพื้นที่ คณะผูประเมิน
ทําการทดลองดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพกับผูอยูอาศัยในพื้นที่ เพื่อดูความสอดคลอง และ
ใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรว มในการแสดงความคิดเห็น จนไดดัชนีชี้วัดผลกระทบตอ
สุขภาพของผูอยูอาศัยในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ ใชในการเก็บรวบรวมขอ มูล ในครั้งนี้ และใน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติของโรงไฟฟาขนอมในครั้งตอ ๆ ไป
การดํา เนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังกล าวขางตนทํา ใหไดดั ชนีชี้วั ดผลกระทบต อ
สุขภาพของผูอยูอาศัยในพื้นที่โรงไฟฟาที่สอดคลองกับการประเมินผลกระทบตอสุขภาพตาม
หลักวิชาการยุคใหม คือ สอดคลองกับความเปนจริง ใชปฏิบัติการได และมีความเปนสากล
เพื่อความชัดเจนและเขาใจรวมกัน โดยมีหลักการสรางมาตรวัด เพื่อ ใหไดมาตรวัดที่สะทอ น
ถึงสภาพความเปนจริงมากที่สุด มาตรวัดที่ใชวัดผลกระทบตอสุขภาพของผูอ ยูอ าศัยในพื้นที่
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โรงไฟฟ า ในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ค รอบคลุ ม องค ป ระกอบของมาตรวั ด ทั้ ง 2 ด า น คื อ
องคประกอบที่เปนจิตวิสัย (subjective) และวัตถุ วิสัย (objective) หรือ ครอบคลุ มความเปน
จริงทั้งในดานสิ่งที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ และสิ่งที่เปนความรูสึกนึกคิด หรือ การรับรูของผูอ ยู
อาศัยในพื้นที่โรงไฟฟาขนอม
มาตรวั ดผลกระทบต อสุขภาพของผูอยูอาศัยในพื้ นที่โรงไฟฟ า ตองมีดัชนีชี้ วัด (indicators) ที่ส ามารถตรวจสอบไดวา ถู กต อ งและเปนตัว เลขเชิง ปริม าณและเชิ งวัต ถุ ประสงค
(quantitatively and objectively verifiable indicators) มาตรวัดมี ความถูกตองในเนื้ อหา (content
validity) ซึ่ง ไดจ ากการศึ ก ษามิ ติต า ง ๆ ของผลกระทบตอ สุ ขภาพของผู อ ยูอ าศัย ในพื้ น ที่
โรงไฟฟาที่นักวิชาการในประเทศและตางประเทศใชกันมาก เพื่อ จะไดนํามาใชเปนกรอบ
มาตรฐานและสามารถทําการเปรียบเทียบกับตางประเทศได
นอกจากนั้น มีการตรวจสอบความเชื่อ ถื อ ไดของมาตรวัด (measurement reliability)
โดยใช ห ลั ก การความสอดคล อ งภายในของรายการที่ใ ช วั ด ของแต ล ะมาตรวั ด (internal
consistency measurement)
ระเบียบวิธีการวิจัย
คณะผูป ระเมิ นไดกํ าหนดพื้น ที่เ ปา หมายเป น 2 พื้น ที่ เพื่ อ การศึก ษาเปรีย บเทีย บ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ใกลโรงไฟฟาและพื้นที่หางไกลจากโรงไฟฟา ซึ่งครอบคลุ มทั้ง
สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร คุณภาพชีวิต และผลกระทบตอ สุขภาพจากการ
ดําเนินการของโรงไฟฟาขนอม การจัดเก็บขอมูลดัชนีชี้วัดผลกระทบตอ สุขภาพใชทั้งวิธีการ
ทั้งเชิงปริมาณ(quantitative methods) และเชิงคุณภาพ(qualitative methods)
วิธีการเชิงปริมาณ: ใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอ มูล จากประชาชนที่เปนเปาหมายใน
พื้นที่ทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร และนอกรัศมี 5 กิโลเมตรโดยวิธีการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม
ซึ่ ง คณะผู ป ระเมิ น ทํ า การร า งแบบสอบถามให ค รอบคลุ ม ประเด็ น ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ ดู ค วาม
สอดคลองของขอ คําถาม ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเหมาะสมพรอ มนําไปใช ทําการ
คัดเลือกพนักงานสัมภาษณ อบรมพนักงานสัมภาษณใหมีความเขาใจแบบสอบถามใหตรงกัน
ออกปฏิบัติการภาคสนามโดยมีการควบคุมคุณภาพการทํางาน มีการตรวจสอบแบบสอบถาม
เพื่อความสมบูรณ ทําการสรางคูมือ ลงรหัส ใหพนักงานลงรหัส ทําการตรวจสอบรหัสเพื่อ
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ความถู กตอ ง ปรับปรุ งแกไข ปอ นขอ มูล เขาเครื่ อ งคอมพิวเตอร ตรวจสอบความถู กตอ ง
ปรับปรุงแกไขจนไดขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพรอมที่จะใชในการวิเคราะห
สําหรับประชากรเปาหมายและการสุมตัวอยางนั้น จากจํานวนประชากรแยกแตล ะ
หมูบานของตําบลเปาหมายของอําเภอขนอมและอําเภอดอนสัก คณะผูประเมินไดดําเนินการ
เลือกตัวอยาง โดยทําการสุมตัวอยางประชากรเปาหมายของแตล ะอํ าเภอ โดยกําหนดขนาด
ของตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน(Yamane)
จากการสุมตัวอยางไดตัวอยางของอําเภอขนอมจํานวน 394 ราย และอํ าเภอดอนสัก
จํานวน 382 ราย ผูประเมินไดปรับจํานวนตัว อยางใหเพิ่มเปนอํ าเภอละ 400 ราย เพื่อ ให มี
จํานวนตัวอยางเพียงพอเพื่อการเปรียบเทียบ โดยทุกหมูบานเปาหมายของอําเภอขนอมใหเก็บ
ตัวอยางประชากร 25 ราย สวนอําเภอดอนสักทุกหมูบานเปาหมายใหเก็บตัวอยางประชากร 50
ราย โดยในการเก็บขอ มูล จริงไดตัวอยางในอํ าเภอขนอมจํานวน 415 ราย และตัวอยางใน
อําเภอดอนสักจํานวน 423 ราย
วิธีการเชิงคุณภาพ: ทีมประเมินใชวิธี การหลากหลายรูปแบบเพื่อ ใหไดขอ มูล ไดแก
(1) การสั มภาษณเ จาะลึ ก (in – depth interview) เพื่ อ สั มภาษณ ผูบ ริห ารและเจา หน า ที่
ปฏิบัติก ารของโรงไฟฟา เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟา สัมภาษณผูบ ริหารองคก ร
บริหารสวนทองถิ่น (อบต. และเทศบาล) สัมภาษณผูบริหารหนวยงานราชการที่เกี่ยวขอ งใน
พื้นที่เปาหมาย เชน โรงพยาบาล หรือ สาธารณสุข สถานีอ นามัย พัฒนาการอํ าเภอ ประมง
อํ า เภอ และสั มภาษณ เครือ ข ายชุม ชนในพื้ น ที่ ในประเด็ นที่ เกี่ ย วกั บการปฏิบั ติ งานของ
โรงไฟฟา ผลกระทบที่อาจเกิดจากโรงไฟฟา (2) การสังเกตการณ (observation) สภาพภายใน
ชุ ม ชนและสภาพชี วิ ต ความเป น อยู ข องผู อ ยู อ าศั ย ในพื้ น ที่ เ ป า หมายโดยนั ก วิ จั ย ผู มี
ประสบการณ (3) การสนทนากลุ ม (Focus group) กั บกลุ ม ผูอ ยูอ าศั ย ในชุม ชนเกี่ ยวกั บ
ความเห็นและความเปนอยูที่เกี่ยวขอ งกับตั วชี้วัดผลกระทบดานสุ ขภาพในชุมชน โดยสุ ม
ตัวอยางบางพื้นที่ในการจัดกลุมสนทนา ตําบลละ 1 - 2 กลุ ม และใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ATLAS.ti ในการวิเคราะหขอมูล
สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ขอคนพบที่ไดตามวัตถุประสงคของการศึกษาจากการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
สรุปไดดังตอไปนี้
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สภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปาหมาย(อําเภอขนอมและอําเภอดอน
สัก): รายละเอียดเกี่ยวกับ ขอมูลสวนบุคคล สถานภาพทางเศรษฐกิจ สภาพชุมชนและความ
พึงพอใจ แหลงน้ําดื่มน้ําใช และปญหาน้ําดื่มน้ําใช สภาพปญหาในชุมชนดานกายภาพ สภาพ
สังคมของผูอยูอาศัยในชุมชน สภาพสาธารณูปโภคและการบริการที่ไดรับในชุม ชน คุณภาพ
ชีวิตของตนเองกับรุนพอแมและรุนลูกหลาน ดัชนีชีวัดคุณภาพชีวิตของผูอ ยูอ าศัยในชุมชน
การรับขอ มูล ขาวสาร และการพักผอ นหยอ นใจ ความพึงพอใจดานตางๆ(สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม) การเปดขยายโลกทัศน การใชสิ่งเสพติด (การดื่มเหล า สูบบุหรี่) และความรูสึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหรับทราบสภาพทั่ว ๆ ไปของชุมชนในทั้งสองอําเภอ ซึ่ง
ไดนําเสนอใหเห็นภาพกวาง ๆ และนําเสนอในเชิงเปรียบเทียบ
ผูใหขอมูลดานประชากรของทั้งสองอํ าเภอไมแตกตางกัน เปนผูหญิ งมากกวาผูชาย
เกือ บทั้งหมดเปน ผูที่มี พื้นเพอยูในภาคใตและนับถื อ ศาสนาพุ ทธ สวนใหญ แ ตงงานแล ว
ประกอบอาชีพทําสวน คาขาย และรับจาง ทํางานอยูในพื้นที่ ชาวขนอมมีการศึกษาสูงกวา
ชาวดอนสัก มีบุตรมากกวาและบุตรอยูดวยมากกวา มีรายได รายจาย และที่ดินมากกวา ทั้ง
สองอําเภอเกือบทั้งหมดมีความชอบชุมชนที่อาศัยอยู มีเพียงจํานวนนอยที่คิดจะยายไปที่อื่น
ในดานสภาพแวดลอ มทางกายภาพของชุมชน ซึ่งครอบคลุ มการมีเสียงรบกวนจาก
ยานพาหนะ การมีเสียงทะเลาะของเพื่อนบาน การมีแหลงน้ําใกลบานสงกลิ่นเหม็น บริเวณรอบๆ หรือ ใกล
บานมีกองขยะสงกลิ่ น เปนตน ทั้ งสองอํ าเภอมีปญ หาในทุกประเด็ นขางตน ผู อ ยูอ าศัยใน
อําเภอขนอมมีปญหามากกวาในทุกเรื่อง ปญหาที่มีมากที่สุดของทั้งสองอําเภอ คือ ปญหาเสียง
รบกวนจากยานพาหนะ รองลงมาคือ เสียงรบกวนจากวิทยุและเพื่อนบาน ตามดวย แหล งน้ําเนา
และขยะส งกลิ่ นเหม็ น อย างไรก็ ตามป ญหาเหล านี้ อยู ในระดั บต่ํ าถึ งปานกลางเทา นั้ น ซึ่ ง ทํ า ให
ประชาชนของทั้งสองอําเภอมีความพึงพอใจในสภาพแวดล อ มของชุมชนสูง(คะแนน 8.54
จากคะแนนเต็ม 10) และผูอ ยูอ าศัยในอํ าเภอดอนสักมีความพึงพอใจมากกวาผูอ ยูอ าศัยใน
อําเภอขนอมเล็กนอย คะแนน 8.67 และ 8.42 ตามลํ าดับ ความแตกตางของความพึงพอใจ
ของสองอําเภอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .038 (ตาราง 1)
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ตาราง 1 ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของอําเภอขนอมและอําเภอดอนสัก และความพึงพอใจ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
มีปญหามลพิษจากอากาศ
มีปญหากลิ่นเหม็น
มีปญหาเสียงดัง
มีปญหาฝุนละออง
มีปญหาน้ําเสีย
มีปญหาน้ําสีเหลือง ตะกอน ขุน
มีปญหาปริมาณปลาลดลง
มีปญหาดินไมดี ปลูกพืชไมงาม

อําเภอ
ขนอม
ดอนสัก
ทั้งหมด
F = 4.306

คาเฉลี่ย
8.42
8.67
8.54
Sig. = .038

อําเภอ

รวม

ขนอม
ดอนสัก
45.1
19.6
29.2
11.4
36.6
23.9
45.7
40.3
16.1
7.3
33.0
20.4
40.4
46.5
28.5
32.9
ความพึงพอใจสิ่งแวดลอมในชุมชน
คา
จํานวน คาเบี่ยงเบนฯ คาต่ําสุด สูงสุด
396
1.693
1
10
388
1.675
1
10
784
1.688
1
10

32.5
20.4
30.3
43.0
11.7
26.8
43.4
30.7
คาความ
เบ
-1.366
-1.827
-1.577

คาความ
โดง
2.508
4.618
3.401

นอกจากนั้น ไดสอบถามถึ งปญ หาสิ่งแวดล อ มในชุมชนของทั้งอํ าเภอขนอมและ
อําเภอดอนสักในดานตาง ๆ คือ มลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝุนละออง น้ําเสีย น้ําสี
เหลือง ตะกอน ขุน ปริมาณปลาลดลง และดินไมดี ปลู กพืชไมงาม พบวา ผูอยูอาศัยของทั้งสองอํ าเภอ
รายงานวามีปญหาสิ่งแวดลอมทุกดานโดยมีปญ หาปริมาณปลาลดลง(รอ ยละ 43.4) มากกวา
ปญหาอื่ น ๆ และปญ หาที่นอ ยกวาปญ หาอื่ น ๆ คือ ปญ หาน้ําเสีย(รอ ยละ 11.7) โดยที่ผูอ ยู
อาศัยในอําเภอขนอมมีปญหามากกวาผูอ ยูอ าศัยในอํ าเภอดอนสักเกือ บทุกเรื่อ ง ยกเวนเรื่อ ง
ปริ ม าณปลาลดลงและดิ น ไม ดี ป ลู ก พื ช ไม ง ามที่ ผู อ ยู อ าศั ย ในอํ า เภอดอนสั ก มี ม ากกว า
สําหรับสาเหตุของปญ หาเหล านี้ พบวา ผูอ ยูอ าศัยของแตล ะอํ าเภอ ระบุสาเหตุของ
มลพิษในอําเภอขนอมมาจากโรงงานปลาปน โรงไฟฟา เรือ รถบรรทุก รถยนต ปตท. โรง
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แยกแกส การเผาขยะ โรงโมหิน การขนแร สวนดอนสักเปนเพราะ การเผาขยะ ควันเสียจาก
รถยนต โรงโมหิน เหมืองแร ควันเรือโดยสาร รถบรรทุกดิน
สวนสภาพของสังคมในชุ มชน เช น ความรั กสามัคคี ของคนในชุมชน การเขาวั ด
ทําบุญในเทศกาล การแบงชนชั้น และความรวมมือของคนในชุมชน ผลการศึกษาพบวา การ
แบงชนชั้นในชุมชน ในอําเภอขนอมมีมากกวาอําเภอดอนสัก สวนบริการดานสาธารณูปโภค
และบริการตางๆ ที่คนในชุมชนไดรับประชาชนทั้งสองอําเภอมีปญหามากพอๆ กัน
สวนคุณภาพชีวิตของผูตอบเมื่อเปรียบเทียบกับรุนพอแม พบวา ประชาชนของทั้งสอง
อํ าเภอสวนใหญ เห็นว า คุณ ภาพชีวิตของตนเองดีกวา และดี กวา มาก อยางไรก็ ตามมี เพีย ง
เล็กนอยของผูตอบที่เห็น วาแยกวาเดิม สัดสวนของประชาชนในอํ าเภอขนอมที่ระบุวาชีวิต
ปจจุบันแยลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปกอนหรือ เปรียบเทียบกับรุนพอ มีต่ํากวาของประชาชน
ในอําเภอดอนสักซึ่งอยูนอกพื้นที่โครงการ
ประชาชนของอํ า เภอขนอมมี การรับ รูแ ละความพอใจในข อ มูล ขา วสารมากกว า
ประชาชนของอํ า เภอดอนสัก สําหรับการพักผอ นหยอ นใจทั้งในวันธรรมดาและวันเสาร
อาทิตยนั้นพบวา ผูอยูอาศัยในอําเภอดอนสักมีชั่วโมงการพักผอ นหยอ นใจมากกวาผูอ ยูอ าศัย
ในอําเภอขนอม
การใชสิ่งเสพติด การดื่มเหลาและสุราของทั้งผูตอบ คูสมรส และสมาชิกในครอบครัว
ผลการศึกษาพบวา ชาวดอนสักทุกกลุมสูบบุหรี่และดื่มเหล ามากกวาชาวขนอมยกเวนเรื่อ ง
การดื่มเหลาของคูสมรส
ชาวอําเภอขนอมมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวาชาวอําเภอดอนสัก
โดยชาวอํ าเภอขนอมใหคะแนนความกล าในการเดิน ทาง ความรูสึกว าทรัพยสินปลอดภั ย
ความรูสึกวาชีวิตปลอดภัย และความมั่นใจที่จะเดินทางสูงกวาชาวอําเภอดอนสัก
การรับรู ความคิดเห็น และทัศนคติข องประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงไฟฟา
ขนอม : ประกอบดวย การรับรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรงไฟฟาขนอม ความสัมพันธระหวาง
โรงไฟฟาขนอมกับผูอยูอาศัยในอําเภอขนอมและอํ าเภอดอนสัก ผลกระทบตอ สุขภาพและ
การดําเนินชีวิตจากโรงไฟฟา ความเห็นตอ การสรางโรงไฟฟาเพิ่ม และการอยูรวมกันของ
โรงไฟฟาขนอมและชุมชน
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ตาราง 2 ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรงไฟฟาขนอมของผูอยูอาศัยในอําเภอขนอมและอําเภอ
ดอนสัก (n=790)
อําเภอ
ขนอม

ดอนสัก

ทั้งหมด

F
Sig.

คาสถิติ
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนฯ
คาต่ํา-สูงสุด
คาความเบ
คาความโดง
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนฯ
คาต่ํา-สูงสุด
คาความเบ
คาความโดง
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนฯ
คาต่ํา-สูงสุด
คาความเบ
คาความโดง

ทราบวามี
ร.ฟ.
.97
.162
0-1
-5.894
32.88
.79
.410
0-1
-1.406
-.024
.88
.328
0-1
-2.309
3.339
67.391
.000

การมี
ไดรับ
ร.ฟ. ดี
ผลกระทบ
.60
.63
.490
.484
0-1
0-1
-.425
-.524
-1.83
-1.73
.64
.24
.480
.426
0-1
0-1
-.595
1.235
-1.654
-.478
.62
.44
.485
.497
0-1
0-1
-.505
.240
-1.750
-1.947
1.247
141.811
.265
.000

ร.ฟ. ชว ย ทานไดรับความ
ชุมชน
ชวยเหลือ
.86
.41
.351
.493
0-1
0-1
2.045
-365
2.19
-1.88
.17
.10
.373
.301
0-1
0-1
1.797
2.676
1.237
5.203
.55
.29
.498
.454
0-1
0-1
-.189
.924
-1.970
-1.151
664.527
76.670
.000
.000

ผลการศึ กษาพบวา ผูอ ยู อ าศัยในอํ า เภอขนอมเกือ บทั้ง หมดทราบว ามีโ รงไฟฟ า
ขนอมอยูในพื้นที่ ในขณะที่ผูอยูอาศัยในอําเภอดอนสักทราบเชนกันแตมีอัตราการทราบนอ ย
กวา และทั้งสองกลุมเห็นวาการมีโรงไฟฟาขนอมเปนเรื่องดี ในดานผลกระทบจากโรงไฟฟา
ผูอ ยูอ าศั ยในอํ าเภอขนอมรายงานวาไดรั บผลกระทบมากกวา ทํา ใหไดรั บความช วยเหลื อ
สนับสนุนจากโรงไฟฟามากกวาและไดรับความชวยเหลื อ ในหลาย ๆ ดาน มองในดานการ
พัฒนาและการสรางความเจริญเห็นวา ชาวบานตองสูญเสียบางอยางไป แตโรงไฟฟาก็ชดเชย
ให คุม ส ว นผู ที่อ ยู อ าศัย ในอํ าเภอดอนสัก ทราบดี ว าเพราะอยูห างไกลจากโรงไฟฟา การ
ชวยเหลือจากโรงไฟฟามีบางแตมีเพียงเล็กนอย
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สวนเรื่องผลกระทบจากโรงไฟฟานั้น ผูอยูอาศัยในอําเภอขนอมเห็นวาพื้นที่ในอํ าเภอ
ขนอมไดรับผลกระทบมากกวา โดยเฉพาะดานสุขภาพและการดําเนินชีวิต และผลกระทบ
ที่วานี้มีตอทุกกลุม ทั้งตนเอง ชุมชนและครอบครัว และมีผลกระทบทั้งดานการเงิน การงาน
และสภาพแวดลอมทั้งดานดีและดานไมดี
สําหรับการสรางโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาเดิมที่หมดอายุการใชงานแล ว สวนใหญ
ไมขัด ขอ งหากใชร ะบบเดิม ที่คุน เคยแล ว และไมน ากลั วมาก แตห ากเปนระบบใหม เช น
นิวเคลียรไมตองการ ผูอยูอาศัยในอําเภอขนอมมีความพรอ มที่จะรับโรงไฟฟาใหม หากการ
บริหารโรงไฟฟามีความจริงใจและไมปดบังประชาชน และควรตองมีการชี้แจงกอน สวนการ
อยูรวมกันใหดีนั้น เห็นวาโรงไฟฟาไดทํามามากและดีแล ว ใหทําอยางนี้ตอ ไป ไมนาจะมี
ปญหาอะไร อยางไรก็ตามปญหาในทอ งที่ที่มีอ ยูนั้นมาจากโรงงานอุ ตสาหกรรมหลายอยาง
แตโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไมไดดูแลเหมือนโรงไฟฟา จึงไมไดมีการตอตานโรงไฟฟา
ความสําคัญของการที่โรงไฟฟาขนอมอยูในพื้นที่รวมกับชุมชนเปนอี กประเด็นหนึ่ง
จึงไดสอบถามความเห็นของประชาชนโดยใชการสนทนากลุมประชาชนในพื้นที่เปาหมายทั้ง
ของอําเภอขนอมและอําเภอดอนสัก
ประชาชนชาวขนอมมองการอยูรวมกันของโรงไฟฟาและชุมชนวาตอนที่โรงไฟฟา
มาตั้งทุกคนชอบ มีความรูสึกที่ดีไมมีการตอตาน ตอนมาใหม ๆ มีการตอ นรับ มีความหวัง มี
ความรูสึกที่ดี คนขนอมไมมีอคติ ใหทําแบบเดิมจะอยูรวมกันไดดี ตองพึ่งพากันโดยใหความ
ชวยเหลือกัน เอื้อกันอยูรวมกันได ดังที่ผูรวมสนทนาเลาวา “โรงไฟฟาสนับสนุนดี ลู กบอก
วา แม หนูเ รียนจบจะไดมี งานทํา บานเรา” ที่สํ าคัญ ตอ งไม สร างป ญ หาให กัน โดยที่ไ ม
รบกวนกัน โรงไฟฟาและชุมชนควรทําตัวตามสบายคืออยูแบบเดิม ผอนหนักเปนเบา ดังคํา
เปรียบเปรยวา “โรงไฟฟาเปรียบเหมือนลูกเขย มาไดลูกสาวเรา ลูกเขยยังกินเหลาก็ยังมีมลพิษ
อยูบาง ทําผิดไปบาง เราก็รักเขา ตองชวยกันดูแลจะไลไปไหนได” นอกจากนั้นเห็นวาตอ งมี
ความรวมมือ กันโดยชวยกันทั้งสองฝาย มีการทํากิจกรรมรวมกัน โรงไฟฟาในฐานะเปน
องคกรตองชวยชุมชนโดยการใหการสนับสนุนดานตาง ๆ แบบที่ทําอยู หากทําอยางนี้ไดก็
สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขได” (ภาพ 1)
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ไมสรางปญหา
รวมมือกัน

ภาพ 1 ความเห็นของประชาชนขนอมตอการที่โรงไฟฟาและชุมชนอยูรวมกันอยางดี
สวนประชาชนของอําเภอดอนสักใหความเห็นเกี่ยวกับการอยูรวมกันของโรงไฟฟา
และชุมชนวา ตองมีการทําการศึกษาโดยทีมงานที่เปนนักวิชาการและเขาใจชุมชน ทําตาม
หลั ก วิชาการ เชนที่ ชาวบา นเสนอวา “ควรทํ าอย างวันนี้ มี อ าจารย มาศึกษา เราไมมี สิท ธิ์
โตตอบกับบริษัท ขอมูลจากนักศึกษาและอาจารยวาตามหลักวิชาการ” และไดเสริมวาตอ งมี
ความรว มมื อ กัน ทั้งฝ ายโรงไฟฟาและประชาชนต อ งประชุ มร วมกั น ดัง ที่เสนอวา “ควร
ประชุมรวมกันทั้งหมด มีโรงไฟฟาทําใหคนมีงานทํา ตองปรึกษากันวาจะปอ งกันผลกระทบ
อยางไร” หรือ “ตองมีประชาคม หมูบานมีสภาองคกรหมูบาน เสนอปญ หาใหผูนํารับรู เขามี
หนาที่โดยตรง โดยที่ทั้งสองฝ ายตอ งไดรับผลประโยชน ไม ใชโรงไฟฟามาเอาอยางเดีย ว
ตองแบงปนกันใช ตองถอยทีถอยอาศัยกัน ประชาชนเห็นวาตอ งอยูรวมกันได” ดานขอ มูล
ขาวสาร โรงไฟฟาตองมีการเปดเผยขอมูลที่แทจริง ชาวบานตองไดรับขอ มูล ชาวบานกล าว
วา “อยากไดขอมูลที่ชัดเจน โรงไฟฟาขอเสียไมชัด ไมเหมือนกับโรงปูน” ไมควรปดบังขอมูล
ควรมีการชี้แจงใหทราบดังที่กลาววา “ไมควรปดบังขอ มูล วาทําอะไร มีผลกระทบอะไร ไม
ทราบขอมูลเลย” หรือ “ไมคอยทราบ อยากใหดูแลชาวบานและเปดเผยขอมูลที่แทจริง” หรือ
“ชาวบานไมเขาใจผลกระทบ ระยะหางแคไหนมีผลกระทบอะไร อยากใหอ ธิบาย โรงไฟฟา
ที่ขนอมจะกระทบเราหรือไมโดยเฉพาะผูหญิงไมคอยรูเรื่อง” (ภาพ 2)
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ภาพ 2 ความเห็นของประชาชนดอนสักตอการที่โรงไฟฟาและชุมชนอยูรวมกันอยางดี
สรุป ใหอยูกันแบบมิตร เกื้อ กูล กัน ประชาชนขอคําชี้แจง ขอความรู มีการจัดทํา
ประชาคมให ทุก ฝายมาปรึ กษาหารือ กัน ควรทํ าอยา งวั นนี้ มีอ าจารยม าศึก ษา เพราะ
ประชาชนไมมีสิทธิ์โตตอบกับบริษัท ขอมูลจากอาจารยวาตามหลักวิชาการ
ดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความเห็นชอบ
อยางเปนเอกฉันท: การสรางดัชนีที่ใชวัดผลกระทบตอ สุขภาพของผูอ ยูอ าศัยในพื้นที่ตั้งของ
โรงไฟฟาขนอม โดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนที่มีโรงงานอุ ตสาหกรรมมาตั้งอยูจะมีมลพิษที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยออกมาทางน้ําและทางอากาศในพื้นที่เปนที่อ ยูอ าศัยของคน
ในชุมชนซึ่งที่เปนที่ตั้งของโรงงานและพื้นที่ใกล เคียง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะคาดเดาวานาจะมี
ผลกระทบตอประชาชนผูอยูอาศัยในชุมชนนั้นๆ ซึ่งเปนที่แนนอนวาผลการกระทบที่เกิดขึ้น
จริงหรือที่อาจเกิดขึ้นจะแตกตางกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรม
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การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ประสงค ที่ จ ะศึ ก ษาผลกระทบดั ง กล า วเพื่ อ ใช ป ระกอบเป น
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ว า ควรจะมี ดั ช นี ชี้ วั ด ตัว ใดบ า งที่ เ กี่ ย วโยงกั บ การดํ า เนิ น งานของ
โรงไฟฟาขนอมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ที่เกิดขึ้นจริงหรือ ที่เปน
ความหวาดระแวงของผูที่อ ยูในชุมชนในที่ตั้งของโรงไฟฟาและในพื้นที่ใกล เคียง ซึ่งดัชนี
เหลานี้ตองสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกล าว ทั้งใน
ดานคุ ณสมบัติชีวสังคม (biosocial characteristics) การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยที่เปนอยู
และการรั บรู / คาดเดาของกลุ ม ประชากรที่ อ าศั ยอยู ในพื้ นที่ เกี่ ย วกั บผลกระทบที่เ กิ ดจาก
โรงไฟฟา โดยการนําเสนอเรื่อ งการตรวจสุขภาพและผลการตรวจ การเจ็บปวยในรอบปที่
ผานมา การเจ็ บป วยด วยโรคตา ง ๆ ของผูต อบ การเจ็ บปว ยด วยโรคตา ง ๆ ของสมาชิ ก
ครอบครัว และสภาพรางกายและอารมณ
ผลการศึกษา พบวา ผูอ ยู อ าศัย ในอํ าเภอขนอมและครอบครัวมี ความเอาใจใสดูแ ล
สุขภาพของตนเองโดยการตรวจสุขภาพมากกวาผูอยูอาศัยในอําเภอดอนสัก และผูอ ยูอ าศัยทั้ง
ในอําเภอขนอมและอําเภอดอนสักสวนใหญ มีผลการตรวจสุขภาพปกติ อั ตราสวนของชาว
ขนอมที่มีภาวะปกติต่ํากวาชาวดอนสักเล็กนอย ทั้งสุขภาพสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว
ในเรื่อ งการเจ็ บป วยของผูตอบและสมาชิกในครอบครัว พบวา การเจ็ บป วยเล็ ก ๆ
นอ ยๆ การเจ็ บ ป วยถึ ง ขั้น ที่ ต อ งไปหาหมอ และการเจ็บ ป ว ยถึ ง ขั้ นเข า รั บการรัก ษาใน
โรงพยาบาล ผูอยูอาศัยในอําเภอขนอมมีอุบัติการณและภาวะสภาพดังกลาวนอยกวาผูอ ยูอ าศัย
ในอําเภอดอนสัก หากมองในเชิงเปรียบเทียบแลวผูอยูอาศัยในพื้นที่ตั้งของโรงงานไฟฟาขน
อมมีสุขภาพดีกวาผูที่อยูอาศัยในอําเภอดอนสักซึ่งอยูนอกพื้นที่
การเจ็บปวยในรอบปที่ผานมา พบวาผูอยูอาศัยในทั้งสองตําบลเจ็บปวยดวยโรคตางๆ
ไดแก โรคทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง ความดัน หัว ใจ และมะเร็ง แต
อัตราการเจ็บปวยของผูอยูอาศัยในทั้งสองอําเภอคอ นขางต่ํา ชาวขนอมมีการเจ็บปวยด วยโรค
ทางเดินหายใจมากกวาชาวดอนสั ก แตมีความเจ็ บปวยดวยโรคความดั น หัวใจและมะเร็ งไม
แตกตางจากชาวดอนสัก ในขณะที่ชาวดอนสักมีอาการเจ็บปวยดวยโรคหลอดลมอั กเสบและ
ผื่นคันตามผิวหนังมากกวาชาวขนอมเล็กนอย
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ตาราง 3 สภาวะเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ของตนเองและของสมาชิกครอบครัวของผูอยูอาศัยใน
อําเภอขนอมและอําเภอดอนสัก
อําเภอ

สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคตางๆของตนเอง

ขนอม
72.1
27.9
96.1
3.9
93.9
6.1
87.1
12.9
97.1
2.9
98.3
1.7

ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย

โรคทางเดินหายใจ
หลอดลมอักเสบ
ผิวหนังเปนผื่นคัน
โรคความดันโลหิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง

สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคตางๆของสมาชิกในครอบครัว
โรคทางเดินหายใจ
หลอดลมอักเสบ
ผิวหนังเปนผื่นคัน
โรคความดันโลหิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง

ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย
ไมปวย
ปวย

ดอนสัก
81.3
18.7
95.3
4.7
92.0
8.0
88.8
11.2
97.5
2.5
99.0
1.0
อําเภอ

ขนอม
75.1
24.9
96.5
2.5
94.1
5.9
88.1
11.9
96.3
3.7
99.0
1.0

ดอนสัก
76.2
22.8
96.0
4.0
89.4
10.6
86.6
13.4
97.9
2.1
98.7
1.3

ทั้งหมด
76.6
23.4
95.7
4.3
93.0
7.0
88.0
12.0
97.3
2.7
98.6
1.4
ทั้งหมด
77.1
23.9
96.8
3.2
91.8
8.2
87.4
12.6
96.1
2.9
98.8
1.2

สวนสุขภาพของสมาชิกครอบครัวของผูตอบทั้งสองอํ าเภอ พบวาสมาชิกครอบครัว
ของผูอยูอาศัยในชุมชนมีอาการเจ็บปวยไมมากนัก โดยการเจ็บปวยที่สูงมากกวาโรคอื่ นๆ คือ
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โรคทางเดินหายใจ และความดัน สวนโรคอื่นๆ มีบางเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบระหวางอํ าเภอ
พบวา สมาชิกครอบครัวของผูอยูอาศัยในอําเภอขนอมมีการเจ็บปวยดวยโรคทางเดินหายใจ
และโรคหัวใจมากกวาสมาชิกครอบครัวของผูอยูอาศัยในอําเภอชาวดอนสัก
ตาราง 4 การมีอาการตางๆ ตามสภาพรางกายและอารมณ เปรียบเทียบระหวางผูอ ยูอ าศัยใน
อําเภอขนอมและอําเภอดอนสัก
อําเภอ

มีอาการตอไปนี้

ทั้งหมด
ขนอม
ดอนสัก
เบื่ออาหาร
20.3
11.3
15.8
หัวใจเตนแรงผิดปกติ
7.5
5.0
6.3
ปวดทอง
24.3
16.9
20.7
ทองเสีย
15.7
10.2
13.0
ทองผูก
20.7
13.3
17.1
มือสั่น
8.9
6.2
7.6
เหงื่อออกมากผิดปกติ
9.0
7.0
8.0
เหนื่อย/จะเปนลม
21.9
19.0
20.5
เวียนศีรษะ/มึนงง
39.0
28.4
33.8
ปวดเมื่อยตามรางกาย
63.8
62.1
63.0
ไมอยากพบปะผูคน
6.8
7.4
5.8
นอนไมหลับ
33.0
18.4
25.8
ไมอยากตื่นตอนเชา
19.8
13.5
16.7
กระตือรือรน/กระฉับกระเฉง*
44.9
56.6
50.7
หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล
7.5
3.5
5.5
กระวนกระวายในโดยไมมีสาเหตุ
8.9
5.2
7.1
โกรธงาย
24.6
21.3
22.9
คิดฟุงซานไมมีสมาธิ
9.4
7.7
8.6
* เปนคําถามในเชิงบวก คํา ถามอื่นๆ ทั้งหมดเปนเชิงลบจึ งกลับค า ฉะนั้น ข อความจึ ง หมายถึง ”
ความไมกระตือรือรน/กระฉับกระเฉง”
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สําหรับสภาพรางกายและอารมณ ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพื่อ ให มี
ความครบถวนสมบูรณของการประเมินผล แมวาโดยทั่วไปสภาพรางกายและอารมณที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลไมวาในที่ใด สวนมากเกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเฉพาะตัวของบุคคลแต
ละคนและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น ผลการศึกษาพบวาผูอ ยูอ าศัยใน
อําเภอขนอมมีอาการตางๆมากกวาผูที่อยูอาศัยในอําเภอดอนสัก ทุกเรื่อ ง ยกเวนเรื่อ งความไม
กระตือรือรน/กระฉับกระเฉง ที่ผูอยูอาศัยในอํ าเภอดอนสักมีมากกวา อยางไรก็ตามในดาน
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุขเปนการยากที่เชื่อ มโยงวาอาการตางๆ เหล านี้วาเปน
ผลกระทบที่เกิด ขึ้นจากการมีโ รงไฟฟาขนอม จึงไมขอเสนออาการตา งๆ เหล า นี้ ใหเป น
ตัวชี้วัดผลกระทบดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการมีโรงไฟฟาไมวาในพื้นที่ใด
ปจจัยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของโรงไฟฟาขนอมที่อาจจะมีผลกระทบตอสุข ภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟาขนอม: ในเรื่อ งผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบานใน
พื้นที่ จากการดํา เนิน การของโรงไฟฟา ขนอมนั้ น ไดพิ จารณาในมุ มมองของทุ กฝ าย ทั้ ง
ผูบริหารของโรงไฟฟา ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่อยูใกล คือ อํ าเภอขนอม
และพื้นที่ที่อยูหางออกไป คืออําเภอดอนสัก เพื่อการเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารของโรงไฟฟาทราบดีวา การดําเนินการของโรงไฟฟา
อาจมีสารที่ปลอยออกมาทั้งทางน้ําและทางอากาศที่อ าจจะกระทบตอ ชุมชนได จึงไดมีการ
วางแนวทางในการดูแล มีการตรวจสอบทั้งน้ําทิ้ง และอากาศที่ปล อ ยออกไปทางปล อ งไฟ
ของโรงไฟฟา มีเจาหนาที่คอยควบคุมดูแลใหไมเกินมาตรฐานที่อาจจะเกิดอั นตรายได พรอ ม
ที่จะรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย และพรอมรับการตรวจสอบ
สําหรับประชาชนทั้งในพื้นที่อําเภอขนอมและอําเภอดอนสัก มีความหวงใย มีความ
กังวล และกลัว โดยที่ประชาชนในพื้นที่อํ าเภอขนอมที่อ ยูใกล ชิดกวามีความกังวลมากกวา
ประชาชนในอํ าเภอดอนสัก ที่เห็นวา ตนเองอยูหาง แต ก็กังวลที่ วาระยะหางเพีย งใดที่จะมี
ผลกระทบถึ งตน ความวิตกของประชาชนโดยเฉพาะในอํ าเภอขนอมนั้ นจะเปน เรื่อ งของ
มลพิษทางอากาศที่กระทบตอน้ําฝนที่ปจจุบันนี้กินไมได ตองซื้อน้ําดื่ม หากอยูใกล โรงไฟฟา
จะมาเอาน้ําที่โรงไฟฟาจัดให ซึ่งเขามองวาการที่น้ําฝนดื่มไมไดเพราะมีผงสีดําปนมากับน้ํา
นอกจากนั้นหวงเรื่องปริมาณสัตวน้ําที่ลดลงและหมดไปจากชายฝง ซึ่งมาจากการดูดน้ําเขา
โรงไฟฟาและการปลอยน้ําทิ้งทางทอหลอเย็นของโรงไฟฟาที่อาจมีผลตอการอยูรอดของสัตว
น้ํา การระเบิ ด ของโรงไฟฟ า เปน ประเด็ น ที่ ช าวบ า นมีค วามห ว งใย โดยเฉพาะเวลาที่ มี
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เหตุการณประเภทนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ และเปนขาว เชน เหตุการณในประเทศญี่ ปุน ทํา
ใหชาวบานเกิดความวิตก และพูดถึงกันมาก (ภาพ 3 และภาพ 4)

ภาพ 3 ความคิดเห็นของประชาชนขนอมเกี่ยวกับขอเสีย/ผลกระทบของการมีโรงไฟฟาในพื้นที่

ภาพ 6.3 ความคิดเห็นของประชาชนดอนสักเกี่ยวกับขอเสีย/ผลกระทบของการมีโรงไฟฟาในพื้นที่
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อยางไรก็ตาม ความรูสึกที่กังวลและหวาดกลัวนั้นพอจะผอนคลายไดดวยความรูสึกที่
ดีตอโรงไฟฟา เพราะประชาชนโดยเฉพาะในอําเภอขนอมจะพูดเปนเสียงเดียวกันวาไดรับการ
ดูแลอยางดีจากโรงไฟฟาในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
และประชาชนมีความสัมพันธที่ดีกับโรงไฟฟา ทําใหอยูรวมกันได อะลุมอลวยกัน ชวยเหลือ
กันมาอยางตอเนื่อง สวนประชาชนในอําเภอดอนสักก็ยอมรับสภาพที่วาตนอยูหางไกลจาก
โรงไฟฟาผลกระทบในปจจุบันอาจยังมาไมถึง ความชวยเหลือก็พอจะมีบางเล็กนอย ไมไดติด
ใจอะไร แตหวงในอนาคต วาจะมีผลกระทบบางหรือ ไม ที่สําคัญ ประชาชนรูสึกวาตนขาด
ขอมูล ทําใหไมมีความเขาใจในเรื่องเหลานี้ อยากใหมีการชี้แจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
สว นผู นํ า ชุ ม ชน มองว า ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนแต ล ะแห ง มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมหลาย
ประเภท ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคงจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเหลานั้นดวย และอยากให
มีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบผลกระทบทางดานสุขภาพของเด็กที่อ าศัยอยูในชุมชนที่มีโรงงาน
ตางประเภทกันเพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจนเชิงประจักษเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟาขนอม
และโรงงานอื่นที่มีตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
ความวิตกกังวลที่มีตอโรงไฟฟา คือ เรื่องอากาศเปนพิษ น้ําฝนดื่มไมได สารที่ปล อ ย
ออกมาจากโรงไฟฟาทั้งทางน้ําและทางอากาศ รวมทั้งความกลัว ตอ การระเบิดของโรงไฟฟา
แบบที่เกิดในประเทศญี่ ปุน แตพอจะเบาใจบางเพราะทราบวาโรงไฟฟาขนอมมีระบบการ
ปองกันดูแลที่ดี รวมทั้งไดมีการดูแลและใหความชวยเหลื อ ชาวบานหลายเรื่อ งและตอ เนื่อ ง
ทําใหชาวบานยอมรับได และมองขามปญหาไป ไมมีกระแสตอตาน แตเห็นวาโรงไฟฟาควร
จัดระบบที่ดีรวมทั้งมีการชี้แจงใหขอมูลขาวสารใหทั่วถึง จะทําใหมีความเขาใจกันมากขึ้น
ขอเสนอแนะจากขอคนพบของการประเมิน
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการประเมินขอนําเสนอตามวัตถุ ประสงคของการประเมิน
ซึ่งมีอยู 3 ขอ ดังนี้
(1) การสํารวจสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปาหมายเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ตลอดจนคุณภาพชีวิต และทัศนคติของประชาชนตอ โรงไฟฟา
ขนอม
คุณสมบัติดานเศรษฐกิจ ประชากร และสุขภาพของประชากรของอํ าเภอขนอมและ
อํ า เภอดอนสั ก ซึ่ ง ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของประชากรของทั้ ง สองอํ า เภอในเชิ ง
เปรียบเทียบ พบวาสภาพชีวิตความเปนอยูโดยทั่ว ๆ ไปของประชากรทั้งสองอํ าเภอไมไดมี
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ปญหาอะไร เพราะประชากรของทั้งสองอําเภอมีอาชีพ มีรายไดที่ดี สามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได มีรายไดเพียงพอกับรายจาย ฐานะทางเศรษฐกิจคอ นขางดี มีความพึงพอใจใน
ชุมชนของตนมีเพียงสวนนอยที่คิดจะยายไปอยูที่อื่น
สภาพชุมชนทั้งดานกายภาพและดานสังคมของอํ าเภอขนอมมีปญ หามากกวาอํ าเภอ
ดอนสัก แตปญหาอยูในระดับนอยและปานกลาง คุณภาพชีวิตอยูในระดับดี โดยที่อําเภอดอน
สักดีกวาเล็กนอย มีการพักผอนหยอนใจพอสมควร มีความพึงพอใจในเพื่อ นบาน การงาน
และครอบครั วสูง มาก ส วนความพึ งพอใจตอ การเขา รว มกิจ กรรมและสุข ภาพมี สูง และ
ใกลเคียงกันทั้งสองอําเภอ ชาวขนอมมีทัศนคติที่กวางไกลกวาชาวดอนสักในการไดอ อกไป
สัม ผัส กั บพื้ นที่ ภ ายนอกมากกว า การใชสิ่ ง เสพติด (เหล า บุ ห รี่) นอ ยกว าชาวดอนสั ก มี
ความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวาชาวดอนสัก
สําหรับประเด็นที่เปนปญหาของประชาชน โดยเฉพาะจะเนนที่ปญ หาของประชาชน
ในอําเภอขนอมซึ่งอยูในพื้นที่ของโรงไฟฟาขนอม ซึ่งจะนําไปสูขอเสนอแนะนั้น ไดแก เรื่อง
น้ําดื่มและน้ําใช สภาพแวดลอมของชุมชน สาธารณูปโภคและการบริการในชุมชน การ
รับรูและทัศนคติตอโรงไฟฟา ซึ่งพบวา ขอ คนพบในเรื่อ งน้ําดื่มซึ่งตอ งใชน้ําขวดเปนหลั ก
เพราะประชาชนเห็นวาน้ําฝนไมสะอาดเพียงพอ มีสาเหตุมาจากฝุนละอองและสารพิษใน
อากาศ ทําใหตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการซื้อน้ําขวดมาดื่มเปนเวลานานแล ว และชาวบาน
มองวาสวนหนึ่งอาจจะมีผลมาจากการที่โรงไฟฟาปล อ ยควั นออกมาในอากาศทําใหสรา ง
มลพิษทางอากาศ แมวาจะไมกลาวหาวาเปนผลมาจากโรงไฟฟาเสียทีเดียว แตมองวานาจะมี
สวนในเรื่องน้ําดื่ม ชาวบานที่อยูใกลโรงไฟฟาไดใชบริการน้ําดื่มของโรงไฟฟา ซึ่งชาวบาน
ประทับใจมากเพราะเห็นวาเปนน้ําที่สะอาดและทําใหประหยัดคาใชจายไดมาก แตชาวบาน
เห็นวาโรงไฟฟามีหัวจายน้ํานอยเกินไป ทําใหไมสะดวกเพราะตองคอยคิวกันนาน บางทีตอ ง
มาแตตั้งแตตี 5 เพื่อรับน้ํา จากการสังเกตการณของคณะผูประเมินไดเห็นวาชาวบานมากัน
ตั้งแตยังไมสวาง และมีการคอยคิวกันจริง เพราะชาวบานที่มารับน้ําแตล ะคนนําขวดขนาด
ใหญ มาคนละหลายขวด จึ งตอ งใชเวลานานพอสมควรจึ งจะเสร็จ ภารกิจ นอกจากนั้ น
ประชาชนที่อยูในชุมชนที่หางจากโรงไฟฟามีความตองการจะไดน้ําดื่มของโรงไฟฟาดวย แต
ไมสะดวกเพราะไมมีรถ และเห็นวาไมคุมที่จะตองเดินทางมา ตอ งเสียคาน้ํามัน มีการรอ งขอ
วานาจะมีการเพิ่มจุดบริการน้ําดื่มของโรงไฟฟาในทุกหมูบานจะดีมาก ที่สําคัญ คือ การเพิ่มจุด
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บริการดังกล าวยังชวยผอ นคลายความวิตกกั งวลในเรื่อ งน้ํ าดื่มที่มีมลพิษเจือ ปนและสรา ง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
ขอเสนอแนะ: ปญหาน้ําดื่มนี้ไมยากที่โรงไฟฟาจะแกไข เพราะโรงไฟฟามีระบบการ
ใหบริการน้ําดื่มอยูแล ว เพียงแตเพิ่มหัวจายน้ําใหมากขึ้น และจุดที่ใหบริการน้ําดื่มนาจะมี
กระจายใหทั่วถึงมากกวาที่เปนอยู และโรงไฟฟานาจะนําความเห็นเรื่อ งการเพิ่มจุดบริการน้ํา
ดื่มใหมากขึ้นมาพิจารณาวาจะทําไดหรือไม
ประเด็นตอมาเรื่อง สภาพแวดลอมของชุมชน ประกอบดวย มลพิษทางอากาศ กลิ่ น
เหม็น เสียงดัง ฝุนละออง น้ําเสีย ปริมาณปลาลดลง และดินไมดีปลูกพืชไมงามนั้น เนื่อ งจาก
ในอําเภอขนอมมีโรงงานอุ ตสาหกรรมหลายประเภททั้งขนาดใหญ และขนาดเล็ กทําใหเกิด
ปญ หาดัง กล า วข า งตน ซึ่ ง ชาวบ า นรู สึ ก วา เพราะโรงงานอุ ต สาหกรรมทั้ง หลายรวมทั้ ง
โรงไฟฟาดว ยที่สร างปญ หาให เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อ ง อากาศเปนพิ ษ ชาวบานมองว า
อาจจะมาจากการปลอยควันของโรงไฟฟา น้ําเสียอาจมาจากการปล อ ยน้ําเสียของโรงไฟฟา
ลงสูทะเลและแมน้ําลํ าคลอง รวมทั้งสาเหตุที่ทําใหปริมาณปลาลดลงก็เปนผลมาจากน้ําที่
ปล อ ยออกมาจากโรงไฟฟา มีความรอ นอี ก เชน กัน ปญ หาเหล านี้ แมว าจะยังพิ สูจน ไมไ ด
เพราะโรงไฟฟ าก็ใ หขอ มูล ว าไดมีม าตรการควบคุม ใหอ ยูใ นเกณฑม าตรฐานทุก ประการ
ประกอบกับสวนหนึ่งเปนเรื่องของความเขาใจผิด ชาวบานเองไมมีขอ มูล ที่แทจริงและไมมี
การชี้แจงจากหนวยงานใด ๆ ทั้งสิ้น แมแตระดับผูนําชุมชนบางสวนก็ยังขาดความเขาใจ
ขอเสนอแนะ: การอยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุขทั้งสองฝาย และประชาชนก็
อยากรูขอ มูล เหล านี้ โรงไฟฟาควรดําเนินการแกไขปญ หานี้ โดยการชี้แจงใหชุมชนไดรับ
ทราบ เชน การติดปาย ณ จุดตรวจอากาศ และแสดงผลการตรวจ รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงการอยูใน
เกณฑอันตรายจะตองอยูในระดับใด เปนตน
อีกประเด็นหนึ่ง คือ ปญหาสาธารณูปโภคและการบริการในชุมชน ประกอบดว ย การ
บริการของโรงพยาบาล การเดินทางภายในชุมชน อําเภอ และจังหวัด ถนนในชุมชน การใช
น้ํ า ประปา การใช ไ ฟฟ า และการใช โ ทรศั พ ท ซึ่ ง มี ป ญ หาเกื อ บร อ ยละ 90 ทุ ก ป ญ หา
โดยเฉพาะเรื่องการบริการของโรงพยาบาลที่ชาวบานไมพอใจมากที่มีบริการไมดีพอ ทําให
ชาวบานมาไมอยากไปใชบริการ เลื อ กที่จะไปใชบริการที่โรงพยาบาลสิชล ของอํ าเภอสิชล
มากกวาเรื่องการบริการของโรงพยาบาลแมวาจะไมไดเกี่ยวของกับโรงไฟฟาโดยตรง แตเปน
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โอกาสที่โรงไฟฟาจะไดซื้อใจชาวบาน เพราะสวนหนึ่งของความเจ็บปวยของชาวบานนั้นมี
การมองวาเพราะมีโรงไฟฟาอยูในพื้นที่ดวยสวนหนึ่ง
ข อเสนอแนะ : โรงไฟฟ าอาจจะใหค วามอนุ เคราะห ในเรื่อ งนี้ เชน มีส วนรว ม
สนับสนุนบริการแพทยไปตรวจในชุมชนมากขึ้น ซึ่งชาวบานรายงานวาโรงไฟฟามีการทําอยู
แลวแตยังไมทั่วถึง เพราะมักจะไปตั้งจุดตรวจอยูที่ตลาดซึ่งไมสะดวก ประกอบกับชาวบาน
อางวา กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟามีวัตถุ ประสงคเพื่อ ดูแลคุณภาพชีวิตของ
ชาวบ าน น าจะเปนเรื่อ งดี ถ าจะใหค วามอนุเคราะห เพื่อ แสดงใหเห็ นวา โรงไฟฟามี ความ
หว งใยในสุ ขภาพและคุ ณภาพชีวิ ต ของชาวบา นอยา งแทจ ริ ง และการใหก ารสนั บ สนุ น
สถานพยาบาลในพื้นที่(โรงพยาบาล และสถานีอนามัย)เพื่อจะไดดูแลประชาชนใหดีขึ้น
สวนปญหาไฟฟา ซึ่งจากการสอบถามทําใหทราบวาชาวบานไมเขาใจการทํางานของ
โรงไฟฟา เพราะวิจารณวาไฟฟาดับและไฟตกบอยทั้ง ๆ ที่อยูใกลโรงไฟฟา ไฟฟาดับกวาจะ
แกนานมาก ทั้ง ๆ ที่เห็นโรงไฟฟาอยูใกลแคนี้ หรือ คาไฟฟาแพง คนขนอมควรไดใชไฟฟา
ราคาถูกเพราะมีโรงไฟฟาอยูในพื้นที่ เปนตน ความไมรูและความเขาใจผิดตาง ๆ เหลานี้ หาก
ปลอยไวนานอาจสรางปญหามากขึ้น ประชาชนควรไดรับการชี้แจงใหเขาใจถูกตอง จะไดไม
เกิดปญหาตอไป
ขอเสนอแนะ : โรงไฟฟาตองดําเนินการชี้แจงใหชัดเจน และใชวิธีการเขาพื้นที่นาจะ
ได ผลมากที่ สุด รวมทั้ ง จากการที่ป ระชาชนประทับ ใจอยูแ ล วที่ บ างชุม ชนมี ตั วแทนจาก
โรงไฟฟาอยูดวยเวลามีขอของใจอะไรก็สอบถามได โรงไฟฟาตอ งสั่งการใหเจาหนาที่ของ
โรงไฟฟาที่อยูในชุมชนอยูแลวเนนการอธิบาย/ใหขอมูลแกชาวบานในเรื่องนี้ สวนในชุมชนที่
ไมมีตัวแทนของโรงไฟฟาอยู ตองมีการลงพื้นที่ชี้แจงใหชาวบานไดรับทราบขอ มูล ดวย และ
การพูดคุยกันแบบกลุมเล็ก ๆ จะไดผลดีกวา แลวคอยขยายผลใหกวางออกไปทีหลัง
ประเด็นสุดทาย คือ การรับรูและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับโรงไฟฟานั้น แมวา
ประชาชนสวนใหญจะเห็นวาการมีโรงไฟฟาในชุมชนเปนเรื่อ งดี แตมีประชาชนสวนนอ ยที่
เห็ น วา ไมดี แมจ ะเป น สว นน อ ยแตก็ ค วรให ความสํ า คัญ กั บ ความคิ ด เห็ น ของเขา เพราะ
ประชาชนมองวาที่ไมดีเพราะโรงไฟฟากอใหเกิดปญหามลพิษ ทําลายสิ่งแวดล อ ม ทําใหเกิด
ความเจ็บปวย ความกลัวอันตรายจากการระเบิด การไมไดมีสวนรวม การขาดความรู เกี่ยวกับ
โรงไฟฟา และการไมไดรับทราบขอ มูล ขาวสาร ซึ่งสวนหนึ่งคงมาจากการที่โรงไฟฟาขาด
การประชาสั มพั น ธห รื อ ความร ว มมื อ กับ หนว ยงานที่เ กี่ ย วข อ งกั บ สุข ภาพชุ มชนไม ม าก
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เทาที่ควร ไมไดใหขาวสารและการชี้แจงแกชาวบานเพียงพอ อยางไรก็ตามมีชาวบานบางสว น
ที่ไดแสดงความรูสึกที่ดีถามีสมาชิกของชุมชนเปนตัวแทนของโรงไฟฟาอยูดวย ทําใหอุนใจมี
ขอสงสัยสามารถซักถามหรือขอความชวยเหลือได
ขอเสนอแนะ : โรงไฟฟานาจะไดดําเนินการแกไข ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจที่ดีตอกัน
เปนเรื่องดีที่ประชาชนชาวขนอมสวนใหญรูวาโรงไฟฟาใหความชวยเหลื อ แกชุมชน แตจาก
การดูรายการความชวยเหลื อ ที่โรงไฟฟาใหกับชุมชนซึ่งมีหลากหลายมาก แตประชาชนจะ
ทราบอยูเพียงไมกี่อ ยาง ทําใหเห็นวาเปนการอ อ นการประชาสัมพันธ การทําประโยชนให
สังคมเปนเรื่องดี และตองเปดเผยใหคนรู ผูไดรับประโยชนคือชาวบานควรไดรับทราบ
(2) ดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟาขนอม
การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนที่ เ ป น อยู และการรั บ รู / คาดเดาของกลุ ม
ประชากรที่อาศัยอยูในทั่วบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดจากโรงไฟฟา
ผลการศึกษาพบวาชาวขนอมมีความหวงใยสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากกวาชาวดอน
สักโดยใหความสําคัญกับการตรวจสุขภาพ และพบผลการตรวจวามีสุขภาพปกติต่ํากวาชาว
ดอนสักเล็กนอย แตยังไมอาจชี้ชัดไดวาเพราะเหตุใด เพราะในเรื่อ งความเจ็บปวยทั้งเจ็บปวย
เล็กนอย เจ็บปวยตองไปหาหมอ และเจ็บปวยตองเขาโรงพยาบาล ชาวขนอมมีนอยกวาในทุก
อาการเจ็บปวย และประชาชนของทั้งสองอําเภอมีการประเมินสุขภาพของตนเองสูง และชาว
ขนอมประเมิ นสุข ภาพของตนเองสูงกวาชาวดอนสั ก และโรคที่เ จ็บป วยก็ มีอ ยู ในระดั บ
คอนขางต่ํา โรคที่ชาวขนอมเปนไดแก โรคทางเดินหายใจ โรคความดัน หิต และมีโรคอื่ น ๆ
บางเล็ กนอ ย ไดแก หลอดลมอั กเสบ เปนผื่นคัน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง แตชาวบานไม
ทราบสาเหตุที่แทจริง ไดมีการเสนอวานาจะทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางชุมชนสองแหง
(โดยเฉพาะเด็กนักเรียน) ซึ่งอยูใกลโรงไฟฟา และอยูใกล โรงโมหินหรือ โรงปูน และตอ งทํา
การสํารวจตอเนื่องหลาย ๆ ป เพื่อ ใหสามารถเห็นผลได ถ าสามารถพิสูจนไดจะทําใหหาย
ของใจ หากไดผลวาเปนเพราะโรงไฟฟา จะไดหามาตรการปอ งกันและดูแลกันตอ ไป หาก
ไมใชก็จะไดมีความชัดเจน ไมของใจตอไป
ขอเสนอแนะ : เนื่องจากอาการเจ็บปวยตางๆ ชาวบานเองไมอาจชี้ชัดวามาจากสาเหตุ
อะไรแนนอน เพราะยังไมไดมีการพิสูจน หากโรงไฟฟาเห็นความสําคัญ ในเรื่อ งนี้มากพอ
ตองทําการศึกษาเปรียบเทียบเปนกรณีศึกษาระหวางผูที่อยูในพื้นที่ชุมชนติดกับโรงไฟฟาและ
ผูที่อ ยูใ นพื้ นที่ ชุม ชนติ ดกั บโรงงานอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ หรื อ ไมเ ชน นั้นอาจทํา การศึ กษา
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เปรียบเทียบระหวางผูที่อ ยูในรัศมีระยะทางที่หางจากโรงไฟฟาตาง ๆ กัน เชน ในรัศมีครึ่ง
กิโลเมตร หนึ่งกิ โลเมตร สองกิ โลเมตร เพื่อ พิสูจ นว ามีสุ ขภาพต างกันอยา งมีนั ยสํ าคั ญ
หรือไม ซึ่งตองเปนการศึกษาระยะยาวเพื่อ ทราบผลกระทบอยางแทจริง เพราะหากตอ งการ
พิสูจนความเปนจริงในเรื่องนี้ ตองมีการวางแผนเพื่อ เรื่อ งนี้โดยเฉพาะ ซึ่งถ าทําได จะทําให
ประชาชนหายของใจ และเปนผลดีตอโรงไฟฟาที่ไดพิสูจนตัวเอง
(3) ปจจัยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของโรงไฟฟาขนอมที่อ าจจะมีผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟาขนอม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาขนอมในมุมมองของบุคคล
หลายกลุม คือ ผูบริหารโรงไฟฟาขนอม ประชาชนในพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟา และผูนําชุมชน
จากขอมูลที่ไดจากผูบริหารโรงไฟฟาขนอม ซึ่งมีรายละเอี ยดเกี่ยวกับการดูแลระบบ
ความปลอดภัยของโรงไฟฟาในหลายประเด็น แตขอมูลเหลานี้ไมไดออกไปสูชุมชน ทําใหมี
ความไมรูอยูมาก และนําไปสูการเขาใจผิด ๆ เชน การที่มีการตรวจสภาพอากาศที่จุดตาง ๆ ถึ ง
5 จุด แตไมมีการใหขอมูลขาวสาร หรือการใชวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาในปจจุบันเปลี่ ยนมา
ใชแกส ธรรมชาติแล ว แตยังมีผูเขาใจวาโรงไฟฟายังใชน้ํามันเตาอยู ซึ่งทําใหนําไปสูความ
หวาดกลัวถึงผลกระทบที่รุนแรงที่จะเกิดแกชุมชน
ความวิ ต กกั ง วลของประชาชนและผู นํ า ชุ ม ชนในหลาย ๆ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผูตอบและสมาชิกของครอบครัว โดยเฉพาะผลกระทบดาน
สุขภาพ ควรไดรับการพิสูจน เชน การที่เขากัง วลแตไมแนใจวา การอยูใกล โรงไฟฟาจะทํา
ให เ ขาเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคต า ง ๆ จริ ง หรื อ ไม เนื่ อ งจากในชุ ม ชนมี โ รงงานอุ ต สาหกรรม
หลากหลายรูปแบบ
ขอเสนอแนะ : ตองมีการใหขอมูลขาวสารแกผูที่เกี่ยวของ เชนมาตรการปอ งกันการ
ระเบิ ด ของโรงไฟฟ าที่ มี ระบบที่ ดี การตระหนั กถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ดแก ประชาชน แต
ประชาชนไมไดรับทราบ ทําใหไมเขาใจ โรงไฟฟาตองเปดเผยขอ มูล โดยการเริ่มจากการแจง
ใหผูนําชุมชนไดทราบกอนแลวคอยขยายผลไปสูประชาชนทั่วไป
อีกเรื่องหนึ่งที่จะชวยในเรื่องนี้ไดคือ การติดตั้งปายไฟที่เรียกวา ไฟวิทัศนไวที่จุดใดก็
ได ใ นเมือ ง เชน ที่ สี่ แ ยกไฟจราจรเพื่ อ การแจง ข อ มู ล ขา วสารทั่ ว ไปที่ เป น ประโยชน ต อ
ประชาชน รวมทั้งขอมูลที่ตองการใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับโรงไฟฟา เชน มีการตรวจวัด
อากาศที่ จุ ด ใดบ า ง เมื่อ ไร ได ผ ลอย า งไร หรื อ วั น ที่ เ ท า ไรเดื อ นอะไรจะมี ก ารเป ด หวู ด
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โรงไฟฟา เปนตน โดยนําเสนอเปนลักษณะขอ มูล ขาวสารที่เปนตัววิ่ง จะทําใหประชาชนมี
ความเขาใจโรงไฟฟามากขึ้น และขจัดความเขาใจผิดเดิม ๆ ไปได
โรงไฟฟาขนอมมีขอมูลเกี่ยวกับมลพิษ ดานตางๆ ในเชิงวิทยาศาสตร ที่ไดมีการเก็บ
บันทึกเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง แตไมเพียงพอที่จะทําใหประชาชนหรือ ผูนําชุมชนเชื่อ อยาง
สนิทใจได มากขึ้นวา โรงไฟฟ าไมไ ดกอ ใหเ กิดมลพิษ คณะผูประเมิ นสนใจประเด็ นดา น
สังคมศาสตรวาคนในชุมชนคิดอยางไรกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโรงไฟฟา
ความรูทางดานวิทยาศาสตรที่ไดควบคุมตามเกณฑมาตรฐานสากล ในสวนที่ทีมงาน
ประเมินทําการศึกษาเปนเรื่องของการรับรู (perception) ของประชาชน ซึ่งไมสามารถทําการ
แกไขทางวิทยาศาสตรได ตองใชแนวทางการแกไขทางสังคมศาสตร โดยเริ่มจากการศึกษาวา
ประชาชนคิดอยางไร โรงไฟฟาควรดําเนินการแกไขอยางไร การแกไขหรือ เปลี่ ยนการรับรู
ของประชาชนในชุมชนใหถูกตอง การเขาถึงทําไดหลายวิธีการ เชน ผานผูนําชุมชน และไฟวิ
ทัศ น ( ที่ อ าจจะติด ตั้ ง ใหม ) การทํ า ประชาพิ จารณ อ ยา งโปรง ใส การเปลี่ ย นการรั บ รู ข อง
ประชาชน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหารโรงไฟฟาตอ งเฝาระวังและปรับการ
บริหารใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
โรงไฟฟาตองพยายามรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชนที่เขาคาดหวังใหโรงไฟฟา
ทํา ถาไมคิดจะทําอะไร ปลอยไปตามสบาย ประชาชนก็ จะคิดวาโรงไฟฟาเพิกเฉย เชน ที่มี
การเสนอจากผูนําชุมชนและผูอ ยูอ าศัย ใหทําการเปรียบเทียบ 2 ชุมชน ชุมชนหนึ่งอยูใกล
โรงไฟฟาขนอมกับอีกชุมชนหนึ่งที่อ ยูใกล โรงงานอื่ น เพื่อ ปอ งกันความขัดแยงกับโรงงาน
อื่นๆ โรงไฟฟาอาจทําการเปรียบเทียบผูอยูอาศัยในชุมชนที่อ ยูหางจากโรงไฟฟาในระยะทาง
ที่แตกตางกัน เพื่อ การพิสูจ นความจริง เปนการศึกษาระยะยาวเก็บขอ มูล เปน ระยะๆ อยา ง
ตอ เนื่อ ง เพื่อ ใหมีชุดข อ มูล เพียงพอที่จะไดเ ปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น ดานสุขภาพวาเกิดจาก
ผลกระทบของโรงไฟฟาขนอมหรือไม และเพื่อใหเปนขอมูลเชิงประจักษใหกลุ มประชาชนผู
เสนอมีความพึงพอใจวาไดเสนอแนะสิ่งดี ๆ ที่คนในชุมชนตอ งการใหเกิดขึ้นในสังคม และ
เพื่อตอบขอของใจที่ประชาชนสวนใหญตองการหาคําตอบ และผูบริหารโรงไฟฟาเองก็บอก
วาอยากใหมีการพิสูจนเชนกัน
ดานตัวชี้วัด ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมของ
ชุมชน ไมไดเปนสิ่งที่ตายตัวคงที่ตลอดไป อาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดเสมอตลอดเวลา อาจ
เพิ่มขึ้นหรื อ ลดลงก็ ได ขึ้นอยูกับสภาพแวดล อ มและตามกาลเวลา ถ าหากวาได มีการเก็ บ
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2555

124

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและเปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series) จะทําใหไดภาพที่ชัดเจน
ได และตองทําการวิเคราะหแนวโนมตาม (trend analysis) การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเปน
แนวโนมที่แทจริงหรือไม หรือเปนเพียงเหตุการณผันผวนที่เกิดขึ้นชวงใดชวงหนึ่ง
หากดําเนินการเชนนี้แลว จะทําใหโรงไฟฟาขนอมมีขอ มูล ระยะยาวที่จะใชพิสูจนวา
โรงไฟฟา ขนอมสร างผลกระทบต อ ชุ มชนจริงหรือ ไม ตอ งอาศั ยข อ มู ล ระยะยาวเท านั้ น
ขอมูลที่สูงต่ําเปนเรื่อ งปกติ ตอ งทําการวิเคราะหแนวโนมจากขอ มูล ระยะยาว(longitudinal
studies) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเปนระยะ ๆ อยางนอย 4 – 5 จุดเวลา และเก็บขอ มูล ใหมี
จํานวนเพียงพอแกการวิเคราะห
จากการที่ประชาชนไดสะทอ นความรูสึ กเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ใ น
พื้นที่รอบโรงไฟฟาโดยที่ประชาชนมีความรูสึกที่ดีมาก ๆ ตอ การที่รัฐบาลไดตั้งกองทุน ฯ
ขึ้น มา เพื่อ ให ก ารดูแ ลประชาชนที่ อ ยู ในชุม ชนรอบ ๆ โรงไฟฟ าใหมี ความเปน อยู ที่ดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพแวดล อ มที่ดี แตประชาชนยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อ งการ
บริหารกองทุน สวนใหญ คิดวาโรงไฟฟาเปนผูดําเนินการ ทําใหมองวาโรงไฟฟาเปนคน
คัดเลือกกรรมการเขามาบริหารกองทุน และเห็นวาการดําเนินงานของกรรมการกองทุนชุดเกา
มีความไมโปรงใส มีการหาประโยชนเขาตนเอง แบงปนผลประโยชนกันในหมูกรรมการ แต
เนื่องจากประเด็นนี้อยูนอกขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ จึงไมไดเจาะลึกในประเด็น นี้ แตมี
เสียงสะทอนจากประชาชนออกมาใหไดรับทราบ เปนเรื่องดีที่โรงไฟฟาจะไดรับทราบขอมูล
อยางไรก็ตาม การคัดเลือกกรรมการรอบหลังนี้ชาวบานคอ นขางพอใจ เพราะเห็นวา
ไดเปนผูคัดเลือกตัวแทนของประชาชนเขาไปทํางานในกองทุนฯ มองวาการดําเนินงานของ
กองทุนฯตอไปนาจะดีขึ้น และเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนกรรมการชุดกอน ชาวบาน
เสนอใหกรรมการทุก ทานมีก ารแสดงทรัพย สินกอ นเขาไปปฏิบัติห นาที่และหลั งจากการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และเพื่อความสบายใจของประชาชนควรมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งชาวบานมองเห็นเงินกองทุนที่ไดรับแตละปเปนเงิ นจํานวน
มากพอ หากมีการใชอยางดีจะมีประโยชนตอชุมชนมากขึ้น
ขอเสนอแนะ : โรงไฟฟาตองมีการเก็บรวบรวมขอ มูล ที่เกี่ยวขอ งเปนระยะ ๆ ตามที่
โรงไฟฟาเห็นสมควรและขึ้นกับการใสใจของผูบริหารโรงไฟฟาวาเห็นความสําคัญ มากนอ ย
เพียงใด เชน หากเห็ นความสําคั ญ มากก็ตอ งจัดเก็บขอ มูล ทุกป หากเห็นความสําคัญ นอ ย
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หน อ ยก็จั ดเก็บ ขอ มู ล ทุ ก 2 ป เพื่ อ เปน ฐานข อ มู ล ในการพิ จารณาประกอบการกํ าหนด
นโยบายในการดําเนินการกับชุมชนรอบโรงไฟฟา
โรงไฟฟ าอาจรั บไวพิ จ ารณาในเรื่ อ งของกองทุน เพราะกองทุน เป น สิ่ง ที่ดี มากที่
โรงไฟฟาทําใหกับชุมชน แตถามีขอสงสัย มีปญหาตางๆ เกิดขึ้น ทําใหความดีที่ทําลดลงอยาง
นาเสียดาย และตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางทั่วถึ ง เพราะประชาชนสวนใหญ ไม
ทราบขอมูล จึงนําไปสูขาวลือที่วิพากษวิจารณไปตางๆ นานา โรงไฟฟาอาจใหขอ เสนอแนะ
ต อ ผู ดู แ ลกองทุ น ฯเรื่ อ งการแสดงทรั พ ย สิ น ก อ นและหลั ง การเป น กรรมการ และมี
คณะกรรมการตรวจสอบ(ที่เปนอิสระ)การใชเงินกองทุนฯ
สิ่งที่โรงไฟฟาทําอยูแลวในเรื่องการดูแลสภาพแวดลอ มในชุมชน ทั้งสภาพแวดล อ ม
ทางบกและทางทะเลเปนสิ่งที่ดี ตองทําตอไป และตองเนนเรื่อ งการดูแลสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ใหม ากขึ้น โดยสงเสริม การตรวจสุขภาพประจําป สนั บสนุ น
อุปกรณการรักษาพยาบาลใหแกโรงพยาบาลอําเภอและตําบล เพื่อใหมีความพรอมในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใหมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งโรงไฟฟาก็ไดดําเนินการ
ไปบางแลว แตอาจจะยังไมเพียงพอ
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