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วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาอิท ธิพลของผูนํา ชุมชน ความตระหนักรูการ
พัฒนาชุ มชน และความเสี ่ย งจากโรงไฟฟา ที ่ม ีผ ลตอ การยอมรับ โรงไฟฟ า โดยใช
แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ และ วิธีการเชิงคุณภาพ คือ 1) แนวทางเชิงปริมาณ ผูวิจัย
ทํ า การเก็บ ขอ มูล จากค นในชุ ม ชนที ่ อ าศั ย รอบ โรงไฟฟ า ขน อม และทํ า การ
วิเ คราะหแ บบจํา ลองสมการโครงสรา ง (structure equation modeling, SEM)เพื่ อหา
อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตอการยอมรับโรงไฟฟา และ 2)วิธีการเชิงคุณภาพโดยผูวิจัย ใช
วิธีการสัมภาษณเจาะลึกผูนํา ชุม ชนและใชวิธีส นทนากลุม (focus group) เพื่อ เสริม
ขอมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษา พบวาการยอมรับโรงไฟฟาเกิดขึ้นเมื่อคนในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟา
ให ป ระโยชน แ ก ชุม ชนมากกวา ความเสี่ ยงที่ ไ ดรั บ จากโรงไฟฟ าโดยคนในชุม ชนมี
ความเห็นดังกลาวก็ตอเมื่อ โรงไฟฟามีความรับผิดชอบตอสังคม กองทุนพัฒนาไฟฟาได
ใหประโยชนกับคนในชุมชน และ ผูนําชุมชนไดชี้นําเปนประโยชนตอโรงไฟฟา
คําสําคัญ : บุพปจจัย การยอมรับของชุมชน แบบจําลองสมการโครงสราง การสนทนากลุม
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Abstract
The objectives of this research were to study general prospects of corporate social
responsibility, allocation of benefits, community leaders’ influence, community development
consciousness, and power plant risk effecting community acceptance.The research was
studied in both quantitative approach and qualitative method. For the quantitative research
approach, data were collected from 405 people who stay in the vicinity of Khanom power
plant by using questionnaires, including Structural Equation Modeling (SEM) analysis to find
variables influencing community acceptance. For the qualitative research method, the in-depth
interview and focus group meeting were applied to supplement information derived from
quantitative research.
The study revealed that community acceptance depending on power plant risks and
community development consciousness. Whenever the community perceives benefits from
power plant, community acceptance will be increased. On the other hand, whenever the
community perceive risky of power plant, community acceptance will be decreased.
Accordingly, the community will perceive benefits from power plant whenever the
power plant has the responsibility to society, and the Power Development Fund(PDF)
allocates fair benefits to community. These influence positive attitudes of community
leaders toward the power plant.
For risky perspective of community, most of power plant risks come from information
communicating within community and information imparted by community leaders. The
study also revealed that both benefits from the power plant and the PDF do not ease the
community’s anxiety over the risky perspective of community; however, the community’s
leaders can help reduce some such anxiety by conveying positive information and news of
the power plant to the community.
Therefore, the ower plant can build community
acceptance by reducing the community’s anxiety of power plant risks with promoting right
knowledge regarding electricity generation and impacts from electricity generating, as well as
showing benefits of power plant by supporting the community’s activities, making relationship,
and promoting projects to improve the community’s quality life. In addition, the power plant
should give equilibrium supports to community leaders’ activities (in order that the community
leaders influence the community to realize the advantage of power plant). And then the PDF
provides fair allocation of benefits to the community so it will increase community acceptance.

Keywords: antecedents, community acceptance, SEM, focus group
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ความสําคัญของปญหา
ไฟฟาเปนพลังงานที่มี ความสําคัญ ตอ ชีวิตประจําวัน มีผลอยางมากตอ การเจริญ เติบโตของ
เศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศชาติ (Marriot, 2007; Ponniran, Sulaiman, Jumaat,
Ishak, Chulan, & Saiman, 2007)สําหรับการผลิ ตไฟฟาของประเทศไทยป 2554พบวามีการใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติรอยละ 67 ถานหิ นรอยละ 19 พลังน้ํารอยละ 5น้ํามันรอยละ 1 การนําเขา
รอยละ 7 และพลังงานทดแทนรอยละ 1 (กระทรวงพลังงาน, 2555)การผลิตไฟฟาไมวาผลิตดวย
เชื้อเพลิงชนิดใดมีผลกระทบตอคนในชุม ชนที่อ าศัยอยูรอบโรงไฟฟาในดานความปลอดภัย
ดานสุขภาพอนามัย และดานสิ่งแวดลอม(Markandaya, & Winkinson, 2007; Husebye, 2000)
ดัง นั้ น หากโรงไฟฟ า ทํ า การผลิ ต ไฟฟ า ไม เ ขม งวดด านมาตรฐานเพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด
ผลกระทบที่ก ล าวมาและ/หรือ ขาดความรับผิ ดชอบตอ สังคมทํา ใหค นในชุมชนที่อ ยูรอบ
โรงไฟฟาไดรับความเดือดรอนเกิดความไมพอใจและไมยอมรับโรงไฟฟา เปนเหตุทําใหเกิด
การประทวงตอตานโรงไฟฟาเชนการตอตานโรงไฟฟาเขื่อนปากมูล และโรงไฟฟาแมเมาะทั้ง
สองกรณีถือไดวาเปนตน แบบของการตอ ตานโรงไฟฟาของประเทศไทย(จิตรกร โพธิ์งาม,
2549)
กรณีปญหาซึ่งเกิดขึ้นที่เขื่อนปากมูลและโรงไฟฟาแมเมาะดังกล าว คนในชุมชนใน
ที่ตา ง ๆใช เป นขอ อ า งในการประท วงการกอ สรา งโรงไฟฟา เช นการต อ ตา นการก อ สรา ง
โรงไฟฟาบอนอก โรงไฟฟาหินกรูด ไทยรัฐ 2554) และโรงไฟฟาอื่นๆ ทําใหไมสามารถสราง
โรงไฟฟา ได ตามแผน จํา เป นตอ งวางแผนซื้ อ ไฟฟา จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพม า สาธารณรั ฐประชาชนจี นกัม พูช า และมาเลเซีย (ก ร ะ ท ร ว ง
พลั ง งาน, 2555;ผู จั ด การ 360 o ,2555) นอกจากนั้นแล วยังสงผลใหความมั่นคงของระบบ
การผลิ ตไฟฟาของประเทศลดลง (ศรัญ ญา ทองทับ, 2553; เดลิ นิวส,2553; กรุงเทพธุรกิจ,
2556)ตัวอยางเชน เหตุการณไฟฟาในภาคใตดับเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ทําใหเกิดความ
เสียหายตอ เศรษฐกิจถึ ง 10,000 ล านบาท โดยที่สาเหตุสวนหนึ่งมาจากไฟฟาในภาคใตไม
พอเพียงตอ งพึ่งไฟฟาจากภาคกลาง และไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย (กรุงเทพธุรกิจ, 2556;
ไทยรัฐ, 2556; สํานักประชาสัมพันธ, 2556)
จากความเปนมาเห็นไดวา การที่คนในชุมชนไมยอมรับและตอ ตานไมใหกอ สราง
โรงไฟฟาสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศชาติมาก ทําใหผูวิจัยตอ งการรูวา “โรงไฟฟา
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ตองทําอยางไรเพื่อทําใหคนในชุมชนยอมรับโรงไฟฟา” และจากการทบทวนวรรณกรรมที่จะ
กล า วต อ ไปพบว า ป จ จั ย ที่ เ ป นสาเหตุ ใ ห ค นในชุ ม ชนยอมรับ โรงไฟฟ า คื อ บทบาทของ
โรงไฟฟาที่มีตอ ชุมชนสังคม (ความรับผิดชอบตอ สังคม) สภาพการจัดสรรประโยชนของ
กองทุนพัฒนาไฟฟาใหแกคนในชุมชน(การจัดสรรผลประโยชน) บทบาทของผูนําชุมชนที่มี
ตอโรงไฟฟา(การมีอิทธิพลของผูนําชุมชน) การตระหนักรูของคนในชุมชนถึ งประโยชนที่
ไดรับจากการมีโรงไฟฟา (ความตระหนักรูการพัฒนาชุมชน)และความรูสึกดานความเสี่ยง
จากโรงไฟฟา(การมีความเสี่ยงจากโรงไฟฟา) ปจจัยสาเหตุดังกลาวรวม ๆ เรียกวาบุพปจจัยซึ่ง
เปนปจจัยสาเหตุของการยอมรับโรงไฟฟา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยมีคําถามวา “บุพปจจัยดังกล าวมีผล
ตอการยอมรับโรงไฟฟาอยางไร” จากคําถามวิจัยผูวิจัยไดกําหนดหัวขอ ในการวิจัยคือ บุพ
ปจจัยของการยอมรับของชุมชนตอโรงไฟฟาขนอม โดยกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาอิ ทธิพลของความรับผิดชอบตอ สังคมการจัดสรรผลประโยชน
อิทธิพลของผูนําชุมชน ความตระหนักรูการพัฒนาชุมชน และ ความเสี่ยงจากโรงไฟฟาที่มีผล
ตอการยอมรับโรงไฟฟา
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อ หา ขอบเขตดานพื้นที่ และขอบเขตระยะเวลาของ
การศึกษาในการวิจัยดังนี้
1) ขอบเขตดานเนื้อหา: ผูวิจัยเลือกวิจัยการยอมรับของคนในชุมชนตอ โรงไฟฟาขน
อมที่ใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง เพราะผูวิจัยเชื่อ วาคนในชุมชนใหการยอมรับโรงไฟฟา
ขนอมอยูในระดับหนึ่ง ทําใหมีขอมูลของตัวแปรที่สมบูรณ สามารถนําวิเคราะหสรางตัวแบบ
การยอมรับโรงไฟฟาได
2) ขอบเขตดา นพื้น ที่: ผูวิจัย ทํา การวิจัย การยอมรับ โรงไฟฟา ขนอมกับ คนใน
ชุมชนไดรับ ผลกระทบคือ ผูที่อ ยูใ นตํา บลภายในรัศ มี 5 กิโ ลเมตรจากโรงไฟฟา (คณะ
กรรมนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ , 2550) ซึ่ ง พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของอํ า เภอขนอมจัง หวัด
นครศรีธรรมราชอั นประกอบดวย 3 ตําบลคือ ตําบลทอ งเนียน ตําบลขนอม และตําบลควน
ทอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)
3)ระยะเวลาในการศึกษา: ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการยอมรับของคนในชุมชนตอ
โรงไฟฟาขนอม ในชวงป 2553-2554 ซึ่งชวงเวลาดังกล าวเปนชวงเวลากอ นการทําประชา
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พิจารณของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล อ มโครงการสรางโรงไฟฟาขนอมใหม
ทดแทนโรงไฟฟาเดิมในป 2555 โดยโรงไฟฟาขนอมใหมไดเริ่มงานกอสรางในป 2556
การทบทวนวรรณกรรม
เพื่อ ใหเกิดความชัดจนในประเด็นที่ศึกษา ผูวิจัยขอกล าวถึง สาระสํา คัญ ของ การยอมรับ
โรงไฟฟาและตัวแปรตาง ๆที่เกี่ยวขอ งดังนี้
1) การยอมรั บโรงไฟฟ า หมายถึ ง การที่ คนในชุ ม ชนยิ น ยอมให โ รงไฟฟา สามารถ
ดําเนินการผลิตไฟฟาและอยูรวมกับชุมชนไดโ ดยไมคัด คา นหรือ ทํา การประทว ง(ชิดชนก
เหลือสินทรัพย, 2542; Heckle, Patrick & Ozok, 2007; Cowen, 2009)การยอมรับโรงไฟฟา
ดังกลาวเกิดขึ้นจากอารมณความรูสึกวาเปนพรรคพวกเดียวกันกล าวคือ ความรูสึกที่ไววางใจ
โรงไฟฟา ความรูสึกพึงพอใจจากการไดรับการชวยเหลือเมื่อมีโรงไฟฟา และความผูกพันกับ
โรงไฟฟา(Townley, & Kloss, 2009;Chavis, Lee, & Acosta, 2008)กล าวคือ (ก)การยอมรับ
โรงไฟฟาเกิดขึ้นไดเมื่อ คนในชุมชนรูสึกวาโรงไฟฟาไมเปน ภัย ตอ คนในชุมชน คือ ไมทํา
ใหชุมชนเดือดรอนจากการผลิตไฟฟา และ โรงไฟฟาชวยเหลื อ เมื่อ คนในชุมชนไดรับความ
เดือดรอน สิ่งดังกลาวสงผลใหชุมชนมีความไววางใจโรงไฟฟา (Reast, 2005)(ข) การยอมรับ
โรงไฟฟาเกิดขึ้นไดเมื่อ คนในชุมชนรูสึกพอใจกับโรงไฟฟาที่สามารถชวยเหลื อ เมื่อ ชุมชน
เดือดรอน และ/หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆของชุมชน สิ่งดังกลาวทําใหคนในชุมชน
เกิดความพึงพอใจตอ โรงไฟฟาและ(ค) การยอมรับ โรงไฟฟา เกิด ขึ้น เมื่อ โรงไฟฟา และ
พนัก งานของโรงไฟฟา อาสาเขา ไปทํา งานรว มกับ คนในชุม ชนจนเกิด ผลทํา ใหค นใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดําเนินการเชนนี้เปนการสรางความผูกพันระหวางโรงไฟฟากับ
ชุมชนใหเกิดขึ้น(Townley, & Kloss, 2009; Geest, Paiterson & Vries, 2005)
โดยพื้นฐานแล ว คนในชุมชนไมยอมรับโรงไฟฟา เพราะเห็นวาโรงไฟฟา จะเปน
อั นตรายตอ ชุมชนเห็นไดจากเกิดการประทวงขึ้นเมื่อ ไดขาววาจะสรางโรงไฟฟา(สํานักขาว
ที-นิวส, 2552; เดลิ นิวส, 2553)ดังนั้นการทําใหคนในชุมชนยอมรับโรงไฟฟานั้นตองทําให
คนในชุมชนเห็นประโยชนจากการมีโรงไฟฟา (ความตระหนัก รูพัฒ นาชุม ชน) มากกวา
ความเสี่ยงที่ไดรับจากโรงไฟฟา (ความเสี่ย งจากโรงไฟฟา )(Davis, 1986; Davis, 1989;
Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989;Porter, Green, Tucker, Russell & Nancarrow, 2006)
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2) ความเสี่ยงจากโรงไฟฟา:ความเสี่ยงของคนในชุมชนคือ ความคิดและความรูสึก
กังวลถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ ชีวิต ทรัพยสิน สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมในชุมชน(ชิด
ชนก เหลือสินทรัพย, 2542) ความคิดและความรูสึกกังวลของคนในชุมชนจากการไดรั บ
ขา วสารผลกระทบตา ง ๆ จากโรงไฟฟา ทั้ ง กรณี ภ ายในประเทศและนอกประเทศเชน
ผลกระทบทํา ใหสุข ภาพเสีย หายจากโรงไฟฟา แมเ มาะ ผลกระทบทํา ใหค วามสมบูณ ณ
ของระบบนิเ วศเสีย ไปจากเขื่อ นปากมูล (กรีน พีซ , 2522; ณัฐ กฤชอัส นีแ ละนวลนอ ย
ตรีรัตน, 2553; วันดีสันติ วุฒิเมธ และวันชัยตันติวิทยาพิทักษ, 2553) โรงไฟฟา นิว เคลีย ร
เ ช อ รโ น บิล (Chernobyl)ร ะ เ บิด ใน ป 1986แ ล ะ โ ร ง ไ ฟ ฟา ป ร ม าณูฟ ูก ูช ิม า ไ ด อิชิ
(Fukushima Daiichi) ระเบิด ในป ค.ศ.2011 ทั้ง สองกรณีทํา ใหค นไดรับ อัต รายจากรัง สี
รั่วไหลในรัศมีหลายรอ ยกิโลเมตร(KinleyIII, 2006; Tateno, & Yokoyama, 2013)
จากเหตุก ารณดัง กลา วพอสรุป ไดวา ความเสี่ยงจากโรงไฟฟาที่ทําใหคนในชุมชนมี
ความกังวลประกอบดวย 3 ดานคือ ความเสี่ยงดานความปลอดภัยความเสี่ยงดานสุขภาพอนามัย
และความเสี่ยงดานสิ่งแวดล อ ม ผลกระทบจากโรงไฟฟา ดัง กลา วสามารถหลีก เหลี ่ย งได
หากโรงไฟฟา มีค วามรับ ผิด ชอบตอ สัง คมคือ โรงไฟฟา ตอ งทํา การผลิต ไฟฟา ตามกฏ
หมายความปลอดภัย และกฏหมายสิ่ง แวดลอ มที่กํ า หนดไว (กระทรวงอุ ต สาหกรรม,
2542;กระทรวงอุ ตสาหกรรม, 2547; Campbell, 2010; Wallen, 2010; Foster, Parand, &
Bennett, 2007)
สําหรับความคิดเห็นของชุมชน แมวาจะมีมาตรการทางกฏหมายบังคับใหโรงไฟฟา
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ดู แ ลด า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ มอยู รวมถึ ง แม โ รงไฟฟ า ชี้ แ จงว า มี
มาตรฐานสากลดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางดีก็ตาม สิ่งสําคัญคือชุมชนจะมี ความ
เชื่ อ ใจได อ ย า งไรว าโรงไฟฟ ามี จ รรยาบรรณในการผลิ ต ไฟฟา ที่ จะทํ า ตามกฏหมายและ
มาตรฐานที่กําหนดไว เพราะหากชุมชนไมเชื่อ วาโรงไฟฟามีจรรยาบรรณในการผลิ ตไฟฟา
ดังกลาว ความเสี่ยงจากโรงไฟฟาที่เกิดจากความคิดและความรูสึกของคนในชุมชนจะสูงขึ้น
(Wachinger, & Renn, 2010)
ดัง นั้ น การสร า งความสั มพั น ธ ที่ ดี กั บ คนในชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ า และให ค วาม
ชวยเหลือเกื้อกูลชุมชนจากโรงไฟฟาที่เรียกวาความรับผิดชอบตอ สังคมของโรงไฟฟา และ
การชวยเหลือจากกองทุนพัฒนาไฟฟา (การจัดสรรผลประโยชน) ทําใหคนในชุมชนเชื่อ ใจวา
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โรงไฟฟามีจรรยาบรรณในการผลิ ตไฟฟาจึงเปนสิ่งจําเปน(Kuhn, 2000; Sjoberg, 2000)
นอกจากนี้แล วการที่ผูนําชุมชนชวยกลาวในสิ่งที่ดีของโรงไฟฟ าทําใหคนในชุมชนมีความ
กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรงไฟฟานอยลงได(Federal Emergency Management Agency, 2005)
3) ความตระหนัก รูก ารพั ฒนาชุม ชน: ความตระหนัก รูข องคนในชุม ชนหมายถึ ง
ความรูและความเขาใจถึงสภาพและปญหาที่เปนอยูของชุมชนดานเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอม
และมีความรูค วามเขา ใจทํา ใหชุม ชนดีขึ้น ไดใ นอนาคต (ชิดชนก เหลือสินทรัพย, 2542;
Theodori, 2003; Higa, Phillips, Chorpita, & Daleiden, 2008)ความตระหนักรูดังกลาวทําให
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือตองพัฒนาชุมชนไปสูความยั่งยืนดวยการรักษาสมดุล ยสาม
ดานคือ ดานเศรษฐกิจ การมีรายไดที่พอเพียง มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพอนามัยที่ดี ดานสังคม
ชุมชนอยูรวมกันอยางสันติ ดวยการมีวัฒนธรรมทอ งถิ่ นรวมกัน มีสิทธิเสรีภาพ ความเท า
เที ย มกั น และความยุ ติ ธ รรม ตามหลั ก การประชาธิ ป ไตย ด า นสิ่ ง แวดล อ มด ว ยการที่ มี
อากาศไม เ ป น มลพิ ษ การมี น้ํา ที่ ส ะอาด การป า ไม แ ละสั ต ว ป า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549; Swisher, Rezola, & Sterns, 2009;
Reid, 2000; Barett, 2005)
เมื่อ มีโรงไฟฟาในชุมชน คนในชุมชนไดคาดถึ งผลประโยชนที่จะไดรับจากการ
ชวยเหลื อ เพื่อ ทําใหรายไดข องคนในชุม ชนดีขึ้น ทํา ใหก ารศึก ษาของคนในชุม ชนดีขึ้น
และทําใหวัฒ นธรรมของคนในชุม ชนดีขึ้น น อกจาก นั้ น โรง ไฟฟ า จ ะต อ งไ ม ส ง ผล
กระทบต อ ความปลอดภั ย ชีว อนามัย และสิ่ง แวดลอ มของชุม ชน ซึ่ง มีผ ลตอ คุณ ภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชน (Hassan, Capener, & Pearce, 2007)
ประโยชนที่คนในชุมชนไดรับดังกล าวเกิดขึ้นไดเมื่อ โรงไฟฟามีความรับผิดชอบ
ตอ สัง คม และ กองทุน พัฒ นาไฟฟา ไดจัด สรรประโยชนอ ยา งเปน ธรรม (การจัด สรร
ผลประโยชน)ดวยการชวยเหลื อ คนในชุมชนดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา
ดานการศาสนาและดานวัฒนธรรมของชุมชน เปนการสนองตอบความตอ งการของชุมชน
เพื่อชดเชยผลกระทบจากโรงไฟฟา และเมื่อโรงไฟฟามีความรับผิดชอบสูงขึ้นดวยการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชน และมีโครงการพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ รวมกับคนใน
ชุมชน ทําใหคนในชุมชน เกิดความพึงพอใจ ความไววางใจ และผูกพันกับโรงไฟฟาทําใหคน
ในชุมชนเห็นประโยชนจากการมีโรงไฟฟา และยอมรับไดวาโรงไฟฟาเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน (Porter, Green, Tucker, Russell & Nancarrow, 2006)นอกจากความรับผิดชอบตอ
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สังคม และการจั ดสรรประโยชนข องกองทุ นพัฒ นาไฟฟา แล ว การชี้นํ าของผูนํ าชุม ชนที่
กล า วถึ ง โรงไฟฟ า ได ช ว ยเหลื อ กิจ กรรมของชุม ชนต าง ๆ ยั ง ส ง ผลให คนในชุ มชนเห็ น
ประโยชนจากโรงไฟฟามากยิ่งขึ้น(มนูญ หวันหยี, 2549)
4) อิ ท ธิ พ ลของผู นํ า ชุ ม ชน:ผู นํ า ชุ ม ชนอั น ได แ ก หั ว หน า หน ว ยราชการ กํ า นั น
ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล (นายก อบต.) และอื่นๆ (อรอนงค สวัสดิ์บุรีและ
รสชงพรโกมลเสวิน, 2552) ผูนําชุมชนดังกลาวมีอิ ทธิพลชี้นําคนในชุมชนใหกระทําตามใน
สิ่งที่ผูนําชุมชนตองการ (ชิดชนก เหลือสินทรัพย, 2542)อิทธิพลดังกลาวมาจากโครงสรางของ
อํานาจแบงไดเปน 3 กลุมผูนําชุมชนคือ (ก) หัวหนาหนวยงานราชการทอ งถิ่ น (head of local
government)คือ ผูที่มีตําแหนง อํ านาจหนาที่ทางกฎหมายที่ถู กคัด เลื อ กและแต งตั้งจากทาง
ราชการโดยตรงไดแ ก นายอํ าเภอ ผูกํ ากั บการตํ ารวจภู ธรประจํา อํ าเภอ และผู อํ านวยการ
โรงเรียน (ข) ผูนําชุมชนแบบเปนทางการ (community leaders) คือ ผูนําที่มีตําแหนง อํ านาจ
และหนาที่ทางกฎหมายโดยคนในชุมชนไดเลื อ กขึ้นมาไดแก นายกเทศมนตรี นายก อบต.
กํานันและผูใหญบานและ(ค) ผูนําชุมชนที่ไมเปนทางการ (informal community leaders)ไม มี
ตําแหนงหนาที่ทางกฎหมายแตตัวผูนําเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนเชนผูอ าวุโสในทอ งถิ่ น
อันเปนผูเคยทําคุณความดีใหแกทองถิ่นและเปนคนในชุมชนใหค วามรัก ความเคารพและ
เชื่อ ฟง ผูนําทางศาสนาอั นเปนผูนําทางจิตวิญ ญานไดรับ ความเคารพ ศรั ท ธาและเชื่ อ
ฟ ง จากคนในชุ ม ชนผูนําทางธุรกิจทอ งถิ่ นเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆในชุม ชนคนที่
ทํา ใหค นในชุม ชนไดร ับ ประโยชน และ หัว หนา กลุ ม /ชมรมตา งๆ เปน ผูเ ชี่ย วชาญใน
ทอ งถิ่ นที่มีเครือ ขายกับองคกรพัฒนาเอกชน(non-governmental organizations, NGOs) เปน
ผูจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนสรางประโยชนใหกับคนในชุมชน (Randle, & Hatter, 2005)
ผูนําดังกลาวชี้นําชุมชนตามลักษณะของความเปนผูนําหากเปนผูนําชุมชนในระบบ
คุณธรรมคนในชุมชนทําตามผูนําเพราะเชื่อใจวาผูนําชุมชนมีความสามารถชี้นําเพื่อประโยชน
ของชุมชน สวนผู นําชุมชนในระบบอุ ปถั มภ อ าศัยการใหคุณประโยชน หรือ /และใหโทษ
เพื่อใหคนในชุมชนกระทําตามเพื่อประโยชนของพวกพอ ง(Shadare & Hammed, 2009; Hall,
& Barrett, 2007; Federal Emergency Management Agency, 2005)
5) การจัด สรรผลประโยชน:เนื่อ งจากโรงไฟฟา สงผลกระทบตอ คนในชุ มชนรอบ
โรงไฟฟาทํา ใหคนในหลายชุมชนประทวงไมยอมรั บโรงไฟฟา ดวยเหตุนี้ภ าครัฐ ไดอ อก
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กฎหมายใหโรงไฟฟาตาง ๆ สงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อกองทุนพัฒนาไฟฟาไดจัดสรร
ผลประโยชนใหแกคนในชุมชนเพื่อชวยลดผลกระทบจากโรงไฟฟา และชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนในชุมชนรอบโรงไฟฟาใหดีขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2550)
ในการจัดสรรผลประโยชนใหคนในชุม ชนดังกล าว กองทุนพัฒนาไฟฟาควรยึ ด
ความเปนธรรมคือ จัดสรรผลประโยชนใหทุกคนความทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยคํานึงถึ งผูที่
ไดรับความเดือดรอนและผูที่ดอยโอกาสที่มีความจําเปนดานพื้นฐานควรไดรับการดูแลเปน
พิเศษกอนนอกจากนี้แลวตองกระบวนการการจัดสรรผลประโยชนที่มีความโปรงใส เพื่อ ทํา
ใหคนในชุมชนเกิดความมั่นใจวาไมมีความลําเอี ยงใหแกพรรคพวกนั้นคือ ตอ งใหค นใน
ชุมชนเขาถึ ง ขา วสาร ไมมีผ ลประโยชนทับ ซอ น และที่สํา คัญ ตอ งมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนในการจัดทําโครงการตาง ๆ ในทุกขั้นตอน(ชิดชนก เหลื อสินทรัพย, 2542; Reid, & J.N., 2000;
Desschans, Gelder, Hees, & Rocy, 2008; Staines, 2010)
6) ความรับผิดชอบตอสังคม: องคกรธุรกิจที่ถื อ วามีความรับผิดชอบตอ สัง คม ตอ ง
เปน องคก รธุร กิจ ที่ดํา เนิน ธุร กิจ อยา งมีจ ริย ธรรมที ่รับ ผิด ชอบตอ ผูม ีสว นไดสว นเสีย
ดู แ ลสิ่ ง แวดล อ ม รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและการช ว ยเหลื อ พั ฒ นาชุ ม ชน(ชิดชนก เหลือ
สินทรัพย , 2542; Ismail, 2009)ความรับผิ ดชอบต อ สังคมสามารถแบ งได สองระดั บคือ (ก)
ระดับพื้นฐานเปนความรับผิดชอบตอสังคมการทําตามขอกําหนดของกฎหมาย และ (ข)ระดับ
กาวหนาเปนความรับผิ ดชอบต อสังคมขันอาสาชวยพั ฒนาสังคมด วยความเต็ มใจที่เหนื อกว า
มาตรฐานและขอกําหนดของกฏหมาย(สถาบันไทยพัฒน, 2551)
สวนความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐานไอเอสโอ 26000 (International Standard for
Organization 26000) ไดกําหนดขอบเขตของระบบความรับผิดชอบตอสังคมไวมี 6 ดานคือ ดาน
สิทธิ มนุ ษยชน ดานแรงงาน ด านสิ่ งแวดล อม ด านการแข งขั นที่เปนธรรม ดานการคุ มครอง
ผูบริโภคและด านการช วยเหลื อชุ มชน (Stewart, 2010)นั้นหมายความว าโรงไฟฟาที่มี ความ
รับผิดชอบตอสังคม นอกจากตองดูแลการผลิตไฟฟาโดยการไมทําใหคนในชุมชนไดรับความ
เดือดรอนแลวตอง(ก)ชวยเหลื อ ใหคนในชุมชนไดรับประโยชนดวยการชวยเหลื อ กิจกรรม
ของคนในชุมชนตาง ๆเพื่อ ชดเชยความรูสึก ดา นผลกระทบที่ไ ดรับ จากการมีโ รงไฟฟา
(ข)โรงไฟฟาควรทํ าตัว เปน สวนหนึ่ง ของชุมชนดว ยการสร างความสัมพั นธที่ ดีกับ คนใน
ชุมชนดวยการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน และ(ค)การมีโครงการพัฒ นาชุม ชนตา ง ๆ
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รวมกับคนในชุมชนเพื่อทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การกระทําของโรงไฟฟา
ดังกลาวจนมีผลใหคนในชุมชนเห็นวาการมีโรงไฟฟาเปนประโยชนตอ ชุมชนในดานตาง ๆ
เชน ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม และ ดานอาชีพ ไดชื่อวาเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม (อนันตชัย ยูรประถม, 2550; Abaza, Bisset, & Sadler, 2004) ผลของความรับผิดชอบ
ตอสังคมของโรงไฟฟา ทําใหคนในชุมชนเกิดความพึงพอใจตอ โรงไฟฟา ไวใจโรงไฟฟา
และยอมรับโรงไฟฟานอกจากนั้นแล วการที่คนในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟาใหประโยชนตอ
ชุมชนยังสงผลใหคนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอกองทุนพัฒนาไฟฟา และมีผลตอผูนําชุมชนให
มาสนับสนุนโรงไฟฟ า (Murray, & Vogel, 1997; Ismail, 2009; Murillo, & Martinek, 2009;
Srivastava, Negi, Mishra, & Pandey, 2012)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวทําใหไดตัวแปรแฝง(latent variables)และตัว
แปรประจักษ(manifest variables) หรือ ป จจัยตา ง ๆ ที่ มีผลต อ การยอมรับโรงไฟฟ าโดยมี
รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 ตัวแปรแฝง และตัวแปรประจักษที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรแฝง

ตัวแปรประจัก ษ

การยอมรับโรงไฟฟา
(power plant community
acceptance, PPACCEP)

1. ความไววางใจ(power plant trust, PPTRUST)
2. ความพึงพอใจ (power plant satisfaction, PPSATIS)
3. ความผูกพัน(power plant engagement, PPENGAGE)

ความตระหนักรูการพัฒนา
ชุมชน (community
development consciousness,
COMDCONS)

1. การเปลี่ยนแปลงรายได (income improvement,
INCOMIMP)
2. การเปลี่ยนแปลงการศึกษา(educationimprovement,
EDUIMP)
3. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม(cultural improvement,
CULIMP)
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ตัวแปรแฝง
ความเสี่ยงจากโรงไฟฟา
(power plant risk, PPRISK)

ตัวแปรประจัก ษ
1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย(safety risk,
SAFERISK)
2. ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม(environment risk,
ENVRISK)
3. ความเสี่ยงดานสุขภาพอนามัย(health risk, HEALRISK)

อิทธิพลของผูนําชุมชน
(community leader’s influence,
LEADINFL)

1.การมีอํานาจ(power influence, POWINFLU)
2. การชี้นําชุมชน (community persuading, COMPERS)

การจัดสรรผลประโยชน
( allocation of benefit,
ALLOBE)

1. การจัดสรรตามความจําเปน (need allocation, NEEDALLO)
2. การจัดสรรอยางทั่วถึง (thoroughness of allocation, THOALLO)
3. การจัดสรรอยางโปรง ใส (transparency, TRANSPAR)

ความรับผิดชอบตอสังคม
1. การชวยกิจ กรรมชุมชน(assistance to community
(corporate social responsibility, activity, ASSISCOM)
CSR)
2. ชุมชนสัมพันธ (community relation, COMRELA)
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
(community quality-of-life development, QoLDEVEL)

จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหทราบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการยอมรับโรงไฟฟาสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดได ดังภาพ 1 และ สามารถสรุป
ไดขอความ 5 ประเด็นคือ
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การจัดสรร
ตามความจําเปน

การจัดสรร
อยางทั่วถึง

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน

การจัดสรร
อยางโปรงใส

การจัดสรรผล
ประโยชน

การเปลี่ยนแปลง
รายได

+

ความตระหนักรูการ
พัฒนาชุมชน

+

+

+ +

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การชวย
กิจกรรมชุมชน

+

ชุมชน
สัมพันธ

การยอมรับ
โรงไฟฟา

+

-

-

อิทธิพลของผูนํา
ชุมชน

การมี
อํานาจ

การเปลี่ยนแปลง
การศึกษา

การชี้นํา
ชุมชน

-

-

ความเสี่ยงจาก
โรงไฟฟา

ความเสี่ยง
ดานความปลอดภัย

ความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม

ความ
ผูกพัน

ความ
ไววางใจ

ความ
พึงพอใจ

ความเสี่ยง
ดานสุขภาพอนามัย

ภาพ 1 ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการยอมรับโรงไฟฟา
(1) การยอมรับโรงไฟฟาเกิดขึ้นไดเมื่อ คนในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟาและกองทุ น
พัฒนาไฟฟาใหประโยชนแกชุมชนมากกวาผลเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟา (2) โดยปกติคนใน
ชุมชนเห็นผลเสียจากโรงไฟฟา และยิ่งเห็นผลเสียมากขึ้น เมื่อ โรงไฟฟาขาดความรับผิดชอบ
ตอสังคม ประโยชนที่ไดรับจากกองทุนพัฒนาไฟฟามีนอย และผูนําชุมชนเห็นวาโรงไฟฟามี
ผลเสียตอชุมชน (3) คนในชุมชนเห็นประโยชนจากโรงไฟฟามากขึ้นเมื่อ โรงไฟฟามีความ
รับผิดชอบตอสังคม กองทุนพัฒนาไฟฟาจัดสรรผลประโยชนแกคนในชุมชนดวยความเปน
ธรรม และผูนําชุมชนชี้นําเปนประโยชนตอโรงไฟฟา นอกจากนั้นแลว และ (4) ผูนําชุมชนให
การสนับสนุนโรงไฟฟาคลอยตามความเห็นคนในชุมชนเมื่อ คนในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟามี
ความรับผิดชอบตอสังคม คนในชุมชนเห็นวากองทุนพัฒนาไฟฟาใหประโยชนแกชุมชน และ
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(5) คนในชุ ม ชนเห็ น ประโยชน จ ากกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ า มากขึ้ น เมื่ อ โรงไฟฟ า มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม
ระเบียบวิธีการวิจัย
สําหรับการวิจัย ผูวิจัยไดใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ เปนหลั กเพื่อ ตอ งการใหเกิดความ
ชัดเจนในเชิ งตั วเลขและข อ พิ สูจ นต ามจุด ประสงค ของการวิจั ยและเสริม ดว ยวิ ธีก ารเชิ ง
คุณภาพเพื่อ ใหมีความสมบูรณดานเนื้อ หาที่ยังเปนประเด็นจากการใชแนวทางเชิงปริมาณ
(Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007)
1) แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ: ผูวิจัยไดทําการวิจัยในพื้นที่ของอํ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยทําการสุมตัวอยางประชากรที่เปนตัว แทนจํานวน 405 คน หลั งจากนั้น
ไดใชแบบสัมภาษณที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคิดสอบถามโดยตรงจาก
ตัวอยางที่สุมเพื่อหาคุณสมบัติข องหนวยวิเคราะห หลั งจากไดขอ มูล ตามความเปนจริงแล ว
กอนทําการวิเคราะหผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อไดของขอมูลกอน
ในการวิเคราะหผูวิจัยได (ก)ใชเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรตัวเดียว โดยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS ทําการวิเคราะห ตัวแปรเชิงคุณภาพใชส ถิ ติ รอ ยละ สวนตัวแปรเชิงปริมาณ ใชสถิ ติ
คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าความเบ และคาความโดง และ (ข)ไดใช
เทคนิ ค การวิ เ คราะหตั ว แบบสมการโครงสร า ง (SEM) โดยโปรแกรมสํ า เร็ จรู ป ลิ ส เรล
(LISREL 8.80)
2) วิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ: เพื่อ เสริม การวิจัยเชิงปริ มาณผูวิจัยไดใช วิธีการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ดวยการประชุมกลุมทําประชาพิจารณ และสัมภาษณเจาะลึกผูนําชุมชน 5 คน จนได
ข อ มู ล อิ่ ม ตั ว เชิ ง ทฤษฎี (theoretical saturation) แล ว จึ ง นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ด ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูปเอ็ ทลาสทีไอ(ATLAS.ti) และแสดงผลการวิเคราะหดวยภาพที่มีแนวคิด
และมีการเชื่อมโยงของแตละแนวคิดที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําชุมชน ทําใหการวิจัยได
เนื้ อ หาจากทั้ ง แนวทางการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และวิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพโดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะชีวสังคมของกลุมตัวอยาง สภาพทั่วไปของตัวแปร และความสัมพันธระหวางตัว
แปร ดังนี้
ประชากรเปา หมายที่ ถู กสุ ม มามี คุ ณ ลั ก ษณะชี ว สั งคมอั นประกอบด วย เพศ อายุ
ระยะเวลาในการศึกษา และรายไดดังตาราง 2
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ตาราง 2 คุณลักษณะชีวสังคมของกลุมตัวอยาง (n = 405)
คุณลักษณะ
เพศ: หญิง
คา
คาเบี่ยงเบน
คุณลักษณะ
คาเฉลี่ย
ต่ํา
มาตรฐาน
สุด
อายุ (ป)
46.97
13.10
17
ระยะเวลาการ
8.50
4.12
2
ศึกษา (ป)
13,414 15,021
10,000
รายได (บาท/เดือน)

คา
สูง
สุด
86

อัตราสวนรอย
57.3
คา
คา
ความ ความ
เบ
โดง
.232 -.152

18

.420

-.937

200,000 6.843 77.102

สรุป กลุ ม ตัว อยา งสว นใหญ (รอ ยละ 57.3) เปน เพศหญิง อายุเ ฉลี ่ย อยู ใ นวัย
กลางคน (47 ป) มีก ารศึก ษาเฉลี ่ย อยูใ นระดับ ใกลม ัธ ยมปลาย (8.5 ป) และ อัต รา
เงินเดือ นโดยเฉลี่ ยสูงกวาคาแรงขั้นต่ํา (13,414 บาท/เดือ น)
โดยคนกลุ มใหญ มีเงินเดือ นกระจุกตัว ต่ํา กวา อัต ราคา เฉลี ่ย (คา ความเบเ ปน บวก
6.843 และความโดง 77.102)
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ มาวิเคราะหสภาพทั่วไปของ ตัวแปรประจักษ
และตัวแปรแฝงตามกรอบแนวคิด ตามวัตถุประสงคขอ 1 ดังตาราง 3
สรุ ป (ก) คนในชุ ม ชนเห็ นว า โรงไฟฟ า มีค วามรั บ ผิด ชอบต อ สั ง คมสู ง เนื่ อ งจาก
โรงไฟฟาไดชวยกิจกรรมชุมชนตาง ๆ ตามที่ชุมชนคาดหวัง นอกจากนั้นแลวคนในชุมชนพึง
พอใจมากตอ การมีค วามสัม พัน ธที่ดีข องโรงไฟฟา กับ ชุม ชนและการมีโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนของโรงไฟฟา (8.05 คะแนน)
(ข) คนในชุมชนเห็นวากองทุนพัฒนาไฟฟาไดใหการชวยเหลื อ จํานวนมากแตความ
พึง พอใจของคนในชุ ม ชนต อ การจั ด สรรผลประโยชน ข องกองทุ น พั ฒ นายั ง ไม ม ากนั ก
เนื่องจากโครงการของกองทุน ฯ ใหประโยชนกับผูมีรายไดมาก นอกจากนั้นแลวคนในชุมชน
เห็นวา ขาวสารเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ และการมีสวนรวมของคนในชุมชนยังนอ ยอยู ทําให
คนในชุมชนสวนใหญยังไมมั่นใจเรื่องความโปรงใสในการทํางานของกองทุนพัฒนาไฟฟา
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ตาราง 3 ตัวแปรแฝง และคาตัวแปรประจักษตามกรอบแนวคิด (n = 405)
ตัวแปร

คา
เฉลี่ย

คาเบี่ยง
คา
คา
เบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง

ความรับผิดชอบตอสังคม
การชวยกิจกรรมชุมชน
5.71
ชุมชนสัมพันธ
6.69
การอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
8.05
การจัดสรรผลประโยชน
การจัดสรรตามความจําเปน
5.39
การจัดสรรอยางทั่วถึง
7.13
การจัดสรรอยางโปรงใส
5.06
อิทธิพลของผูนําชุมชน
การมีอํานาจ
7.84
การชี้นําชุมชน
7.38
ความตระหนักรูการพัฒนาชุมชน
การเปลี่ยนแปลงรายได
7.82
การเปลี่ยนแปลงการศึกษา
7.48
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
7.74
ความเสี่ยงจากโรงไฟฟา
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
3.84
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
3.82
ความเสี่ยงดานสุขภาพอนามัย
4.77
การยอมรับโรงไฟฟา
ความไววางใจ
6.44
ความพึงพอใจ
7.49
ความผูกพัน
7.72
หมายเหตุ: คาต่ําสุด =0 และ คาสูงสุด =10
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2.042
1.988
1.473

-.089
-.490
-1.506

-.792
-.463
.121

1.526
2.499
2.363

-.497
-1.317
-.287

1.362
1.486
-.614

1.452
1.536

-1.220
-.866

1.951
.629

1.493
1.692
1.403

-1.209
-.921
-.893

2.146
1.542
1.513

2.006
1.959
2.484

.493
.493
.154

-.299
-.209
-.922

1.983
1.728
1.413

-.244
-.566
-.723

-.739
.273
.495
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(ค) ผูนําที่คนในชุมชนใหความเชื่อ ถื อ มากคือ ผูใหญ บาน กํานัน นายกเทศมนตรี/
นายก อบต. เนื่องจากผูนําดังกลาวมีความสามารถ ความใกลชิด และสามารถใหผลประโยชน
ได โดยผูนําสวนใหญจะมีบทบาทชี้นําชาวบานจึงเปนประโยชนตอโรงไฟฟามาก
(ง)คนในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟาทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นมาก จากการ
มีรายไดที่ดีขึ้ น กิจกรรมวั ฒนธรรมตาง ๆ ของคนในชุมชนดีขึ้น และทําใหก ารศึกษาของ
เยาวชนดีขึ้นมาก(จ)คนในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟามีความเสี่ยงนอยใน ดานความปลอดภัย และ
ดานสิ่งแวดลอม ยกเวนดานสุขภาพที่คนในชุมชนยังมีความกังวลอยู เนื่องจากมีคนในชุมชน
จํานวนเปนโรคทางเดินหายใจ และบางคนไดเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โดยที่คนในชุมชนยังไม
ทราบสาเหตุที่ชัดเจนวาโรคมะเร็งดังกลาวเกิดขึ้นจากสาเหตุใดซึ่งไดแสดงความเห็นของคน
ในชุมชนดังกลาวไดดัง ภาพ 2 และ (ง) คนในชุมชนใหการยอมรับโรงไฟฟาขนอมมากเห็น
ได จ ากการมี ค วามไว ว างใจสู ง ต อ โรงไฟฟ า ในเรื่ อ ง ผลิ ต ไฟฟ า ให ป ลอดภั ย ไม ทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม และไมสงผลเสียตอสุขภาพอนามัย การมีความพึงพอใจมากตอการไดรับความ

ภาพ 2 ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
สะดวกสบาย และการตอบสนองจากการชวยเหลื อ กิจกรรมของชุมชนที่รวดเร็วและจริงใจ
จากโรงไฟฟา และนอกจากนั้นคนในชุมชนตองการใหโรงไฟฟาขนอมอยูในชุมชนมาก
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอ การยอมรับโรงไฟฟาโดยใชเทคนิค
วิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) ภาพ 3และ ภาพ 4 โดยภาพ 3 อธิบายไดคือ คน
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ในชุมชนยอมรับโรงไฟฟา เนื่อ งจาก ความตระหนักรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน มีอิ ทธิพล
มากกวาความคิดของคนในชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรงไฟฟา ซึ่งพิจ ารณาไดจากคาของ
ความสัมพันธระหวางความตระหนักรูการพัฒนาชุมชนกับการยอมรับโรงไฟฟา (t = 18.88)
สูงกวา คาความสัมพันธระหว างความคิดเกี่ ยวกับความเสี่ย งของโรงไฟฟ ากับการยอมรั บ
โรงไฟฟา (t = -6.44) นอกจากนี้แล วจะเห็นวาความตระหนักรูการพัฒนาชุมชนขึ้นอยูกับ
ความรั บผิ ด ชอบตอ สั ง คมของโรงไฟฟ า การมี อิ ท ธิพ ลของผูนํ า ชุ ม ชน และการจั ด สรร
ผลประโยชน อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ส ว นความเห็น ของคนในชุม ชนเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งของ
โรงไฟฟาจะลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อการมีอิทธิพลของผูนําชุมชนเพิ่มสูงขึ้น (หากชุมชนคิด
วาโรงไฟฟามีความเสี่ยงมากคนในชุมชนจะยอมรับโรงไฟฟานอยลง)

ภาพ 3 แบบจําลองการยอมรับโรงไฟฟา(คาที)
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ภาพ 4 แบบจําลองการยอมรับโรงไฟฟาแบบคามาตรฐาน
สํา หรั บการจั ดสรรผลประโยชน และการมี อิ ท ธิ พลของผูนํ า ชุ ม ชนพบว า ความ
รับผิดชอบตอสังคมของโรงไฟฟามีอิทธิพลตอการจัดสรรผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ สวน
ความรับผิดชอบตอสังคมของโรงไฟฟา และจัดสรรผลประโยชนมีอิ ทธิพลตอ การมีอิ ทธิพล
ของผูนําชุมชนอยางมีนัยสําคัญ
ความสัมพันธทางตรงและทางออม:จากภาพ 4 ทําใหทราบถึ งความสัมพันธระหวางตัว
แปรแฝง แสดงในรูปแบบตารางอิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมของปจจั ยตาง ๆ ที่มี
ผลตอการยอมรับของชุมชนตอโรงไฟฟา ดังตาราง 4
สรุป พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ การยอมรับของชุมชนตอ โรงไฟฟามากที่สุดคือ ผล
ของความตระหนักรูการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบตอสังคม และระดับถัดมา
คือ การมีอิทธิพลของผูนําชุมชน การจัดสรรผลประโยชนอ ยางเปนธรรม สวนปจจัยมีผลทํา
ใหคนในชุมชนไมยอมรับโรงไฟฟาคือปจจัยการมีความเสี่ยงจากโรงไฟฟา
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ตาราง 4 อิ ท ธิ พ ล ทางตรง ทางอ อ ม และอิ ท ธิ พ ลผลรวมของป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ มี ผ ลต อ
การยอมรับโรงไฟฟา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล
อิทธิพลของตัวแปร
ทางตรง
ทางออม
ผลรวม
ความตระหนักรูการพัฒนาชุมชน
.80
.80
ความเสี่ยงจากโรงไฟฟา
-.22
-.22
อิทธิพลของผูนําชุมชน
.27
.27
การจัดสรรผลประโยชน
.26
.26
ความรับผิดชอบตอสังคม
.63
.63
การวิเคราะหพบวาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับโรงไฟฟามากที่สุดคือ ความตระหนักรู
การพั ฒนาชุมชนโดยปจจั ยที่มี ผลในลํ าดั บถั ด มาคื อ ความรั บผิด ชอบตอ สัง คม โดยความ
ตระหนักรูการพัฒนาชุมชนเกิดจากปจจัย ความรับผิดชอบตอ สังคม การมีอิ ทธิพลของผูนํา
ชุมชน และการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม
สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดสรุปขอคนการยอมรับโรงไฟฟา ไดดังนี้ การยอมรับโรงไฟฟาของชุมชนเกิดจาก คน
ในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟาใหประโยชนแกชุมชนมาก ขณะที่เห็นวาการมีความเสี่ยงจากโรงไฟฟา
มีนอย
คนในชุมชนเห็นวาโรงไฟฟาใหประโยชนแกชุมชนมากก็ตอ เมื่อ โรงไฟฟามีความ
รับผิดชอบตอสังคมสูง กองทุนพัฒนาไฟฟามีการจัดสรรประโยชนใหแกคนในชุมชนอยาง
เปนธรรม และผูนําชุมชนชี้นําเปนประโยชนตอโรงไฟฟา
สําหรับความเสี่ยงจากโรงไฟฟาสวนใหญมาจากการพูดคุยกับเพื่อ นบานและขาวสาร
ที่ไดรับจากผูนําชุมชน ดังนั้นความเสี่ยงดังกลาวลดลงไดเมื่อผูนําชุมชนชี้นําเปนประโยชนตอ
โรงไฟฟาและโรงไฟฟาใชความพยายามสื่อ สารทางตรงใหคนในชุมชนเขาใจและเชื่อ ใจใน
การทํางานของโรงไฟฟา
การศึก ษาครั้ง นี้มีข อ ค นพบที่นํ าไปสูข อ เสนอแนะเชิ งนโยบายตอ โรงไฟฟ า และ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พรอมกับมีขอเสนอแนะทางวิชาการดังนี้
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1) ขอ เสนอแนะตอ โรงไฟฟา (ก) การลดความกัง วลของคนในชุม ชนเกี่ย วกับ
ความเสี่ยงจากโรงไฟฟา ดว ยการผลิต ไฟฟา ใหไ ดม าตรฐานเพื่อ ไมใ หสง ผลกระทบตอ
ชุมชนและชวยใหคนในชุมชนเขาใจถึ งกระบวนการผลิ ตไฟฟา (ข) การทําใหคนในชุมชน
เห็นประโยชนจาก การชวยเหลือกิจกรรมของคนในชุมชนการมีความสัมพันธที่ดีกับคนใน
ชุมชน และ การมีสวนรวมจากคนในชุมชนดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของ
โรงไฟฟา และ (ค) การชวยสนับสนุนกิจกรรมของผูนําชุมชนอยางมีสมดุล ยภาพเพื่อ ทําให
ผูนําชุมชนกลาวถึงโรงไฟฟาในทางที่ดี
2) ข อ เสนอแนะต อ คณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานในการวางนโยบาย
(ก) การลดผลกระทบจากโรงไฟฟ าดว ยใหการสนับสนุน เงิน สว นมากกั บโครงการดา น
สิ่งแวดลอม และโครงการดานสุขภาพอนามัย (ข) การชวยเหลือคนในชุมชนใหทั่วถึงและเปน
ธรรมดวยการจัดสรรใหประโยชนโดยตรงแกคนในชุมชนเชน โครงการชดเชยใหคาไฟฟา
โครงการตรวจสุขภาพของคนในชุมชน และโครงการเพื่อ ชวยเหลื อ ผูมีรายไดนอ ย และ (ค)
การสงเสริม การมีสวนรวมของคนในชุมชน และความโปรงใสในการทํางานของกองทุน
พัฒนาไฟฟา
3) ขอเสนอแนะตอกระทรวงพลังงานเพื่อวางนโยบายลดความขัดแยงกับคนในชุมชน
(ก) การสงเสริมใหสรางโรงไฟฟาที่เดิมที่โรงไฟฟาหมดอายุ หรือ หมดสัญ ญาแล วที่คนใน
ชุมชนยอมรับอยูแลวเปนทางออกที่ดีทางหนึ่ง แตตอ งระวังอยาสรางความหวาดหวั่นใหกับ
คนในพื้นที่เดิม ดวยการเปลี่ยนการดําเนินการใหมในดานตาง ๆ ที่คนในชุมชนยังไมยอมรับ
สําหรับ (ข) การสรา งโรงไฟฟา ในที่ใ หม: ภาครัฐ สง เสริม ใหผูป ระกอบการที่มีค วาม
ตองการจะสรางโรงไฟฟาเขาไปทําความเขาใจกับผูนําชุมชน และสรางความสัมพั นธกับคนใน
ชุมชนในพื้นที่เพื่อใหเกิดการยอมรับของคนในชุมชนกอน
4) ข อ เสนอแนะเชิ ง วิ ชาการ: ตั วแบบการยอมรับ โรงไฟฟา ที่ ไ ดจ ากการศึก ษามี
ลั กษณะทั่วไปสามารถนํา ไปใชกับ การยอมรับ โรงไฟฟา ที่มีล ัก ษณะอัน เดีย วกัน ที่อื ่น ๆ
สําหรับโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงผูวิจัยเห็นวา ผูจะนําตัวแบบดังกล าวไปใชตอ งมุง
ประเด็นการลดความรูสึกกังวลของคนในชุมชนดานความเสี่ยงจากโรงไฟฟาใหมากขึ้นเพราะ
โดยทั่ ว ไปแล ว คนในชุ มชนมีค วามรูสึ ก กัง วลด านความเสี่ ยงของโรงไฟฟ าที่ ใช ถ านหิ น
มากกวาโรงไฟฟาที่ใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
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