สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง
่ แวดล้อม

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4
ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เอ็ น ไวร์ ไ ซน์ จ ำกั ด (นิ ติ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และร่ำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำก
สถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ BP4 ของ ปตท.ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง” ดาเนินการระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 จานวน 5 เวที ในพื้นที่ตำบล
ท่ำข้ำมและตำบลเขำดิน อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรำยละเอียดโครงกำร ผลกำรศึกษำและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และร่ำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อกำรดำเนินโครงกำร และแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงรำยงำนฯ และ
มำตรกำรฯ ของโครงกำร เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงมำตรกำรฯ ของโครงกำร และกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนของโครงกำรต่อไป
โดยกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนด้ำน
สำธำรณสุข ผู้นำชุมชน ประชำชนในพื้นที่ศึกษำ สื่อมวลชน และประชำชนที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น 107 ราย (ไม่รวมเจ้ำของโครงกำร
และบริษัทที่ปรึกษำ) มีผู้แสดงความคิดเห็นทางวาจา 10 ราย และมีผู้ตอบแบบประเมินความคิดเห็นทั้งสิ้น 92 ราย
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
องค์ประกอบโครงการ
เจ้าของโครงการ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ขนาดท่อส่งก๊าซฯ
มาตรฐานการออกแบบ
ระยะทาง
จุดเริ่มต้นโครงการ
จุดสิ้นสุดโครงการ
วิธีการก่อสร้าง
พื้นที่ดาเนินโครงการ
พื้นที่ศึกษาโครงการ

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง
1) ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และ 2) สถำนีควบคุมและวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ก๊ำซธรรมชำติ
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 28 นิ้ว และ 20 นิ้ว
มำตรฐำนสำกลทำงวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกำ (ASME B 31.8)
1.2 กิโลเมตร โดยประมำณ
สถำนีควบคุมก๊ำซ BP4 ของ ปตท.
โรงไฟฟ้ำบำงปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 ของ กฟผ.
กำรขุดเปิด (Open Cut) กำรดันลอด (Boring) และกำรเจำะลอด (HDD)
เขตทำงถนนและพื้นทีข่ อง กฟผ. ในตำบลท่ำข้ำม อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ครอบคลุมรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนววำงท่อก๊ำซฯ ของโครงกำร ในพื้นที่ตำบลท่ำข้ำม
และตำบลเขำดิน อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

รายละเอียดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จานวนผู้
เข้าร่วมประชุม
(ราย)

จานวนผู้ตอบ
แบบประเมิน
(ราย)

21

18

ผู้นาชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6
บ้านบางแสม ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

29

24

ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2
บ้านสามขันธ์ ตาบลเขาดิน
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้นาชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2
บ้านสามขันธ์ ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

16

16

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
13.30 - 16.00 น.

ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5
บ้านต้นกรอก ตาบลเขาดิน
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้นาชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5
บ้านต้นกรอก ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

24

23

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
09.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานด้านสาธารณสุข สื่อมวลชน
สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

17

11

107

92

วัน เดือน ปี

สถานที่

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
09.30 - 12.00 น.

ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7
บ้านคลองบางนาง ตาบลท่าข้าม
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้นาชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7
บ้านคลองบางนาง ตาบลท่าข้าม
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
13.30 - 16.00 น.

ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7
บ้านคลองบางนาง ตาบลท่าข้าม
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
09.30 - 12.00 น.

รวมทั้งสิ้น

กลุ่มเป้าหมาย

สรุปผลความคิดเห็นของ
ประชาชนจากแบบประเมิน

ผู้ตอบแบบประเมิน 92 ราย

2

สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนจากแบบประเมิน (ต่อ)
ผู้ตอบแบบประเมิน 92 ราย
ด้านคุณภาพอากาศ

92.4%

7.6%

่ ั สะเทือน
ด้านเสียงและความสน

92.4%

7.6%

ด้านทร ัพยากรดินและการชะล้างพ ังทลายของดิน

95.7%

4.3%

ด้านคุณภาพนา้ และทร ัพยากรชีวภาพทางนา้

96.7%

3.3%

90.8%

ด้านการคมนาคม

9.8%

93.5%

ด้านการระบายนา้ และการป้องก ันนา้ ท่วม

6.5%

97.8%

ด้านการจ ัดการกากของเสีย

2.2%

ด้านสาธารณสุข อาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย

94.6%

5.4%

่ นร่วมของประชน
ด้านส ังคม และการมีสว

94.6%

5.4%

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ
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ความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง
่ แวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง
่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
ด้านสาธารณสุข อาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย

94.6%

5.4%

่ นร่วมของประชน
ด้านส ังคม และการมีสว

95.7%

4.3%

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ
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ความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง
่ แวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง
่ แวดล้อม ระยะดาเนินการ

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ ในเวทีการประชุมฯ
ประเด็
ประเด็นนคคาถาม
าถาม/ข้
/ข้ออคิคิดดเห็เห็นน

คาชี
้แจง
คาชี
้แจง

1. ด้านการออกแบบและรายละเอียดโครงการ
➢ ขอให้ ย้ ำ ยแนววำงท่ อ ✓ จำกกำรศึกษำควำมเหมำะสมของแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำร พบว่ำพื้นที่ภำยใน
ส่ ง ก๊ ำ ซฯ ไปบริ เ วณ
รั้วของโรงไฟฟ้ำบำงปะกง มีกำรใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ถังน้ำมัน และบ่อกักเก็บน้ำขนำด
ภำยในรั้วของโรงไฟฟ้ำ
ใหญ่ รวมทั้งมีอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งฐำนรำกกีดขวำงแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ดังนั้น กำร
บำงปะกง เพื่ อ ไม่ ใ ห้
วำงท่อส่งก๊ำซฯ นอกรั้วโรงไฟฟ้ำจึงมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม แนวท่อที่
ส่ ง ผลกระทบด้ ำนกำร
วำงใต้ผิวกำรจรำจรช่วงที่ตัดผ่ำนถนนเทศบำลท่ำข้ำม 7 ซอย 2 ได้ออกแบบให้ใช้วิธีกำร
เดินทำงต่อประชำชนใน
ก่อสร้ำงแบบเจำะลอด ซึ่งประชำชนสำมำรถสัญจรผ่ำนได้ตำมปกติ ส่วนช่วงที่ตัดผ่ำน
พื้นที่ใกล้แนววำงท่อส่ง
ทำงเข้ำออกบ้ำนพักอำศัยของประชำชนบริเวณใกล้สถำนีควบคุมและวัดปริมำณก๊ำซ
ก๊ ำซฯ และกำรเกิ ด
ธรรมชำติของโครงกำร ซึ่งใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบขุดเปิด จะมีกำรปิดกั้นถนน 1 ช่อง
อุบัติเหตุในช่วงก่อสร้ำง
จรำจร แต่ยังสำมำรถสัญจรผ่ำนไปได้ รวมทั้งได้กำหนดมำตรกำรให้จัดทำทำงเบี่ยง
ชั่ ว ครำวและ/หรื อวำงแผ่ น เหล็ ก เพื่ อให้ ร ถเข้ ำ ออกบ้ ำนพั กอำศั ย ได้ มี กำรติ ด ตั้ ง
เครื่องหมำยกำรจรำจร และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อำนวยกำรจรำจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
เป็นต้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรเดินทำงและป้องกันอุบัติเหตุ
3

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)
ประเด็นคาถาม /ข้อคิดเห็น

คาชี้แจง

1. ด้านการออกแบบและรายละเอียดโครงการ (ต่อ)
➢ ขอให้ย้ำยระบบท่อส่งก๊ำซฯ ✓ สถำนีควบคุมและวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติของโครงกำร มีเนื้อที่ประมำณ 4 ไร่ โดย
และอุ ป กรณ์ ภ ำยในสถำนี
ตำแหน่งระบบท่อส่งก๊ำซฯ และอุปกรณ์ภำยในสถำนีฯ มีระยะห่ำงจำกบ้ำนพักอำศัย
ควบคุมและวัดปริมำณก๊ำซ
ประมำณ 25 เมตร ซึ่งอยู่ในระยะควบคุมควำมปลอดภัยตำมข้อกำหนดของประกำศ
ธรรมชำติของโครงกำรไปไว้
กระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสถำนที่ใช้ก๊ำซ
ใกล้ สถำนี ไฟฟ้ ำแรงสู ง
ธรรมชำติที่กรมธุรกิจพลังงำนรับผิดชอบ พ.ศ. 2550 (ต้องไม่น้อยกว่ำ 7.5 เมตร)
บำงปะกง
รวมทั้งได้ออกแบบให้มีกำแพงกันไฟสูง 3 เมตร หนำ 20 เซนติเมตร กั้นเขตพื้นที่
สถำนีฯ บริเวณด้ำนหน้ำและด้ำนที่อยู่ติดกับบ้ำนพักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียง
➢ แนววำงท่ อ ส่ ง ก๊ ำ ซฯ ของ ✓ แนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรอยู่ในพื้นที่ของ กฟผ. ทั้งหมด มีเฉพำะจุดเริ่มต้น
โครงกำรอยู่ ใ นพื้ น ที่ ข อง
ของโครงกำรซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสถำนีควบคุมก๊ำซที่ BP4 ของ ปตท. และช่วงที่ลอด
กฟผ. ทั้งหมดหรือไม่
ผ่ำนคลองชวดโกงกำงซึ่งอยู่ในกำรดูแลของเทศบำลตำบลท่ำข้ำม

➢ หำกพบต้ นไม้ ในพื้ นที่ แนว ✓ แนวท่อส่งก๊ำซฯ วำงอยู่ในพื้นที่เขตทำงถนนของ กฟผ. โดยต้นไม้ที่พบส่วนใหญ่
วำงท่อ มีขั้นตอนดำเนินกำร
เป็ นพรรณไม้ ที่ ปลู กเพื่ อให้ ร่ มเงำ จำกกำรส ำรวจพบต้ นไม้ เฉพำะบริ เวณที่ จะ
อย่ำงไร
ก่อสร้ำงโดยวิธีดันลอดและเจำะลอด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้
➢ กำรวำงท่ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรดั น ✓ กำรวำงท่อด้วยวิธีกำรเจำะลอดและดันลอด ใช้ในกรณีที่มีกำรวำงท่อผ่ ำนถนน
ลอดและเจำะลอด เคย
แหล่งน้ำ พื้นที่ชุมชนหนำแน่น หรืออุปสรรคอื่น ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อำจ
ดำเนินกำรในพื้นที่ใดบ้ำง มี
เกิดขึ้นจำกกำรขุดเปิดพื้นที่ เช่น กำรกีดขวำงกำรจรำจร ผลกระทบต่อคุณภำพน้ำ
กำรทรุ ดตั ว ของดิ น ขณะที่
และกำรระบำยน้ำ ผลกระทบจำกฝุ่นละอองและเสียงต่อชุมชน เป็นต้น เป็นวิธีกำร
ทำกำรเจำะหรือไม่
ที่ใช้โดยทั่วไปในกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทย เช่น
โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ บนบกเส้ นที่ 5 เจำะลอดแม่ น้ ำบำงปะกง แม่ น้ ำ
เจ้ำพระยำ แม่น้ำน้อย เป็นต้น โดยกำรวำงท่อด้วยวิธีดังกล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดกำร
ทรุดตัวของดิน เนื่องจำกมีกำรคว้ำนโพรงให้มีขนำดใกล้เคียงกับขนำดท่อส่งก๊ำซฯ
รวมทั้งในกำรเจำะลอดจะมีกำรใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อช่วยพยุงช่องดินที่
เจำะไม่ให้ทรุดตัวและช่วยหล่อลื่นระหว่ำงกำรดึงท่อผ่ำนช่องเจำะ
➢ มี วิ ธี กำรตรวจสอบรอยรั่ ว ✓ กำรตรวจสอบรอยรั่วบริเวณรอยต่อของท่อส่งก๊ำซฯ ทำโดยใช้รังสีเอกซเรย์ ทั้งนี้กำร
บริ เ วณรอยต่ อ ของท่ อ ส่ ง
ออกแบบก่อสร้ำงท่อเป็นไปตำมมำตรฐำน ASME B31.8 โดยท่อส่งก๊ำซฯ แต่ละท่อนมี
ก๊ำซฯ อย่ำงไร
ควำมยำวประมำณ 12 เมตร จะถูกนำมำต่อกันด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำโดยช่ำงเชื่อมที่
ผ่ ำนกำรอบรมและได้รั บใบอนุญำตเชื่อมท่อส่ งก๊ำซฯ และทำกำรตรวจสอบรอย
เชื่อมต่อทุกรอยเชื่อมด้วยภำพถ่ำยรังสีเอกซเรย์ รอยเชื่อมที่ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบต้อง
แก้ไขและตรวจสอบอีกครั้งจนกว่ำจะผ่ำนกำรตรวจสอบ จำกนั้นหุ้มด้วยด้วยเทปโพลี
เอทิลีนชนิดพิเศษจนได้ควำมหนำเทียบเท่ำกับวัสดุหุ้มท่อจำกโรงงำน และทำกำร
ทดสอบคุณภำพของกำรหุ้มผิวท่อ (Holiday Test) ก่อนนำท่อลงหลุม หลังจำกวำงท่อ
4
แล้วเสร็จจะทำกำรทดสอบท่อด้วยวิธีทำงชลสถิต (Hydrostatic Test)

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)
ประเด็นคาถาม /ข้อคิดเห็น

คาชี้แจง

1. ด้านการออกแบบและรายละเอียดโครงการ (ต่อ)
➢ (ต่อ)

โดยกำรอัดน้ำจนเต็มท่อแล้วจะค่อย ๆ เพิ่มควำมดันจนถึงประมำณ 1.5 เท่ำของ
ควำมดันออกแบบ และทิ้งไว้ประมำณ 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบควำมแข็งแรงของท่อ
(Strength Test) และอีก 24 ชั่วโมง เพื่อทดสอบกำรรั่วไหล (Leak Test) หำกควำม
ดันภำยในท่อไม่ลดลง หรือลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และไม่พบกำรรั่วซึมใด ๆ
ตำมผิวท่อ หรือแนวเชื่อมท่อ จะเป็นกำรเสร็จสิ้นกำรทดสอบดังกล่ำว

➢ หลั ง จำกเปิ ด ใช้ ง ำนท่ อ ส่ ง ✓ มีกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจัดให้มี
ก๊ำซฯ แล้วมีกำรตรวจสอบ
หน่วยงำนหรือผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลบำรุงรักษำท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
และบ ำรุ ง รั ก ษำอย่ ำ งไร
ของโครงกำร ได้แก่ สำรวจพื้นที่วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสำรวจป้ำยเตือนด้วย
ควำมถี่เท่ำไร
กำรเดินเท้ำหรือทำงรถยนต์ 4 ครั้งต่อปี สำรวจกำรรั่วของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและ
สังเกตกำรณ์ทรุดตัวของท่อในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยง 1 ครั้งต่อปี ตรวจสอบระบบจ่ำย
กระแสไฟฟ้ ำที่ใช้ ป้องกั นกำรผุ กร่อนของท่อส่ งก๊ำซธรรมชำติ 2 ครั้ งต่อปี และ
ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้ำที่ใช้ป้องกันกำรผุกร่อนของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติใต้ดิน
และตรวจสอบกำรชำรุดของวัสดุเคลือบท่อ 5 ปีต่อครั้ง
✓ มีกำรประชำสัมพันธ์ขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำน ชุมชน สถำนประกอบกำรที่อยู่
ใกล้เคียงช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ใดมำทำกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับ
แนวท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำร และหำกหน่วยงำนใดจะทำกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุง
ระบบสำธำรณูปโภคในพื้นที่เขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ ต้องแจ้งให้ กฟผ.
ทรำบล่ วงหน้ ำ โดย กฟผ. จะจั ดให้ มี เจ้ ำหน้ ำที่ ประสำนงำนตลอดระยะเวลำ
ดำเนินกำร
➢ ท่ อ ส่ ง ก๊ ำ ซฯ มี อ ำยุ ก ำรใช้ ✓ ท่อส่งก๊ำซฯ ถูกออกแบบให้มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 25 ปี มีกำรหุ้มรอยเชื่อม
งำนกี่ปี เนื่องจำกดินในพื้นที่
ด้วยเทปโพลีเอทิลีนชนิดพิเศษจนได้ควำมหนำเทียบเท่ำกับวัสดุหุ้มท่อจำกโรงงำน
เป็ นดิ นเค็ ม อำจท ำให้ เกิ ด
และมีระบบป้องกันกำรผุกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้ำ (Cathodic Protection) ซึ่งเป็นวิธี
กำรผุกร่อนบริเวณรอยเชื่อม
ป้องกันกำรผุกร่อนที่ได้ผลดีในทุกสภำพดิน สำมำรถยืดอำยุกำรใช้งำนของท่อเหล็ก
เร็วขึ้น
ได้นำน โดยตลอดอำยุกำรใช้งำนจะมีกำรบำรุงรักษำและตรวจสอบระบบท่อตำม
มำตรฐำนสำกลอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น ตรวจสอบระบบจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและระดับ
แรงดันไฟฟ้ำที่ใช้ป้องกันกำรผุกร่อนของท่อ ตรวจสอบกำรชำรุดของวัสดุเคลือบท่อ
เป็นต้น หำกพบว่ำมีจุดใดผุกร่อน หรือวัสดุเคลือบท่อชำรุด จะดำเนินกำรเปลี่ยน
วัสดุหุ้มท่อหรือซ่อมแซมในบริเวณดังกล่ำว
➢ เมื่อท่อส่งก๊ำซฯ หมดอำยุจะ ✓ หำกเป็นกำรวำงท่อด้วยวิธีขุดเปิดและสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นอุปสรรค จะ
ดำเนินกำรอย่ำงไร
ทำกำรขุดท่อออกจำกพื้นที่ หำกสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอุปสรรค หรือเป็น
กำรวำงท่อด้วยวิธีเจำะลอดและดันลอดที่มีควำมลึก จะทำกำรตัดท่อส่วนดังกล่ำว
และอัดซีเมนต์เข้ำไปในท่อเพื่อป้องกันกำรทรุดตัวของดินเมื่อท่อเกิดกำรผุกร่อน 5

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)
ประเด็นคาถาม /ข้อคิดเห็น

คาชี้แจง

1. ด้านการออกแบบและรายละเอียดโครงการ (ต่อ)
➢ หำกมีกำรก่อสร้ำงบ้ำนพัก ✓ โครงกำรไม่มีกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักคนงำนในบริเวณพื้นที่ส ำนักงำนโครงกำร โดย
คนงำน เมื่อโครงกำรก่อสร้ำง
ผู้ รั บ เหมำจะจั ด หำที่ พั ก ให้ ค นงำนก่ อ สร้ ำ งโดยเช่ ำ บ้ ำ น/ห้ อ งแถว และจั ด
แล้ ว เสร็ จ ขอให้ มี ก ำรรื้ อ
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนไว้บริกำรอย่ำงเพียงพอ เช่น กำรจัดหำน้ำใช้ ไฟฟ้ำ กำร
ถอนและคืนพื้นที่ให้เรียบร้อย
จัดกำรขยะ กำรจัดกำรน้ำเสีย เป็นต้น
ไม่ทิ้งเศษขยะหรือวัสดุต่ำงๆ
ไว้ในพื้นที่
2. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
➢ กำรวำงท่ อ ช่ ว งที่ ตั ด ผ่ ำ น ✓ แนววำงท่ อช่วงที่ตั ดผ่ ำนทำงเข้ำออกถนนเทศบำลท่ ำข้ำม 7 ซอย 2 ใช้วิ ธีกำร
ทำงเข้ำ ออกถนนเทศบำล
ก่อสร้ำงแบบเจำะลอด ซึ่งมีกำรขุดเปิดพื้นที่เฉพำะบริเวณบ่อรับบริเวณถนนของ
ท่ำข้ำม 7 ซอย 2 มีผลกระทบ
กฟผ. บริเวณใกล้เคียงกับสถำนี BP4 โดยปิดกั้นถนน 1 ช่องจรำจร และขุดเปิดบ่อ
ด้ ำ นกำรจรำจรและด้ ำ น
ส่งบริเวณพื้นที่ว่ำงในเขตทำง ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรสัญจรเข้ำออกจำก
เสียงหรือไม่
ถนนเทศบำลท่ำข้ำม 7 ซอย 2 ส่วนผลกระทบด้ำนเสียงจะเกิดขึ้นกับบ้ำนพักอำศัย
บริ เวณใกล้ เคี ยงบ่ อส่ งที่มี กำรติดตั้ งเครื่องจั กรส ำหรั บเจำะลอด ซึ่ งได้ ก ำหนด
มำตรกำรให้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงเพื่อลดผลกระทบ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรเข้ำ
พบประชำชนที่อยู่ในระยะประชิดกับพื้นที่ก่อสร้ำง เป็นประจำตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง เพื่อสอบถำมถึงผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำร และหำกมีผลกระทบ
เกิดขึ้นต้องเข้ำประสำนงำนและเร่งช่วยเหลือแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งกำหนดให้มีกำร
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณกลุ่มบ้ำนพักอำศัยดังกล่ำวขณะที่มีกำรก่อสร้ำง เป็นต้น

➢ ในกรณีที่มีกำรเชื่อมท่อซึ่ง ✓ กำรเชื่อมท่อส่งก๊ำซธรรมชำติดำเนินกำรโดยช่ำงเชื่อมที่ได้รับใบอนุญำตเชื่อมท่อส่ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประกำยไฟ มี
ก๊ำซธรรมชำติ และได้กำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยไว้ดังนี้
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย
• ตรวจสอบสภำพเครื่องเชื่อมท่อก๊ำซให้อยู่ในสภำพที่ดีพร้อมใช้งำน หำกพบว่ำ
อย่ำงไร
เครื่องเชื่อมชำรุดให้ดำเนินกำรซ่อมแซมจนอยู่ในสภำพดีก่อนนำมำใช้งำน
• กั้นเขตบริเวณพื้นที่ที่มีกำรเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมำยเตือนแสดงเขต
หวงห้ำมที่อำจเกิดอันตรำย
• เศษโลหะหรือประกำยไฟจะต้องจำกัดให้อยู่เฉพำะบริเวณพื้นที่ทำงำนเชื่อมท่อ
และต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือประกำยไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ในจำนวนที่
เหมำะสม โดยเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดประกำยไฟ ซึ่งเสี่ยง
ต่อกำรเกิดอัคคีภัย
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2. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (ต่อ)
➢ ท่อส่งก๊ำซฯ ที่วำงอยู่ใต้ดินมี ✓ ท่ อส่ งก๊ ำซฯ ที่ ว ำงอยู่ ใต้ ดิ น มี โ อกำสจะได้ รั บผลกระทบจำกกำรก่ อสร้ ำงหรื อ
โอกำสจะได้รับผลกระทบจำก
ซ่อมแซมถนนได้ ดังนั้น เมื่อวำงท่อแล้วเสร็จจะมีกำรติดตั้งป้ำยเตือนแสดงแนวเขต
กำรก่ อสร้ ำงหรื อซ่ อมแซม
ท่อส่งก๊ำซฯ และคำเตือน/ข้อควรระวัง กรณีที่ประชำชนหรือหน่วยงำนในพื้นที่จะ
ถนนหรือไม่
เข้ ำ ด ำเนิ น กำรใดๆ เช่ น กำรเจำะหรื อ ขุ ด พื้ น ที่ ซ่ อ มสร้ ำ งถนน วำงระบบ
สำธำรณูปโภคใต้ดินใกล้เคียงหรือภำยในพื้นที่เขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติของ
โครงกำร ต้ องประสำนมำยั ง กฟผ. เป็ นกำรล่ วงหน้ ำ เพื่ อจั ดส่ งเจ้ ำหน้ ำที่ เข้ ำ
ตรวจสอบพื้นที่และให้คำแนะนำเพื่อควำมปลอดภัยในกำรดำเนินกำร หำกท่ำนใด
พบเห็นกำรทำกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับแนวท่อส่งก๊ำซฯ สำมำรถ
โทรแจ้งได้ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ปรำกฏในป้ำยเตือน
➢ กำรเติมกลิ่นในก๊ำซธรรมชำติ ✓ ก๊ำซธรรมชำติที่ส่งผ่ำนระบบท่อของโครงกำรไม่มีกำรเติมกลิ่น หำกเกิดกำรรั่วไหล
กรณีท่อส่งก๊ำซฯ เกิดกำรรั่ว
ของก๊ำซฯ ระบบสกำด้ำ (SCADA) ที่ควบคุมโดยศูนย์ปฏิบัติกำรชลบุรี ของ ปตท.
มี อั น ตรำยต่ อ สุ ข ภำพของ
สำมำรถตรวจจับได้ทันทีโดยอัตโนมัติ และสั่งหยุดกำรส่งก๊ำซได้ทันที อย่ำงไรก็ตำม
ประชำชนหรื อ ไม่ และมี
โครงกำรได้มีกำรออกแบบและก่อสร้ ำงตำมมำตรฐำนควำมปลอดภั ย และกำร
แนวทำงในกำรป้ องกั น
ดำเนินงำนที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยจะดำเนินงำนโดยผู้เชี่ยวชำญ และจะมีกำร
ผลกระทบอย่ำงไร
ตรวจสอบรอยเชื่อมต่อทุกรอย จำกนั้นหุ้มท่อด้วยเทปโพลีเอทิลีนชนิดพิเศษ และ
ทำกำรทดสอบคุณภำพของหุ้มผิวท่ออีกครั้งก่อนวำงท่อ เมื่อวำงท่อแล้วเสร็จจะทำ
กำรท่อด้วยวิธีทำงชลสถิต (hydrostatic test) เพื่อทดสอบควำมแข็งแรงและทดสอบ
ควำมรั่วไหลของท่อจนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนรวมทั้งในระยะดำเนินกำรจะมีมำตรกำร
ตรวจสอบสภำพท่อและบำรุงรักษำท่อตลอดอำยุโครงกำร
➢ ประชำชนที่ คำดว่ำจะได้ รั บ ✓ จำนวนครัวเรือน ร้ำนค้ำ และสถำนประกอบกำร ในพื้นที่ศึกษำ 500 เมตร จำก
ผลกระทบจำกกิจกรรมกำร
กึ่งกลำงแนววำงท่อทั้งสองข้ำง มีทั้งหมดประมำณ 115 หลัง/ร้ำน/แห่ง ซึ่งอยู่ใน
ก่ อ สร้ ำงของโครงกำรมี
ระยะประชิด (0-50 เมตร) ที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของ
ประมำณกี่หลังคำเรือน ในแต่
โครงกำรโดยตรง ประมำณ 24 หลัง/ร้ำน โดยมีลักษณะผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
ละพื้นที่ได้รับผลกระทบด้ำน
และมีมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบ เช่น
ใดบ้ำง มีมำตรกำรอย่ำงไร
• ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้ำนคลองบำงนำง (ถนนเทศบำลท่ำข้ำม 7 ซอย 2) ซึ่งใช้ถนนของ
กฟผ. ในกำรสัญจรเข้ำออกชุมชน จะได้รับผลกระทบด้ำนกำรกีดขวำงกำรจรำจร
โดยโครงกำรได้ ออกแบบกำรก่ อสร้ ำงเป็ นวิ ธิ เจำะลอดและดั นลอดเพื่ อลด
ผลกระทบดังกล่ำว รวมทั้งกำหนดมำตรกำร เช่น กำรปิดกั้นช่องจรำจรให้ใช้
พื้นที่ผิวจรำจรให้น้อยที่สุด ติดตั้งรั้วเหล็กหรือกำแพงคอนกรีตกั้นโดยรอบเขต
พื้นที่ก่อสร้ำง จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรบริเวณพื้นที่
ก่อสร้ำง จัดให้มีป้ำยหรือสัญญำณเตือนไฟกระพริบที่เห็นได้ชัดเจน เป็นต้น
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2. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (ต่อ)
➢ (ต่อ)

• กลุ่มบ้ำนพักอำศัยใกล้พื้นที่ขุดเปิดบ่อรับ -บ่อส่งสำหรับกำรวำงท่อด้วยวิธีดัน
ลอดและเจำะลอด และพื้ น ที่ ขุ ด ร่ อ งวำงท่ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรขุ ด เปิ ด จะได้ รั บ
ผลกระทบจำกฝุ่นละอองและเสียงดัง ซึ่งได้กำหนดมำตรกำรรองรับ เช่น ฉีด
พรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว เป็นต้น
• กลุ่มร้ำนค้ำที่ กฟผ. อนุญำตให้ใช้พื้นที่บริเวณด้ำนหน้ำสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงบำงปะ
กงขำยของชั่วครำวในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำบำงปะกงทดแทนเครื่องที่ 1-2
ซึ่งเป็นพื้นที่วำงท่อด้วยวิธีกำรขุดเปิด จะต้องหยุดขำยของหรือย้ำยไปขำยในพื้นที่
อื่น โดยจะจัดเจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์เข้ำพบเพื่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนงำนก่อสร้ำงและแนวทำงกำรดำเนินงำนต่อไป

➢ ในระยะด ำเนิ นกำร มี เพี ยง ✓ กิ จกรรมของโครงกำรในระยะด ำเนิ นกำร มี เพี ยงกำรส่ งก๊ ำซธรรมชำติ และกำร
มำตรกำรด้ ำนสำธำรณสุ ข
บ ำรุ งรั กษำระบบท่ อปิ ดที่ ฝั งอยู่ ใต้ ดิ น ไม่ มี กิ จกรรมที่ ส่ งผลกระทบต่ อคุ ณภำพ
อำชี ว อนำมั ย และควำม
สิ่งแวดล้อม (คุณภำพอำกำศ ระดับเสียง ทรัพยำกรดินและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน
ปลอดภัย และด้ำนสังคมและ
คุณภำพน้ำและทรัพยำกรชีวภำพทำงน้ำ กำรคมนำคม กำรระบำยน้ำและกำรป้องกันน้ำ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ท่วม และกำรจัดกำรกำกของเสีย) ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นต้องระบำยก๊ำซ
ขอให้บริษัทที่ปรึกษำเพิ่มเติม
ผ่ำนปล่องระบำยก๊ำซ (Vent Stack) ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดัง โดยได้กำหนดมำตรกำรให้มี
มำตรกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กำรติ ดตั้ งอุปกรณ์ลดเสี ยง (Silencer) ที่ปล่องระบำยก๊ ำซให้แล้ วเสร็ จตั้ งแต่ ระยะ
สิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน
ก่อสร้ำง
➢ หน่วยงำนใดเป็นผู้ดำเนินกำร ✓ กฟผ. จะนำมำตรกำรทั้งหมดที่กำหนดไว้ในรำยงำน EIA ระบุเป็นเงื่อนไขในกำรว่ำจ้ำง
ตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับเหมำ โดย กฟผ. จะเป็นผู้ควบคุมให้ผู้รับเหมำปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว และมี
ในช่ ว งก่ อ สร้ ำ งโครงกำร
หน่วยงำนอนุญำตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
และหำกค่ำกำรตรวจวัดอยู่
และกรมธุรกิจพลังงำน เป็นผู้ควบคุมกำกับกำรดำเนินงำนของ กฟผ. รวมทั้ง กฟผ.
ในเกณฑ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบ
จะต้องจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ (EIA Monitoring Report) ส่งให้
หน่ ว ยงำน ใดเป็ น ผู้ ดู แ ล
หน่วยงำนอนุญำตเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยกำรว่ำจ้ำงบุคคลที่สำม (Third Party) เข้ำ
รับผิดชอบ
มำดำเนินกำร และหำกค่ำกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบ กฟผ. จะเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ หรือหำกประชำชนได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำร สำมำรถแจ้ง
ผ่ำนระบบรับเรื่องร้องเรียนได้ ซึ่ง กฟผ. จะจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำประสำนงำนและให้ควำม
ช่วยเหลือโดยเร็ว
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3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
➢ ข อ ใ ห้ ก ฟ ผ . ค ว บ คุ ม ✓ กฟผ. จะควบคุมผู้รับเหมำให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่ำง
ผู้ รั บ เหมำให้ ป ฏิ บั ติ ต ำม
เคร่งครัด ได้แก่ มำตรกำรด้ำนคุณภำพอำกำศ เช่น ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ำง หำกวัสดุก่อสร้ำงหรือดินตกหล่นบนถนนต้อง
ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งเคร่ ง ครั ด
ทำควำมสะอำดถนนโดยเร็ว จัดให้มีพื้นที่ฉีดล้ำงทำควำมสะอำดล้อรถก่อนออกจำก
เพื่ อ ลดผลกระทบจำกฝุ่ น
พื้นที่โครงกำร มำตรกำรด้ำนกำรคมนำคม เช่น จำกัดควำมเร็วของรถบรรทุกขนส่ง
ละออง กำรตกหล่ นของดิน
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงในช่วงที่ผ่ำนเขตชุมชน เป็นต้น และมำตรกำรด้ำนกำรระบำย
แ ล ะ เ สี ย ง ดั ง จ ำ ก ร ถ ที่
น้ำและกำรป้องกันน้ำท่วม เช่น จัดวำงกองเศษดินหรือวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงไม่ให้
รถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์
กีดขวำงทำงระบำยน้ำในพื้นที่ ไม่ดำเนินกิจกรรมกำรก่อสร้ำงในช่วงที่มีฝนตกหนัก
ก่ อ สร้ ำ งและกำรกี ด ขวำง
หำกมีควำมจำเป็นต้องปิดกั้นทำงน้ำ ต้องจัดทำทำงเบี่ยงชั่วครำวและดูแลให้น้ำ
ทำงระบำยน้ำในพื้นที่
สำมำรถไหลผ่ำนได้ตำมปกติ เป็นต้น
➢ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษำได้ มี ก ำร ✓ ในช่ วงของกำรศึ กษำ EIA บริ ษั ทที่ ปรึ กษำได้ ด ำเนิ นกำรประชำสั มพั นธ์ ข้ อมู ล
สอบถำมข้ อห่ วงกั งวลหรื อ
โครงกำร เชิญเข้ำร่วมกิจกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็น และสำรวจควำมคิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะของชุ มชน ซึ่ ง
ประชำชนในพื้นที่ศึกษำ ซึ่งได้รับทรำบปัญหำและข้อห่ วงกังวลต่อกิจกรรมกำร
ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรม
ก่อสร้ ำงที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อกำรดำเนินงำนกิจกรรมของ
กำรก่ อ สร้ ำงที่ มี อยู่ เดิ มใน
โครงกำร ซึง่ บริษัทที่ปรึกษำได้นำประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำกำหนดเป็นมำตรกำร
พื้นที่หรือไม่
ของโครงกำรแล้ว เช่น จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรทำงำนของบริษัทรับเหมำอย่ำง
ใกล้ ชิ ด กรณีเกิดควำมเสี ยหำยต่อชี วิ ต ทรัพย์สิน และสิ่ งปลู กสร้ำง ในขณะที่มี
กิจกรรมก่อสร้ำงต้องดำเนินกำรเข้ำช่วยเหลือ เยียวยำ และแก้ไขควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นโดยทันที เป็นต้น
➢ บริ ษั ทที่ ปรึ กษำได้ เชิ ญ ✓ เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดประชุมสอดคล้องกับมำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำร
ประชำชนหมู่ ที่ 7 ซึ่ งเป็ นผู้
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตำมคำสั่งคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ำ
บริษัทที่ปรึกษำจึงได้ดำเนินกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพื้นที่
ร่วมประชุมหรือไม่
ศึกษำแยกเป็น 4 กลุ่มย่อย ในระหว่ำงวันที่ 22-23 มิถุนำยน 2564 โดยในพื้นที่
หมู่ ที่ 7 ต ำบลท่ ำข้ ำม ได้ เชิ ญประชำชนเข้ ำร่ ว มในวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2564
เวลำ 09.30-12.00 น. ซึ่ งจั ดขึ้ น ณ ศำลำประชำคมหมู่ ที่ 7 มีผู้ น ำชุ มชนและ
ประชำชนเข้ำร่วมประชุม จำนวน 21 คน
➢ หำกประชำชนได้รับผลกระทบ ✓ ในช่ ว งกำรก่ อสร้ ำง ได้ ก ำหนดมำตรกำรให้ มี เจ้ ำหน้ ำที่ ติ ดตำมผลกระทบอั น
จะสำมำรถร้ อ งเรี ย นได้
เนื่องมำจำกกำรวำงท่อของโครงกำร หำกพบปัญหำหรือควำมเสียหำยเกิดขึ้น กฟผ.
อย่ำงไร และหน่ ว ยงำนใด
จะเร่งประสำนงำนและดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร็ว อย่ำงไรก็ตำม หำกประชำชน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ได้รับผลกระทบสำมำรถร้องเรียนผ่ำนระบบรับเรื่องร้องเรียนของโรงไฟฟ้ำบำงปะกง
โดยก่อนกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงจะจัดให้มีป้ำยประชำสั มพันธ์ ซึ่งมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียนและหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)
ประเด็นคาถาม /ข้อคิดเห็น

คาชี้แจง

3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
➢ หำกประชำชนได้รับผลกระทบ ✓ ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร จะมีกำรทำประกันภัยคุ้มครองชีวิตและ
จำกกิ จกรรมกำรก่อสร้ ำงของ
ทรัพย์สินต่อบุคคลภำยนอกที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรดำเนินโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม
โครงกำร หรือกำรรั่วไหลของท่อ
กรณีเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้ำง จำกกิจกรรมของโครงกำร
ส่งก๊ำซฯ จะช่วยเหลือเยียวยำ
กฟผ. จะดำเนินกำรเข้ำช่วยเหลือ เยียวยำ และแก้ไขควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยทันที
อย่ำงไร
➢ กำรดำเนินโครงกำรมีประโยชน์ ✓ ในช่วงก่อสร้ำงจะพิจำรณำจ้ำงแรงงำนท้องถิ่น เข้ำทำงำนกับโครงกำรตำมควำม
ต่อชุมชนอย่ำงไร
เหมำะสมกับลั กษณะงำน และควำมชำนำญ รวมทั้งตลอดระยะเวลำกำรดำเนิน
โครงกำร กฟผ. จะสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงำนในพื้นที่
ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรร่วมกิจกรรมตำมเทศกำล ประเพณีวันส ำคัญของ
ชุมชน กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรกีฬำ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนเศรษฐกิจ
และอำชีพ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนคุณภำพชีวิต และสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ เป็นต้น
➢ ขอให้ กฟผ. จั ดทำแผนกำร ✓ ที่ปรึกษำได้กำหนดมำตรกำรด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพิ่มเติม
ดูแลชุมชนในระยะยำว เช่น
โดยให้ กฟผ. ด ำเนิ นกำรหำรือร่ วมกั บหน่วยงำน ผู้ นำชุ มชน และประชำชนที่
3 ปี หรือ 5 ปี
เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนกำรดูแลชุมชนในพื้นที่แนววำงท่อส่ งก๊ำซฯ ในระยะยำว
เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของคนในชุมชน

4. ด้ำนอื่น ๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
➢ ขอให้ กฟผ. ลดค่ ำ ไฟฟ้ ำ ✓ กฟผ. ไม่สำมำรถลดหย่อนค่ำไฟฟ้ำให้กับประชำชนหมู่ที่ 7 ได้ เนื่องจำกประชำชน
ให้ กั บประชำชนหมู่ ที่ 7 ซึ่ ง
ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิที่รัฐจัดได้โดยเท่ำเทียมกัน จึงได้มีกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ เพื่อเป็นกำรชดเชยดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้ำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เจ้าของโครงการ)

เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าก๊าซและน้ามัน
โทรศัพท์ : 0 2436 0813 โทรสาร: 0 2436 0890
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง
โทรศัพท์ : 0 3857 3429 (ในเวลาราชการ)
โทรศัพท์ : 08 5430 7373 (นอกเวลาราชการ)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผล

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด (บริษัทผู้จัดทารายงาน)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ได้ที่...

เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2347 0154 โทรสาร: 0 2347 0156
ติดต่อ : นางสาวสิรินาฏ ใจเข้ม

“ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาโครงการ ”
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