ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ
การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา
การไฟฟ าฝ า ยผลิ ตแห งประเทศไทย ร วมกั บบริ ษั ท ซี ค อท จํ ากั ด
(บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม) ไดจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตอการ 2. ดานสิ่งแวดลอม
จัดทํารางรายงาน และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ • ผลกระทบจากฝุนละออง ขนาด • โครงการฯ ไดทําการประเมินกระทบจากฝุนละอองขนาดไมเกิน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การศึ กษาและจัดทํารายงานการประเมินผล
ไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
2.5 ไมครอน (PM 2.5) พบวา คาความเขมขนของ PM 2.5 ใน
กระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ในรูปแบบการ
บรรยากาศบริเวณชุมชนจากการประเมินอยูในเกณฑคามาตรฐาน
มีการประเมินผลกระทบ และ
กําหนดแนวทางการแกไขอยางไร และสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในระดับต่ํามาก
แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพท โทรสาร และทางระบบเครือขายสารสนเทศ
(Google Form) ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และในรูปแบบ • กังวลเรื่องฝุนละออง ระยะ
• จากผลการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ จากกิจกรรม
การประชุมผานระบบออนไลน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30-12.00 น. มี รื้อถอนและกอสราง
การรื้อถอน/กอสราง และเครื่องจักรที่ใชในการรื้อถอนและกอสราง
ของโครงการฯ
พบวา ปริมาณฝุนละอองที่เกิดขึ้นมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
ผูรวมแสดงความคิดเห็น ทั้งสิ้น จํานวน 423 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาชนในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
สถาบันการศึกษา / องคกรพัฒนาเอกชน /
องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม / สถาบันทางศาสนา
สื่อมวลชน
ประชาชนทั่วไป

339
56
10

คน
คน
คน

2
16

คน
คน

• ในชวงระยะกอสรางโครงการฯ
ใหเพิ่มการฉีดพรมน้าํ เปน 3
ครั้งตอวัน (ชวงเชา กลางวัน
และเย็น) หรือพิจารณาจาก
กิจกรรม/ปริมาณฝุนละอองที่
เกิดขึ้น และใหฉีดพรมน้าํ อยาง
ทั่วถึง รวมทั้งทําความสะอาด
บริเวณทางสาธารณะที่มีน้ําขัง
จากการฉีดพรมน้าํ เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ

และเพื่อปองกันและลดผลกระทบดานฝุนละออง โครงการไดมีการ
กําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมไว เพื่อนําไปปฏิบัติเรียบรอยแลว
• โครงการฯ กําหนดมาตรการฯ ใหมีการฉีดพรมน้าํ บริเวณพื้นที่
กอสรางโครงการฯ และถนนทางเขา-ออกโครงการ อยางนอย
วันละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูแลง หรือตามความเหมาะสมในชวงฤดูฝน
เพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย ไมใหสงผลกระทบตอชุมชน
ใกลเคียง โดยจะมีการเพิ่มความถีไ่ ดตามปริมาณฝุนละอองที่ฟุง
กระจาย พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดถนนบริเวณ
ทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ และกําหนดมาตรการจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุกภายในพื้นที่โรงไฟฟาฯ ใหไมเกิน 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองอีกดวย

ในการรับฟงความคิดเห็นครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา ไดรวบรวมประเด็นตางๆ จาก
ผูแสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึง
กําหนดมาตรการสิ่งแวดลอม สามารถสรุปประเด็นหลัก ไดดังนี้
• ควบคุมอัตราการระบายมลสาร • เนื่องจากเปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง มลสาร

ทางอากาศของโครงการโรงไฟฟา หลักคือ กาซออกไซดของไนโตรเจน โครงการติดตั้งระบบ Dry
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ
การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา
พระนครเหนือ (สวนเพิ่ม)
Low NOX Burner เพื่อควบคุมการเกิดกาซออกไซดของ
1. ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการฯ
ระยะที่ 1 ใหเปนไปตามคาการ ไนโตรเจน รวมทั้งติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ออกแบบที่กาํ หนด
แบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System :
• การตั้งชื่อโครงการวา
• ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580
CEMS) ที่ปลองของโรงไฟฟา ตามมาตรฐานของ U.S. EPA. และ
“โครงการโรงไฟฟาพระนคร- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1) กําหนดใหมี
ที่หนวยงานราชการกําหนด เพื่อติดตามการระบายอยางตอเนื่อง
เหนือ (สวนเพิ่ม) ระยะที่ 1”
โรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพิ่ม) ในป พ.ศ.2571 และ พ.ศ.2578
• แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองของโรงไฟฟา
แสดงวาจะตองมีระยะอื่นๆ
ซึ่งใชชื่อเดียวกัน สําหรับการเรียกชื่อ "ระยะที่" เปนชื่อเรียกที่ กฟผ.
พระนครเหนือ ที่จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง
อีกหรือไม
ตั้งขึ้น เพื่อใหมีความสะดวกและเขาใจตรงกันในการจัดทํารายงาน
ซึ่งไดติดตั้งไวแลวบริเวณหนาทางเขาโรงไฟฟาพระนครเหนือ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และกําหนดการจายไฟฟา
ดานถนนจรัญสนิทวงศ และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอย
เขาระบบตามแผน PDP
(กอนถึงวัดจันทร) อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อนําเสนอ
สําหรับการจายไฟฟาเขาระบบของโรงไฟฟาในป พ.ศ.2578 ยังคง
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพรอมทั้งเชื่อมโยงระบบขอมูลการ
จําเปนตองสนองตอนโยบายของรัฐ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทาง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาไปยังหนวยงานกํากับ
พลังงานของประเทศ โดยเฉพาะในเขตนครหลวง ซึ่ง กฟผ. จะยังไม
ดูแลที่เกี่ยวของ
เสนอโครงการที่จะเขาระบบในป พ.ศ.2578 ณ ขณะนี้ อยางไรก็
ตาม กฟผ. จะตองติดตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศที่
• อยากทราบหลักเกณฑในการ • การกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะพิจารณา
อาจจะมีการปรับปรุงตอไป
ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคุณภาพ ตามทิศทางลม และลักษณะของพื้นที่ที่จะดําเนินการติดตั้ง
• อยากสอบถามความจําเปนของ • จากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580
อากาศ เนื่องจากชุมชนที่อยู
เครื่องมือตรวจวัด เพื่อใหวิธีการตรวจวัดเปนไปตามเกณฑที่
โครงการฯ ตามแผน 2018
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1) ไดมีการพิจารณา
ริมน้ํา ฝงตรงขามกับโรงไฟฟา หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด โดยโครงการฯ ไดกาํ หนด
ความมั่นคงของระบบไฟฟาเขตนครหลวง ซึ่งปจจุบันกําลังผลิต
พระนครเหนือ พบวา ไมมี
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ จํานวน
ไฟฟาของเขตนครหลวงไมสามารถรองรับเหตุสุดวิสัยโรงไฟฟา
อุปกรณตรวจวัดคุณภาพ
3 สถานี ไดแก โรงเรียนวัดเชิงกระบือ (ตัวแทนทิศตะวันตกเฉียงขนาดใหญทสี่ ุดหยุดฉุกเฉินได ตองพึ่งพากําลังผลิตไฟฟาจาก
อากาศ แตมีการติดตามแบบ
ใตของโครงการฯ) โรงเรียนกลาโหมอุทิศ (ตัวแทนทิศตะวันตก
ภูมิภาคใกลเคียง ดังนั้นจึงกําหนดใหมีโครงการโรงไฟฟา
รายงานอยูบริเวณวัดปากน้ํา
เฉียงเหนือของโครงการฯ) และวัดสรอยทอง (ตัวแทนทิศตะวันออก
พระนครเหนือ (สวนเพิ่ม) ระยะที่ 1 เพื่อความมั่นคงดานพลังงาน
และโรงเรียนกลาโหม ซึ่งไมใช ของโครงการฯ) ซึ่งตําแหนงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศที่กาํ หนด
จุดที่มีผูอยูอาศัยที่หนาแนน
นั้นตั้งอยูใกลกับชุมชน จึงสามารถเปนตัวแทนของพื้นที่โดยรอบได
• อยากใหพิจารณาที่ตั้งโครงการฯ • จากการศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางโครงการฯ โดย
และไดรับผลกระทบโดยตรง
และอยูในแนวทิศทางลมที่พัดมาจากโครงการ
สามารถเปลีย่ นแปลงพื้นที่
พิจารณากอสรางในบริเวณพื้นที่สาํ นักงานกลาง กฟผ. และพื้นที่
โครงการไดหรือไม
โรงไฟฟาพระนครเหนือปจจุบัน พบวา มีความเหมาะสมเนื่องจาก • จากมาตรการติดตามตรวจสอบ • ในการกําหนดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และ
เปนที่ดินของ กฟผ. ซึ่งมีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
ระดับเสียง ไดดาํ เนินการตามแนวทางการจัดทํารายงานการ
พื้นฐานที่จาํ เปน และการเชื่อมโยงระบบสายสง นอกจากนี้ ยัง
คุณภาพอากาศ และดานระดับ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลัง
เปนพื้นที่ที่อยูใกลศูนยกลางการใชไฟฟา ซึ่งจะลดความสูญเสีย
เสียง กําหนดใหมีการตรวจวัด ความรอน ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานไฟฟาในระบบสงไฟฟา
ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ที่กําหนดวา “กําหนดชวงเวลาการตรวจวัด
ต
อ
เนื
อ
่
ง
เพี
ย
งพอหรื
อ
ไม
อย
างนอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง ตลอดระยะดําเนินการ”
• การกําหนดมาตรการ
• โครงการฯ จะปฏิบัตติ ามมาตรการฯ ระยะรือ้ ถอน ระยะกอสราง
โดยไดกําหนดในชวงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ขอให
และระยะดําเนินการ ทีไ่ ดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สูงสุด ทั้งในชวงฤดูฝน และฤดูแลง ซึ่งเพียงพอ เนื่องจากโครงการ
โครงการฯ นําไปปฏิบัติอยาง
สิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพิม่ ) ระยะที่ 1
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศชอง
เครงครัด
รวมถึงนํามาตรการฯ ไปกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางบริษทั ผูรบั จาง
โรงไฟฟาแบบตอเนื่อง เพื่อควบคุมการระบายมลสารทางอากาศ
ใหถือปฏิบตั ิโดยเครงครัด และจัดทํารายงานผลการปฏิบัตติ าม
ไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชน
มาตรการฯ นําสงใหหนวยงานราชการ ทุก 6 เดือน

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ
การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา
2. ดานสิ่งแวดลอม (ตอ)
• ไดรับการรองเรียนจากประชาชน • ลักษณะของไอน้ําที่ปลอยออกไปเปนไอรอน เมื่อสัมผัสกับอากาศ
เย็นทําใหไอน้ําเกิดการควบแนน จึงเห็นเปนละอองไอน้ําคลาย
ในชุมชนพิบูลสงคราม 1 โดย
เฉพาะที่มีบานเรือนอยูริมน้ํามี กลุมควันสีขาว ซึ่งกลุมละอองไอน้าํ ดังกลาวมีความปลอดภัยตอ
ขอสงสัยวา ละอองฝุนสีขาวที่ ชุมชนและสิ่งแวดลอม สําหรับผงฝุนสีขาวที่เกาะตามบริเวณ
เกาะอยูตามผาที่ซักตาก รวมทั้ง บานเรือน ไมใชจากการดําเนินการของ กฟผ. โดยตรง
ภายในบานเรือนจะมีความ
เกี่ยวของกับการปลอยไอน้ํา
ไปสูบ รรยากาศของ กฟผ. หรือไม

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ
4. กากของเสีย
• การจัดการและการคัดแยกขยะ
ควรมีการผลักดันและชวยเหลือ
เทศบาล จังหวัด ที่รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่ของโครงการและพื้นที่
ของ กฟผ. ใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อใหการจัดการขยะเปนไป
อยางเรียบรอยทั้งกระบวนการ
• จัดภาชนะสําหรับรองรับมูลฝอย
แตละประเภทใหเพียงพอภายใน
พื้นที่กอสราง และโครงการไมได
แจงถึงมูลฝอยติดเชื้อจะมี
มาตรการอยางไร

การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา
• ระยะรื้อถอนและระยะกอสราง โครงการฯ จะแยกประเภทของ
เสียที่เกิดขึ้น และรวบรวมใสถังขยะพรอมฝาปดมิดชิด กอนสง
ใหหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ราชการนําไปกําจัด
• ระยะดําเนินการ ของเสียที่เกิดขึ้น ไดแก ขยะมูลฝอยจากพนักงาน
จะแยกประเภทและรวมรวมใสภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด และ
ประสานงานกับเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อดําเนินการตอไป
ของเสียจากกระบวนการผลิต จะแยกประเภท รวบรวม และ
จัดเก็บในพื้นที่เก็บกากของเสีย กอนสงใหหนวยงานรับกําจัด
กากของเสียที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการนําไปกําจัด
ตอไป
• สําหรับการจัดการขยะอันตรายจะมีการคัดแยกและรวบรวมสงให
หนวยงานเฉพาะทีไ่ ดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการนําไปกําจัด
ตอไป

• ในระยะกอสราง ขอให
• โครงการฯ จะประชาสัมพันธแผนงานรื้อถอนและมาตรการควบคุม
โครงการฯ ประชาสัมพันธ
เสียงใหชุมชนทราบในกรณีที่โครงการดําเนินกิจกรรมที่มีเสียงดัง
ชองทางการรองเรียนกรณี
มากกวาปกติ ลวงหนาอยางนอย 7 วัน
ไดรับผลกระทบดานเสียงจาก • ชองทางการรับเรือ่ งรองเรียนและขอเสนอแนะของโครงการฯ
กิจกรรมของโครงการให
ประกอบดวย 7 ชองทาง ไดแก
ประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 1. หนังสือรองเรียน โดยตรงถึง
โรงไฟฟาพระนครเหนือ แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ” 5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย • ประเมินอันตรายรายแรงแนวเสน • โครงการฯ ไดทําการประเมินอันตรายรายแรง โดยจําลอง
จังหวัดนนทบุรี
ทอกาซธรรมชาติที่มีการวางผาน เหตุการณจากกรณีเกิดการรั่วไหลของกาซธรรมชาติจากทอ
2. โทรศัพท : 0-2436-7855
พื้นที่ชุมชน
ขนสงที่ติดตั้งใหม ซึ่งพิจารณากรณีเลวรายสูงสุด (Worst
3. เว็บไซตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ : www.nbp.egat.co.th
• ความกังวลของประชาชน เรื่อง Case) ที่เปนไปได คือ กรณีอุปกรณตรวจสอบ เตือนภัย หรือ
4. เว็บไซตการไฟฟาผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) :
อันตรายจากกาซธรรมชาติและ ระบบควบคุมที่ติดตั้งไวเกิดเหตุขัดของทั้งหมดเรียบรอยแลว
http://www.egat.co.th
ทอสงกาซ โดยอางอิงการระเบิด ผลกระทบสวนใหญอยูภายในพื้นที่ กฟผ. เมื่อพิจารณามาตรการ
5. ระบบจัดการขอคิดเห็นและขอรองเรียน :
ของทอสงกาซธรรมชาติที่จังหวัด ความปลอดภัยของโรงไฟฟาและการดําเนินการที่ผานมา พบวา
http://cmc-center.egat.co.th
สมุทรปราการ ซึ่งมีความเสียหาย ไมเคยเกิดเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้โครงการฯ ไดมีการกําหนด
6. ศูนยบริการขอมูล กฟผ.
สูงมาก สวนนี้มีความเสี่ยงตอ
มาตรการดานความปลอดภัย เพือ่ ปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
7. คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และพัฒนา
ประชาชนมาก จะมีการปองกัน ดานอันตรายรายแรง ตั้งแตการออกแบบ การเลือกใชวัสดุ
สิ่งแวดลอมชุมชน โรงไฟฟาพระนครเหนือ
และแกไขอยางไร โดยหนวยงาน การกอสรางทอสงกาซ และการปฏิบัติการบํารุงรักษา ตลอดจน
ที่เกี่ยวของ เชน ปตท. รวมถึง
การเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และฝกซอมเปนประจํา
• ในระยะดําเนินการ โครงการฯ • โครงการฯ ติดตั้งผนังครอบกันเสียง (Sound Enclosure) ที่มอเตอร
กฟผ.
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นอกจากนี้ โรงไฟฟาพระนครเหนือมีการดําเนินงานดาน
มีมาตรการในการลดเสียงรบกวน ใบพัดของหอหลอเย็น เพือ่ ลดผลกระทบดานเสียงรบกวน พรอมทั้ง
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามแผนงาน
จากหอหลอเย็นอยางไร
ติดตั้งแผนดูดซับเสียงเพื่อลดเสียงน้ําที่ตกกระทบผิวน้ําดานลางของ
อยางไร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
หอหลอเย็นของโครงการ
ไดแก แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
• การพิจารณาผลกระทบกรณี
ในการทํางาน แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเพลิงไหมและ
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• ขอใหตรวจสอบคุณภาพน้าํ ทิ้ง • โครงการ ฯ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้าํ ในบอพักน้าํ ทิ้งให
ในครั้งนี้เปนเพียงแตการประเมิน อพยพหนี กรณีสารเคมีรั่วไหล กรณีมีกาซรั่วไหล กรณีการ
จากโครงการฯ เปนระยะ และ เปนไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รั่วไหลของน้าํ มันจากอุปกรณ เครือ่ งจักรของโรงไฟฟา และ
แจงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบเล็กๆ นอยๆ ซึ่งจะ
สงผลตอการวางแผนการรับมือ กรณีการกอวินาศกรรม รวมทั้งมีการซอมแผนเปนประจําทุกป
ใหชุมชนทราบ
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม วันที่ 29 มีนาคม
ซึ่งทําใหเมื่อเกิดเหตุการณในวัน
พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ขางหนาอาจไมสามารถปองกัน
เหตุได เนือ่ งจากโรงไฟฟามีความ
พรอมทั้งมีการแจงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของโครงการฯ ในการ
เสี่ยงคอนขางมากอยูแ ลว
ประชุมคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนา
•
กํ
าหนดมาตรการดานความปลอดภัย
สิ่งแวดลอมชุมชน โรงไฟฟาพระนครเหนือ (ประกอบดวยผูแทนจาก
จังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี สํานักงานเขต และตัวแทนชุมชน) และอันตรายรายแรงที่เขมงวด
โดยน้าํ ทิ้งจากบอพักน้ําจะไมระบายลงสูแมน้ําเจาพระยา แตจะนําไปใช เนื่องจากโครงการอยูใกลชุมชน
พรอมกําหนดมาตรการในการ
ประโยชน เชน รดน้ําตนไมบริเวณพื้นที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ
เยียวยาผูไ ดรับผลกระทบ
เปนตน
3. การคมนาคมขนสง
5. สาธารณสุขและสุขภาพ
• กังวลปญหาการจราจรติดขัด • จากผลการประเมินคมนาคมขนสง พบวา จํานวนยานพาหนะที่ • จากการแพรระบาดของโรค
• โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพิ่ม) ระยะที่ 1 มี
• อยากทราบการจัดการจราจร เพิ่มขึ้นในระยะรื้อถอน ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ ของ
โควิด-19 จะกระทบสวนของการ แผนการกอสรางโครงการฯ ในป พ.ศ.2568 โดยโครงการฯ
โครงการฯ ไมสงผลใหสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงอยางมี
ของโครงการฯ เนื่องจาก
กอสราง ในป พ.ศ.2565 และระยะ มีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
นัยสําคัญ โดยจากการวิเคราะหดชั นีการจราจรติดขัด (V/C Ratio) ยาว ซึ่งอาจะเปนคลัสเตอรใหมที่ สาธารณสุขและสุขภาพ ในระยะกอสราง ไดแก
ปจจุบันในชวงเวลาเรงดวน
การจราจรคอนขางติดขัด
จะเพิ่มขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้มีการกําหนดเสนทางคมนาคมขนสงของ
จะกระทบตอชุมชน จึงควรพิจารณา - ใหความรูคนงานในเรื่องสุขอนามัยและการปองกันโรคติดตอ
• ขอใหมีการกําหนดความเร็วรถ โครงการฯ โดยใชเสนทางถนนเลียบทางรถไฟ และถนนทางเขา
ผลกระทบดานสุขภาพของโครงการ และจัดใหมีการตรวจคัดกรองคนงานกอสรางกอนเริ่มทํางาน
พื้นที่สํานักงานกลาง กฟผ. เปนเสนทางหลักหลีกเลี่ยงการขนสงใน
ของโครงการที่วิ่งผานถนน
ในเรื่องของโควิด-19 ดวย โดยตอง หากเขาขายกลุมเสีย่ ง หรือดําเนินการตามคําแนะนําการ
บางกรวย-ไทรนอย เพือ่ ปองกัน ชวงเวลาเรงดวนในพื้นที่ชุมชน (เวลา 07.00-09.00 น. และ
มีมาตรการอยางรอบคอบและ
ปองกันควบคุมโรคติดตอ
16.00-18.00 น.) ในชวงวันจันทรถึงศุกร เพื่อลดปญหาการ
อุบัติเหตุ
รัดกุมมีแผนรองรับกรณีพบการ - กําหนดใหคนงานกอสรางศึกษาและดําเนินการตามคําแนะนํา
จราจรติดขัด
ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กอ สราง
การปองกันควบคุมโรคติดตอ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด
• จัดเจาหนาที่อาํ นวยความ
• โครงการฯ จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวก และแคมปที่พักคนงาน
สะดวกและใหสญ
ั ญาณขณะที่ และดูแลในการเขา-ออกพื้นที่กอสรางโครงการฯ และเวรยามตลอด
• จัดใหมีกิจกรรมการสงเสริม
• โครงการฯ สนับสนุนดานสุขภาพอนามัยใหกับชุมชน เชน จัด
มีรถบรรทุกวิ่งเขา-ออกโครงการฯ 24 ชั่วโมง
สุขภาพอนามัยดานตางๆ ใหแก กิจกรรมหนวยแพทยหรือทันตกรรมเคลื่อนที่ สนับสนุนอุปกรณ
• เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ • โครงการฯ จะประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการฯ และขอมูล
ชุมชน
การแพทยเบื้องตน สนับสนุนหรือรวมปรับปรุงสถานที่ออกกําลัง
โรงไฟฟาพระนครเหนืออยางทั่วถึง โดยผานสื่อหลายรูปแบบ เชน
ขอมูลเสนทางการขนสงวัสดุ
กายภายในชุมชน สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของรวมปองกัน
อุปกรณของโครงการใหชุมชน การติดตั้งปายประกาศแผนการกอสรางในพื้นที่บริเวณจุดสําคัญตางๆ
ยาเสพติดในชุมชน เปนตน
รับทราบ
เสียงตามสายของหมูบา น/ชุมชน ปายไวนิล และสือ่ โซเชียลมีเดีย

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ
การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา
6. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน
• อยากทราบการประชาสัมพันธ • โครงการฯ ไดมีการประชาสัมพันธการจัดรับฟงความคิดเห็นของ
การจัดรับฟงความคิดเห็นฯ
ประชาชน ครั้งที่ 2 ผานชองทางตางๆ ดังนี้
- การสงจดหมายเชิญเขารวมประชุมแกกลุมเปาหมาย ไดแก
ขอใหมีการประชาสัมพันธ
ประธานชุมชน สถานประกอบการใกลเคียง หนวยงานราชการ
อยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
ที่เกี่ยวของ สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางศาสนา และ
ผานชองทางตางๆ เชน
สื่อมวลชน ดําเนินการนําสงทางไปรษณีย และนําสงดวย
โซเชียลมีเดีย เปนตน
เจาหนาทีข่ องบริษัทฯ ทั้งหมด 860 ฉบับ
- การติดประกาศ ไดแก ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ และปาย
ประชาสัมพันธขนาด A3 ที่บริเวณสถานทีร่ าชการในพื้นที่อําเภอ
บางกรวย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และสํานักงาน
เขต 10 เขต กรุงเทพฯ
- การประชาสัมพันธบนเว็บไซตของ กฟผ. (www.egat.co.th)
และบริษัท ซีคอท จํากัด (www.secot.co.th)
- ชองทางประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ทั้งจังหวัดนนทบุรี
และกรุงเทพฯ เชน Facebook Website เปนตน
- การประชาสัมพันธในการประชุมประจําเดือนหนวยงานทองถิ่น
ของจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ
• มีมาตรการควบคุมดูแลคนงาน • โครงการฯ กําหนดมาตรการดานเศรษฐกิจ-สังคม ในการควบคุมดูแล
กอสรางไมใหสงผลกระทบตอ คนงานกอสราง ดังนี้
- จัดใหมีหัวหนาคนงานเปนผูดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจาหนาที่ดูแลการ
ชุมชน
เขา-ออกพื้นที่กอสรางอยางเครงครัด
- ควบคุมกิจกรรมการกอสราง และพฤติกรรมของคนงานกอสราง
อยางใกลชิด เพื่อไมใหสงผลกระทบตอคนในพื้นที่
- ผูรับเหมาตองดูแลควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันปญหา
การลักขโมย การทํารายรางกาย และการทะเลาะวิวาทระหวาง
คนงานตางถิ่นกับคนงานในชุมชน ตลอดจนปญหาตอคนในชุมชน
รอบขาง
• ขอใหสงเสริมและสนับสนุน • ปจจุบันโรงไฟฟาพระนครเหนือไดมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
ดานคุณภาพชีวิตของชุมชน
สนับสนุนคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
โดยรอบโรงไฟฟาอยางตอเนือ่ ง ชุมชนโดยรอบอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กฟผ. ไดกําหนดแผนการ
ดําเนินการดานตางๆ ในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
และระบุผูรับผิดชอบกับผู
ประสานงานใหชัดเจน เพื่อให เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน ของรายงาน
ชุมชนเกิดความไวใจและเชื่อมั่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก แผนการสงเสริมดาน
ในการดําเนินการของ กฟผ.
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม แผนการมีสวนรวมรับรูขา วสารของ
• โครงการตางๆ ของ กฟผ. ที่
โรงไฟฟาพระนครเหนือ แผนการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
วางแผนไว จะมีความตอเนื่อง และแผนการรับเรื่องรองเรียนของโรงไฟฟาพระนครเหนือ เพื่อ
และชัดเจนหรือไม เนื่องจาก
นําไปปฏิบตั ิ และสงผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ ตอหนวยงานที่
เมื่อผูบริหารเปลีย่ นไป นโยบาย เกี่ยวของทุก 6 เดือน
ก็เปลี่ยนไป ทําใหความสัมพันธ
กับชุมชนก็เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงของ
ผูบริหาร กฟผ.

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ
การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา
6. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ)
• อยากใหโครงการฯ จัดทําปาย • โครงการฯ ไดกําหนดมาตรการในการประชาสัมพันธการดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูล โครงการฯ และขอมูลโรงไฟฟาพระนครเหนืออยางทั่วถึง โดยผานสื่อ
โครงการ ผังแสดงการจัดการ
หลายรูปแบบ เชน การติดตั้งปายประกาศแผนการกอสรางในพื้นที่
เรื่องรองเรียนที่ระบุระยะเวลา
บริเวณจุดสําคัญตางๆ เสียงตามสายของหมูบา น/ชุมชน ปายไวนิล
กํากับในแตละขั้นตอนการ
และสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ เปนตน
ดําเนินงาน ในบริเวณที่ประชาชน • จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน วีดิทัศน แผนพับ
พบเห็นไดงาย
เปนตน เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ และโครงการฯ
• จัดใหมีระบบการจัดการเรือ่ งรองเรียนในระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการ
• ขอใหมีการสํารวจความคิดเห็น • โครงการฯ กําหนดใหมีการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ของประชาชนบริเวณโดยรอบตอ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของครัวเรือน ประชาชน ผูนําชุมชน
โครงการ เปนประจําสม่ําเสมอ
ผูนําทองถิ่น ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ สถานประกอบการ
โดยรอบพื้นทีโครงการ และพื้นที่ออนไหว พรอมทั้งสํารวจ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปญหาและความตองการของ
ชุมชนและครัวเรือน ปละ 1 ครั้ง
• เงินกองทุนพัฒนาโรงไฟฟา มี • กกพ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
ความเปนรูปธรรมและนํามาสู
ไฟฟาในพื้นที่ประกาศ โดยหลักเกณฑการจัดสรรเงินภายใต
ชุมชนไดอยางไรบาง เพราะไม
กรอบวัตถุประสงคและลักษณะโครงการ จํานวน 7 ดาน ซึ่ง
เคยเห็นเลย
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อการ
พัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟา พ.ศ.2563 ไดแก ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา
ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานสิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภค ดาน
พลังงาน และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน
เชน ปายรถโดยสารบริเวณหนาวัดจันทร การมอบทุนการศึกษา
เปนตน
• ขอใหเจาหนาที่ชุมชนสัมพันธลง • ปจจุบันโรงไฟฟาพระนครเหนือเขารวมการประชุมของ
พื้นที่เพื่อพบปะกับชุมชนเพิ่มขึ้น หนวยงานราชการ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย กํานัน
เพื่อเปนการคลายความวิตกกังวล ผูใหญบาน ประธานชุมชน เพื่อใหขอมูลขาวสารการดําเนินงาน
ใหกับชุมชนที่อยูโดยรอบ
ของโรงไฟฟา เปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง
• โครงการฯ มีแผนการพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน รวมทั้งชี้แจงขอ
หวงกังวลของชุมชน และเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหรือ
หนวยงานราชการ เพือ่ ใหขอมูลการดําเนินงานของโรงไฟฟา
พระนครเหนือ เปนตน
• การจัดกิจกรรมใหชุมชนไดเขาเยี่ยมชมโรงไฟฟาพระนครเหนือ
และกิจกรรมเสวนา เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจใน
การดําเนินงาน และลดความวิตกกังวลใหกับคนในชุมชน

7. พื้นที่สีเขียว ทัศนียภาพและการทองเที่ยว
• ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟา • โครงการฯ กําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพืน้ ที่โรงไฟฟาพระนครใหมากขึ้น และดูแลพื้นทีส่ ีเขียว เหนือ ไมนอ ยกวา รอยละ 10 ของพืน้ ที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ
ใหไดแบบนี้ตลอดไป
โดยมีการปรับสภาพดินใหมคี วามเหมาะสมในการปลูกตนไม พรอม
ทั้งดูแลรักษาพืน้ ที่สีเขียวของโรงไฟฟาฯ ใหมีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ในกรณีทตี่ นไมตายหรือไดรับความ
• จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่เปน • กฟผ. สนับสนุนชวยเหลือทางดานสาธารณประโยชนตางๆ ที่สงเสริม
เสียหาย โรงไฟฟาฯ จะทําการปลูกซอมแซมใหแลวเสร็จภายใน
รูปธรรมและทั่วถึงทุกชุมชนที่ ใหคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยุบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาพระนคร1 เดือน เพื่อรักษาและคงสภาพพื้นทีส่ ีเขียวตามสัดสวนที่กําหนด
อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร
เหนือดีขึ้น เชน สนับสนุนดานการศึกษา ดานศาสนา ดานอาชีพ
ใหกับชุมชน และกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนตน
8. ขอเสนอแนะอื่นๆ
• เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม • ปจจุบันโรงไฟฟาพระนครเหนือมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการรวม • ควรมีแหลงลานกีฬา ลานพักผอนที่ประชาชนสามารถเขาไปใชพื้นที่ได เพื่อเปนการเพิ่มออกซิเจน
ในการติดตามตรวจสอบการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ใหกับพื้นที่ และสามารถใชพื้นที่ได และสามารถใชพื้นที่สวนรวมไดทกุ คน
ดําเนินงานของโครงการทั้ง
คุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟาพระนครเหนือ” ประกอบดวย
• จัดใหมีการใหความรูด านการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย และสรางความเขาใจใน
ในระยะกอสรางและระยะ
ภาคราชการ ภาคประชาชน และผูแทน กฟผ. เรียบรอยแลว
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา ระบบสายสงและการจําหนายกระแสไฟฟา
ดําเนินการ

