
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ 
BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟา้บางปะกง 

รายละเอียดโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ำกัด (นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 1 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อเสนอ
โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร ขอบเขตกำรศึกษำ และกำรประเมินทำงเลือกโครงกำร “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง” เมื่อวันอังคำรที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
เวลำ 09.00 - 12.00 น. ณ อำคำรนันทนำกำร โรงไฟฟ้ำบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีปลัดอาวุโส
อ าเภอบางปะกง เป็นประธานในการประชุม และผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นผู้แทน กฟผ . กล่าวรายงาน
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรระดับจังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน ประชำชนในพ้ืนที่ศึกษำ สื่อมวลชน และประชำชนที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 
ทั้งสิ้น 101 ราย (ไม่นับรวมเจ้ำของโครงกำรและบริษัทที่ปรึกษำ) โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นทางวาจา 5 ราย และมีผู้ตอบ
แบบประเมินความคิดเห็นทั้งส้ิน 93 ราย 

กำรจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงเหตุผล ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ และรำยละเอียดโครงกำร และกำร
ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นต่อ
ร่ำงขอบเขตและแนวทำงกำรศึกษำผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงกำร ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อ
กำรด ำเนินโครงกำร โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประชุมจะน ำไปพิจำรณำประกอบกำรก ำหนดขอบเขตและ
แนวทำงกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่อไป

ชื่อโครงการ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง
องค์ประกอบโครงการ 1) ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และ 2) สถำนีควบคุมและวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
เจ้าของโครงการ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผลิตภัณฑ์หลัก ก๊ำซธรรมชำติ
ขนาดท่อส่งก๊าซฯ เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 28 นิ้ว และ 20 นิ้ว
มาตรฐานการออกแบบ มำตรฐำนสำกลทำงวิศวกรรมของสหรฐัอเมริกำ (ASME B 31.8)
ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยประมำณ
จุดเร่ิมต้นโครงการ สถำนีควบคุมก๊ำซ BP4 ของ ปตท.
จุดสิ้นสุดโครงการ โรงไฟฟ้ำบำงปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 ของ กฟผ.
วิธีการก่อสร้าง กำรขุดเปิด (Open Cut), กำรดันลอด (Boring) และกำรเจำะลอด (HDD)
พ้ืนที่ด าเนินโครงการ เขตทำงถนนและพื้นที่ของ กฟผ. ในต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

พ้ืนที่ศึกษาโครงการ
ครอบคลุมรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนววำงท่อก๊ำซฯ ของโครงกำร ในพื้นที่ต ำบลท่ำข้ำม
และต ำบลเขำดิน อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

และการประเมินทางเลือกโครงการ 



สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนจากแบบประเมิน

เพ่ิงรับทราบ 3.2%

ทราบมาก่อน 
96.8%

การรับทราบข้อมูลโครงการ
ความมั่นใจต่อระบบมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยที่ด าเนินงานโดย กฟผ.
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ความห่วงกังวลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
ระยะก่อสร้าง

ความห่วงกังวลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
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เหมาะสม
65.6%

ไม่เหมาะสม
1.1%

ไม่แสดงความคิดเห็น
33.3%

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
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ผู้ตอบแบบประเมิน 93 ราย



สรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ ในเวทีการประชุมฯ

สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนจากแบบประเมิน (ต่อ)
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ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1. ด้านการออกแบบและรายละเอียดโครงการ

➢ แนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของโครงกำร
วำงใน พ้ืนที่ เขตทำงถนน กฟผ . 
เท่ำนั้น หรือมีกำรวำงในพ้ืนที่ที่
ส่งผลกระทบต่อประชำชนด้วย

✓ แนวท่อส่งก๊ำซฯ มีจุดเริ่มต้นจำกสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ BP4 ของ 
ปตท. บริเวณด้ำนหลังสถำนีฯ ติดกับคลองชวดโกงกำง โดยแนวท่อจะวำง
ลอดใต้คลองชวดโกงกำง มำยังพ้ืนที่เขตทำงถนน กฟผ. หลังจำกนั้นจะ
วำงในพ้ืนที่เขตทำงถนนตลอดแนวจนถึงแนวรั้วโรงไฟฟ้ำบำงปะกง
ทดแทน เครื่องที่ 1-2 ซึ่งโครงกำรจะพิจำรณำใช้วิธีกำรก่อสร้ำงที่ส่งผล
กระทบน้อยที่สุด ดังนี้ 
o แนวท่อช่วงที่ลอดผ่ำนคลองชวดโกงกำงจะใช้วิธีกำรดันลอด 
o แนวท่อช่วงที่ตัดผ่ำนทำงเข้ำถนนเทศบำลท่ำข้ำม 7 ซอย 2 จะใช้

วิธีกำรเจำะลอดใต้ผิวถนน ดังนั้นถนนช่วงนี้จะใช้งำนได้ตำมปกติ จะมี
เพียงกำรเบี่ยงกำรจรำจรบริเวณพ้ืนที่บ่อรับและบ่อส่งของกำรเจำะ
ลอดเท่ำนั้น

o แนวท่อก่อนเข้ำและออกจำกสถำนีสถำนีควบคุมและวัดปริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติของโครงกำรไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2
จะใช้วิธีกำรขุดเปิด อำจต้องท ำกำรปิดกั้นผิวจรำจร 1 ช่องจรำจร 

ทั้งนี้ กิจกรรมกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรจะใช้ระยะเวลำประมำณ 
3 เดือน ซึ่งทำงบริษัทที่ปรึกษำจะด ำเนินกำรศึกษำผลกระทบด้ำนกำร
คมนำคมและก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป

3

ประเด็นค าถาม /ข้อคิดเห็น ค าชี้แจง

ผู้ตอบแบบประเมิน 93 ราย



สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)

1. ด้านการออกแบบและรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

➢ ขอให้พิจำรณำควำมลึก 3 เมตร ในกำร
เจำะลอดใต้คลองชวดโกงกำง เนื่องจำก
ปัจจุบันคลองตื้นเขิน น้ ำไม่สำมำรถ
ระบำยออกได้ ควำมลึกของท่อส่งก๊ำซฯ  
ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรขุดลอกคลองในอนำคต

✓ โครงกำรขอรับข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนกำรออกแบบควำมลึกของท่อ
โดยละเอียด เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดและไม่เป็นอุปสรรค ต่อ
กำรขุดลอกคลองชวดโกงกำงในอนำคต

2. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ

➢ ห่วงกังวลผลกระทบจำกรถบรรทุกขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงของโครงกำร หำกใช้
เส้นทำงถนนเทศบำลท่ำข้ำม 7 ซอย 2 
รวมทั้งสะพำนข้ำมคลองชวดโกงกำง 
(บริเวณที่ เชื่อมต่อกับถนนของ กฟผ.) 
อำจท ำให้ถนนและสะพำนเกิดกำรช ำรุด
เสียหำยได้ โดยในปัจจุบันถนนดังกล่ำว
ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขนส่งของ
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ 
ซึ่งยังไม่ได้รับกำรแก้ไขจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

✓ ขอรับไปก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ เพ่ือประเมิน และก ำหนด
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดผล
กระทบต่อกำรจรำจรน้อยที่สุด และให้ผู้ รับเหมำปฏิบัติตำม
มำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด เช่น ประชำสัมพันธ์แผนงำนก่อสร้ำงให้ผู้ใช้
ถนนทรำบล่วงหน้ำ หลีกเลี่ยงกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน จ ำกัดควำมเร็วของยำนพำหนะ ควบคุมไม่ให้เกินอัตรำ
บรรทุกตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เป็นต้น

➢ ห่วงกังวลผลกระทบจำกกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงที่มีกำรตอกเสำเข็ม อำจท ำให้
บ้ำนเรือนที่อยู่บริ เวณใกล้เคียงร้ำวได้ 
ขอให้ทำงโครงกำรพิจำรณำใช้เสำเข็ม
แบบเจำะเพ่ือลดผลกระทบ

✓ กิจกรรมกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ไม่มีกำรใช้เสำเข็ม ส่วนกำรก่อสร้ำง
สถำนีควบคุมและวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติของโครงกำร มีกำรใช้
เสำเข็มส ำหรับก่อสร้ำงฐำนรำกของอำคำรควบคุม โดยจะก ำหนด
มำตรกำรไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้
ผู้ รับเหมำใช้ เสำเข็มแบบเจำะเ พ่ือลดผลกระทบจำกควำม
สั่นสะเทือนต่อบ้ำนเรือนที่อยู่ใกล้เคียง

➢ ขอให้มีกำรจัดระบบกำรจรำจรอย่ำง
เหมำะสม เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสำมำรถ
สัญจรผ่ำนถนนเทศบำลท่ำข้ำม 7 ซอย 2
และถนนของ กฟผ. ได้โดยไม่ต้องอ้อมไป
ใช้เส้นทำงอ่ืนที่ไกลออกไป

✓ โครงกำรจะปิดกั้นกำรจรำจรเฉพำะช่วงที่ต้องใช้ พ้ืนที่ในกำร
ก่อสร้ำง และปิดก้ันเฉพำะช่วงเวลำที่มีกิจกรรมกำรก่อสร้ำงเท่ำนั้น 
ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนสำมำรถสัญจรผ่ำนได้ โดยจะน ำเสนอรูปแบบกำร
ปิดก้ันกำรจรำจรให้ทรำบในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 
และจะถูกก ำหนดไว้เป็นมำตรกำรในรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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2. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (ต่อ)

➢ หำกกิ จ กร รมของ โคร งกำรก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชน  ขอให้ทำง  กฟผ . 
ด ำเนินกำรแก้ไขผลกระทบ/ชดเชยควำม
เสียหำย/เยียวยำ ผู้ได้รับผลกระทบด้วย
ควำมจริงใจและรวดเร็ว

✓ โครงกำรจะจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขข้อร้องเรียน 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำพบประชำชนที่อยู่ในระยะประชิด
กับพ้ืนที่ก่อสร้ำงเป็นประจ ำ เพ่ือสอบถำมถึงผลกระทบจำกกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรฯ และหำกมีผลกระทบเกิดขึ้นจะด ำเนินกำร
หำแนวทำงแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งจะถูกก ำหนดไว้เป็นมำตรกำร
ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

➢ ห่วงกังวลผลกระทบจำกเศษดิน/โคลนที่ติด
มำ กับล้ อ รถบรรทุ ก  หรื อ เ ศษดิ นจ ำก
รถบรรทุกตกหล่นบนถนน

✓ กฟผ. ขอรับไว้เป็นข้อมูล เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป โดยในเบื้องต้นจะก ำหนดมำตรกำรไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ผู้รับเหมำปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด เช่น ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ำง 
ควบคุมดูแลกำรตกหล่นของดินจำกรถบรรทุกจำกกำรขนส่ง 
เป็นต้น

➢ ขอให้บริษัทที่ปรึกษำศึกษำปัจจัยที่เกิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร เช่น 
ฝุ่นละออง น้ ำเสีย ขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่ง
อำจส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภำพของกลุ่ ม
ประชำชนทั่วไป ผู้สูงอำยุ เด็ก ผู้ป่วยติดเตียง 
และสตรีมีครรภ์ รวมทั้งศึกษำสถำนะสุขภำพ
ของประชำชนในชุมชน และประเมินผล
กระทบที่ อำจเกิดขึ้น  พร้อมทั้ งก ำหนด
มำตรกำรป้องกัน

✓ บริษัทที่ปรึกษำจะด ำเนินกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ โดย
น ำข้อมูลด้ำนสุขภำพมำประเมินร่วมกับกิจกรรมของโครงกำร 
พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรป้องกัน ซึ่งพิจำรณำทุกกิจกรรมของ
โครงกำรที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพของคนในชุมชน 
ทั้งในส่วนของกลุ่มประชำชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอำยุ 
เด็ก ผู้ป่วยติดเตียง และสตรีมีครรภ์ ) โดยอ้ำงอิงตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยที่ เสนอแนะโดย
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

➢ ขอให้ท ำกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ
ของประชำชนในพื้นที่ศึกษำจำกกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงของโครงกำร และผลกระทบต่อ
สุขภำพหำกมีกำรสูดดมก๊ำซธรรมชำติที่
รั่วไหลออกมำ เนื่องจำกในพื้นที่หมู่ที่  7 
ต ำบลท่ำข้ำม มีผู้สูงอำยุและผู้ป่วยติดเตียง
อยู่จ ำนวนมำก

✓ บริษัทที่ปรึกษำขอรับไปด ำเนินกำรประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพของประชำชนในพ้ืนที่ศึกษำจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
ของโครงกำร และผลกระทบจำกกำรสูดดมก๊ำซธรรมชำติ โดย
ประเมินจำกคุณสมบัติก๊ำซธรรมชำติ ทั้งในส่วนของผลกระทบ
ต่อประชำชนทั่วไป ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงอ่ืน ๆ ในพื้นที่

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)

2. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (ต่อ)

➢ กำรพัฒนำโครงกำรอำจก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ 
เช่น ฝุ่นละออง ควำมสั่นสะเทือน น้ ำเสีย เป็นต้น 
ดังนั้น เจ้ำของโครงกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ ต้องมีส่วน
ร่ วมในกำรช่ วยกันแก้ปัญหำ และติดตำม
ประเมินผลกำรแก้ปัญหำ เพ่ือให้กำรด ำเนิน
โครงกำรมีผลกระทบน้อยที่สุดและสำมำรถ
ด ำเนินงำนไปได้ด้วยดี

✓ กฟผ.  ขอรับไว้ เป็นข้อมูล  เ พ่ือพิจำรณำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป

3. ด้านความปลอดภัย

➢ ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติมีโอกำสเกิดกำรระเบิดขึ้นได้ 
ดังนั้น ขอให้ท ำกำรประเมินผลกระทบจำกกำร
รั่วไหลและติดไฟ/ระเบิด ของท่อส่งก๊ำซฯ ของ
โครงกำร รวมทั้ งท ำกำรศึกษำสำเหตุของ
เหตุกำรณ์ระเบิดที่ เคยเกิดขึ้น และก ำหนด
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และ
มำตรกำรชดเชยเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ

✓ บริษัทที่ปรึกษำขอรับไปด ำเนินกำรประเมินรัศมีที่คำดว่ำจะ
ได้รับผลกระทบจำกกำรรั่วไหลและติดไฟ/ระเบิด ของท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติของโครงกำร รวมทั้งท ำกำรศึกษำสำเหตุของ
เหตุกำรณ์ระเบิดที่เคยเกิดขึ้น และก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ และมำตรกำรชดเชยเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบ โดยจะน ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวในกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 2

➢ ขอให้จัดท ำระบบกำรแจ้งเตือนประชำชน แผน
ระงับเหตุฉุกเฉิน และแผนกำรอพยพ กรณีเกิด
เหตุรั่ ว ไหล ติดไฟ/ระเบิด ของท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติของโครงกำร และท ำกำรซ้อมแผน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อย่ำง
น้อยปีละ 1-2 ครั้ง

✓ กฟผ.  ขอรับไว้ เป็นข้อมูล  เ พ่ือพิจำรณำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป โดยในเบื้องต้นจะจัดให้มีแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉินและแผนกำรอพยพ เพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์ในทันทีที่
เกิดอุบัติเหตุจำกกำรรั่วของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งจะจัด
ให้มีกำรซ้อมแผนร่วมกับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยก ำหนดเป็นมำตรกำรไว้ในรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

➢ ก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร กฟผ. และ
ผู้รับเหมำ ควรเข้ำมำสอบถำมควำมคิดเห็นของ
ประชำชน พร้ อมทั้ งหำรื อแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนก่อสร้ำงและแผนกำรก่อสร้ำง เพ่ือ
ลดผลกระทบกับประชำชนให้น้อยที่สุด

✓ โครงกำรจะจัดเจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์เข้ำพบกลุ่มเป้ำหมำย
ที่เก่ียวข้อง เพื่อชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนงำนก่อสร้ำง 
วิธีกำรก่อสร้ำง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรหรือแนว
ทำงกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ก่อนกำรด ำเนินกิจกรรม
ก่อสร้ำงในพ้ืนที่ ซึ่งจะถูกก ำหนดไว้เป็นมำตรกำรในรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

➢ ประชำชนในพ้ืนที่  หมู่ที่  7 ต ำบลท่ำข้ำม 
อยู่ใกล้โครงกำรและโรงไฟฟ้ำบำงปะกง เป็นผู้
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ควรได้รับกำรดูแล
และช่วยเหลือเป็นพิเศษ

✓ กฟผ.  ขอรับไว้ เป็นข้อมูล  เ พ่ือพิจำรณำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่เหมำะสมต่อไป

6

ประเด็นค าถาม /ข้อคิดเห็น ค าชี้แจง



สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)

5. ด้านอื่น ๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

➢ เสนอให้จัดท ำระบบดูแลสุขภำพให้กับ
ประชำชนในพื้นที่ศึกษำข้ำงละ 500 เมตร 
จำกกึ่ งกลำงแนววำงท่ อส่ งก๊ ำซฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต ำบลท่ำ
ข้ำม และหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ต ำบลเขำดิน

✓ กฟผ. ขอรับไว้เป็นข้อมูล เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
เหมำะสมต่อไป

➢ ขอให้โรงไฟฟ้ำบำงปะกงมีกำรตรวจวัด
ฝุ่นละอองขนำดไม่ เ กิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) และพำรำมิ เตอร์ อ่ืน  ๆ  ตำม
มำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณ
สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่มีอยู่เดิม
ของโรงไฟฟ้ำ และตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณ
ชุมชนที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
พ้ืนที่เมืองใหม่ในรูปแบบสมำร์ทซิตี้ (ด้ำน
สิ่งแวดล้อม) ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ และ
ท ำกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรตรวจวัด
คุณภำพอำกำศทุกดัชนีที่ตรวจวัดผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ที่ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยง่ำย

✓ ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำบำงปะกงมีกำรติดตั้งสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง จ ำนวน 4 สถำนี ได้แก่ โรงเรียน
คลองพำนทอง วัดล่ำง วัดบำงผึ้ง และวัดบำงแสม โดยมีดัชนีตรวจวัด 
ประกอบด้วย ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊ำซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) โดยมีป้ำยรำยงำนผลติดตั้งอยู่หน้ำสถำนีฯ 

✓ โรงไฟฟ้ำมีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่ระบำยจำกปล่องแบบต่อเนื่อง 
(CEMS) ซึ่งจะแสดงผลกำรตรวจวัดไปที่จอแสดงผลขนำดใหญ่บริเวณ
ประตู 1 ของโรงไฟฟ้ำบำงปะกง นอกจำกนี้โรงไฟฟ้ำยังได้ส่งผลกำร
ตรวจวัดแบบออนไลน์ผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถ
ติดตำมผลกำรตรวจวัดได้ตลอดเวลำ โดยโรงไฟฟ้ำได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์
ไว้ในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 8 แห่ง เช่น ทต.ท่ำข้ำม 
อบต. เขำดิน ทต.บำงผึ้ง อบต.บำงนำง เป็นต้น

✓ นอกจำกนี้ ประชำชนสำมำรถเข้ำดูข้อมูลผลกำรตรวจคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรำยงำนสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
ได้ทำงเว็บไซต์ของโรงไฟฟ้ำบำงปะกง bpkinfo.egat.co.th 

✓ ในส่วนของกำรตรวจวัดฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
และพำรำมิเตอร์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้ง
กำรตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณชุมชนที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ กฟผ. 
ขอรับข้อมูลไว้เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของโรงไฟฟ้ำและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนที่เมืองใหม่
ในรูปแบบสมำร์ทซิตี้ (ด้ำนสิ่งแวดล้อม) ของจังหวัดฉะเชิงเทรำต่อไป

➢ ขอให้ กฟผ. จัดท ำโครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมสร้ำงเสริมรำยได้ให้กับชุมชน
อย่ำงยั่งยืน เช่น กำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชน ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดให้กับกลุ่ม
อำชีพของชุมชน เป็นต้น

✓ ในปัจจุบันโรงไฟฟ้ำบำงปะกงมีแผนงำนด้ำน.CSR ที่เน้นกำรส่งเสริม 
และพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชน โดยเน้นกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนำอำชีพและรำยได้ให้กับคนในพ้ืนที่อยู่
แล้ว เช่น กลุ่มขนมเปี๊ยะอร่อยจัง เป็นต้น ในกรณีที่ชุมชนต้องกำร
ขอรับกำรสนับสนุนจำก กฟผ. สำมำรถติดต่อได้ที่แผนกประชำสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ำบำงปะกง

ประเด็นค าถาม /ข้อคิดเห็น ค าชี้แจง
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5. ด้านอื่น ๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ต่อ)

➢ ขอให้พิจำรณำติดตั้งสถำนีตรวจวัดคุณภำพ
สิ่ ง แวดล้ อมแบบถำวร  เช่ น  คุณภำพน้ ำ 
คุณภำพอำกำศ เสียง เป็นต้น เพ่ือติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน

✓ กฟผ.  ขอรับไว้ เป็นข้อมูล  เ พ่ือพิจำรณำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้ำบำงปะกงมีกำรติดตั้ง
สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
แบบต่อเนื่องในพ้ืนที่ชุมชน จ ำนวน 4 สถำนี สถำนีตรวจวัด
ระดับเสียงแบบครั้งครำว (ปีละ 2 ครั้ง) ในพ้ืนที่ชุมชน 
จ ำนวน 3 สถำนี สถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ ำผิวดินแบบครั้ง
ครำว (ปีละ 3 ครั้ง) จ ำนวน 7 สถำนี

➢ ควรมีกำรตั้งคณะท ำงำนร่วมกันระหว่ำง กฟผ. 
ปตท. ผู้รับเหมำ ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และ
ประชำชนในพ้ืนที่ เพ่ือเฝ้ำระวังกำรตกหล่น
ของดินจำกรถบรรทุกและท ำควำมสะอำดถนน
ในทันที

✓ ในปัจจุบันผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำได้ลงนำมแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรร่วมติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้ำบำง
ปะกง ซึ่งส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย ผู้แทน
จำกหน่วยงำนรำชกำรระดับต่ำง ๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ประชำชน กฟผ. และโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

➢ หำกผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงที่มีอยู่เดิมใน
พ้ืนที่ (กำรก่อสร้ำงของ ปตท. และ บมจ. อิตำ
เลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์) ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข 
ขอให้ทบทวนก ำหนดกำรจัดประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 2 ในช่วงปลำย
เดือนเมษำยน 2564 ออกไปก่อน

✓ กฟผ. ขอน ำข้อคิดเห็นแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามในเวทีการประชุมฯ (ต่อ)

ประเด็นค าถาม /ข้อคิดเห็น ค าชี้แจง

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ากัด  (บริษัทผู้จัดท ารายงาน)
เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2347 0154 โทรสาร: 0 2347 0156

ติดต่อ : นางสาวสิรินาฏ ใจเข้ม

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (เจ้าของโครงการ)
เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าก๊าซและน้ ามัน
โทรศัพท์ : 0 2436 0813 โทรสาร: 0 2436 0890
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง
โทรศัพท์ : 0 3857 3429 (ในเวลาราชการ) 
โทรศัพท์ : 08 5430 7373 (นอกเวลาราชการ) 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ได้ที่...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

“ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาโครงการ ” 8


