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แบบประเมินผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
ต่อรา่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทที่ปรึกษา รู้สึกเป็นเกียรติในความกรุณาที่ท่านได้สละ
เวลาเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ 
จึงขอความกรุณาท่านกรอกแบบประเมิน เพ่ือจะน าข้อคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงและเพ่ิมเติมมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

 

โปรดกรอกข้อความหรือกาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

1.1 ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................................. 
ที่อยูบ่้านเลขที่ ……...…… หมู่ที่ …………...… ซอย ............................................. ถนน ……………………….………….…..……..….... 
ต าบล …….........................อ าเภอ.......……………....... จังหวัด ………...........……....... รหัสไปรษณยี์ ......................................... 
โทรศัพท์ .................................................................. อีเมล .................................................................................................... 

 1.2   เพศ   1) ชาย  2) หญิง 

 1.3   อายุ ............................ปี 

 1.4   ระดับการศึกษาสูงสุด     

  1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษาตอนต้น  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
  4) ปวส./อนุปริญญา  5) ปริญญาตรี  6) สูงกว่าปริญญาตรี  
  7) ไม่ได้เรียนหนังสือ   8) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………................................................................. 
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โครงการทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 1.5  กรุณาระบุ หน่วยงาน/องค์กร หรือสถานภาพ ของท่าน ดังตัวเลือกด้านล่างนี้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียว) 

❑ 1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ระบุชื่อหน่วยงาน ......................................................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................... ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบนั …………………………. ป ี

❑ 2)  ผู้แทนระดับชุมชน/ท้องถิ่นหรือผู้น ากลุ่มในพืน้ที่ศึกษา (ระบุต าแหน่งและชื่อองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) 
 ก านัน/สารวัตรก านนั ต าบล ..............................................อ าเภอ ...................................................................... 
 ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ...............................ต าบล ............................................................................. 

     องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล .......................................ต าแหน่ง ...................................................... 
     ผู้น ากลุ่ม/องค์กร (ระบตุ าแหน่งและชื่อกลุ่ม) ....................................................................................................... 

                ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน .................................................. ปี 
 ❑ 3) ประชาชนที่อยู่อาศัย/ประกอบอาชีพในพืน้ที่   
               โปรดระบุอาชีพ…………………………………………..………......…... ระยะเวลาอาศัยอยู่ / ประกอบอาชีพ ในพื้นที่ .……. ปี 
 ❑ 4) ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 ❑ 5) สื่อมวลชน 
 ❑ 6) อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................ 

ส่วนที่ 2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 

2.1 ท่านเคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง 
 โรงไฟฟ้าบางปะกง มาก่อนการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังนี้ หรือไม ่

 ❑ 1) เคยทราบมาก่อน จาก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    

 1) พนักงานของ กฟผ.  2) เจ้าหน้าที่ของบริษัททีป่รึกษา  
 3) จากหน่วยงานราชการ  4) จากป้ายประชาสัมพันธ์ 
 5) หนังสือแจ้งทางไปรษณีย์  6) การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (23 ก.พ. 64) 
 7) ผู้น าชุมชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน)  8) การได้รับการส ารวจ/สอบถอบถามความคิดเห็น 
 9) เว็บไซต์ ระบุ .......................................................  10) สื่อออนไลน์ ระบุ .............................. 
 11) อ่ืน ๆ ระบุ……………………..….……….................  

     ❑ 2) เพิ่งทราบ 

2.2   ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ที่ท่านสะดวกที่สุด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

❑ 1) แจ้งผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

❑ 3) หนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ 

❑ 5) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

❑ 7) สื่อออนไลน์ ระบุ ......................................... 

❑ 9) แจ้งผ่านผู้น าชุมชน   

❑ 2) ติดประกาศที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

❑ 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปชี้แจงในพื้นที่ 

❑ 6) เว็บไซต์ ระบุ...................................................... 

❑ 8) สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือพิมพ์ / วารสาร 

❑ 10) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………….............……………… 
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ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ และผลการศึกษาที่น าเสนอในร่างรายงานการประเมิน 
            ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2) 

3.1 หลังจากได้รับข้อมูลและรับฟังการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนววางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด 
❑ 1) เข้าใจเป็นอย่างด ี  ❑ 2) เข้าใจพอสมควร ❑ 3) ยังไม่ค่อยเข้าใจ 

3.2 ท่านคิดว่าประเด็นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาและประเมินผลกระทบ มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
 ❑ 1) มีความเหมาะสมและเพยีงพอแล้ว 
 ❑ 2) ควรปรับปรุง/เพิ่มเติมประเด็น โปรดระบุประเดน็ที่ทา่นเห็นว่าควรปรับปรุง.…………………………………..………….……… 
 ...............………………….............................…………………………………………………………………..…………………………..………………… 

3.3 ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะก่อสร้าง ที่ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ด้านคุณภาพอากาศ 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 12) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

2) ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน  
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 13-14) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

3) ด้านทรัพยากรดิน 
และการชะล้างพังทลายของดิน 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 14-15) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

4) ด้านคณุภาพน้ า  
และทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 16-17) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

5) ด้านการคมนาคม 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 18-19) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6) ด้านการระบายน้ า 
และการป้องกันน้ าท่วม 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 20-21) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

7) ด้านการจัดการกากของเสีย 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 21-22) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

8) ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 23-28) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

9) ด้านสังคม และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 28-30) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

10) อื่น ๆ ระบุ.............................................  1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
.................................................................................................................... 

3.4 ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะด าเนินการ ที่ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม ่อย่างไร 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 32-34) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
.....................................................................................................................
................................................................................................................... 

2) ด้านสังคม และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
(ดูรายละเอียดมาตรการฯ  
ในเอกสารประกอบฯ หน้า 34-35) 

 1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
.....................................................................................................................
................................................................................................................... 

3) อื่น ๆ ระบุ.............................................  1) เพียงพอ  2) ไม่เพียงพอ 
(ระบุ)...........................................................................................................
..................................................................................................................... 
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3.5 หลังจากได้รับข้อมูลและรับฟังการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนววางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแล้ว ท่านมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังกล่าว หรือไม่ 

 การด าเนินงานในระยะก่อสร้าง 
❑ 1) ไม่ห่วงกังวล 
❑ 2) ห่วงกังวล โปรดระบุระดบัความห่วงกังวล  น้อย  ปานกลาง  มาก 

เนื่องจาก (ระบุ) .......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….....................................………………………. 

 การด าเนินงานในระยะด าเนินการ (หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ) 
❑ 1) ไม่ห่วงกังวล  
❑ 2) ห่วงกังวล โปรดระบุระดบัความห่วงกังวล  น้อย  ปานกลาง  มาก 

เนื่องจาก (ระบุ) .......................................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………….....................................……….………………. 

3.6   ท่านมคีวามมั่นใจต่อระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อของโครงการฯ ที่ด าเนินการ 
โดย กฟผ. หรือไม ่
❑ 1)  มั่นใจมาก           ❑ 2) มั่นใจ                 ❑ 3) มั่นใจน้อย        ❑ 4) ไม่มั่นใจ 
โปรดระบุเหตุผล………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.7 ท่านเห็นว่าการพัฒนาโครงการฯ มีความเหมาะสมต่อความมั่นคงด้านพลังงานหรือไม่ 
❑ 1) เหมาะสม เนื่องจาก (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………..….……… 
❑ 2) ไม่เหมาะสม เนื่องจาก (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………..………………… 
❑ 3) ไม่แสดงความคิดเห็น 

ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข 
            ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานของโครงการฯ   

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความร่วมมือจากทุกทา่นในการตอบแบบประเมนิ 
*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน *** 


