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แบบแสดงความคดิเห็นผู้เข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 
ต่อการจัดทาํร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

(ดําเนินการรับฟังความคดิเห็นระหว่างวนัที ่10-30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 
 

เรียน ผูเ้ขา้แสดงความคิดเห็นทุกท่าน เพ่ือใหก้ารศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
(ส่วนเพิม่) ระยะที ่ 1  เป็นไปอยา่งครบถว้นสมบูรณ์และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน คณะผูท้าํการศึกษาใคร่ขอความ 
กรุณาจากท่าน กรอกข้อความหรือทาํเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความทีต่รงกบัความคิดของท่านมากทีสุ่ด และขอความกรุณาส่งแบบแสดง
ความคดิเห็นฯ กลบัมายงั บริษัท ซีคอท จํากดั ทีอ่ยู่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 หรือ
โทรสาร 02-959-3535 หรือ eed_22@secot.co.th, eed_13@secot.co.th ภายในวันพุธที ่30 มถุินายน พ.ศ.2564 

1. ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบประเมิน 
ช่ือ-สกลุ..............................................................................ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน ......................................................................  
บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี.............ตาํบล/แขวง.............................อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั ..............................  
เบอร์โทรศพัท ์.................................................................... อีเมล ......................................................................................... 
1.1  ตาํแหน่ง/หน่วยงานของท่าน  

1) หน่วยงานราชการ/เอกชน (ระบุ) ........................................ 
2) กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น ................................................................ 
3) ประธาน/รองประธาน/คณะกรรมการชุมชน........................ 
4) ประชาชนในชุมชน 

         5)   องคก์รอิสระ/สมาคม/ชมรม    
               (ระบุ)............................................... 
         6)   ส่ือมวลชน (ระบุ)............................   
         7)   อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................

1.2   อายขุองท่าน .......................................................... ปี 

1.3   เพศ 1)   ชาย     2)   หญิง 

1.4   ศาสนา 1)   พทุธ  2)   อิสลาม 3)   คริสต ์ 4)   อ่ืนๆ ระบุ .................... 

1.5 ระดบัการศึกษาสูงสุด 1)   ประถมศึกษา 

3)   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

5)   ปริญญาตรีข้ึนไป 

2)   มธัยมศึกษาตอนตน้ 

4)   อนุปริญญา/ปวส. 

6)   อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบนั 1)   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

3)   คา้ขาย 

5)   เกษตรกร 

7)   ทาํประมง/เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 

2)   ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

4)   รับจา้งในโรงงาน 

6)   พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 

8)   อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................

1.7 ระยะเวลาท่ีอาศยัในพ้ืนท่ี............................. ปี 

 
 

แสดงความคดิเห็นผ่าน
QR Code 

 
 
 
 

ชุดท่ี
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2.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 
2.1   ท่านไดรั้บทราบข่าวสารเก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 การจดัทาํร่างรายงานและมาตรการป้องกนั             

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการฯ ผา่น
ช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
�1) หนงัสือเชิญเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ  
�3) ผูน้าํชุมชน (กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ประธาน/กรรมการ ฯลฯ) 
�5) เจา้หนา้ท่ีของโครงการ 
�7) เจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ 
�9) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 

�2) ป้าย/บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
�4) เวบ็ไซต ์
�6) เพื่อนบา้น/ญาติพี่นอ้ง  
�8) การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน  
 ในขั้นตอนการประเมินและจดัทาํรายงานการ
 ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2.2   ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการศึกษาฯ ของโครงการฯ หรือไม่อยา่งไร   
�1) ไม่เคย 
�2)  เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

�1)   เขา้ร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา   
และการประเมินทางเลือกโครงการ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563  
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จงัหวดันนทบุรี 

�2)   ใหส้มัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมิน 
และจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

3.  ความคดิเห็นต่อการจัดทาํร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตาม  
     ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงการฯ 
3.1  จากการศึกษาขอ้มูลผลการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

จากเอกสารเผยแพร่ของโครงการฯ ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการศึกษา และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการ มากนอ้ย เพียงใด 
�1) เขา้ใจเลก็นอ้ย 
�3) เขา้ใจมาก 

�2) เขา้ใจปานกลาง 
�4) ไม่เขา้ใจ (ระบุ)................................................. 

 
3.2  ท่านคิดวา่มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  ท่ีนาํเสนอ ควรเพิม่เตมิและปรับปรุงประการใด โปรดแสดงความคิดเห็นลงในตารางดา้นล่าง 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

1. คุณภาพอากาศ  
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 50) 
- ฉีดพรมนํ้าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการฯ และถนนทางเขา้-ออก
โครงการฯ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง ในช่วงฤดูแลง้ หรือตามความ
เหมาะสมในช่วงฤดูฝน เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ 
และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างท่ีวิ่งเขา้-ออกโครงการฯ ตอ้งมีการปิดปกคลุมดว้ย
ผา้ใบอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย และป้องกนัวสัดุ         
ตกหล่นบนถนนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

- จาํกดัความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าฯ ไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- จดัใหมี้การลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อป้องกนัเศษ
ดินและทรายท่ีอาจติดไปกบัลอ้รถบรรทุก 

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

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 72) 
- ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียว 
- ติดตั้งระบบ Dry Low NOx Burner เพ่ือควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด ์   
ของไนโตรเจนจากการเผาไหม ้

- ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (CEMS) ท่ีปล่องของ
โรงไฟฟ้าโดยติดตั้งตามมาตรฐานของ U.S. EPA หรือตามท่ีหน่วยงาน
ราชการกาํหนด เพื่อตรวจวดัอตัราการระบายอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับใชใ้น
การควบคุมแหล่งระบายอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า 

- ควบคุมอตัราการระบายมลสารทางอากาศของโครงการโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 ใหเ้ป็นไปตามค่าการออกแบบ 

- แสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ ท่ีจอแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง ซ่ึงไดติ้ดตั้งไว้
แลว้บริเวณหนา้ทางเขา้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ดา้นถนนจรัญสนิทวงศ ์
และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย (ก่อนถึงวดัจนัทร์) อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี เพื่อนาํเสนอผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ พร้อมทั้ง
เช่ือมโยงระบบขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า 
ไปยงัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

- กรณีระบบควบคุมมลสารทางอากาศเกิดการขดัขอ้ง และมีค่าอตัราการ
ระบายเกินค่าท่ีควบคุม โรงไฟฟ้าจะลดกาํลงัการผลิต เพื่อตรวจสอบ
และทาํการแกไ้ขโดยเร็ว หากไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดจ้ะหยุดการ
เดินเคร่ือง 

 
 

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

2. เสียง 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 51) 
- ประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนโดยรอบโครงการไดรั้บทราบ หากกิจกรรม
ก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงดงัมากกว่าปกติ ให้แจง้ชุมชนทราบล่วงหนา้ 
อย่างนอ้ย 7 วนั 

- พิจารณาทางเลือก วิธีการ และอุปกรณ์การก่อสร้าง ท่ีมีระดบัเสียงตํ่า 
รวมทั้งจดัเตรียมแผนงานให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากเสียง

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
............................................................... 
...............................................................
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

2. เสียง (ต่อ) 
- ติดตั้งกาํแพงกนัเสียงท่ีทาํจากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนา 1.27 มิลลิเมตร 
หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัในการลดเสียงเทียบเท่า สามารถเคล่ือนยา้ย
ไดง่้ายตามตาํแหน่งท่ีมีการก่อสร้าง 

- หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนั 
- กิจกรรมก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั จะตอ้งดาํเนินการในช่วงเวลา
กลางวนัเท่านั้น (เวลา 07.00-18.00 น.) 

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 78) 
- อุปกรณ์ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั จะถูกควบคุมระดบัเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ  
ท่ีระยะ 1 เมตร จากแหล่งกาํเนิด หรือภายนอกอาคารหรือวสัดุดูดซบัเสียง 

- ควบคุมทางผา่นเสียงโดยการติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดเสียงดงั
ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ เคร่ือง
กงัหนัก๊าซและเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า ไวภ้ายในอาคารท่ีผนงัทาํดว้ยวสัดุดูดซบั
เสียง และติดตั้งชุดลดเสียงกบัวาลว์นิรภยั 

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

- ติดตั้งแผน่ดูดซบัเสียงเพื่อลดเสียงนํ้าท่ีตกกระทบผวินํ้าดา้นล่างหอหล่อ
เยน็ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 

- ปลูกตน้ไมเ้พิ่มเติมในพื้นท่ีว่างและดูแลตน้ไมต้ามแนวเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า 
เพื่อเป็นแนวเขตลดระดบัเสียงต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 

- ควบคุมท่ีแหล่งกาํเนิดเสียงดงั โดยจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพการทาํงาน และอายกุารใช้
งานเพื่อปรับปรุงและเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีชาํรุดหรือหมดอายกุารใชง้าน

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

3. อุทกวทิยานํา้ผวิดนิและคุณภาพนํา้ผวิดนิ 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 52) 
- จดัใหมี้รางระบายนํ้าฝน เพื่อรองรับนํ้าฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
- จดัใหมี้บ่อพกันํ้ า และ/หรือ ถงัพกันํ้าชัว่คราว เพ่ือรองรับนํ้าท้ิงจากพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ และดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 

- หอ้งสุขาของคนงานก่อสร้าง ตอ้งสร้างห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะอยา่ง
นอ้ย 30 เมตร พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 80) 
- ควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีไม่ใช่นํ้ าหล่อเยน็ ไดแ้ก่ นํ้าท้ิงจากระบบปรับ  
สภาพนํ้ า นํ้าท้ิงจากการอุปโภคหรือนํ้าใชท้ัว่ไป นํ้าท้ิงจากการลา้ง
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ นํ้าท้ิงจากบริเวณท่ีเตรียมสารเคมี และนํ้าจากระบบ
ผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํ้าท้ิงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
...............................................................
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

3. อุทกวทิยานํา้ผวิดนิและคุณภาพนํา้ผวิดนิ (ต่อ) 
ควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2559 และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิง 
จากโรงงาน (พ.ศ.2560) ก่อนนาํไปใชป้ระโยชน ์เช่น รดนํ้ าตน้ไมใ้นพื้นท่ี
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นตน้ 

- ควบคุมอุณหภูมินํ้าท่ีระบายออกจากหอหล่อเยน็ ณ จุดปล่อยลงแม่นํ้า
เจา้พระยา ไม่สูงกวา่อุณหภูมิแม่นํ้าเจา้พระยา เกิน 3 องศาเซลเซียส 

- ติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้าหล่อเยน็ ท่ีระบายลงสู่แม่นํ้า
เจา้พระยาแบบต่อเน่ือง เพื่อตรวจวดัและควบคุมอุณหภูมิไม่ใหเ้กินค่าท่ี
กาํหนด 

- นํ้าฝนท่ีไม่มีการปนเป้ือนเท่านั้นท่ีจะระบายลงสู่รางระบายนํ้า แบบเปิด
โดยตรง และระบายสู่คลองระบายนํ้า และแม่นํ้าเจา้พระยาต่อไป

 
 
 (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................

4. ทรัพยากรชีวภาพ 
4.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 54) 
- หา้มคนงานก่อสร้างตดัตน้ไม ้พืชพนัธุ์ และจบัสตัวป่์า ในเขตบริเวณพื้นท่ี
ใกลเ้คียงพื้นท่ีก่อสร้าง ถา้คนงานไม่ปฏิบติัตามตอ้งมีบทควบคุม เช่น     
การยกเลิกจา้ง เป็นตน้ 

- ติดตั้งป้ายประกาศขอ้หา้มตดัตน้ไม ้พืชพนัธุ์ และจบัสัตวป่์า ทั้งบริเวณ     
ท่ีพกัอาศยัคนงานก่อสร้างพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และบริเวณพื้นท่ี
สาํนกังานกลาง กฟผ. 

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 85) 
- ดาํเนินการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
- ดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวของโรงไฟฟ้าใหอ้ยูส่ภาพดี อุดมสมบูรณ์อยา่ง
สมํ่าเสมอ 

 
 
 (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................

4.2 นิเวศแหล่งนํา้ ประมง และการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 55) 
- ปฏิบติัตามมาตรการดา้นคุณภาพนํ้าผวิดินอยา่งเคร่งครัด 
- หา้มคนงานก่อสร้างจบัสัตวน์ํ้ าในแหล่งนํ้าสาธารณะ 
ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 85) 
- ติดตั้งตะแกรงบริเวณโรงสูบนํ้า (Intake Screen) เพื่อป้องกนัสตัวน์ํ้ าชนิด
ต่างๆ ถูกสูบติดไปกบันํ้า (โดยมีขนาดตะแกรง 2 และ 5 เซนติเมตร)

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

4.2 นิเวศแหล่งนํา้ ประมง และการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ (ต่อ) 
- เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษร์ะบบนิเวศบริเวณแม่นํ้ าเจา้พระยากบัชุมชน 
และหน่วยงานทอ้งถ่ินเป็นระยะตามโอกาสอนัสมควร 

- ติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภูมิ (Temperature) ของนํ้าหล่อเยน็ ท่ีระบายลง
สู่แม่นํ้าเจา้พระยาแบบต่อเน่ือง เพื่อตรวจวดัและควบคุมอุณหภูมิไม่ใหเ้กิน
ค่าท่ีกาํหนด 

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

5. การคมนาคม 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 56) 
- วางแผนการใชเ้ส้นทางในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ของโครงการฯ อยา่ง
รอบคอบและรัดกมุ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นการจราจร 

- จาํกดัความเร็วของรถขนส่งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ และโครงการไม่เกิน  
30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และเพื่อความ
ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีโครงการ 
และจดัทาํป้ายจาํกดัความเร็วภายในพื้นท่ีโครงการ 

- กาํหนดใหมี้การติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูรั้บผดิชอบท่ีรถขนส่ง เพื่อเป็นช่อง
ทางการแจง้เร่ืองร้องเรียน 

- กาํหนดใหมี้การควบคุมนํ้ าหนกัรถบรรทุกมิใหเ้กินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 
- กาํหนดใหร้ถบรรทุกท่ีจะวิ่งเขา้-ออก ในระยะก่อสร้าง เพื่อขนอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรต่างๆ ใหมี้การปิดคลุมดว้ยผา้ใบอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนัการหก
หล่นของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึน

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
...............................................................

- หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนในพื้นท่ีชุมชน (เวลา 07.00-09.00 น. 
และ 16.00-18.00 น.)  ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขดั

- กาํหนดใหบ้ริษทัผูรั้บเหมากวดขนัพนกังานขบัรถบรรทุก ใหป้ฏิบติัตาม 
กฎจราจรอยา่งเคร่งครัด และใหมี้แผนฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ
ระหวา่งการขนส่ง 

- การขนยา้ยอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีมีนํ้ าหนกัมากและมีขนาดใหญ่ ใหข้นส่ง
ทางนํ้ าเป็นหลกั  

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

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 86) 
- ตรวจสอบยานพาหนะของโรงไฟฟ้าพระนครเหนืออยา่งสมํ่าเสมอ 
- หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ระหวา่งเวลา 07.00-09.00 น.      
และเวลา 16.00-18.00 น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขดั 

- ติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูรั้บผดิชอบท่ีรถขนส่ง เพ่ือเป็นช่องทางการแจง้ 
เร่ืองร้องเรียน 

- จดัรถรับ-ส่งพนกังาน เพื่อลดการใชร้ถยนตส่์วนบุคคล

 ............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

6. การระบายนํา้และป้องกนันํา้ท่วม 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 58) 
- ออกแบบระบบระบายนํ้ าฝนชัว่คราวภายในพื้นท่ีโครงการ  

- หา้มท้ิงขยะและเศษวสัดุก่อสร้างลงรางระบายนํ้า 
- จดัใหมี้การตรวจสอบรางระบายนํ้าไม่ใหอุ้ดตนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

- จดัใหมี้แนวกั้นรอบบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการกองดินในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหน้ํ้ าฝนชะดินไปอุดตนัท่อระบายนํ้า 

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 

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

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

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

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

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

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

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 87) 
- จดัพนกังานเฝ้าดูแลและควบคุมการสูบนํ้าและระบายนํ้า 
- กาํหนดแผนขดุลอกตะกอนภายในรางระบายนํ้าฝน และระบบระบายนํ้า 

เพื่อป้องกนัปัญหานํ้าท่วม ปีละ 1 คร้ัง 

- ควบคุมอตัราการระบายนํ้าฝนออกจากพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ใหเ้หมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการไหลของแหล่งนํ้ าเดิมอยา่งมี

นยัสาํคญั 

- มีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีนํ้าท่วมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 

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

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

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

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

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

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

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

7. การจัดการกากของเสีย 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 58) 
- จดัหาภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีเกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน ใน

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง กระจายเป็นจุดๆ ทัว่บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยให้

ผูรั้บเหมา ก่อสร้างรวบรวมและแจง้ใหห้น่วยงานทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บอนุญาต

จากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 

- จดัใหมี้พื้นท่ีสาํหรับการกองเก็บขยะมูลฝอย และมีภาชนะสาํหรับรองรับ

มูลฝอยแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- เศษวสัดุจากการก่อสร้างท่ีเป็นจาํพวกไม ้พลาสติก เศษโลหะ ใหเ้ก็บกวาด

เป็นประจาํ และจดัพ้ืนท่ีรวบรวมไวแ้ยกจากพื้นท่ีก่อสร้าง โดยกองเกบ็ให้

เป็นระเบียบและแบ่งเขตใหช้ดัเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

ป้องกนัเศษวสัดุ ไม ้พลาสติก และอ่ืนๆ  ถูกนํ้ าฝนชะพาลงแหล่งนํ้า

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................
- ใหผู้รั้บเหมารวบรวมกากของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างไปไว้
ในพื้นท่ีกองเก็บ หลงัจากนั้นใหแ้จง้หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการมารับไปกาํจดั ภายใน 90 วนั 

- หา้มไม่ใหผู้รั้บเหมานาํขยะจากการก่อสร้างไปท้ิงท่ีบริเวณชุมชน

 ...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

7. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) 
ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 88) 
- ขยะมูลฝอยจากอาคารสาํนกังาน ไดแ้ก่ เศษกระดาษ เศษแกว้ ถุงพลาสติก 
ภาชนะบรรจุหีบห่อ ทาํการเก็บรวบรวมใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด คดัแยก
ประเภทและนาํส่วนท่ีสามารถใชใ้หม่กลบัไปใชป้ระโยชน์ สาํหรับส่วน   
ท่ีไม่สามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชนไ์ด ้จะรวบรวมไวท่ี้สถานท่ีเก็บกาก
ของเสีย และส่งใหห้น่วยงานภายนอก ซ่ึงท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการนาํไปกาํจดั 

- กากของเสียอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะกกัเก็บสารเคมี ฉนวนกนัความร้อน 
เศษผา้ปนเป้ือนนํ้ามนัหรือสารเคมี หลอดฟอูอเรสเซนต ์เป็นตน้  ทาํการ
เกบ็ในภาชนะอยา่งมิดชิด เพื่อรอนาํไปกาํจดัยงัหน่วยงานรับกาํจดักากของ
เสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

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

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 59) 
- จดัใหมี้การดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ.2554 

- จดัเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ท่ีมีความรู้ความสามารถ
รับผดิชอบดูแลความปลอดภยั 

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 89) 
- บาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือตามแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 
- การฝึกซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจาํทุกปีตามกฎหมายกาํหนด และ
จากการประเมินความเส่ียง รวมทั้งทบทวนแกไ้ขจากการฝึกซอ้มท่ีผา่นมา

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

9. สาธารณสุขและสุขภาพ  
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 62) 
- จดัสร้างหอ้งสุขาท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลสาํหรับคนงานใหเ้พียงพอ ตาม
กฎหมายกาํหนด 

- ใหผู้รั้บเหมาจดัหาท่ีพกัใหก้บัคนงาน โดยไม่อนุญาตใหพ้กัอาศยัภายใน
พื้นท่ีโรงไฟฟ้า และดูแลดา้นการพกัอาศยัของคนงานใหมี้ระบบสุขาภิบาล 
ท่ีดี เช่น หอ้งสุขา การจดัการขยะมูลฝอย กาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุ ยงุ หนู และ
แมลงสาบ เป็นตน้ โดยตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

- กาํหนดใหผู้รั้บเหมามีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ทาํงาน ตามท่ี
กฎหมายกาํหนด 

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
............................................................... 
...............................................................
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

9. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) 
ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 128) 
- จดัใหมี้หน่วยพยาบาลเบ้ืองตน้ และจดัใหมี้รถพยาบาล ณ สถานพยาบาล
ของ กฟผ. 

- จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ประสานงานกบัฝ่าย
การแพทยแ์ละอนามยัของ กฟผ. และสถานพยาบาลใกลเ้คียงในการดูแล
สุขภาพพนกังาน 

- สนบัสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขของพ้ืนท่ีออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี

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

10. เศรษฐกจิ สังคม และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ระยะก่อสร้าง (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 64) 
- พิจารณารับสมคัรคนในทอ้งถ่ินเขา้ทาํงานในระยะก่อสร้างเป็นอนัดบัแรก 
หากจาํนวนไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม จึงพิจารณารับจากท่ีอ่ืน  

- ประสานงานกบัผูน้าํชุมชนในการควบคุมดูแลความปลอดภยั ตลอดจน
ประสานงานกบัสถานีตาํรวจในทอ้งถ่ิน เพื่อป้องกนัปัญหาสงัคมท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

- จดัใหมี้หวัหนา้คนงานเป็นผูดู้แลคนงาน รวมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีดูแลการเขา้-
ออกพื้นท่ีก่อสร้างอยา่งเคร่งครัด 

- ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างอยา่ง
ใกลชิ้ด เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อคนในพ้ืนท่ี 

- จดัใหมี้ขอบเขตท่ีพกัคนงานชัว่คราว และพื้นท่ีก่อสร้างอยา่งชดัเจน 
- ผูรั้บเหมาตอ้งดูแลควบคุมคนงานอยา่งเขม้งวด เพื่อป้องกนัปัญหาลกัขโมย 
การทาํร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหวา่งคนงานต่างถ่ินกบัคนงาน
ในชุมชน ตลอดจนปัญหาต่อคนในชุมชนรอบขา้ง 

- ใหผู้รั้บเหมาดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเคร่งครัด 

- กฟผ. สนบัสนุนช่วยเหลือทางดา้นสาธารณประโยชนต่์างๆ ท่ีส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ    
ดีข้ึน เช่น สนบัสนุนดา้นการศึกษา ดา้นศาสนา ดา้นอาชีพใหก้บัชุมชน  
และกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

- ก่อนดาํเนินการก่อสร้างใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั กฟผ. จะตอ้งช้ีแจงและแจง้
ชุมชนและหน่วยงานท่ีอยูใ่กลเ้คียงทราบก่อนดาํเนินการ

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

10. เศรษฐกจิ สังคม และการมส่ีวนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
- ประชาสมัพนัธ์การดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 
ระยะท่ี 1 และขอ้มูลโรงไฟฟ้าพระนครเหนืออยา่งทัว่ถึง โดยผา่นส่ือหลาย
รูปแบบ เช่น การติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพ้ืนท่ีบริเวณจุดสาํคญั
ต่างๆ ป้ายไวนิล และส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นตน้ 

- จดัใหมี้ระบบการจดัการเร่ืองร้องเรียนในระยะก่อสร้างท่ีชดัเจน โดย กาํหนด
บุคคลท่ีรับผดิชอบและระยะเวลาในการตรวจสอบและติดตาม แกไ้ขปัญหา
เร่ืองร้องเรียน ทั้งในส่วนของ กฟผ. และบริษทัผูรั้บเหมา 

- มีการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดาํเนินการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

- สนบัสนุนการดาํเนินงาน ของคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาํเนินงานและพฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ
คณะทาํงานส่ิงแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวมทั้งกิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม โดยรวบรวมผลการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการในทุกกิจกรรม ประมวล และวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทาง
สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการฯ ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

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

ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 129) 
- เนน้การสร้างผลประโยชนก์ลบัสู่ทอ้งถ่ิน ในรูปของการช่วยเหลือกิจกรรม
การพฒันาชุมชน และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

- การประชาสัมพนัธ์โครงการ กฟผ. จะนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบั
โครงการ และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหก้บัชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ ให้
ความรู้เก่ียวกบัระบบพลงังานไฟฟ้า การป้องกนัและรักษาความปลอดภยั
จากระบบพลงังานไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การประหยดัไฟฟ้า และ
เอกสารอ่ืนๆ ตามโครงการต่างๆ และวาระพิเศษของ กฟผ. เผยแพร่ไปยงั
หน่วยงาน สถาบนัการศึกษา เยาวชน และประชาชนผูส้นใจ

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

- จดัทาํรายงานส่ิงแวดลอ้มฉบบัประชาชน ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อ
เผยแพร่การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ในการดูแล ป้องกนั และแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างและ
ดาํเนินการของโรงไฟฟ้าฯ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

- สนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาํเนินงาน และพฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ
คณะส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นการดาํเนินการต่อเน่ืองจาก
ระยะก่อสร้างโดยรวบรวมผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ในทุก
กิจกรรม ประมวล และวิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางสนบัสนุนใหค้ณะ
กรรมการฯ ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

 ............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
...............................................................
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลกัทีสํ่าคญั

ท่านคดิว่ามาตรการฯ ของโครงการฯ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

11. พืน้ทีสี่เขยีว ทศันียภาพและการท่องเทีย่ว 
ระยะดาํเนินการ (เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 หน้า 139) 
- กาํหนดใหมี้พื้นท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตวัอยา่งพนัธ์ุไมท่ี้จะนาํมา
ปลูก เช่น ตน้มะฮอกกานี ตน้สารภี ตน้ยางนา ตน้ข้ีเหลก็ ตน้ประดู่ เป็นตน้ 
หรือพนัธุ์ไมช้นิดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม โดยมีระยะห่างระหวา่งตน้
เหมาะสมตามขนาดทรงพุม่เม่ือโตเตม็ท่ีของชนิดพนัธ์ุไมท่ี้ปลูก

  (ระบุท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มเติม) 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
............................................................... 
...............................................................

- บริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตอ้งมีการปรับสภาพดิน
ใหมี้ความเหมาะสมในการปลูกตน้ไม ้ 

- ดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือใหมี้ความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ  

- ในกรณีท่ีตน้ไมต้ายหรือไดรั้บความเสียหาย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะทาํ
การปลูกซ่อมแซมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อรักษาและคงสภาพพ้ืนท่ี  
สีเขียวตามสดัส่วนท่ีกาํหนด 

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

12. อืน่ๆ (ระบุมาตรการฯ ทีต้่องการให้เพิม่เตมิ) ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

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

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

3.3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือใหโ้ครงการฯ นาํไปเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดในร่างรายงานการประเมินผลกระทบ

 ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหร้ายงานฯ มีความถูกตอ้งครบถว้น  

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

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

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

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

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

        
“ . . . . . ขอขอบพระคณุทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติแสดงความคดิเห็น . . . . . ” 

   ลงช่ือ ................................................................... 

   (                                                              ) 

ผู้ตอบแบบประเมิน 

 


