
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

2. ดานสิ่งแวดลอม 

• ผลกระทบจากฝุนละออง ขนาด
ไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)   
มีการประเมินผลกระทบ และ
กําหนดแนวทางการแกไขอยางไร 

• โครงการฯ ไดทําการประเมินกระทบจากฝุนละอองขนาดไมเกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) พบวา คาความเขมขนของ PM 2.5  ใน
บรรยากาศบรเิวณชุมชนจากการประเมินอยูในเกณฑคามาตรฐาน
และสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในระดับต่ํามาก 

• กังวลเรื่องฝุนละออง ระยะ       
รื้อถอนและกอสราง 

 ของโครงการฯ 
 
 

• จากผลการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ จากกิจกรรม
การรื้อถอน/กอสราง และเครื่องจักรท่ีใชในการรื้อถอนและกอสราง 
พบวา ปริมาณฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
และเพ่ือปองกันและลดผลกระทบดานฝุนละออง โครงการไดมีการ
กําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมไว เพ่ือนําไปปฏิบัติเรียบรอยแลว 

• ในชวงระยะกอสรางโครงการฯ 
ใหเพ่ิมการฉีดพรมนํ้าเปน 3 
ครั้งตอวัน (ชวงเชา กลางวัน 
และเย็น) หรือพิจารณาจาก
กิจกรรม/ปริมาณฝุนละอองท่ี
เกิดข้ึน และใหฉีดพรมนํ้าอยาง
ท่ัวถึง รวมท้ังทําความสะอาด
บริเวณทางสาธารณะท่ีมีนํ้าขัง
จากการฉีดพรมนํ้าเพ่ือปองกัน
อุบัติเหต ุ

• โครงการฯ กําหนดมาตรการฯ ใหมีการฉีดพรมนํ้าบริเวณพ้ืนท่ี
กอสรางโครงการฯ และถนนทางเขา-ออกโครงการ อยางนอย  
วันละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูแลง หรือตามความเหมาะสมในชวงฤดูฝน 
เพ่ือปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย ไมใหสงผลกระทบตอชุมชน
ใกลเคียง โดยจะมกีารเพ่ิมความถ่ีไดตามปริมาณฝุนละอองท่ีฟุง
กระจาย พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดถนนบริเวณ
ทางเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ และกําหนดมาตรการจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุกภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาฯ ใหไมเกิน 30 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละอองอีกดวย 

 

• ควบคุมอัตราการระบายมลสาร
ทางอากาศของโครงการโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ (สวนเพ่ิม) 
ระยะท่ี 1 ใหเปนไปตามคาการ
ออกแบบท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• เน่ืองจากเปนโรงไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มลสาร
หลักคือ กาซออกไซดของไนโตรเจน โครงการติดตั้งระบบ Dry 
Low NOX Burner เพ่ือควบคุมการเกิดกาซออกไซดของ
ไนโตรเจน รวมท้ังติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ
แบบตอเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : 
CEMS) ท่ีปลองของโรงไฟฟา ตามมาตรฐานของ U.S. EPA. และ
ท่ีหนวยงานราชการกําหนด เพ่ือตดิตามการระบายอยางตอเน่ือง  

• แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองของโรงไฟฟา   
พระนครเหนือ ท่ีจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง 
ซึ่งไดติดตั้งไวแลวบริเวณหนาทางเขาโรงไฟฟาพระนครเหนือ 
ดานถนนจรัญสนิทวงศ และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอย 
(กอนถึงวัดจันทร) อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือนําเสนอ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพรอมท้ังเช่ือมโยงระบบขอมูลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาไปยังหนวยงานกํากับ
ดูแลท่ีเก่ียวของ 

• อยากทราบหลกัเกณฑในการ
ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ เน่ืองจากชุมชนท่ีอยู
ริมนํ้า ฝงตรงขามกับโรงไฟฟา
พระนครเหนือ พบวา ไมมี
อุปกรณตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ แตมีการติดตามแบบ
รายงานอยูบรเิวณวัดปากนํ้า 
และโรงเรยีนกลาโหม ซึ่งไมใช
จุดท่ีมีผูอยูอาศัยท่ีหนาแนน 
และไดรับผลกระทบโดยตรง 

• การกําหนดจุดตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ จะพิจารณา
ตามทิศทางลม และลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัด เพ่ือใหวิธีการตรวจวัดเปนไปตามเกณฑท่ี
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกําหนด โดยโครงการฯ ไดกําหนด
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ จํานวน 
3 สถานี ไดแก โรงเรยีนวัดเชิงกระบือ (ตัวแทนทิศตะวันตกเฉียง-
ใตของโครงการฯ) โรงเรยีนกลาโหมอุทิศ (ตัวแทนทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของโครงการฯ) และวัดสรอยทอง (ตัวแทนทิศตะวันออก 
ของโครงการฯ) ซึ่งตําแหนงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีกําหนด
น้ันตั้งอยูใกลกับชุมชน จึงสามารถเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีโดยรอบได 
และอยูในแนวทิศทางลมท่ีพัดมาจากโครงการ 

• จากมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
คุณภาพอากาศ และดานระดับ
เสียง กําหนดใหมีการตรวจวัด 
ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
ตอเน่ือง เพียงพอหรือไม  
 
 
 

 
 

• ในการกําหนดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และ
ระดับเสยีง ไดดาํเนินการตามแนวทางการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลัง
ความรอน ของสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ท่ีกําหนดวา “กําหนดชวงเวลาการตรวจวัด 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเน่ือง ตลอดระยะดําเนินการ” 
โดยไดกําหนดในชวงท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ
สูงสุด ท้ังในชวงฤดูฝน และฤดูแลง ซึ่งเพียงพอ เน่ืองจากโครงการ
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศชอง
โรงไฟฟาแบบตอเน่ือง เพ่ือควบคมุการระบายมลสารทางอากาศ
ไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชน 

 

การไฟฟ าฝ ายผลิตแห งประเทศไทย ร วมกับบริ ษัท ซี คอท  จํ า กั ด             
(บริษัทที่ปรึกษาดานส่ิงแวดลอม) ไดจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 ตอการ
จัดทํารางรายงาน และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพ่ิม) ระยะที่ 1 ในรูปแบบการ
แสดงความคดิเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพท โทรสาร และทางระบบเครือขายสารสนเทศ 
(Google Form) ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และในรูปแบบ
การประชุมผานระบบออนไลน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30-12.00 น. มี
ผูรวมแสดงความคิดเห็น ทั้งส้ิน จํานวน 423 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร   339 คน 

หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 56 คน 

สถาบันการศึกษา / องคกรพัฒนาเอกชน /  10   คน 

 องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม / สถาบันทางศาสนา 

ส่ือมวลชน 2 คน 

ประชาชนท่ัวไป 16 คน 

 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

1. ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการฯ 

• การตั้งช่ือโครงการวา 
“โครงการโรงไฟฟาพระนคร- 
เหนือ (สวนเพ่ิม) ระยะท่ี 1” 
แสดงวาจะตองมีระยะอ่ืนๆ  
อีกหรือไม 

 
 
 

 
 

 
 
 

• ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 (PDP 2018 Revision 1) กําหนดใหมี
โรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพ่ิม) ในป พ.ศ.2571 และ พ.ศ.2578 
ซึ่งใชช่ือเดียวกัน สําหรับการเรียกช่ือ "ระยะท่ี" เปนช่ือเรียกท่ี กฟผ. 
ตั้งข้ึน เพ่ือใหมีความสะดวกและเขาใจตรงกันในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และกําหนดการจายไฟฟา
เขาระบบตามแผน PDP   

   สําหรับการจายไฟฟาเขาระบบของโรงไฟฟาในป พ.ศ.2578 ยังคง
จําเปนตองสนองตอนโยบายของรัฐ เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงทาง
พลังงานของประเทศ โดยเฉพาะในเขตนครหลวง ซึ่ง กฟผ. จะยังไม
เสนอโครงการท่ีจะเขาระบบในป พ.ศ.2578  ณ ขณะน้ี อยางไรก็
ตาม กฟผ. จะตองติดตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศท่ี
อาจจะมกีารปรับปรุงตอไป 

• อยากสอบถามความจาํเปนของ
โครงการฯ ตามแผน 2018 
 
 
 
 
 

• จากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 (PDP 2018 Revision 1) ไดมีการพิจารณา
ความมั่นคงของระบบไฟฟาเขตนครหลวง  ซึ่งปจจุบันกําลังผลิต
ไฟฟาของเขตนครหลวงไมสามารถรองรับเหตสุุดวิสัยโรงไฟฟา  
ขนาดใหญท่ีสุดหยุดฉุกเฉินได ตองพ่ึงพากําลังผลิตไฟฟาจาก
ภูมิภาคใกลเคยีง  ดังน้ันจึงกําหนดใหมีโครงการโรงไฟฟา       
พระนครเหนือ (สวนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 เพ่ือความมั่นคงดานพลังงาน 

• อยากใหพิจารณาท่ีตั้งโครงการฯ 
สามารถเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ี
โครงการไดหรือไม 

 
 

 
 

• จากการศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางโครงการฯ โดย
พิจารณากอสรางในบริเวณพ้ืนท่ีสาํนักงานกลาง กฟผ. และพ้ืนท่ี
โรงไฟฟาพระนครเหนือปจจุบัน พบวา มีความเหมาะสมเน่ืองจาก
เปนท่ีดินของ กฟผ. ซึ่งมีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานท่ีจาํเปน และการเช่ือมโยงระบบสายสง นอกจากน้ี ยัง
เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลศูนยกลางการใชไฟฟา ซึ่งจะลดความสูญเสยี
พลังงานไฟฟาในระบบสงไฟฟา 

• การกําหนดมาตรการ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ขอให
โครงการฯ นําไปปฏิบัติอยาง
เครงครัด 

 
 

• โครงการฯ จะปฏิบัตติามมาตรการฯ ระยะรือ้ถอน ระยะกอสราง  
และระยะดาํเนินการ ท่ีไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
รวมถึงนํามาตรการฯ ไปกําหนดเง่ือนไขในสญัญาจางบริษัทผูรบัจาง 
ใหถือปฏิบัติโดยเครงครดั และจดัทํารายงานผลการปฏิบัตติาม
มาตรการฯ นําสงใหหนวยงานราชการ ทุก 6 เดอืน 

ในการรับฟงความคิดเห็นครั้งน้ี บริษัทท่ีปรึกษา ไดรวบรวมประเด็นตางๆ จาก        
ผูแสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมถึง
กําหนดมาตรการส่ิงแวดลอม สามารถสรุปประเด็นหลัก ไดดังน้ี 



 ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

2. ดานสิ่งแวดลอม (ตอ) 

• ไดรับการรองเรยีนจากประชาชน  
ในชุมชนพิบูลสงคราม 1 โดย
เฉพาะท่ีมีบานเรือนอยูริมนํ้ามี
ขอสงสัยวา ละอองฝุนสีขาวท่ี
เกาะอยูตามผาท่ีซักตาก รวมท้ัง
ภายในบานเรือนจะมีความ
เก่ียวของกับการปลอยไอนํ้า
ไปสูบรรยากาศของ กฟผ. หรอืไม 

• ลักษณะของไอนํ้าท่ีปลอยออกไปเปนไอรอน เมื่อสัมผัสกับอากาศ
เย็นทําใหไอนํ้าเกิดการควบแนน จงึเห็นเปนละอองไอนํ้าคลาย
กลุมควันสีขาว ซึ่งกลุมละอองไอนํ้าดังกลาวมีความปลอดภัยตอ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม สําหรับผงฝุนสีขาวท่ีเกาะตามบริเวณ
บานเรือน ไมใชจากการดําเนินการของ กฟผ. โดยตรง 
 
 

 

• ในระยะกอสราง ขอให
โครงการฯ ประชาสมัพันธ
ชองทางการรองเรยีนกรณี
ไดรับผลกระทบดานเสียงจาก
กิจกรรมของโครงการให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการฯ  จะประชาสัมพันธแผนงานรื้อถอนและมาตรการควบคมุ
เสียงใหชุมชนทราบในกรณีท่ีโครงการดาํเนินกิจกรรมท่ีมีเสยีงดัง
มากกวาปกติ ลวงหนาอยางนอย 7 วัน   

• ชองทางการรับเรือ่งรองเรียนและขอเสนอแนะของโครงการฯ 
ประกอบดวย 7 ชองทาง ไดแก  

    1. หนังสือรองเรียน โดยตรงถึง  
  โรงไฟฟาพระนครเหนือ แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ”   
  เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรญัสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย   
  จังหวัดนนทบุร ี

  2. โทรศพัท : 0-2436-7855 
  3. เว็บไซตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ : www.nbp.egat.co.th 
  4. เว็บไซตการไฟฟาผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) :   

   http://www.egat.co.th 
  5. ระบบจดัการขอคิดเห็นและขอรองเรียน :   

   http://cmc-center.egat.co.th 
  6. ศูนยบริการขอมลู กฟผ. 
  7. คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน และพัฒนา

สิ่งแวดลอมชุมชน โรงไฟฟาพระนครเหนือ 

•  ในระยะดําเนินการ โครงการฯ   
 มีมาตรการในการลดเสยีงรบกวน  
 จากหอหลอเย็นอยางไร 

 

• โครงการฯ ตดิตั้งผนังครอบกันเสยีง (Sound Enclosure) ท่ีมอเตอร
ใบพัดของหอหลอเย็น เพ่ือลดผลกระทบดานเสียงรบกวน พรอมท้ัง
ติดตั้งแผนดดูซับเสียงเพ่ือลดเสยีงนํ้าท่ีตกกระทบผิวนํ้าดานลางของ  
หอหลอเยน็ของโครงการ 

• ขอใหตรวจสอบคณุภาพนํ้าท้ิง
จากโครงการฯ เปนระยะ และ
แจงผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ใหชุมชนทราบ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

• โครงการ ฯ มกีารตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าในบอพักนํ้าท้ิงให
เปนไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม วันท่ี 29 มีนาคม 
พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ.2560 ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  
พรอมท้ังมกีารแจงผลการตรวจวัดคณุภาพนํ้าของโครงการฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานและพัฒนา
สิ่งแวดลอมชุมชน โรงไฟฟาพระนครเหนือ (ประกอบดวยผูแทนจาก
จังหวัดนนทบุรี อําเภอเมอืงนนทบุรี สํานักงานเขต และตัวแทนชุมชน) 
โดยนํ้าท้ิงจากบอพักนํ้าจะไมระบายลงสูแมนํ้าเจาพระยา แตจะนําไปใช
ประโยชน เชน รดนํ้าตนไมบรเิวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพระนครเหนือ 
เปนตน  

3. การคมนาคมขนสง 

• กังวลปญหาการจราจรติดขัด 
• อยากทราบการจัดการจราจร

ของโครงการฯ เน่ืองจาก
ปจจุบันในชวงเวลาเรงดวน
การจราจรคอนขางติดขัด 

• ขอใหมีการกําหนดความเร็วรถ
ของโครงการท่ีว่ิงผานถนน       
บางกรวย-ไทรนอย เพ่ือปองกัน
อุบัติเหต ุ
 

• จากผลการประเมินคมนาคมขนสง พบวา จํานวนยานพาหนะท่ี
เพ่ิมข้ึนในระยะรื้อถอน ระยะกอสราง และระยะดาํเนินการ ของ
โครงการฯ ไมสงผลใหสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคญั โดยจากการวิเคราะหดชันีการจราจรติดขัด (V/C Ratio) 
จะเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ท้ังน้ีมีการกําหนดเสนทางคมนาคมขนสงของ
โครงการฯ โดยใชเสนทางถนนเลียบทางรถไฟ และถนนทางเขา
พ้ืนท่ีสํานักงานกลาง กฟผ. เปนเสนทางหลักหลีกเลี่ยงการขนสงใน
ชวงเวลาเรงดวนในพ้ืนท่ีชุมชน (เวลา 07.00-09.00 น. และ 
16.00-18.00 น.) ในชวงวันจันทรถึงศุกร เพ่ือลดปญหาการ 
จราจรติดขัด 

• จัดเจาหนาท่ีอํานวยความ
สะดวกและใหสญัญาณขณะท่ี
มีรถบรรทุกว่ิงเขา-ออกโครงการฯ 

• โครงการฯ จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวก
และดูแลในการเขา-ออกพ้ืนท่ีกอสรางโครงการฯ และเวรยามตลอด  
24 ช่ัวโมง  

• เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ 
ขอมูลเสนทางการขนสงวัสดุ
อุปกรณของโครงการใหชุมชน
รับทราบ 

• โครงการฯ จะประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการฯ และขอมูล
โรงไฟฟาพระนครเหนืออยางท่ัวถึง โดยผานสื่อหลายรูปแบบ  เชน 
การติดตั้งปายประกาศแผนการกอสรางในพ้ืนท่ีบริเวณจุดสําคัญตางๆ 
เสียงตามสายของหมูบาน/ชุมชน ปายไวนิล และสือ่โซเชียลมีเดีย 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

4. กากของเสีย 

• การจัดการและการคัดแยกขยะ 
ควรมีการผลักดันและชวยเหลือ
เทศบาล จังหวัด ท่ีรับผิดชอบใน
เขตพ้ืนท่ีของโครงการและพ้ืนท่ี
ของ กฟผ. ใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพ่ือใหการจัดการขยะเปนไป
อยางเรียบรอยท้ังกระบวนการ 

• จัดภาชนะสําหรับรองรับมูลฝอย
แตละประเภทใหเพียงพอภายใน
พ้ืนท่ีกอสราง และโครงการไมได
แจงถึงมูลฝอยติดเช้ือจะมี
มาตรการอยางไร 

 
 

• ระยะรื้อถอนและระยะกอสราง โครงการฯ จะแยกประเภทของ
เสียท่ีเกิดข้ึน และรวบรวมใสถังขยะพรอมฝาปดมิดชิด กอนสง
ใหหนวยงานรับกําจดักากของเสียท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ราชการนําไปกําจัด 

• ระยะดําเนินการ ของเสียท่ีเกิดข้ึน ไดแก ขยะมูลฝอยจากพนักงาน 
จะแยกประเภทและรวมรวมใสภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิด และ
ประสานงานกับเทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือดําเนินการตอไป 
ของเสียจากกระบวนการผลิต จะแยกประเภท รวบรวม และ
จัดเก็บในพ้ืนท่ีเก็บกากของเสีย กอนสงใหหนวยงานรับกําจดั
กากของเสยีท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการนําไปกําจัด
ตอไป 

• สําหรับการจัดการขยะอันตรายจะมกีารคดัแยกและรวบรวมสงให
หนวยงานเฉพาะท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการนําไปกําจดั
ตอไป 

5. อาชีวอนามยัและความปลอดภัย  

•ประเมินอันตรายรายแรงแนวเสน
ทอกาซธรรมชาติท่ีมีการวางผาน
พ้ืนท่ีชุมชน 

• ความกังวลของประชาชน เรื่อง
อันตรายจากกาซธรรมชาติและ
ทอสงกาซ โดยอางอิงการระเบิด
ของทอสงกาซธรรมชาติท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีความเสียหาย
สูงมาก สวนน้ีมีความเสี่ยงตอ
ประชาชนมาก จะมกีารปองกัน
และแกไขอยางไร โดยหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ เชน ปตท. รวมถึง 
กฟผ. เอง ก็ไมไดอธิบายใหชัดเจน
วาจะมีการปองกันและแกไข
อยางไร 

• การพิจารณาผลกระทบกรณี 
Worst Case ไมไดถูกนํามาประเมนิ 
ในครั้งน้ีเปนเพียงแตการประเมิน 
ผลกระทบเล็กๆ นอยๆ ซึ่งจะ
สงผลตอการวางแผนการรับมือ 
ซึ่งทําใหเมื่อเกิดเหตุการณในวัน
ขางหนาอาจไมสามารถปองกัน
เหตุได เน่ืองจากโรงไฟฟามีความ
เสี่ยงคอนขางมากอยูแลว 

• กําหนดมาตรการดานความปลอดภยั 
และอันตรายรายแรงท่ีเขมงวด
เน่ืองจากโครงการอยูใกลชุมชน 
พรอมกําหนดมาตรการในการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ  

• โครงการฯ ไดทําการประเมินอันตรายรายแรง โดยจําลอง
เหตุการณจากกรณีเกิดการรั่วไหลของกาซธรรมชาติจากทอ
ขนสงท่ีติดตั้งใหม ซึ่งพิจารณากรณีเลวรายสูงสุด (Worst 
Case) ท่ีเปนไปได คือ กรณีอุปกรณตรวจสอบ เตอืนภัย หรอื
ระบบควบคุมท่ีติดตั้งไวเกิดเหตุขัดของท้ังหมดเรียบรอยแลว 
ผลกระทบสวนใหญอยูภายในพ้ืนท่ี กฟผ. เมื่อพิจารณามาตรการ 
ความปลอดภัยของโรงไฟฟาและการดําเนินการท่ีผานมา พบวา 
ไมเคยเกิดเหตุการณดังกลาว ท้ังน้ีโครงการฯ ไดมีการกําหนด
มาตรการดานความปลอดภัย เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ดานอันตรายรายแรง ตั้งแตการออกแบบ การเลือกใชวัสดุ   
การกอสรางทอสงกาซ และการปฏิบัติการบํารุงรักษา ตลอดจน
การเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และฝกซอมเปนประจาํ 
นอกจากน้ี โรงไฟฟาพระนครเหนือมีการดําเนินงานดาน       
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามแผนงาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ไดแก แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน แผนรองรับเหตฉุุกเฉิน กรณเีกิดเพลิงไหมและ
อพยพหนี กรณีสารเคมรีั่วไหล กรณีมีกาซรั่วไหล กรณีการ
รั่วไหลของนํ้ามันจากอุปกรณ เครือ่งจักรของโรงไฟฟา และ
กรณีการกอวินาศกรรม รวมท้ังมีการซอมแผนเปนประจาํทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. สาธารณสุขและสขุภาพ 

• จากการแพรระบาดของโรค       
โควิด-19 จะกระทบสวนของการ
กอสราง ในป พ.ศ.2565 และระยะ
ยาว ซึ่งอาจะเปนคลัสเตอรใหมท่ี 
จะกระทบตอชุมชน จึงควรพิจารณา 
ผลกระทบดานสุขภาพของโครงการ 
ในเรื่องของโควิด-19 ดวย โดยตอง 
มีมาตรการอยางรอบคอบและ
รัดกุมมีแผนรองรับกรณีพบการ 
ติดเช้ือโควิด-19 ในพ้ืนท่ีกอสราง
และแคมปท่ีพักคนงาน 

• โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ (สวนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 มี
แผนการกอสรางโครงการฯ ในป พ.ศ.2568 โดยโครงการฯ  
มีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ ในระยะกอสราง ไดแก 
- ใหความรูคนงานในเรื่องสุขอนามยัและการปองกันโรคติดตอ 

และจัดใหมีการตรวจคัดกรองคนงานกอสรางกอนเริ่มทํางาน 
หากเขาขายกลุมเสีย่ง หรือดาํเนินการตามคาํแนะนําการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอ 

- กําหนดใหคนงานกอสรางศึกษาและดําเนินการตามคําแนะนํา 
การปองกันควบคุมโรคติดตอ ตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวง 
สาธารณสุข หรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกําหนด 

• จัดใหมีกิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพอนามัยดานตางๆ ใหแก
ชุมชน 

 
 

• โครงการฯ สนับสนุนดานสุขภาพอนามัยใหกับชุมชน เชน จัด
กิจกรรมหนวยแพทยหรือทันตกรรมเคลื่อนท่ี สนับสนุนอุปกรณ
การแพทยเบ้ืองตน สนับสนุนหรือรวมปรับปรุงสถานท่ีออกกําลัง
กายภายในชุมชน สนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมปองกัน    
ยาเสพติดในชุมชน เปนตน  



 
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

6. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน  

• อยากทราบการประชาสัมพันธ
การจัดรับฟงความคิดเห็นฯ 
ขอใหมีการประชาสัมพันธ 
อยางท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 
ผานชองทางตางๆ เชน        
โซเชียลมีเดีย เปนตน 

• โครงการฯ ไดมีการประชาสัมพันธการจัดรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งท่ี 2 ผานชองทางตางๆ ดังน้ี 
- การสงจดหมายเชิญเขารวมประชุมแกกลุมเปาหมาย ไดแก 

ประธานชุมชน สถานประกอบการใกลเคียง หนวยงานราชการ 
ท่ีเก่ียวของ สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางศาสนา และ
สื่อมวลชน ดําเนินการนําสงทางไปรษณีย และนําสงดวย
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ ท้ังหมด 860 ฉบับ 

- การตดิประกาศ ไดแก ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ และปาย
ประชาสัมพันธขนาด A3 ท่ีบริเวณสถานท่ีราชการในพ้ืนท่ีอําเภอ
บางกรวย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และสาํนักงาน
เขต 10 เขต กรุงเทพฯ 

- การประชาสัมพันธบนเว็บไซตของ กฟผ. (www.egat.co.th) 
และบริษัท ซคีอท จาํกัด (www.secot.co.th) 

- ชองทางประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ ท้ังจังหวัดนนทบุรี 
และกรุงเทพฯ เชน Facebook Website เปนตน 

- การประชาสัมพันธในการประชุมประจาํเดือนหนวยงานทองถ่ิน
ของจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ 

• มีมาตรการควบคุมดูแลคนงาน
กอสรางไมใหสงผลกระทบตอ
ชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 

• โครงการฯ กําหนดมาตรการดานเศรษฐกิจ-สังคม ในการควบคุมดูแล
คนงานกอสราง ดังน้ี 
- จัดใหมีหัวหนาคนงานเปนผูดูแลคนงาน รวมท้ังมีเจาหนาท่ีดูแลการ

เขา-ออกพ้ืนท่ีกอสรางอยางเครงครัด 
- ควบคุมกิจกรรมการกอสราง และพฤติกรรมของคนงานกอสราง

อยางใกลชิด เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอคนในพ้ืนท่ี 
- ผูรับเหมาตองดูแลควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพ่ือปองกันปญหา

การลักขโมย การทํารายรางกาย และการทะเลาะวิวาทระหวาง
คนงานตางถ่ินกับคนงานในชุมชน ตลอดจนปญหาตอคนในชุมชน
รอบขาง 

• ขอใหสงเสริมและสนับสนุน
ดานคุณภาพชีวิตของชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟาอยางตอเน่ือง 
และระบุผูรับผิดชอบกับผู
ประสานงานใหชัดเจน เพ่ือให
ชุมชนเกิดความไวใจและเช่ือมั่น 
ในการดาํเนินการของ กฟผ.  

• โครงการตางๆ ของ กฟผ. ท่ี
วางแผนไว จะมีความตอเน่ือง
และชัดเจนหรือไม เน่ืองจาก
เมื่อผูบริหารเปลีย่นไป นโยบาย
ก็เปลี่ยนไป ทําใหความสัมพันธ
กับชุมชนก็เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงของ
ผูบริหาร กฟผ. 

• ปจจุบันโรงไฟฟาพระนครเหนือไดมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
ชุมชนโดยรอบอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี กฟผ. ไดกําหนดแผนการ
ดําเนินการดานตางๆ ในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน ของรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก แผนการสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม แผนการมสีวนรวมรับรูขาวสารของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ แผนการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
และแผนการรับเรื่องรองเรยีนของโรงไฟฟาพระนครเหนือ เพ่ือ
นําไปปฏิบัติ และสงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ตอหนวยงานท่ี
เก่ียวของทุก 6 เดือน 
 

 
 
 

• จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนท่ีเปน
รูปธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชนท่ี
อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 

• กฟผ. สนับสนุนชวยเหลือทางดานสาธารณประโยชนตางๆ ท่ีสงเสริม
ใหคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยุบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาพระนคร-
เหนือดีข้ึน เชน สนับสนุนดานการศึกษา ดานศาสนา ดานอาชีพ
ใหกับชุมชน และกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

• เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
ในการตดิตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโครงการท้ัง   
ในระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการ 

• ปจจุบันโรงไฟฟาพระนครเหนือมกีารจัดตั้ง “คณะกรรมการรวม
ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟาพระนครเหนือ” ประกอบดวย          
ภาคราชการ ภาคประชาชน และผูแทน กฟผ. เรียบรอยแลว 
 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

6. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 

• อยากใหโครงการฯ จัดทําปาย
ประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูล
โครงการ ผังแสดงการจัดการ
เรื่องรองเรยีนท่ีระบุระยะเวลา
กํากับในแตละข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ในบรเิวณท่ีประชาชน
พบเห็นไดงาย 
 
 

 

• โครงการฯ ไดกําหนดมาตรการในการประชาสัมพันธการดาํเนินการ
โครงการฯ และขอมลูโรงไฟฟาพระนครเหนืออยางท่ัวถึง โดยผานสื่อ
หลายรูปแบบ เชน การติดตั้งปายประกาศแผนการกอสรางในพ้ืนท่ี
บริเวณจดุสาํคญัตางๆ  เสยีงตามสายของหมูบาน/ชุมชน ปายไวนิล 
และสื่อโซเชียลมีเดียตาง  ๆเปนตน 

• จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน วีดิทัศน แผนพับ     
เปนตน เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ และโครงการฯ 

• จัดใหมีระบบการจดัการเรือ่งรองเรียนในระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการ 

• ขอใหมีการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนบริเวณโดยรอบตอ
โครงการ เปนประจําสม่ําเสมอ 
 
 

 

• โครงการฯ กําหนดใหมีการสาํรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของครัวเรือน ประชาชน ผูนําชุมชน
ผูนําทองถ่ิน ตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ สถานประกอบการ 
โดยรอบพ้ืนทีโครงการ และพ้ืนท่ีออนไหว พรอมท้ังสํารวจ
สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปญหาและความตองการของ
ชุมชนและครัวเรือน ปละ 1 ครั้ง 

• เงินกองทุนพัฒนาโรงไฟฟา มี
ความเปนรูปธรรมและนํามาสู 
ชุมชนไดอยางไรบาง เพราะไม
เคยเห็นเลย 
 
 
 
 
 
 

 

• กกพ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ โดยหลักเกณฑการจัดสรรเงินภายใต
กรอบวัตถุประสงคและลักษณะโครงการ จํานวน 7 ดาน ซึ่ง
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือการ
พัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟา พ.ศ.2563 ไดแก ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา 
ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานสิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภค ดาน
พลังงาน และดานอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน 
เชน ปายรถโดยสารบริเวณหนาวัดจันทร การมอบทุนการศึกษา 
เปนตน 

• ขอใหเจาหนาท่ีชุมชนสัมพันธลง
พ้ืนท่ีเพ่ือพบปะกับชุมชนเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือเปนการคลายความวิตกกังวล
ใหกับชุมชนท่ีอยูโดยรอบ 

 
 
 
 

 
 
 

• ปจจุบันโรงไฟฟาพระนครเหนือเขารวมการประชุมของ
หนวยงานราชการ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย กํานัน 
ผูใหญบาน ประธานชุมชน เพ่ือใหขอมูลขาวสารการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟา เปนประจําเดอืนละ 1 ครั้ง 

• โครงการฯ มีแผนการพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน รวมท้ังช้ีแจงขอ
หวงกังวลของชุมชน และเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหรือ
หนวยงานราชการ เพ่ือใหขอมูลการดาํเนินงานของโรงไฟฟา
พระนครเหนือ เปนตน 

• การจัดกิจกรรมใหชุมชนไดเขาเยี่ยมชมโรงไฟฟาพระนครเหนือ 
และกิจกรรมเสวนา เพ่ือเปนการสรางความรู ความเขาใจใน
การดาํเนินงาน และลดความวิตกกังวลใหกับคนในชุมชน  

7. พ้ืนท่ีสีเขียว ทัศนยีภาพและการทองเท่ียว 

• ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวรอบโรงไฟฟา
ใหมากข้ึน และดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว
ใหไดแบบน้ีตลอดไป 

 
 
 
 

• โครงการฯ กําหนดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพระนคร-
เหนือ ไมนอยกวา รอยละ 10 ของพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพระนครเหนือ   
โดยมีการปรบัสภาพดินใหมคีวามเหมาะสมในการปลูกตนไม พรอม
ท้ังดูแลรกัษาพ้ืนท่ีสีเขียวของโรงไฟฟาฯ  ใหมีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ  ในกรณีท่ีตนไมตายหรือไดรับความ
เสียหาย โรงไฟฟาฯ จะทําการปลูกซอมแซมใหแลวเสรจ็ภายใน       
1 เดือน เพ่ือรักษาและคงสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวตามสดัสวนท่ีกําหนด 

8. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

• ควรมีแหลงลานกีฬา ลานพักผอนท่ีประชาชนสามารถเขาไปใชพ้ืนท่ีได เพ่ือเปนการเพ่ิมออกซเิจน
ใหกับพ้ืนท่ี และสามารถใชพ้ืนท่ีได และสามารถใชพ้ืนท่ีสวนรวมไดทุกคน 

• จัดใหมีการใหความรูดานการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย และสรางความเขาใจใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา ระบบสายสงและการจาํหนายกระแสไฟฟา 
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