
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  จันทิมา ยะนิล และณัชชาวีร ชูดวงแกว บริษัท ซีคอท จํากัด โทร 02-959-3600 ตอ 410, 413 
E-mail : eedmail@secot.co.th eed_22@secot.co.th หรือดาวนโหลดขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี : www.secot.co.th  

 

         การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมกับบริษัท ซีคอท จํากัด             

(บริษัทท่ีปรึกษาดานส่ิงแวดลอม) ไดจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน      

คร้ังท่ี 3 เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพิ่ม) เมื่อวันท่ี 27 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 

พ.ศ.2564 ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. (รอบเชา) และ 14.00-17.00 น. 

(รอบบาย) รวม 14 รอบ  ณ หองประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พรอมท้ังการถายทอดการประชุม 

ผานส่ือออนไลน โดยนายประเสริฐศักดิ ์ เชิงชวโน รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา       

และพลังงานหมนุเวียน กฟผ. กลาวตอนรับผูเขารวมการรับฟงความคิดเห็นฯ          

มีผูเขารวมรับฟงความคิดเหน็ฯ  ดังนี ้

• ประชาชนในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร  208 คน 

•  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ     5 คน 

•  สถาบันการศึกษา / องคกรพัฒนาเอกชน /  1  คน 

    องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม / สถานบันทางศาสนา  

• ผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 22   คน 

•  ผูแทนจากบริษัท ซีคอท จํากัด 56 คน 

•  ส่ือมวลชน 4 คน 

  

 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 

• มาตรการท่ีโครงการเสนอ  
มาดีแลว แตท่ีผานมาชุมชน
ไดรับผลกระทบ เน่ืองจาก
ผูรับเหมาและคนงานกอสราง  
ท่ีไมไดปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กําหนดไว ยกเวนบริษัท
นวรัตน ท่ีดูแลแกไขผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนเปนอยางดี แตอยาก
ใหดีกวาน้ี 

•กรณีผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เปนในชวงระยะการกอสรางโรงไฟฟา

ทดแทนระยะท่ี 1 ท่ีผานมา ทางโรงไฟฟาไดเขาไปสํารวจและได

ลงไปแกไขเรียบรอยแลว  

•สําหรับขอคิดเห็นตางๆท่ีไดกลาวมาถือวาเปนประโยชนมากและ

ไดสะทอนใหทาง กฟผ. ไดรับทราบถึงปญหา เพ่ือปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

•ผูบริหารไดรับทราบรายงานขอคดิเห็นจากการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน ครั้งท่ี 3 น้ี มาโดยตลอด โดยจะนําประเด็นปญหา

ตางๆ ท่ีไดรับจากชุมชนมาพิจารณาเพ่ือหาวิธีการแกไขและ

กําหนดเปนมาตรการในสวนท่ีเก่ียวของพรอมท้ังจะนํามาบังคับ

ใชใหเครงครัดมากยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอชุมชน

ใหนอยท่ีสุด 

• บริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดนําเสนอ
ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
และการประเมินผลกระทบ 
รวมถึงมาตรการดานตางๆ 
ครบถวน ตรงประเด็นจาก  
ขอหวงกังวลท่ีมีอยู และมี
มาตรการ ท่ีครอบคลุมท้ังหมด
แลว จึงไมมีขอคําถามเพ่ิมเติม 
อีกท้ังยังไดรับความรูจากการ
เขารับฟงฯ ในครั้งน้ีอีกดวย 

• ประเด็นขอคิดเห็นตางๆ บริษัทฯไดทําการรวบรวมขอมูล
ขอคิดเห็นจากการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 
นํามาศกึษา ประเมินผลกระทบ และกําหนดมาตรการดานตางๆ 
ใหครอบคลุมมากท่ีสดุ เพ่ือลดผลกระทบและคลายขอหวงกังวล
ของชุมชน โดยไดนําขอมูลและมาตรการท่ีศึกษาท้ังหมด มา
นําเสนอในครั้งน้ี 

 

ดานคุณภาพอากาศ 

• ป พ.ศ.2562-2563 มีการ
ปลอยควันในชวงการเริ่ม
เดินเครื่องทดสอบระบบ ซึ่ง
ชุมชนไดรับผลกระทบอยาง
มาก รวมถึงเด็กนักเรียน ซึ่ง
โรงไฟฟาก็ไดออกมาดูแล
ชุมชนเปนอยางดี แตยังมี
ความกังวลวาจะมีเหตุการณ
แบบเดิมเกิดข้ึนอีก อยากให
โรงไฟฟาหาแนวทางและ
ปรับปรุงใหดีกวาน้ี อยากให 
โรงไฟฟาและชุมชนอยูรวมกัน 
อยางสงบสุขและยั่งยืน 

• สําหรับผลกระทบเรื่องกลิ่นท่ีเกิดข้ึนในชวงเริ่มเดินเครื่องทดสอบ
ระบบ (First Fire) เกิดจากสารเคมีท่ีเคลือบผิวเครื่องจักรและ
อุปกรณ เมื่อถูกความรอนก็จะระเหยจากปลอง และเกิดกลิ่น
รบกวน แตในโครงการครั้งน้ีไดกําหนด ใหมีการเปลี่ยนแปลงสาร
เคลือบเพ่ือจะไมใหเกิดผลกระทบดังกลาวอีก และจะ มีการแจง
ใหชุมชนทราบลวงหนา 7 วัน กอนการทดสอบระบบ 

• สําหรับผลกระทบเรื่องกลิน่ท่ีเกิดข้ึน กฟผ. ไดดาํเนินการ
เปลีย่นแปลง สารเคลอืบอุปกรณ และในชวงท่ีจะดาํเนินการทดสอบ
ระบบจะมีการพิจารณาถึงสภาพอากาศ ความกดอากาศ และปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 

       1. เวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 296 คน 

 2. รูปแบบการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 284 คน 

• ประชาชนในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร    186 คน 

•  ผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใกลเคียง 1  คน 

•  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ        5 คน 

•  สถาบันการศึกษา / องคกรพัฒนาเอกชน /  3  คน 

    องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม / สถานบันทางศาสนา  

• ผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 30   คน 

•  ผูแทนจากบริษัท ซีคอท จํากัด 32 คน 

•  ส่ือมวลชน 2 คน 

•  ประชาชนท่ัวไป 25 คน 
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ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 

• การปลอยมลสารทางอากาศ
จากปลองระบาย อยากให
โรงไฟฟาสงเจาหนาท่ีเขามา
ตรวจสอบในบริเวณพ้ืนท่ี
ชุมชน เชน การตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม ดาน
อากาศ เสียง นํ้า เพ่ือสราง
ความมั่นใจใหกับชุมชน 

• การตรวจวัดคามลสารตางๆ มีการกําหนดไวในมาตรการ
เปนท่ีเรียบรอยแลว เชน การตรวจติดตามมลสารทาง
อากาศ เสียง และคุณภาพนํ้า เปนตน ซึ่งจะมีการกําหนด
ความถ่ีในการตรวจวัด และพารามิเตอรตางๆ ปจจุบันมี
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จาํนวน 5 
สถานี ซึ่งรวมสถานีตรวจวัดทางอากาศบริเวณตาํบลบาง
ดวนดวย และระยะกอสรางจะเพ่ิมอีก 2 สถานี คือ ชุมชน
บางโปรง และชุมชนบางฝาย โดยตรวจวัด 7 วันตอเน่ือง  
2 ครั้ง/ป  

• นอกจากน้ีมีการสาํรวจความคิดเหน็ของประชาชนพ้ืนท่ี
ใกลเคียงโรงไฟฟา ปละ1ครั้ง เพ่ือรับทราบปญหาและ
ความตองการของประชาชน เพ่ือเสริมการดาํเนินการตางๆ 
ไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

• จากท่ีนําเสนอผลการ
ประเมิน คณุภาพอากาศ ใน
ระยะรื้อถอนและกอสราง  
ในสวนของกาซ NO2 พบวา 
ท้ัง 8 สถานี มีคาไมเกิน
มาตรฐาน แตท่ี บริเวณวัด
บางโปรง มีคา NO2 เพ่ิมข้ึน
คอนขางมาก จาก 18.7   
เปน 208.6 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งบริเวณวัด
บางโปรงมีท่ีตั้งของโรงเรียน
วัดบางโปรง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอยูดวย อยากใหทาง
โรงไฟฟาตรวจสอบและมี
มาตรการปองกันและลด
ผลกระทบของ NO2 รวมท้ัง
ฝุนละออง ท่ีจะเกิดข้ึนดวย  

• การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในระยะรือ้ถอน
และระยะกอสราง  ไดพิจารณากิจกรรมหลัก  ไดแก 
กิจกรรมของเครื่องจักรท่ีใชในระยะรื้อถอนและระยะ
กอสราง และยานพาหนะจากการขนสง ซึ่งอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟาฯพบวา ยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด อยางไรก็ตามโครงการไดกําหนดมาตรการเพ่ือให
เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด เชน การเลือกใชอุปกรณ
เครื่องจักรท่ีกอใหเกิดมลพิษนอย การดแูลบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องจักรใหอยูในสภาพดี เพ่ือลดมลพิษท่ีปลอย
ออกมา เปนตน สําหรับฝุนละอองจะพบปญหามากในชวง
กอสรางซึ่งไดกําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบไว
แลว 

• รถขนสงดินเพ่ือกอสราง
โครงการสวนสุขภาพ ไมมี
การปดคลุมดวยผาใบทําให
เกิดปญหาฝุนละอองฟุง
กระจาย และคนขับขับข่ี 
ดวยความเร็ว อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุตอคนในชุมชน จึง
ขอใหมีการควบคุมความเร็ว 

• สําหรับผลกระทบในเรื่องการกอสราง มีปญหาจริงท่ีเกิดข้ึน
ในเรื่องของการขนสง และ ถึงแมวาในมาตรการท่ี กฟผ. 
ตองยึดถือปฏิบัตไิดระบุไวอยางชัดเจนแลว ท้ังในเรื่องของ
ความเร็วรถและการปดคลุมรถดวยผาใบ ซึ่งแรกๆ อาจจะ
ทําตาม แตหลังๆ อาจจะละเลย ซึง่ชุมชนสามารถแจง
ปญหาผลกระทบ ในชวงการรื้อถอนและกอสราง ให กฟผ. 
ทราบ เพ่ือกํากับดแูลเขมงวดกับบริษัทผูรับเหมามากยิ่งข้ึน 
รวมถึงเรื่องการจอดรถ เน่ืองจาก กฟผ. เปนผูวาจาง ตอง
กําหนดใหผูรับเหมาดาํเนินการอยางเขมงวด 

• ปญหาเรื่องเศษดินท่ีติดกับลอรถ จะพิจารณาเพ่ิมมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบ ใหนอยลง สําหรับเรื่องความเร็วของรถ 
ในมาตรการกําหนดไว 40 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง แตถนน
ภายในชุมชนท่ีคอนขางคับแคบ และเปนแหลงชุมชน ดังน้ัน
อาจจะนําไปพิจารณามาตรการเพ่ิมเติมในเรื่องความเร็วรถ 
หรือมาตรการอ่ืนๆ รวมกับ กฟผ. อีกครั้ง 

• กังวลเรื่องฝุนละออง ควร
พิจารณาข้ันตอนการดาํเนินการ 
เพ่ือลดผล กระทบใหเกิดนอย
ท่ีสุด เชน การปดปกคลุม
รถบรรทุกดวยผาใบ เปนตน 

• มีขอกังวลในชวงรื้อถอน เรื่อง
ฝุนจากการคมนาคม เน่ืองจาก 
มีเศษดินติดมากับลอรถ 
บรรทุกออกมานอกพ้ืนท่ี 
อยากใหมีมาตรการแกไข 
และขอใหควบคุมความเร็ว
ของรถใหไดตามท่ีกําหนดใน
มาตรการ 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 

• การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
ของโรงไฟฟามคีวามทันสมัย
ข้ึน เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด เปนสวน
ท่ีดีอยูแลว แตอยากใหดูแล
เรื่องการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมใหดียิ่งข้ึน 

• โครงการมีการออกแบบโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน 
โดยคอนขางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนมาตรการเชิงรุก 

ดานคุณภาพน้ํา 

• ดานทรัพยากรสัตวนํ้า อาจ
ไดรับผลกระทบจากนํ้าหลอเย็น 
และสงผลตอผูประกอบอาชีพ
ประมง 

• ดานทรัพยากรสัตวนํ้า ท่ีปรึกษาและโครงการไดมีการ
พิจารณาในเบ้ืองตนเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีมาตรการ
สงเสริมความหลากหลายของพันธุสัตวนํ้า และการ
สนับสนุนหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในการปลอยพันธุ
สัตวนํ้า ในดานของอุณหภูมิ โครงการไดใหความสนใจและ
ความระมัดระวัง โดยออกแบบใหมีการควบคุมอุณหภูมิของ
นํ้าหลอเย็นท่ีระบายลงสูแมนํ้าเจาพระยา ไมใหสูงกวา
อุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3  องศาเซลเซยีส  หรอืมีผลตาง
ของอุณหภูมิท่ีบริเวณจุด ปลอยนํ้า และจุดสูบนํ้า  
ไมเกิน 3 องศาเซลเซียส รวมถึงการติดตั้งตะแกรง  2 ช้ัน 
บริเวณจุดสูบนํ้า เพ่ือปองกันไมใหสัตวนํ้าขนาดเล็กถูกสูบติด
ไปกับนํ้าหลอเย็น เพ่ือลดการสญูเสียของทรัพยากรสัตวนํ้า
ในแหลงนํ้า  

• ขอเสนอใหโรงไฟฟาติดตั้ง
กังหันชัยพัฒนาท่ีคลอง    
บางโปรง (หนาวัดบางโปรง) 

  เพ่ือเปนการปรับสภาพนํ้าใน 
คลองบางโปรง 

• โครงการไดกําหนดมาตรการใหมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า  
ผิวดิน ปละ 2 ครั้ง ซึ่งคลองบางโปรงเปน 1 ในจุดตรวจวัด 
จากท้ังหมด 8 จุด และในเรื่องการเสนอใหติดตั้งกังหันชัย
พัฒนาจะนําไปพิจารณารวมกับ กฟผ. ตอไป 

• สอบถามเรื่องอุณหภมูินํ้า 
หลอเย็น โครงการจะมมีาตรการ 
อยางไร ถาอุณหภูมนํ้ิาหลอเย็น 
มีคาแตกตางมากกวา 3 องศา- 
เซลเซียส 

• กรณอุีณหภูมิของนํ้าหลอเย็นมีคาแตกตางจากอุณหภูมินํ้าท่ี
จุดสูบเขาเกิน 3 องศาเซลเซยีส โครงการฯ จะลดจาํนวน
รอบของการหมุนเวียนนํ้าหลอเย็นลง หรือลดกําลังการผลิต 
หรือหยุดการผลิต  

ดานอันตรายรายแรง 

• ความปลอดภัยในดานการ
ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ  
ท่ีผานพ้ืนท่ีชุมชนบางโปรง    
บางฝาย อยากใหจัดทําปาย
แสดงแนวทอกาซธรรมชาติท่ี
ระบุความลกึ ระยะทาง และ
ขอควรระวังท่ีชัดเจน และ
เปนไปตามมาตรฐานเพ่ือให
ประชาชน เขาใจและ
ระมัดระวัง สําหรับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ จะไดไมเกิด
อุบัติเหตุเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึน 
(อางอิงกรณีทอกาซระเบิดท่ี
บางบอ) 

• ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา มีมาตรการตดิปายแสดงเขตแนวทอสง
กาซธรรมชาติ และมกีารตรวจสอบการสึกหรอของผิวทอสง
กาซ โดยติดตั้งระบบ Cathodic Protection รวมถึงมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบ ซอมบํารุง และตรวจสอบความดันกาซ 
และมีเครื่องตรวจจับกาซ (Gas Detector) เพ่ือตรวจสอบ
การรั่วไหลของกาซ หากมีการรั่วไหลก็จะทราบไดทันที และ
มีแผนฉุกเฉิน เพ่ือดูแลดานความปลอดภัยของทอสงกาซ 

• สําหรับทอสงกาซธรรมชาติท่ีอยูดานนอกโรงไฟฟาพระนครใต 
จะเปนสวนท่ี บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบ
ในการดาํเนินงาน   รวมถึงดูแลและบํารุงรักษาระบบทอ
ดังกลาว ซึ่ง ปตท. ไดดําเนินการตามมาตรฐานระดับสากล 
รวมท้ังปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยสูงสุดและไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 
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ดานสาธารณสุขและสขุภาพ 

• อยากใหกํากับดูแลแคมป
คนงานท่ีจะสงผลกระทบตอ
คนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่อง
โควิด-19 ขอใหปฏิบัติตาม
ประกาศของจังหวัด
สมุทรปราการ อยางเครงครัด 

• โครงการฯ มีมาตรการในการดูแลและควบคุมคนงานท้ังใน

ระยะรื้อถอนและระยะกอสรางเรียบรอยแลว เชน การจัดให

มีหองสุขาของคนงานใหเพียงพอ และตองสรางหางจาก

แหลงนํ้าสาธารณะอยางนอย 30 เมตร  พรอมท้ังจัดใหมี

ระบบบําบัดนํ้าเสยีสําเร็จรูป เพ่ือบําบัดนํ้าเสียจากหองสุขา

ของคนงาน สําหรับกิจกรรมการกอสรางท่ีอาจมีนํ้าเสีย

ปนเปอน จะสงใหหนวยงานภายนอกท่ีไดรับอนุญาตจาก

หนวยงานราชการนําไปกําจัดตอไป รวมถึงจัดใหมีบอพัก

นํ้าช่ัวคราว เพ่ือตกตะกอนนํ้าท้ิงจากการกอสราง 

• กฟผ. ไดมีการเพ่ิมมาตรการท่ีเก่ียวของกับการระบาดของ

โรคโควิด-19 ใหเขมงวดมากข้ึน 

• ในสวนของแคมปคนงาน จะมมีาตรการตางๆ เพ่ือดูแล

สุขภาพอนามยั และสขุาภิบาล รวมถึง มาตรการโควิด-19 ให

เปนไปตามประกาศของทางราชการเปนอยางนอย 

• มาตรการดาน COVID-19 จะมีมาตรการตางๆ เชน มีการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพของคนงาน เชน การตรวจ ATK เจล

แอลกอฮอล การรักษาระยะหาง ซึ่งเปนพ้ืนฐานโดยจะมี

การ กําหนดไว เพ่ือไมใหเกิดการแพรระบาด และไมให

สัมผัสกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือลดการตดิเช้ือ 

• คนงานท่ีจะเขามาในระยะรือ้
ถอนและระยะกอสราง จะมี
การจัดการระบบสุขาภิบาล 
และการตรวจสอบโรค 
สุขอนามยัของแรงงานท่ีจะ
เขามาในพ้ืนท่ีอยางไร รวมถึง
แผนงานท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันโรคโควิด-19 

• ดานสุขภาพอนามัย อยากให
ความสําคญัเรือ่งการปองกัน
โรคโควิด-19 ของคนงานท่ีจะ
เขามาทํางานในชวงรื้อถอน
และกอสราง ควรมกีารฉีด
วัคซีนใหครบ 2 เข็ม และควร
มีการกําหนดมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ
โรค และสื่อสารกับแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานตางดาว 
ถึงความจําเปนในการปองกัน
โรคโควิด-19 

• กังวลเรื่องคนงานกอสรางซึ่งมี
จํานวนมากถึง 4,900 คน จึง
อยากใหมีการเฝาระวังและ
กําหนดมาตรการปองกันโรค
โควิด-19 อยางเครงครัด โดย 
กฟผ. และผูรับเหมาจะตอง
กํากับดูแลคนงานอยาง
เขมงวด  

• มาตรการดานโควิด-19 ยังไม
คอยมีความชัดเจน อยากให
กําหนดใหชัดเจน โดยเฉพาะ
ดานการคัดกรอง และจัดใหมี
การฉีดวัคซีนใหกับคนงาน
อยางท่ัวถึงและครบโดส 

• กังวลผลกระทบดานสุขภาพของ
ประชาชนในระยะประชิด ขอเสนอ 
ใหมีระบบประกันสุขภาพ การ
ตรวจสุขภาพประจําป หรือ
จัดต้ังโรงพยาบาล ชุมชนของ
โรงไฟฟา 

• ในดานของการสนับสนุนดานสขุภาพอนามัย โรงไฟฟามี
มาตรการดานสาธารณสุขและสขุภาพ เชน การจัดใหมีพ้ืนท่ี
ออกกําลังกาย การชวยเหลือดานเวชภัณฑ และการจัด 
ทันตกรรมเคลื่อนท่ีอีกดวย 
 

• ขอใหโรงไฟฟาจัดกจิกรรมเพ่ือ
สนับสนุน และสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให
ดีขึ้น รวมท้ังดานสุขภาพอนามัย
ของประชาชนโดยรอบ เชน 
การจัดใหมีแพทยเคล่ือนท่ี ปละ 
2 ครั้ง ท่ีทําอยูแลวเปนส่ิงท่ีดี
และควรทําตอเน่ือง 
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 ดานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

• ปญหาในอดตีท่ีผานมามักเกิด
จากภายนอกโครงการโดยเฉพาะ 
ปญหาเรื่องการใชชีวิตของ
คนงาน เก่ียวของกับเรื่องการ
ใชนํ้า ระบบสาธารณูปโภค 
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และปญหา 
กลิ่นรบกวน 

• ปญหาท่ีพักคนงาน ไดกําหนดในมาตรการใหผูรับเหมา

ควบคุม ดูแล อยางเครงครัด ท้ังในเรื่องสุขาภิบาลนํ้าใช นํ้า

ท้ิงจากแคมปคนงาน เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอชุมชน 

• การจัดการนํ้าเสีย โครงการจะดาํเนินการตามท่ีกฎหมาย

กําหนด เพ่ือไมใหสรางผลกระทบกับประชาชน 
   

• มาตรการท่ีนําเสนอเปนสวนท่ี
อยูภายในโรงไฟฟา แต
ผลกระทบท่ีชาวบานไดรับ
สวนใหญมาจากภายนอก เชน 
ปญหาเรื่องนํ้าสขุาจากแคมป
คนงาน เปนตน อยากใหมี
การเพ่ิมมาตรการเพ่ือปองกัน
ในสวนน้ี ท้ังดานสาธารณสุข 
สุขาภิบาล และดานอุปโภค
บริโภค 

• การจัดการขยะและนํ้าเสยี ไม
ควรท้ิงนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้า
ชุมชนโดยตรง เน่ืองจากจะสง
กระทบตอชุมชนในพ้ืนท่ี  

ดานคมนาคมขนสง 

• ปญหาการขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสราง เชน การขนสง แมมี
มาตรการควบคุม แตก็ไมได
ปฏิบัติตามมาตรการ อาทิ 

   - ไมมีการปดคลุมผาใบ  
   ระหวางการขนสง 
-  มีการขนสงชวงกลางคืน    
   นอกเวลาทําการ (อดีตม ี
   การขนสงตอนชวงเวลา  
   01.00 น.) สงผลกระทบกับ  
   ชุมชน รวมท้ังรถขนสงม ี
   จํานวนเท่ียวเกินกวาท่ีได  
   รับแจงจากโครงการ 
-  ถนนชํารุด บานราว 
-  ปญหาการจราจรบริเวณ   
   ประตู 1 สงผลใหเกิด 
   การจราจรติดขัดโดยเฉพาะ  
   การถอยรถ การกลับรถ 

• ผลกระทบท่ีเกิดจากรถขนสง ทาง กฟผ จะลงพ้ืนท่ีชุมชน 
เพ่ือรับฟงปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจะไดดําเนินการแกไขให
เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด  ท้ังน้ีโครงการและบริษัทท่ีปรึกษา
ไดรวมพิจารณาและกําหนดเปนมาตรการเพ่ือควบคุม
ผลกระทบดังกลาวไวเรียบรอยแลว 

• ใชรถบรรทุกขนสงพนักงานมี
การขับข่ีท่ีไมปลอดภยั เกรง
จะเกิดอุบัติเหตุกับคนใน
ชุมชน 

• การจํากัดความเร็ว เพ่ือลดผลกระทบตางๆ ทางท่ีปรึกษาได
กําหนดมาตรการไวในรายงานฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

• จะมีการพิจารณาขอเสนอในการกําหนดมาตรการ กรณีท่ี
ผูรับเหมาไมปฏิบัติตามมาตรการ 

• การคมนาคมขนสง มีการใช
รถขนาดใหญ ทําใหเกิด
ปญหาการจราจรภายใน
ชุมชนบางโปรง เน่ืองจาก
ถนนเปนซอยแคบ และไม
สามารถรับนํ้าหนักได 

• โครงการฯ ไดแจงใหบริษัทท่ีปรึกษาทราบถึงประเดน็ปญหา
ผลกระทบดานจราจรท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีบริษัทท่ีปรึกษาได
กําหนดมาตรการใหมีการควบคุมนํ้าหนักการบรรทุกตามท่ี
กฎหมายกําหนด  และกําหนดใหการบรรทุกขนาดใหญเปน
การขนสงทางเรือแทน แมจะมีการกําหนดมาตรการตางๆ 
ในโครงการกอนหนาแลว แต กฟผ. จะเพ่ิมการควบคุมดูแล
ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดผลกระทบใหไดมากท่ีสุด ท้ังน้ีโครงการ 
ไดเปดใหมีชองทางการแจงเรือ่งรองเรียนเขามา เพ่ือเรง
แกปญหาใหรวดเร็วท่ีสุด 
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ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

คมนาคมขนสง (ตอ) 

• การจราจรในซอยสวนสม ไม
ตรงกับผลการประเมิน ขอให
หลีกเลี่ยงการใชถนนดังกลาว 
เน่ืองจากเปนถนนแคบและ
เสี่ยงอันตรายในชวงเลี้ยวโคง 

• ในดานการคมนาคม ท่ีปรึกษาขอรบัไปพิจารณาความ
ถูกตองของผลการประเมินอีกครั้งหน่ึง โดยโครงการฯ
กําหนดมาตรการใหมีผูควบคุมหรอืผูบริการงานจราจร
บริเวณทางรวม ทางแยก และจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหา
จราจร โดยตองไดรับการอบรมแลว และจะมีการขอความ
รวมมืออาสาสมัครชุมชนในการชวยดูแลและจัดการดาน
จราจรรวมกับโครงการ ท้ังน้ีหากมกีารขนสงอุปกรณขนาด
ใหญ จะมีการขนสงทางเรอืแทน เพ่ือลดผลกระทบดาน
จราจร 

• ผลกระทบดานการคมนาคม 
อยากให พนักงานขับรถตองมี
มารยาทในการขับข่ี ไมขับรถ
เร็ว ไมเรงเครื่องเพราะทําให
เกิดเสียงดังรบกวน 

• ในสวนของสภาพปญหาการขับข่ีในปจจุบัน แมจะมีการ
ระบุในมาตรการควบคุมอยูแลว แตจะมีการเพ่ิมมาตรการ 
เชน การอบรมใหกับพนักงานขับรถท้ังในสวนของ
โรงไฟฟาและบริษัทผูรับเหมา และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครดั เพ่ือใหเกิดผลกระทบ
นอยท่ีสุดกับชุมชน    อยางไรก็ตามหากชุมชนเขามามี
สวนรวม เชน หากพบเห็นปญหา รีบแจง กฟผ. ทราบ 
เพ่ือดําเนินการแกไขและวางมาตรการปองกันไมใหเกิด
ปญหา หรือผลกระทบข้ึนอีก ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถ
ดําเนินชีวิตไดเปนปกติ โดยไมมีผลกระทบหรือมีนอยท่ีสุด   

การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 

• ผลกระทบในชวงกอสราง มี
การปดก้ันทางนํ้าจากกิจกรรม
ตางๆ เชน การถมดิน การ
กอสราง ทําใหนํ้าไมสามารถ
ระบายลงรองนํ้าและไหลลง
คลองบางโปรงได เกิดนํ้าทวมขัง 

• ท่ีปรึกษาไดทําการประเมินผลกระทบและกําหนดมาตรการ
ตางๆ เพ่ือลดผลกระทบดานการระบายนํ้า และปองกันนํ้า
ทวมไวเรียบรอยแลว 

• อยากใหมีการเฝาระวังผล 
กระทบ เรื่องนํ้าทะเลหนุนสูง
และนํ้าทวม โดยเปนกังวล
เรื่องนํ้าหลากจากนอกพ้ืนท่ี 

• ในสวนของเรื่องภัยพิบัติ ท่ีปรึกษาไดทําการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบดานการปองกันนํ้าทวม โดยไดกําหนด 
เปนมาตรการเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว ไวเรียบรอยแลว 

ดานเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 

• ขอให กฟผ. เพ่ิมเรื่องการดูแล
ชุมชนในพ้ืนท่ีใหมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะชุมชนบางโปรงท่ีอยู
ใกลโรงไฟฟามากท่ีสุด และ
ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด ซึ่ง
เดิมโรงไฟฟาก็ดีอยูแลว แต
อยากใหดียิ่งข้ึนไป และอยาก
ใหโรงไฟฟาลงพ้ืนท่ีรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชนรอบ
รั้วโรงไฟฟาอยางแทจริง เพ่ือ
รับฟงขอรองเรยีนและรับรู
ปญหาของชุมชน รวมท้ังดูแล
ชุมชนตามท่ีเคยรองเรียนไป 

• เน่ืองจากสถานการณโควิด และการกําหนดพ้ืนท่ีโรงไฟฟา
เปน Save Zone ทําใหทางทีมโรงไฟฟาพระนครใตไม
สามารถลงพ้ืนท่ีไปรับฟงความคิดเห็นได แตเมื่อ
สถานการณโควิดผอนคลาย จะลงไปพบปะและรับฟง
ความคิดเห็นกับชุมชน และจะดาํเนินการแกไขปญหาให
มากท่ี เพ่ือใหโรงไฟฟาอยูรวมกับชุมชนไดดีท่ีสุด  

• อยากใหโรงไฟฟาสนับสนุน
กิจกรรมเก่ียวกับการดแูล
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การ
จัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน 
ปลอยพันธุปลาทองถ่ิน จะ
สามารถตดิตอไดท่ีหนวยงาน
ใด และขอเสนอโครงการ
ฟนฟูสัตวนํ้า หรือปูแปน 

• การสนับสนุนดานชุมชนในมิติตางๆ ทาง กฟผ. ได
ดําเนินการในระดับหน่ึงแลว แตสามารถเสนอแนะเพ่ิมเตมิ
ตามแบบสอบถามได 

• กิจกรรมปลูกปา สามารถประสานงานผานแผนก
ประชาสัมพันธของทางโรงไฟฟาพระนครใตได การปลอย
พันธุสัตวนํ้าเพ่ิมเติม สามารถประสานกับกรมประมงได 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

ดานเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 

• ขอใหเพ่ิมเรื่องการสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนอยางจริงจัง
และยั่งยืน 

• เรื่องการสนับสนุนสินคาในชุมชนไดถูกกําหนดในมาตรการ
ไวแลว 

• โรงไฟฟาพระนครใตมีงบสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
ทุกป ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม สังคมการ
ประกอบอาชีพ การศึกษา ศาสนา การกีฬา การสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนตน เพ่ือประโยชนของชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟามากท่ีสดุ 

• การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โครงการมีระบุไวใน
มาตรการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

• ขอใหโรงไฟฟาใหความสําคญั
และใสใจ กับท้ังชุมชน และ
หนวยงานทองถ่ินใหเทาเทียม
กัน (ท่ีผานมาใหความสําคัญ   
กับหนวยงานทองถ่ินเปนหลัก) 

• อยากใหเพ่ิมการกระตุน
เศรษฐกิจในชุมชน สงเสริม
สนับสนุนสินคาชุมชน จัด
พ้ืนท่ีตลาดนัดชุมชน เพ่ือให
ชุมชนไดนําสินคามาขาย 
ใหกับคนงาน เพ่ือสรางรายได
ใหกับชุมชนและเกิดเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนในชุมชน 

• อยากใหโรงไฟฟาสงเสริม
สนับสนุนและชวยพัฒนา
สินคาของชุมชน  โดยเฉพาะ
ในชวงระยะกอสรางท่ีจะมี
คนงานเขามาในพ้ืนท่ีเปน
จํานวนมาก และเมื่อมีการ
พัฒนาโครงการแลว อยากให
นําเสนอสินคาตอผูเขาเยี่ยมชม 
โรงไฟฟา 

• เน่ืองจากชวงกอสราง มีคนงาน 
ถึง 4,900 คน อยากให
โรงไฟฟา เปดโอกาสและจัด
พ้ืนท่ีใหชุมชนสามารถนํา
สินคามาวางขายใหกับพนักงาน 
และคนงาน เพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจในชุมชน ใหชุมชนมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน 

• อยากใหสงเสริมการทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี ตําบลบางดวน ตําบล
บางโปรง 

• อยากใหโรงไฟฟาสนับสนุน
โครงการดีๆ อยางตอเน่ือง 
เพราะเปนประโยชนกับชุมชน 
และโรงไฟฟาเอง เชน โครงการ 
ขยะทองคาํ ชวยลดขยะมูลฝอย 
ในชุมชนโครงการแมบานปูแสม 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาคุณภาพนํ้า 
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 
บริเวณโดยรอบโรงไฟฟามี
คุณภาพท่ีดี  

• สําหรับกิจกรรมดีๆท่ีไดดําเนินการไว เชน โครงการขยะ
ทองคํา โครงการแมบานปูแสม ทางโรงไฟฟาก็จะดาํเนินการ
อยางตอเน่ืองตอไป 
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ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

ดานเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 

• ขอให กฟผ. รับคนในทองถ่ิน
เขาทํางานเปนลําดับ  

• โครงการไดกําหนดมาตรการใหจางคนในทองถ่ินเขาทํางาน

เปนอันดับแรกไวเรยีบรอยแลว 

• การรับคนในพ้ืนท่ีเขาทํางานในโครงการ ท้ังในชวงระยะ

กอสราง ไดกําหนดไวในมาตรการอยูแลว และจะตอง

ดําเนินการตามระบบการคัดเลือกของ กฟผ. สวนกลางดวย 

• อยากใหมีการจางงานคนใน
ทองถ่ินท่ีอยูโดยรอบโรงไฟฟา 
ในระหวางดําเนินโครงการ
และหลังจากดําเนินโครงการ
เสร็จแลว  

• อยากใหรับคนในพ้ืนท่ีเขา
ทํางานอยางท่ัวถึงและเทา
เทียมไมเอนเอียง ใหกับบุคคล
หรือกลุมใดกลุมหน่ึง
โดยเฉพาะ 

• การแจงกิจกรรมตางๆ ให
ชุมชนรับทราบลวงหนา  
ขอใหระบุชุมชนและจุด
ประชาสัมพันธใหชัดเจน 
เพ่ือใหประชาชนรับทราบ 
อยางท่ัวถึง 

• ท่ีปรึกษาจะมีการพิจารณาการแจงเรื่องตอชุมชนให
รอบคอบและรดักุมอีกครั้งหน่ึง 

• ในการดาํเนินการแกไขเรือ่ง
รองเรียน เชน มีการรองเรียน
เรื่องฝุนละออง เมื่อแกไข
เสร็จแลว ควรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารใหชุมชนไดรับ
ทราบดวย 

• โรงไฟฟาจะควบคุมดูแลผูรับเหมา   ใหมีการปฏิบัตติาม
มาตรการอยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสดุกับ
ชุมชน อยางไรก็ตาม หากชุมชนเขามามสีวนรวม เชน หาก
พบเห็นปญหา รีบแจง กฟผ. ทราบเพ่ือดําเนินการแกไขและ
วางมาตร การปองกันไมใหเกิดปญหาหรือผล กระทบข้ึนอีก 
ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถดาํเนินชีวิตไดเปนปกติ โดยไมมี
ผลกระทบหรือมีนอยท่ีสุด 

• อยากใหมีการดูแลและ
ตรวจสอบอยางจริงจัง 
เน่ืองจากเคยมีขอรองเรียนไป
แลว แตยังมีปญหาอีก ควรมี
การจัดตั้งคนในพ้ืนท่ีเพ่ือทํา
หนาท่ีดูแล และตรวจสอบ
การดําเนินงานในชวงกอสราง 
โรงไฟฟาตลอดเวลา 

• การเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการไตรภาคี อาจ

สามารถชวยเขาไปแจงปญหาเพ่ือดําเนินการแกไขและลด

ผลกระทบไดอีกทางหน่ึง หรือประชาชนสามารถแจงปญหา 

ผลกระทบใหกับตัวแทนชุมชนซึ่งเปนคณะกรรมการ 

ไตรภาคี ซึ่งจะมีการจดัประชุม ปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหโครงการ

รับทราบปญหา และดําเนินการ แกไขปญหาผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน 

• กังวลดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยากใหทางโรงไฟฟาฯ 
ตระหนักและใหความสาํคญั
ดานคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
จริงจัง เปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวม และรับรูขอมูลการ
ดําเนินการ 

• ในสวนของการตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดลอม เชน ผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง โครงการมีการติดตั้ง

จอแสดงผลแบบ Real Time บริเวณหนาโรงไฟฟา และ

โครงการจะตองจดัทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมทุก 6 เดือน สงใหกับหนวยงาน

อนุญาตและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของโดยประชาชน

สามารถขอดูรายงานดังกลาวได 
• อยากใหมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการการมีสวนรวม
ของประชาชน เพ่ือสรางการมี
สวนรวมในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟาและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมท้ัง
แนะนําและใหความชวยเหลือ
สําหรับการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม 

• ทางโรงไฟฟามีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบ
การดาํเนินการดานสิ่งแวดลอม  (ไตรภาค)ี ซึ่งมีตัวแทน
ชุมชนรอบโรงไฟฟารวมเปนคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดลอม และผลการดําเนินงานของ
โรงไฟฟา ท้ังระยะกอสราง และระยะดําเนินการ 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ การชี้แจงและการนํามาใชประกอบการศึกษา 

อ่ืนๆ 

• มีความกังวลเรื่องสาย
ไฟฟาแรงสูงผานใกลบาน 
เกรงจะมีปญหากับสุขภาพตอ
ตนเองและคนในครอบครัว 
ขอให กฟผ. ใหคาํขอแนะนํา
สําหรับประชาชนเพ่ือคลาย
ความกังวลใจ 

• ท่ีผานมา กฟผ.ไดจดัประชุมเพ่ือบรรยายและใหความรูแก
ประชาชนผูท่ีสนใจ และเชิญรวมตรวจวัดรังสี สนามไฟฟา
และสนามแมเหลก็ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพระนครใตและบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟา พระนครใต ซึ่งผลการตรวจวัดพบวามีคาอยู
ในเกณฑการออกแบบสายสงไฟฟา แรงสูงของ กฟผ. ซึ่งอยู
ในระดับท่ีต่ํามาก และไมเปนอันตรายตอชุมชน 

• อยากใหมีเงินรอบรั้วโรงไฟฟา 
เพ่ือชวยชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟาท่ีไดรับผลกระทบ 

• ดานเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา จะอยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยโครงการ
และโรงไฟฟาจะมีสวนเก่ียวของนอย สําหรับปญหาเรือ่งการ
ขอรับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือนํามาดาํเนินโครงการท่ี
เปนประโยชนของชุมชนน้ัน มีอุปสรรคหลายประการ ซึ่ง
บริษัทท่ีปรึกษาก็ไดรับทราบขอมูลจากการจัดประชุมในครั้ง
ตางๆ ท่ีผานมา บริษัทฯ จะทําการรวบรวมประเด็นและ
บันทึกผลการรับฟงความคิดเห็นฯ ไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ีการพิจารณาและ
กําหนดพ้ืนท่ีผูมีสิทธ์ิไดรับผลประโยชน จากกองทุนพัฒนาไฟฟา
น้ันอยูในอํานาจหนาท่ีของ กกพ. และคณะกรรมการกองทุนฯ 
ในเขตพ้ืนท่ี 

• ปญหาเรื่องการเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟา ขณะน้ี กฟผ.อยูระหวางการพิจารณา
และหาแนวทางท่ีจะเขาไปชวยดูแลอํานวยความสะดวก 
และสงเสรมิใหชุมชนไดเขาถึงกองทุนฯ อยางเทาเทียมและ
ท่ัวถึง เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 

• โรงไฟฟาพระนครใตมีการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชนทุกป ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม สังคม
การประกอบอาชีพ การศึกษา ศาสนา การกีฬา การสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนตน เพ่ือประโยชนของชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟามากท่ีสดุ 

• ปญหาเรื่องเงินกองทุนพัฒนา
โรงไฟฟา ชุมชนเขาถึงไดยาก 
ตําบลบางโปรงในชวงหลังๆ  
ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนเลย 
เวลาชุมชนนําเสนอโครงการ 
หรือเขียนโครงการเสนอไป ทาง
ชุมชนตองนําเงินทุนของตัวเอง
ออกไปกอน จึงอยากให กฟผ. 
เปนสื่อกลางและแจงไปยัง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
แกไขปรับปรุงข้ันตอนการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเปนประโยชน 
กับชุมชนอยางแทจริง 

• ปญหาเรื่องกองทุนพัฒนา
ไฟฟา ชุมชนท่ีตั้งใจทํา
โครงการท่ีเปนประโยชน แต
กลับไมไดรับเงินสนับสนุน 
อยากให กฟผ. เปนสื่อกลาง
และแจงไปยังหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือประโยชนของ
ชุมชนอยางแทจริง มีการ
จัดสรรงบประมาณอยางเทา
เทียมและท่ัวถึง 

• เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา มกีฎ 
ระเบียบเยอะมาก ทําใหชุมชน
เขาถึงยากเวลามีโครงการ 
ชุมชนตองสํารองเงินออกไปกอน 
อยากใหลดกฎระเบียบลง หรือ
ถาลดไมไดอยากใหจัดเพ่ิมเปน
เงินรอบรั้วชุมชนรอบโรงไฟฟา 
เพ่ือใหชุมชนสามารถใชเงิน
สวนน้ีไดจริงๆ 

• ปญหาเรื่องเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟา ซึ่งเงินจากกองทุนพัฒนา 
ไฟฟาท่ีชุมชนไดรับมีไมมาก 
และจะถูกแบงในสวนของ
ราชการและชุมชน ชุมชน
ไดรับเพียงรอยละ 15 เทาน้ัน  
และเมื่อคณะกรรมการชุมชน
คัดกรองเรยีบรอยแลวจะตอง 
สงเรื่องใหคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดเปนผูพิจารณา
อีกครั้ง อีกท้ังปจจุบันประชาชน 
ไมสามารถเสนอเรื่องเองได 
ตองมีการรวมกลุมและทํา
ประชาพิจารณ        

หนา 5/5 
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