
 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 

เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการป้องกนัและ

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)  

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

1. บทนํา 

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยูใ่นเขตตาํบล     

บางโปรง อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (ดงัแสดงในรูปที ่1-1) ปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าท่ีเขา้สู่

ระบบผลิตไฟฟ้า 2 ชุด ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ชุดท่ี 3 ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง 767.6 เมกะวตัต ์

และโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ระยะท่ี 1 ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง 1,261.8 เมกะวตัต ์ 

ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 

(Power Development Plan : PDP 2018 Revision 1) กาํหนดให ้กฟผ. พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

(ส่วนเพิ่ม) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 1 ท่ีปลดออกจาก

ระบบแลว้ในปี พ.ศ.2563 และโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ชุดท่ี 2 ท่ีมีแผนปลดออกจากระบบในปี พ.ศ.2565 

เพื่อรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง ป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดบัเป็นวงกวา้งใน

อนาคต โดยโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) ประกอบดว้ยหน่วยการผลิต 3 หน่วย หน่วยท่ี 1         

มีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ (COD) ในปี พ.ศ.2569 หน่วยท่ี 2 และ 3 มีกาํหนด COD ในปี 

พ.ศ.2570 ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัและนํ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสาํรอง มีขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง

สูงสุดหน่วยละ 830 เมกะวตัต ์รวมกาํลงัผลิตติดตั้งสูงสุดของโครงการฯ ประมาณ 2,490 เมกะวตัต ์

การศึกษาคร้ังน้ี กฟผ. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยเฉพาะ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ีโดยรอบโครงการ โดยจดัใหมี้กระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ตามประกาศสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง แนวทางการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 8 มกราคม 

พ.ศ.2562 ซ่ึงกาํหนดใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด 3 คร้ัง โดยโครงการฯ  
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

  

รูปที ่1-1   ทีต่ั้งโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)  

 

ขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) 

ที่มา :    คดัลอกจากขอ้มูลแผนท่ี Google, Digital Globe, 2019 ดดัแปลงโดยบริษทั ซีคอท จาํกดั, พ.ศ.2564 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ไดจ้ดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2563 การรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564   

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ย

การคาํนึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของประชาชน กฟผ. และบริษทั ซีคอท จาํกดั จึงไดจ้ดัเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 ในรูปแบบใหม่ โดยจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมในหอ้งประชุม 

พร้อมทั้งจดัใหมี้การถ่ายทอดการจดัประชุมผา่นส่ือออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 

(รวมทั้งหมด 14 รอบ) ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทั้งส้ิน 580 คน โดยใหข้อ้มูลรายละเอียดโครงการ ผลการ 

ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต่อประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย เจา้หนา้ท่ี

ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนผูส้นใจทัว่ไป และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ ดว้ยความ

จริงใจและโปร่งใส เพื่อนาํขอ้คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงรายงานฯ ใหมี้ความสมบูรณ์ รวมทั้งสร้างความเขา้ใจ

และสนบัสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. วตัถุประสงค์ของการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3    

(1) เพื่อช้ีแจงเหตุผล ความเป็นมา และรายละเอียดการดาํเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) และนาํเสนอผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ มาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แก่ประชาชนผูมี้

ส่วนไดเ้สียและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2) เพือ่ให้ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง

และความครบถว้นสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ และมาตรการฯ และนาํเสนอขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็น

เพิ่มเติม ต่อร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  

(3) เพื่อนาํขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาปรับปรุงร่างรายงานฯ และมาตรการฯ ใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์ต่อไป 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มฯ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) ของ กฟผ. ไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม

พื้นท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ทั้งน้ีไดจ้าํแนกกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Stakeholders) ออกเป็น 7 กลุ่ม ตามการจาํแนกของ สผ. ดงัน้ี 
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(1) กลุ่มที ่1 กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน และประชาชนในรัศมี 5 

กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  อาํเภอพระประแดง 

และอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ และเขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  

(2) กลุ่มที ่2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการศึกษา และจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  เจา้ของโครงการ คือ กฟผ. และนิติบุคคลผูมี้สิทธ์ิจดัทาํรายงานฯ คือ บริษทั ซีคอท จาํกดั 

(3) กลุ่มที ่3 หน่วยงานผูพ้ิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และหน่วยงานอนุญาต ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(4) กลุ่มที ่4  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

สาํนกังานพลงังานจงัหวดั สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ท่ีวา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ท่ีวา่การอาํเภอ

พระประแดง ท่ีวา่การอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ สาํนกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ และ

หน่วยงานดา้นสาธารณสุข (สาธารณสุขจงัหวดั/อาํเภอ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขในพื้นท่ีศึกษา เป็นตน้ 

(5) กลุ่มที ่5 องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม องคก์รพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายใน

ทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนาในทอ้งถ่ิน และนกัวชิาการอิสระ  

(6) กลุ่มที ่6 ส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

(7) กลุ่มที ่7 ประชาชนทัว่ไป 

4. ขั้นตอนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

 กฟผ. และบริษทั ซีคอท จาํกดั จดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพื่อทบทวนร่าง

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน 

ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. (รอบเชา้) และเวลา 14.00-17.00 น. (รอบบ่าย) รวม 

14 รอบ ณ หอ้งประชุมชั้น 3 อาคารสาํนกังานเทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ และโครงการฯ ไดพ้ิจารณาเลือกใชรู้ปแบบการร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ในรูปแบบการจดั

เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 3 และถ่ายทอดสดผา่นระบบออนไลน์ รวมทั้งเปิดช่องทางการแสดงความ
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คิดเห็นทางไปรษณีย ์ โทรศพัท ์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หรือทางระบบเครือข่าย

สารสนเทศ (Google Form) เน่ืองจากช่วงท่ีดาํเนินการศึกษาอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํต่อแนวทางการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สผ. โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการดงัน้ี  

(1) ประสานงานกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ 

ประชาชน ผูน้าํชุมชน หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ/เขต องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ภาคเอกชน เพื่อให้รับทราบกติกา รูปแบบการมีส่วนร่วม และการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการ  

(2) นาํส่งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 ผา่นทาง

ไปรษณียแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลรายละเอียดโครงการ ผลการประเมินผลกระทบ 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ดาํเนินการโดยการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น แผน่พบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ เอกสารประกอบการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 และแบบแสดงความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

คร้ังท่ี 3 เพื่อใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บขอ้มูลรายละเอียดโครงการฯ อยา่งครบถว้น และ

เพียงพอต่อการแสดงความเห็น พร้อมแนบขั้นตอนการร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 

เพือ่ให้ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เขา้ใจรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นฯ มากยิง่ข้ึน 

(3) ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ดาํเนินการ 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจดัเวที  เพื่อทบทวนร่าง

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน 

ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. (รอบเชา้) และเวลา 14.00-17.00 น. (รอบบ่าย) 

รวมทั้งส้ิน 14 รอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสาํนกังาน เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Webinar) ถ่ายทอดสัญญาณจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 3 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสาํนกังาน เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น.          

(รอบเชา้) และเวลา 14.00-17.00 น. (รอบบ่าย) รวมทั้งส้ิน 14 รอบ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดท้ั้งทางวาจาและการส่งคาํถามเป็นตวัอกัษร 

3) กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ

โครงการ ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 

หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Google Form) โดยสแกน QR Code ในแบบแสดงความคิดเห็นและ       

ป้ายประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นฯ และส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ กลบัภายในวนัท่ี        

19 ตุลาคม พ.ศ.2564  (15 วนั ภายหลงัการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ) 

รายละเอียดการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 มีดงัน้ี 

(1) การเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)   

การเตรียมความพร้อมในประเด็นผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

มาตรการ ด้านส่ิงแวดล้อม และการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 โดยการเขา้พบเพื่อ

ช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์โครงการ ใหก้บั ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ  ในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2564  

(2) การผลติส่ือประกอบการรับฟังความคิดเห็น  

การดาํเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพื่อทบทวนร่าง

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัให้มีส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 

สร้างความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการ วิธีการ ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยดาํเนินการผลิตส่ือท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเผยแพร่

โดยใชช่้องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั ก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการ

ดาํเนินการของโครงการ โดยส่ือท่ีผลิตเพื่อประกอบการดาํเนินกิจกรรม มีดงัน้ี 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1) แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์รายละเอยีดโครงการ 

แผน่พบัประชาสัมพนัธ์รายละเอียดโครงการ จดัทาํข้ึนเพื่อประชาสมัพนัธ์

ใหข้อ้มูลกบัประชาชน (Public Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการฯ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความเป็นมาของโครงการ ท่ีตั้งโครงการฯ แผนการดาํเนินงาน ระบบสาธารณูปโภค มลสารและการควบคุม 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั และช่องทางการติดต่อส่ือสาร โดยเนน้การส่ือสาร

ท่ีประชาชนเขา้ใจไดง่้าย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น 

2) ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

จดัทาํข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์การจดัรับฟังความคิดเห็นฯ ใหป้ระชาชน

ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมารับขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ โดยไดมี้การ

ดาํเนินการติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณชุมชน และสถานท่ีราชการ ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

อาํเภอพระประแดง อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ และเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เพื่อใหส้ามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง (ดงัแสดงในรูปที่ 4-1) ประกอบดว้ย 

- ป้ายประชาสัมพนัธ์ ขนาด 1.5 เมตร x 3 เมตร จาํนวน 26 ป้าย 

- ป้ายประชาสัมพนัธ์ ขนาดกระดาษ A3 จาํนวน จาํนวน 330 ป้าย 

3) จดหมายเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ 

จดหมายเชิญเขา้ร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ จดัทาํข้ึนเพื่อแจง้และนดั

หมายกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ไดแ้ก่ ตวัแทนชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ี

โรงไฟฟ้า  พระนครใต ้หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ/เขต องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ภาคเอกชน โดยเน้ือหาจดหมายเชิญเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ระบุเร่ืองการรับฟังความคิดเห็นฯ วนั เวลา 

และสถานท่ี เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นไดเ้ตรียมหาขอ้มูลต่างๆ มาเสนอวนัประชุมรับฟังความ

คิดเห็นฯ โดยปฏิบติัตามมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และระเบียบ

ต่างๆ ท่ีหน่วยงานราชการกาํหนดอยา่งเคร่งครัด และการลงทะเบียนล่วงหนา้ เพื่อเขา้ร่วมเวทีรับฟังความ

คิดเห็น หรือ การประชุมผา่นระบบออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระหวา่ง

เวลา 09.00-12.00 น. (รอบเชา้)  และเวลา 14.00-17.00 น. (รอบบ่าย) รวมทั้งส้ิน 14 รอบ   รวมทั้งการ        

ร่วมแสดง 
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รูปที ่4-1    ตวัอย่างการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ (ป้ายไวนิล) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

  เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม   

     ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)  

ป้ายประชาสมัพนัธ์ (ป้ายไวนิล) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 

เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย 

 

ศาลากลางจังหวดัสมุทรปราการ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางด้วน สํานักงานเขตจตุจักร 
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รูปที ่4-1 (ต่อ)   ตวัอย่างการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ (ป้ายไวนิล) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

  เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม   

      ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม)   

  

ป้ายประชาสมัพนัธ์ (ป้ายไวนิล) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 

กศน.ตําบลบางกระสอบ บริเวณหน้าวดัคันลดั 

สํานักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ หน้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แสดงความคิดเห็นฯ ผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ไปรษณีย ์โทรศพัท ์โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 

หรือร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ผา่นทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Google Form) โดยสแกน QR Code ใน

แบบแสดงความคิดเห็น และป้ายประชาสัมพนัธ์ 

4) วดีิทศัน์และสไลด์ประกอบการบรรยาย (Power Point) 

วดิีทศัน์และสไลด์ประกอบการบรรยาย เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมี

บทบาทสาํคญัสาํหรับช่วยในการอธิบาย ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงการ ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เกิด

ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งชดัเจน เน้ือหาประกอบดว้ย ความจาํเป็นของโครงการ รายละเอียดโครงการฯ ผล

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และช่องทางการส่ือสารหลงัจากการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 

5) เอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น จดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูล

รายละเอียดการดาํเนินงานและสร้างเสริมความรู้ ความเขา้ใจของผูร่้วมรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนาํ

เอกสารฯ กลบัไปศึกษาเพิ่มเติม และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับฟังความคิดเห็น ไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ต่อไปไดอี้กดว้ย เน้ือหาสาระของเอกสารฯ ประกอบดว้ย ความเป็นมาของโครงการ วตัถุประสงคข์องการรับ

ฟังความคิดเห็น แผนดาํเนินงานโครงการ กระบวนการผลิต กาํลงัผลิตติดตั้ง ระบบส่งไฟฟ้า การใชเ้ช้ือเพลิง 

การใชน้ํ้า การใชส้ารเคมี การระบายมลสารและระบบควบคุม จาํนวนคนงานและพนกังาน การมีส่วนร่วม

ของประชาชน ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

และช่องทางการส่ือสารภายหลงัการจดัรับฟังความคิดเห็น 

4.1 การประชาสัมพนัธ์ 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) โครงการฯ ไดด้าํเนินการตามประกาศสาํนกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน

กระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี            

8 มกราคม พ.ศ.2562)  รายละเอียดการดาํเนินงาน มีดงัน้ี 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4.1.1 การแจ้งล่วงหน้าแก่ สผ. และ สช. 

กฟผ. ไดแ้จง้ล่วงหนา้ ต่อ สผ. และ สช. โดยส่งหนงัสือแจง้กาํหนดการและเชิญร่วมการรับ

ฟังความคิดเห็นฯ ในวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 

4.1.2 การแจ้งล่วงหน้าต่อสาธารณชน 

 เพื่อใหก้ารจดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นท่ีรับทราบต่อประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย

และสาธารณชน จึงไดด้าํเนินการดงัน้ี 

(1) การส่งจดหมายเชิญเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยส่งหนงัสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย 

ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนกลางและทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั อาํเภอ/เขต องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน สถาบนั/องคก์รภาคเอกชนในพื้นท่ี ส่ือมวลชน และประชาชนในพื้นท่ี จาํนวน 

624 ฉบบั ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 23-27 สิงหาคม พ.ศ.2564 

(2) การประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซต ์ โดยดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กาํหนดการ

รับฟังความคิดเห็นฯ บนเวบ็ไซตข์อง กฟผ. (www.egat.co.th) และเวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั 

(www.secot.co.th)  ตั้งแต่วนัท่ี  23 สิงหาคม พ.ศ.2564 

(3) การติดประกาศ โดยประสานงานผา่นหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และประธานชุมชน/ผูน้าํชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อขอความร่วมมือในการติดประกาศกาํหนดการรับฟังความ

คิดเห็นฯ ทั้งน้ีไดจ้ดัทาํป้ายประกาศออกเป็น 2 ลกัษณะ โดยไดท้าํการติดตั้งป้ายประกาศระหวา่งวนัท่ี               

23-27  สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย (ดงัแสดงในรูปที ่4-1) ประกอบดว้ย 

- ป้ายขนาดใหญ่ (Cut Out)  

เป็นป้ายไวนิล ขนาด 1.5 เมตร x 3 เมตร จาํนวน 26 ป้าย สถานท่ีติดประกาศ  ดงัน้ี 

: บริเวณหนา้โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จาํนวน 3 ป้าย 

: บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง  

: บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัสมุทรปราการ 

: บริเวณแยกทางเขา้ตาํบลบางโปรง-บางหวัเสือ 

: หนา้ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนตาํบลบางหวัเสือ 

: บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

: บริเวณหนา้เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย 

: บริเวณหนา้เทศบาลนครสมุทรปราการ 

: บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางเมือง 

: บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางป ู

: บริเวณหนา้วดัคู่สร้าง 

: บริเวณส่ีแยกป้อมพระจุลจอมเกลา้ 

: บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 

: บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

: บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

: บริเวณหนา้วดัคนัลดั 

: บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

: บริเวณหนา้วดับางนํ้าผึ้ง 

: บริเวณหนา้สาํนกังานเขตทุ่งครุ 

: บริเวณหนา้ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเขตทุ่งครุ 

: บริเวณหนา้อาํเภอพระประแดง 

: บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ  

: บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด  

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกระสอบ  

- ป้ายประชาสมัพนัธ์ขนาดเล็ก (A3) ติดไวบ้ริเวณต่อไปน้ี 

: สาํนกังานจงัหวดัสมุทรปราการ  

: สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรปราการ  

: สาํนกังานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการ  

: สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ  

: สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมุทรปราการ  

: สาํนกังานชลประทานจงัหวดัสมุทรปราการ  

: สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสมุทรปราการ  
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

: กรมเจา้ท่าจงัหวดัสมุทรปราการ  

: สมาคมชมรมกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้นอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

: สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรปราการ  

: ท่ีวา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

: ท่ีวา่การอาํเภอพระประแดง  

: ท่ีวา่การอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

: สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

: สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอพระประแดง  

: สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

: สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 

: สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

: สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพระประแดง  

: สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

: สาํนกังานเขตทุ่งครุ  

: เทศบาลนครสมุทรปราการ  

: เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย  

: เทศบาลเมืองลดัหลวง 

: เทศบาลเมืองพระประแดง  

: เทศบาลตาํบลบางเมือง  

: เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่  

: เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์ 

: เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ  

: เทศบาลตาํบลบางป ู

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง  

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น  
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด  

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกระสอบ  

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรงคนอง  

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมฟ้าผา่  

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้าผึ้ง 

: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางดว้น  

: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางโปรง  

: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางครุ  

: โรงพยาบาลพระประแดง   

: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางหวัเสือ  

: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสาํโรงใต ้ 

: โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจา้สมิงพราย  

: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในคลองบางปลากด  

: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางกระสอบ  

: ท่ีทาํการชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

(4) การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพนัธ์

โครงการ ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 23-27 สิงหาคม พ.ศ.2564 

- ประชาสัมพนัธ์ จงัหวดัสมุทรปราการ 

- เทศบาลตาํบลบางเมือง 

- เทศบาลนครสมุทรปราการ 

- เทศบาลเมืองลดัหลวง 

- เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์

- เทศบาลตาํบลบางป ู
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 

- เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

- สาํนกังานเขตทุ่งครุ  

(5) การประชาสัมพนัธ์ทางหนงัสือพิมพ ์ จาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ์

สมุทรปราการโพสต ์ และหนงัสือพิมพอิ์นไซดป์ราการ ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ในปักษเ์ดือนกนัยายน 

พ.ศ.2564 

4.2 การเปิดเผยร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการฯ ประชาสัมพนัธ์ร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งและสาธารณชน พิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนการจดัเวทีฯ ผา่นช่องทางการส่ือสาร

สาธารณะ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่องทาง โดยดาํเนินการดงัน้ี 

(1) จดัส่งทางไปรษณียแ์ละนาํส่งดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 6-11 กนัยายน พ.ศ.2564         

(2) จดัวางร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไวท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 6-11 กนัยายน พ.ศ.2564 

1) ท่ีวา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

2) ท่ีวา่การอาํเภอพระประแดง 

3) ท่ีวา่การอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

4) สาธารณสุขอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

5) สาธารณสุขอาํเภอพระประแดง 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

6) สาธารณสุขอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

7) สาํนกังานเขตทุ่งครุ 

8) เทศบาลนครสมุทรปราการ 

9) เทศบาลตาํบลบางเมือง 

10) เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

11) เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย 

12) เทศบาลเมืองลดัหลวง 

13) เทศบาลเมืองพระประแดง 

14) เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์

15) เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ 

16) เทศบาลตาํบลบางป ู

17) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง 

18) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 

19) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด 

20) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกระสอบ 

21) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรงคนอง 

22) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

23) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 

24) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

25) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

26) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้าผึ้ง 

27) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางดว้น 

28) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางครุ 

29) โรงพยาบาลบางจาก 

30) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางจาก 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

31) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นคู่สร้าง 

32) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในคลองบางปลากด 

33) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางกระสอบ 

34) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นคลองสวน 

(3) ผา่นทางเวบ็ไซต ์ โดยสามารถดาวน์โหลดร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (www.egat.co.th) และบริษทั ซีคอท จาํกดั 

(www.secot.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ.2564 

4.3 การลงทะเบียนล่วงหน้า 

 กฟผ. ไดจ้ดัระบบการลงทะเบียนล่วงหนา้ เพื่อใหป้ระชาชน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และผูท่ี้มีความประสงคจ์ะแสดงขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม สามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ไดอ้ยา่งสะดวก โดยจดัใหมี้ช่องทางในการลงทะเบียนล่วงหนา้ 

จาํนวน 4 ช่องทาง ดงัน้ี 

(1) ผา่นทาง QR Code ท่ีแนบในจดหมายเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมฯ รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์ 

และเวบ็ไซตต่์างๆ โดยขอ้มูลจะถูกจดัส่งมาท่ีบริษทั ซีคอท จาํกดั 

(2) ทางไปรษณีย ์ โดยส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นท่ีแนบพร้อมกบั

จดหมายเชิญฯ มาท่ี แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ เลขท่ี 112 หมู่ท่ี 1 

ตาํบลบางโปรง อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  หรือบริษทั ซีคอท จาํกดั เลขท่ี 

239 ถนนริมคลองประปา เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

(3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาท่ี แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้อีเมล: pr_sbp@egat.co.th  หรือบริษทั ซีคอท จาํกดั อีเมล : eedmail@secot.co.th 

(4) โทรศพัท/์โทรสาร โดยแผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์โรงไฟฟ้าพระนคร

ใต ้ โทรศพัท ์ 02-383-0510-21 ต่อ 2003,2060 โทรสาร 02-383-0510 ต่อ 2064 หรือบริษทั ซีคอท จาํกดั          

02-9593600 ต่อ 410, 412-413 โทรสาร 02-9593535 

สรุปกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 ของ

โครงการฯ ดงัแสดงในตารางที ่4-1  

T-EIA-219089/SECOT  17 Summary SBPP (Add)-PP3  R1.docx   

http://www.secot.co.th/
mailto:eedmail@secot.co.th


รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 4-1 

สรุปกจิกรรมการประชาสัมพนัธ์การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 

กจิกรรม วธีิการ/ช่องทาง วนัทีด่าํเนินการ 

จาํนวนวนั  

ก่อนการรับฟัง         

ความคดิเห็นฯ 

(1) การเตรียมความพร้อมของ

ชุมชนโดยให้ขอ้มูลกบั

ประชาชน (Public 

Information)  

(1) การเขา้พบหวัหนา้ส่วนราชการ  

(2) โทรศพัทป์ระสานงานกบัผูน้าํชุมชน หรือ

ผูแ้ทนชุมชน 

มี.ค.-ส.ค.64 

 

40 วนัข้ึนไป 

(2) การแจง้แก่ สผ. สช.               

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

(1) ส่งจดหมาย พร้อมใบตอบรับ  26 ส.ค.64 31 วนั 

(3) การแจง้ใหส้าธารณชนทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั             

(อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง) 

(1) ส่งจดหมายเชิญเขา้รับฟังความคิดเห็นฯ 

(2) ทางเวบ็ไซต ์

- เวบ็ไซตข์อง กฟผ.  

(www.egat.co.th)  

- เวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั 

(www.secot.co.th) 

(3) ติดป้ายประกาศ 

(4) ประชาสมัพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย (เทศบาล/

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล) 

(5) ลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์

- หนงัสือพิมพส์มุทรปราการโพสต ์

- หนงัสือพิมพอิ์นไซดป์ราการ 

 23-27 ส.ค.64 

23 ส.ค.64 

  

 

 

 

23-27 ส.ค.64 

23-27 ส.ค.64 

 

ปักษเ์ดือนกนัยายน

2564 

30-34 วนั 

34 วนั 

 

 

 

 

30-34 วนั 

30-34 วนั 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 

กจิกรรม วธีิการ/ช่องทาง วนัทีด่าํเนินการ 

จาํนวนวนั  

ก่อนการรับฟัง         

ความคดิเห็นฯ 

(4) การเปิดเผยร่างรายงาน

การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

(1) ส่งร่างรายงานฯ ไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง และกลุ่มเป้าหมายท่ีเชิญเขา้ร่วม

รับฟังความคิดเห็นฯ  

(2) เผยแพร่ร่างรายงานฯ ท่ีหน่วยงาน

ราชการ/ท่ีทาํการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3)    ทางเวบ็ไซต ์

- เวบ็ไซตข์อง กฟผ. 

(http://www.egat.co.th)  

- เวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั 

(http://www.secot.co.th)  

    

6-11 ก.ย.64 

 

 

6-11 ก.ย.64 

 

11 ก.ย.64 

 

15-20 วนั 

 

 

15-20 วนั 

 

15 วนั 

 

(5) การเปิดรับลงทะเบียน

ล่วงหนา้  

(1)    การลงทะเบียนผา่นทาง QR Code โดย

สแกน QR Code ท่ีประชาสมัพนัธ์ผา่น

ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่  

- ป้ายประชาสัมพนัธ์ (ป้ายไวนิล)  

- ป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดเลก็ (A3)  

- เวบ็ไซตข์อง กฟผ. (www.egat.co.th)  

- เวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั 

(www.secot.co.th) 

(2)   ไปรษณีย ์

(3)   จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

(4)   โทรศพัท/์โทรสาร 

23 ส.ค.64 

 

34 วนั 

 

 

(6) การจดักระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นฯ 

จดัเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ณ หอ้งประชุมชั้น 3 

อาคารสาํนกังาน เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

และถ่ายทอดสญัญาณจากเวทีรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนผา่น  Application Zoom 

27 ก.ย.- 3 ต.ค.64 - 

(7) เปิดรับฟังความคิดเห็น

อยา่งต่อเน่ืองฯ ไม่นอ้ยกวา่ 

15 วนั ภายหลงัการจดั

กระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นฯ 

(1) ทางไปรษณีย ์

(2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

(3) โทรศพัท/์โทรสาร 

(4) Google Form 

 

27 ก.ย.-19 ต.ค.64 ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ภายหลงัการจดั       

รับฟังความคิดเห็นฯ 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5. รายละเอยีดการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(1) ระยะเวลา รูปแบบ และจํานวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษทั ซีคอท จาํกดั (บริษทัท่ีปรึกษา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม) ไดจ้ดักิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

(ส่วนเพิ่ม)  โดยดาํเนินการ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1)   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจดัเวที  เพื่อทบทวนร่าง

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน 

ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. (รอบเชา้) และเวลา 14.00-17.00 น. (รอบบ่าย)        

วนัละ  2 รอบ รวมทั้งส้ิน 14 รอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสาํนกังาน เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย อาํเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยนายประเสริฐศกัด์ิ เชิงชวโน รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้าและ

พลงังานหมุนเวยีน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มี

ผูเ้ขา้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งส้ิน จาํนวน 296 คน ประกอบดว้ย  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา ส่ือมวลชน กฟผ. บริษทัท่ีปรึกษา และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ สามารถสรุป

ไดด้งัแสดงในตารางที ่5-1 

2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Webinar)  ถ่ายทอดสัญญาณจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

คร้ังท่ี 3 หอ้งประชุมชั้น 3 อาคารสาํนกังาน เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. (รอบ

เชา้) และเวลา 14.00-17.00 น. (รอบบ่าย) รวมทั้งส้ิน 14 รอบ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสามารถแสดงความคิดเห็น ได้

ทั้งทางวาจาและการส่งคาํถามเป็นตวัอกัษร  มีผูเ้ขา้การประชุมฯ ทั้งส้ินจาํนวน 284 คน รายละเอียด

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ สามารถสรุปไดด้งัแสดงในตารางที ่5-2 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 5-1 

สรุปจาํนวนผู้เข้าร่วมเวทรัีบฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

เพือ่ทบทวนร่างรายงานฯ และมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวนัที ่27 กนัยายน ถงึ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสํานักงาน เทศบาลเมอืงปู่เจ้าสมงิพราย จงัหวดัสมุทรปราการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

1.1  ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

 

208 

 

70.3 

2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2.1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2.2  บริษทั ซีคอท จาํกดั 

 

 

22 

56 

 

 

7.4 

18.9 

3. หน่วยงานผูพ้ิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม - - 

4. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 5 1.7 

5. องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม / องคก์รพฒันาเอกชน / 

สถาบนัการศึกษาภายในทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนาในทอ้งถ่ิน  

และนกัวชิาการอิสระ 

1 0.3 

6. ส่ือมวลชน 4 1.4 

7. ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 0 0 

รวม 296 100.0 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 5-2 

สรุปจาํนวนผู้เข้าร่วมเวทรัีบฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

เพือ่ทบทวนร่างรายงานฯ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)  

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวนัที ่27 กนัยายน ถงึ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 (รูปแบบการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์) 

หน่วยงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

1.1  ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

1.2   ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

 

186 

1 

 

65.5 

0.3 

2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2.1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2.2  บริษทั ซีคอท จาํกดั 

 

 

30 

32 

 

 

10.5 

11.3 

3. หน่วยงานผูพ้ิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม - - 

4. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 5 1.8 

5. องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม / องคก์รพฒันาเอกชน / 

สถาบนัการศึกษาภายในทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนาในทอ้งถ่ิน  

และนกัวชิาการอิสระ 

3 1.1 

6. ส่ือมวลชน 2 0.7 

7. ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 25 8.8 

รวม 284 100.0 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ีโครงการฯ ไดเ้ปิดรับฟังความคิดเห็นทางไปรษณีย ์ โทรศพัท ์ โทรสาร 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Google Form) (แบบแสดงความคิดเห็นฯ) 

ซ่ึงไดน้าํส่งแบบสอบถามความคิดเห็นพร้อมจดหมายเชิญประชุม และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน  คร้ังท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 23 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2564         

(2) กาํหนดการ และลาํดับการรับฟังความคิดเห็น 

  โครงการฯ ไดพ้ิจารณาเลือกใชรู้ปแบบการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

และการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Webinar)  ถ่ายทอดสัญญาณจากเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พร้อมทั้งเปิดแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์ ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

(Google Form) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เน่ืองจากช่วงท่ีดาํเนินการศึกษาอยูใ่นสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํต่อ

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใน

สถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สผ. โดยมีรายละเอียดการ

ดาํเนินการดงัน้ี 

1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจดัเวที  เพื่อทบทวนร่าง

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน 

ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. (รอบเชา้) และเวลา 14.00-17.00 น. (รอบบ่าย) 

รวมทั้งส้ิน 14 รอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสาํนกังาน เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการโดยมีกาํหนดการ ดงัน้ี 

  09.00-12.00 น. (รอบเชา้) 

09.00-09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

09.30-09.45 น. กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 

09.45-10.30 น. นาํเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ซีคอท จาํกดั 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

10.30-12.00 น. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จากผูเ้ขา้ร่วม 

 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น  

  14.00-17.00 น. (รอบบ่าย) 

14.00-14.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

14.30-14.45 น. กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 

14.45-15.30 น. นาํเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ซีคอท จาํกดั 

15.30-17.00 น. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จากผูเ้ขา้ร่วม 

 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น  

  ลาํดบัการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามลกัษณะของ

กิจกรรม ดงัน้ี 

  ช่วงที ่ 1 ระหวา่งเวลา 09.30-09.40 น. และ 14.30-14.45 น. กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นระบบออนไลน์ โดยนายประเสริฐศกัด์ิ 

เชิงชวโน รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้าและพลงังานหมุนเวยีน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

  ช่วงที ่ 2 ระหวา่งเวลา 09.40-10.30 น. และ 14.45-15.30 น. การบรรยายใหข้อ้มูล

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) เป็นการนาํเสนอวตัถุประสงคข์องการรับฟังความคิดเห็นฯ        

คร้ังท่ี 3 รายละเอียดโครงการฯ กระบวนการมีส่วนรวมของประชาชน ประเด็นขอ้ห่วงกงัวลจากการจดัรับ

ฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ มาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และช่องทางการ

ส่ือสารหลงัจากการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 3 นาํเสนอโดย คุณขรรชยั เกรียงไกรอุดม ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ใชว้ีดิทศัน์ และสไลดป์ระกอบการบรรยาย เพื่อใหผู้ร่้วมรับฟังฯ มีความเขา้ใจยิง่ข้ึน  ดร.นพกร 

จงวศิาล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และรศ.สราวธุ สุธรรมาสา ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

สุขภาพ  
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ช่วงที ่ 3 ระหวา่งเวลา 10.30-12.00 น. และ  15.30-17.00 น. การเปิดรับฟังความ

คิดเห็นฯ ภายหลงัจากเสร็จส้ินการบรรยายแลว้ โดยเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ไดซ้กัถามขอ้

สงสัยในประเด็นต่างๆ รวมทั้งรับฟังขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

ภาพบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพื่อทบทวนร่าง

รายงานฯ มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ดงัแสดงในรูปที่ 5-1 

(3) สรุปประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ และคําช้ีแจงในรับฟังความคิดเห็นฯ 

ภายหลงัการบรรยายสรุปในประเด็นต่างๆ ไดจ้ดัช่วงเวลาสาํหรับแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และขอ้เสนอแนะกบัผูเ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งจากเวทีรับฟังความคิดเห็นและจากผูเ้ขา้ร่วม

รับฟังความคิดเห็นผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ ดงัแสดงในตารางที ่5-3 

(4) ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 

  จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพือ่ทบทวนร่างรายงานฯ มาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของ

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ผา่นช่องทางต่างๆ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 

515 คน สามารถสรุปผลความคิดเห็นจากแบบแสดงความคิดเห็นฯ  ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

     จากแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(ร้อยละ 45.4) รองลงมาเป็น กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ประธาน/รองประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน (ร้อยละ 

38.4) หน่วยงานราชการ/เอกชน (ร้อยละ 8.0)  ประชาชนทัว่ไป (ร้อยละ 4.5) องคก์รอิสระ/สมาคม/ชมรม 

(ร้อยละ 1.9) ส่ือมวลชน (ร้อยละ 0.4) ท่ีเหลือไม่ระบุ (ร้อยละ 1.4) ผูต้อบแบบสอบถามมีสัดส่วนเป็นเพศ

หญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.5 และ 31.5 ตามลาํดบั ส่วนมากมีอายมุากกวา่ 60 ปี (ร้อยละ 36.3) 

รองลงมาเป็นผูมี้อายุระหวา่ง 51-60 ปี (ร้อยละ 33.2) มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 13.0) มีอายุระหวา่ง 

31-40 ปี (ร้อยละ 7.8) มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี (ร้อยละ 3.9) อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี (ร้อยละ 1.0) ท่ีเหลือไม่ระบุ 

(ร้อยละ 4.8) โดยส่วนมากจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ (ร้อยละ 45.4) รองลงมาเป็นผูจ้บ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 20.3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 12.8) ระดบั

อนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 11.3) และระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 10.2)  
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3                     

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที ่5-1   ภาพบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

 เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ  

 ป้องกนัและแก้ไขผลระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  

 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 

 ระหว่างวนัที ่27 กนัยายน ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 
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ตารางที่ 5-3 

สรุปประเดน็คาํถาม/ข้อเสนอแนะ และคาํช้ีแจง จากการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่3 

เพือ่ทบทวนร่างรายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)  

ระหว่างวนัที ่27 กนัยายน ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ.2564  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

1. ท่ัวไป ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- มาตรการท่ีโครงการเสนอมาดีแลว้ 

แต่ท่ีผา่นมาชุมชนไดรั้บผลกระทบ 

เน่ืองจากผูรั้บเหมาและคนงาน

ก่อสร้างท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรการ

ท่ีกาํหนดไว ้ยกเวน้บริษทันวรัตน์ ท่ี

ดูแลแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็น

อยา่งดี แต่อยากใหดี้กวา่น้ี 

 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- กรณีผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เป็นในช่วง

ระยะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน

ระยะท่ี 1 ท่ีผา่นมา ทางโรงไฟฟ้าได้

เขา้ไปสาํรวจและไดล้งไปแกไ้ข

เรียบร้อยแลว้  

- สาํหรับขอ้คิดเห็นต่างๆท่ีไดก้ล่าวมา

ถือวา่เป็นประโยชน์มากและได้

สะทอ้นใหท้าง กฟผ. ไดรั้บทราบถึง

ปัญหา เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ผู้บริหาร  กฟผ. 

- ผูบ้ริหารไดรั้บทราบรายงาน

ขอ้คิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังท่ี 3 น้ี มาโดย

ตลอด โดยจะนาํประเดน็ปัญหาต่างๆ  

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

- ใหผู้รั้บเหมาดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง อยา่งเคร่งครัด 

- จดัใหมี้ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน และแผนการตอบสนอง

ต่อขอ้ร้องเรียนใหท้นัท่วงที 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

1. ท่ัวไป  (ต่อ)   ท่ีไดรั้บจากชุมชนมาพิจารณาเพ่ือหา

วธีิการแกไ้ขและกาํหนดเป็นมาตรการ

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมทั้งจะนาํมา

บงัคบัใชใ้หเ้คร่งครัดมากยิง่ข้ึน เพ่ือ

ป้องกนัและลดผลกระทบต่อชุมชนให้

นอ้ยท่ีสุด 

 

ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

(ประธานหมู่บ้านมั่นคง 1) 

- บริษทัท่ีปรึกษาฯ ไดน้าํเสนอขอ้มลู

รายละเอียดโครงการ และการ

ประเมินผลกระทบ รวมถึงมาตรการ

ดา้นต่างๆ ครบถว้น ตรงประเดน็จาก

ขอ้ห่วงกงัวลท่ีมีอยู ่และมีมาตรการท่ี

ครอบคลุมทั้งหมดแลว้ จึงไม่มีขอ้

คาํถามเพ่ิมเติม อีกทั้งยงัไดรั้บความรู้

จากการเขา้รับฟังฯ ในคร้ังน้ีอีกดว้ย 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ประเดน็ขอ้คิดเห็นต่างๆ บริษทัฯไดท้าํ

การรวบรวมขอ้มลูขอ้คิดเห็นจากการ

จดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน คร้ังท่ี 1 นาํมาศึกษา 

ประเมินผลกระทบ และกาํหนด

มาตรการดา้นต่างๆ ใหค้รอบคลุมมาก

ท่ีสุด เพ่ือลดผลกระทบและคลายขอ้

ห่วงกงัวลของชุมชน โดยไดน้าํขอ้มูล

และมาตรการท่ีศึกษาทั้งหมด มา

นาํเสนอในคร้ังน้ี  

- หากมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมหลงัจากวนัน้ี 

สามารถส่งขอ้มลูมาได ้ภายในวนัท่ี    

19 ตุลาคม 2564 ตามช่องทางท่ีกาํหนด 

-  
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

2. คุณภาพอากาศ ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- ปี 2562-2563 มีการปล่อยควนัในช่วง

การเร่ิมเดินเคร่ืองทดสอบระบบ ซ่ึง

ชุมชนไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก 

รวมถึงเดก็นกัเรียน ซ่ึงโรงไฟฟ้าก็ได้

ออกมาดูแลชุมชนเป็นอยา่งดี แต่ยงัมี

ความกงัวลวา่จะมีเหตุการณ์แบบเดิม

เกิดข้ึนอีก อยากใหโ้รงไฟฟ้าหา

แนวทางและปรับปรุงใหดี้กวา่น้ี       

อยากใหโ้รงไฟฟ้าและชุมชนอยู่

ร่วมกนัอยา่งสงบสุขและยัง่ยนื  

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- สาํหรับผลกระทบเร่ืองกล่ินท่ีเกิดข้ึน

ในช่วงเร่ิมเดินเคร่ืองทดสอบระบบ 

(First Fire) เกิดจากสารเคมีท่ีเคลือบ

ผวิเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เม่ือถูก

ความร้อนก็จะระเหยจากปล่อง และ

เกิดกล่ินรบกวน แต่ในโครงการคร้ังน้ี

ไดก้าํหนด ใหมี้การเปล่ียนแปลงสาร

เคลือบเพ่ือจะไม่ให้เกิดผลกระทบ

ดงักล่าวอีก และจะ มีการแจง้ให้

ชุมชนทราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนการ

ทดสอบระบบ 

ผู้บริหาร  กฟผ. 

- สาํหรับผลกระทบเร่ืองกล่ินท่ีเกิดข้ึน 

กฟผ. ไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงสาร

เคลือบอุปกรณ์ และในช่วงท่ีจะ

ดาํเนินการทดสอบระบบจะมีการ

พิจารณาถึงสภาพอากาศ ความกด

อากาศ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน  

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

- ประชาสัมพนัธ์แผนการดาํเนินงานใหผู้น้าํชุมชนและ

ประชาชนทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนเร่ิมงาน

ก่อสร้าง และก่อนการจุดเตาทดสอบระบบ พร้อมทั้ง

ช้ีแจงมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มและช่องทางการรับเร่ือง

ร้องเรียนใหป้ระชาชนรับทราบ 

- เฝ้าระวงัและติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ

ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ขณะทาํการจุดเตาทดสอบ

ระบบ 

- กรณีท่ีการจุดเตาทดสอบระบบส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ผูรั้บเหมา จะหยุดดาํเนินการ เพ่ือตรวจสอบและทาํการ

แกไ้ขโดยเร็ว 

 

ประชาชนตําบลบางโปรง - ในช่วงการทดสอบระบบ (First Fire) 

ท่ีผา่นมามีปัญหาเร่ืองกล่ิน จึงอยาก

ใหโ้รงไฟฟ้าจดัทีมเจา้หนา้ท่ีเขา้

ประจาํจุดต่างๆ ในชุมชน เพ่ือรายงาน

กรณีเกิดเหตุผดิปกติไดท้นัที เพ่ือ

ไม่ใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบ  

ประธานกลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชนตําบลบางด้วน 

- ปัญหาการปล่อยสารพิษส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบโรงไฟฟ้า เช่น

เกิดกล่ินรบกวน 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

2.   คุณภาพอากาศ (ต่อ) ประธานกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

ตําบลบางด้วน 

- การปล่อยมลสารทางอากาศจาก

ปล่องระบาย อยากใหโ้รงไฟฟ้าส่ง

เจา้หนา้ท่ีเขา้มาตรวจสอบในบริเวณ

พ้ืนท่ีชุมชน เช่น การตรวจวดัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอากาศ เสียง นํ้ า       

เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัชุมชน 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- การตรวจวดัค่ามลสารต่างๆ มีการ

กาํหนดไวใ้นมาตรการเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ เช่น การตรวจติดตามมลสารทาง

อากาศ เสียง และคุณภาพนํ้า เป็นตน้ 

ซ่ึงจะมีการกาํหนดความถ่ีในการ

ตรวจวดั และพารามิเตอร์ต่างๆ 

ปัจจุบนัมีสถานีตรวจวดัคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ จาํนวน 5 สถานี 

ซ่ึงรวมสถานีตรวจวดัทางอากาศ

บริเวณตาํบลบางดว้นดว้ย และระยะ

ก่อสร้างจะเพ่ิมอีก 2 สถานี คือ ชุมชน

บางโปรง และชุมชนบางฝ้าย โดย

ตรวจวดั 7 วนัต่อเน่ือง 2 คร้ัง/ปี  

- นอกจากน้ีมีการสาํรวจความคิดเห็น

ของประชาชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียง

โรงไฟฟ้า ปีละ1คร้ัง เพ่ือรับทราบ

ปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชน เพ่ือเสริมการดาํเนินการ

ต่างๆ ไดค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะดาํเนินการ 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  จาํนวน 5 สถานี ไดแ้ก่ 

ชุมชนบางหัวเสือ ชุมชนบางดว้นนอก ชุมชนสวนส้ม 

ชุมชนบา้นคลองท่าเกวียน และพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่  ฝุ่ นละอองรวม ฝุ่ นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์และ

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง 

- ตรวจวดัระดบัเสียง  จาํนวน 5 สถานี ไดแ้ก่ ชุมชนบางโปรง 

ชุมชนบางฝ้าย ริมร้ัวโรงไฟฟ้าดา้นท่ีติดกบัชุมชนบางฝ้าย 

ริมร้ัวดา้นหนา้ทางเขา้โรงไฟฟ้าติดกบัชุมชนบางโปรง และ

ริมร้ัวโรงไฟฟ้าดา้นทิศเหนือติดกบัชุมชนบางโปรง ปีละ 2 

คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง 

- ตรวจวดัคุณภาพนํ้ าผิวดิน  จาํนวน 8 สถานี พารามิเตอร์ท่ี

ตรวจวดั ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ซีโอดี 

นํ้ ามนัและไขมนั ออกซิเจนละลาย ไนเตรต ฟอสเฟต 

ของแขง็ละลายไดท้ั้งหมด ของแขง็แขวนลอย และโคลิฟอร์ม 

แบคทีเรีย ปีละ 2 คร้ัง (ช่วงฤดูร้อน/หนาว และฤดูฝน)   

- สาํรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งสาํรวจความคิดเห็น

ของครัวเรือน ประชาชน ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถ่ิน ตวัแทน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถานประกอบการโดยรอบพ้ืนท่ี

โครงการ และพ้ืนท่ีอ่อนไหว ในรัศมี 5 กิโลเมตร จาก

ขอบเขตแนวร้ัวของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

2.   คุณภาพอากาศ (ต่อ) ประชาชนตําบลบางโปรง - จากท่ีนาํเสนอผลการประเมินคุณภาพ

อากาศ ในระยะร้ือถอนและก่อสร้าง 

ในส่วนของก๊าซ NO2 พบวา่ ทั้ง 8 

สถานี มีค่าไม่เกินมาตรฐาน แต่ท่ี 

บริเวณวดับางโปรง มีค่า NO2 เพ่ิมข้ึน

ค่อนขา้งมาก จาก 18.7 เป็น 208.6 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ซ่ึง

บริเวณวดับางโปรงมีท่ีตั้งของ

โรงเรียนวดับางโปรง และศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็อยูด่ว้ย อยากใหท้างโรงไฟฟ้า

ตรวจสอบและมีมาตรการป้องกนั

และลดผลกระทบของ NO2 รวมทั้ง

ฝุ่ นละออง ท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย  

 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :   

ช้ีแจงเพิม่เติม 

- การประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพ

อากาศในระยะร้ือถอนและระยะ

ก่อสร้าง ไดพิ้จารณากิจกรรมหลกั 

ไดแ้ก่ กิจกรรมของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น

ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง และ

ยานพาหนะจากการขนส่ง ซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ

โรงไฟฟ้าฯ โดยทาํการประเมินผล

กระทบของมลสารต่างๆ ไดแ้ก่ ก๊าซ

ออกไซดข์องไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์-

ไดออกไซด ์ฝุ่ นละอองรวม ฝุ่ นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ ฝุ่ น

ละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ผลการ

ประเมิน ผลกระทบ พบวา่ ค่าความ

เขม้ขน้ของมลสารต่าง  ๆดงักล่าว จาก

แหล่งกาํเนิด ของโครงการ มีค่าอยูใ่น

เกณฑค่์ามาตรฐาน และเม่ือรวมกบัผล

การตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของมลสาร      

ท่ีบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า  

ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง 

- บาํรุงรักษารถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล เพ่ือลดมลพิษท่ี

ออกมากบัท่อไอเสีย 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

2.   คุณภาพอากาศ (ต่อ)   พบวา่ ยงัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ี

กาํหนด อยา่งไรก็ตามโครงการได้

กาํหนดมาตรการเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบ

นอ้ยท่ีสุด เช่น การเลือกใชอุ้ปกรณ์

เคร่ืองจกัรท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษนอ้ย การ

ดูแลบาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรให้

อยูใ่นสภาพดี เพ่ือลดมลพิษท่ีปล่อย

ออกมา เป็นตน้ สาํหรับฝุ่ นละอองจะ

พบปัญหามากในช่วงก่อสร้างซ่ึงได้

กาํหนดมาตรการป้องกนัและลด

ผลกระทบไวแ้ลว้ 

 

ประชาชนตําบลบางโปรง - รถขนส่งดินเพ่ือก่อสร้างโครงการ

สวนสุขภาพ ไม่มีการปิดคลุมดว้ย

ผา้ใบทาํใหเ้กิดปัญหาฝุ่ นละอองฟุ้ง

กระจาย และคนขบัขบัข่ีดว้ยความเร็ว 

อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุต่อคนใน

ชุมชน จึงขอให้มีการควบคุมความเร็ว 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- สาํหรับผลกระทบในเร่ืองการก่อสร้าง 

มีปัญหาจริงท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองของการ

ขนส่ง และ ถึงแมว้า่ในมาตรการท่ี 

กฟผ. ตอ้งยดึถือปฏิบติัไดร้ะบุไวอ้ย่าง

ชดัเจนแลว้ ทั้งในเร่ืองของความเร็วรถ 

และการปิดคลุมรถดว้ยผา้ใบ ซ่ึงแรกๆ 

อาจจะทาํตาม แต่หลงัๆ อาจจะละเลย 

ซ่ึงชุมชนสามารถแจง้ปัญหาผลกระทบ 

ในช่วงการร้ือถอนและก่อสร้าง ให ้

กฟผ. ทราบ เพ่ือกาํกบัดูแลเขม้งวดกบั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะก่อสร้าง 

- ใหผู้รั้บเหมาดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง อยา่งเคร่งครัด 

- รถขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างและเคร่ืองจกัรต่างๆ ใน

ระยะก่อสร้าง ตอ้งปิดปกคลุมดา้นบนดว้ยผา้ใบอยา่ง

มิดชิด และป้องกนัการหกหล่นของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

จากดา้นล่างของทา้ยรถขณะทาํการขนส่ง และหากมีวสัดุ

หกหล่นใหท้าํความสะอาด เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 

- จาํกดัความเร็วของรถบรรทุก ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ 

และโครงการไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และใน

บริเวณชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพ่ือลดการ 

ประชาชนตําบลบางหัวเสือ - กงัวลเร่ืองฝุ่ นละออง ควรพิจารณา

ขั้นตอนการดาํเนินการเพ่ือลดผล 

กระทบใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด เช่น การปิด

ปกคลุมรถบรรทุกดว้ยผา้ใบ เป็นตน้ 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

2.   คุณภาพอากาศ (ต่อ) ประชาชนตําบลบางโปรง - มีขอ้กงัวลในช่วงร้ือถอน เร่ืองฝุ่ นจาก

การคมนาคม เน่ืองจากมีเศษดินติดมา

กบัลอ้รถบรรทุกออกมานอกพ้ืนท่ี 

อยากใหมี้มาตรการแกไ้ข และขอให้

ควบคุมความเร็วของรถใหไ้ดต้ามท่ี

กาํหนดในมาตรการ 

 

บริษทัผูรั้บเหมามากยิง่ข้ึน รวมถึง 

เร่ืองการจอดรถ เน่ืองจาก กฟผ. เป็น

ผูว้า่จา้ง ตอ้งกาํหนดให้ผูรั้บเหมา

ดาํเนินการอยา่งเขม้งวด 

- ปัญหาเร่ืองเศษดินท่ีติดกบัลอ้รถ จะ

พิจารณาเพ่ิมมาตรการเพ่ือลดผลกระทบ 

ใหน้อ้ยลง สาํหรับเร่ืองความเร็วของรถ 

ในมาตรการกาํหนดไว ้40 กิโลเมตร 

ต่อชัว่โมง แต่ถนนภายในชุมชนท่ี

ค่อนขา้งคบัแคบ และเป็นแหล่งชุมชน 

ดงันั้นอาจจะนาํไปพิจารณามาตรการ

เพ่ิมเติมในเร่ืองความเร็วรถ หรือ

มาตรการอ่ืนๆ ร่วมกบั กฟผ. อีกคร้ัง 

ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- จดัใหมี้การทาํความสะอาดลอ้รถบรรทุก โดยการจดัทาํ

บ่อลา้งลอ้รถและฉีดนํ้าลา้งลอ้อีกคร้ัง เพ่ือใหส้ะอาด

ปราศจากโคลนและเศษวสัดุก่อนออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง  

- พ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง ซ่ึงมียานพาหนะและการทาํงานท่ี

อาจก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง จะตอ้งมีการฉีดพรมนํ้าบริเวณ

พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและถนนทางเขา้-ออก โครงการ 

อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย

สู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 

- จดัใหมี้ช่องการรับเร่ืองร้องเรียน และแผนการตอบสนอง

ต่อขอ้ร้องเรียนใหท้นัท่วงที 

อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ตําบลบางด้วน 

- การพฒันาปรับปรุงเทคโนโลยขีอง

โรงไฟฟ้ามีความทนัสมยัข้ึน เพ่ือลด

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุด 

เป็นส่วนท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่อยากใหดู้แล

เร่ืองการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหดี้

ยิง่ข้ึน 

ผู้เช่ียวชาญด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- โครงการมีการออกแบบโดยใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่มากข้ึน โดย

ค่อนขา้งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

เป็นมาตรการเชิงรุก 

-  
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

3. คุณภาพนํ้า ประชาชนตําบลบางด้วน 

 

- ดา้นทรัพยากรสัตวน์ํ้ า อาจไดรั้บ

ผลกระทบจากนํ้าหล่อเยน็ และส่งผล

ต่อผูป้ระกอบอาชีพประมง 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ดา้นทรัพยากรสัตวน์ํ้ า ท่ีปรึกษาและ

โครงการไดมี้การพิจารณาในเบ้ืองตน้

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีมาตรการ

ส่งเสริมความหลากหลายของพนัธ์ุ

สัตวน์ํ้ า และการสนบัสนุนหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการปล่อยพนัธ์ุ

สัตวน์ํ้ า ในดา้นของอุณหภูมิ โครงการ

ไดใ้หค้วามสนใจและความระมดัระวงั 

โดยออกแบบใหมี้การควบคุมอุณหภูมิ

ของนํ้าหล่อเยน็ท่ีระบายลงสู่แม่นํ้า

เจา้พระยา ไม่ใหสู้งกวา่อุณหภูมิตาม

ธรรมชาติ เกิน 3  องศาเซลเซียส        

หรือมีผลต่างของอุณหภูมิท่ีบริเวณจุด 

ปล่อยนํ้า และจุดสูบนํ้า ไม่เกิน 3 องศา-

เซลเซียส รวมถึงการติดตั้งตะแกรง     

2 ชั้น บริเวณจุดสูบนํ้า เพ่ือป้องกนั

ไม่ใหสั้ตวน์ํ้ าขนาดเลก็ถูกสูบติดไป

กบันํ้าหล่อเยน็ เพ่ือลดการสูญเสียของ

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าในแหล่งนํ้า  

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะดาํเนินการ 

- นํ้าหล่อเยน็ท่ีออกจากเคร่ืองควบแน่น ซ่ึงมีอุณหภูมิสูงจะ

นาํไปผา่นหอหล่อเยน็ (Cooling Tower) เพ่ือลดอุณหภูมิลง 

นํ้ าท่ีระบายออกจากหอหล่อเยน็จะถูกควบคุมอุณหภูมินํ้ า

ทิ้งตามเกณฑม์าตรฐาน ของประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายนํ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.

2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ.2560) 

ก่อนระบายลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา โดยจะควบคุมอุณหภูมินํ้ า

ทิ้งท่ีจุดระบายไม่ใหสู้งกวา่อุณหภูมินํ้ าท่ีสูบเขา้ เกิน 3 

องศาเซลเซียส            

- ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิ (Temperature) และคลอรีน

อิสระ (Free Residual Chlorine) แบบต่อเน่ือง บริเวณท่อ

ระบายนํ้าหล่อเยน็ 

- กรณีนํ้าหล่อเยน็มีค่าอุณหภูมิสูงเกินเกณฑก์าํหนด 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) จะลดจาํนวน

รอบของการหมุนเวยีนนํ้าหล่อเยน็ลงเร่ือยๆ หรือลดกาํลงั

การผลิต หรือหยุดการผลิต 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

3. คุณภาพนํ้า (ต่อ) ประชาชนตําบลบางโปรง - ขอเสนอใหโ้รงไฟฟ้าติดตั้งกงัหนัชยั

พฒันาท่ีคลองบางโปรง (หนา้วดั  

บางโปรง) เพ่ือเป็นการปรับสภาพนํ้า

ในคลองบางโปรง 

 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- โครงการไดก้าํหนดมาตรการให้มีการ

ตรวจวดัคุณภาพนํ้าผิวดิน ปีละ 2 คร้ัง 

ซ่ึงคลองบางโปรงเป็น 1 ในจุดตรวจวดั 

จากทั้งหมด 8 จุด และในเร่ืองการเสนอ

ใหติ้ดตั้งกงัหนัชยัพฒันาจะนาํไป

พิจารณาร่วมกบั กฟผ. ต่อไป 

- กาํหนดอตัราและวธีิการสูบนํ้าจากแม่นํ้าเจา้พระยา ให้มี

ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติในแหล่งนํ้านอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ติดตั้ง

ตะแกรง 2 ชั้น ตะแกรงชั้นนอก (Bar Screen) และ

ตะแกรงชั้นใน (Travelling Band Screen) เพ่ือป้องกนั

ไม่ใหสั้ตวน์ํ้ าพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุเขา้ใกลจุ้ดสูบนํ้า และสูบ

นํ้าในอตัราท่ีสมํ่าเสมอ 

- สนบัสนุนกิจกรรมการอนุรักษร์ะบบนิเวศบริเวณคลอง 

บางโปรง คลองบางฝ้าย และแม่นํ้าเจา้พระยา กบัชุมชน

และหน่วยงานทอ้งถ่ินในกิจกรรมต่างๆ เช่น สนบัสนุน

หน่วยงานราชการในการปล่อยพนัธ์ุปลาและสัตวน์ํ้ า

ทอ้งถ่ิน ปีละ 1 คร้ัง 

ประชาชนตําบลบางเมือง 

 

- สอบถามเร่ืองอุณหภูมินํ้ าหล่อเยน็ 

โครงการจะมีมาตรการอยา่งไร ถา้

อุณหภูมินํ้ าหล่อเยน็มีค่าแตกต่าง

มากกวา่ 3 องศาเซลเซียส 

 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- กรณีอุณหภูมิของนํ้าหล่อเยน็มีค่า

แตกต่างจากอุณหภูมินํ้ าท่ีจุดสูบเขา้ 

เกิน 3 องศาเซลเซียส โครงการฯจะ  

ลดจาํนวนรอบของการหมุนเวยีน           

นํ้ าหล่อเยน็ลง หรือลดกาํลงัการผลิต 

หรือหยดุการผลิต  

4. สาธารณสุขและ

สุขภาพ  

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางโปรง 

- คนงานท่ีจะเขา้มาในระยะร้ือถอนและ

ระยะก่อสร้าง จะมีการจดัการระบบ

สุขาภิบาล และการตรวจสอบโรค 

สุขอนามยัของแรงงานท่ีจะเขา้มาใน

พ้ืนท่ีอยา่งไร รวมถึงแผนงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัโรคโควดิ-19 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- โครงการฯ มีมาตรการในการดูแลและ

ควบคุมคนงานทั้งในระยะร้ือถอนและ

ระยะก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ เช่น การจดั

ให้มีหอ้งสุขาของคนงานให้เพียงพอ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะร้ือถอน 

- จดัใหมี้หอ้งสุขาสาํหรับคนงานใหเ้พียงพอ และเป็นไป

ตามกฎหมายกาํหนด 

- หอ้งสุขาของคนงาน ตอ้งสร้างห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะ 

อยา่งนอ้ย 30 เมตร พร้อมทั้งจดัให้มีระบบบาํบดันํ้าเสีย  

สาํเร็จรูป เช่น แบบ On-Site PackageSanitary Treatment  
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

4. สาธารณสุขและ

สุขภาพ (ต่อ) 

กาํนันตําบลบางด้วน - อยากใหก้าํกบัดูแลแคมป์คนงานท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน 

โดยเฉพาะเร่ืองโควดิ-19 ขอใหป้ฏิบติั

ตามประกาศ ของจงัหวดัสมุทรปราการ 

อยา่งเคร่งครัด 

และตอ้งสร้างห่างจากแหล่งนํ้า

สาธารณะอยา่งนอ้ย 30 เมตร  พร้อม

ทั้งจดัให้มีระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป 

เพ่ือบาํบดันํ้าเสียจากหอ้งสุขาของ

คนงาน สาํหรับกิจกรรมการก่อสร้างท่ี

อาจมีนํ้าเสียปนเป้ือน จะส่งให้

หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาต

จากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั

ต่อไป รวมถึงจดัให้มีบ่อพกันํ้าชัว่คราว 

เพ่ือตกตะกอนนํ้าทิ้งจากการก่อสร้าง 

- กฟผ. ไดมี้การเพ่ิมมาตรการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโรค             

โควดิ-19 ใหเ้ขม้งวดมากข้ึน 

- ในส่วนของแคมป์คนงาน จะมี

มาตรการต่างๆ เพ่ือดูแลสุขภาพ 

อนามยั และสุขาภิบาล รวมถึง  

มาตรการโควดิ-19 ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของทางราชการเป็นอยา่งน้อย 

- มาตรการดา้น COVID-19 จะมี

มาตรการต่างๆ เช่น มีการตรวจคดั

กรองสุขภาพของคนงาน เช่น การ

ตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล ์การรักษา

ระยะห่าง ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานโดยจะมีการ 

กาํหนดไว ้เพ่ือไม่ใหเ้กิดการแพร่ 

Tank แบบ Aerobic เป็นตน้ และวา่จา้งให้หน่วยงานท่ี

ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดัอยา่งถูก

หลกัสุขาภิบาล ตามกฎหมายกาํหนด 

- หอ้งสุขาของคนงาน ตอ้งสร้างห่างจากแหล่งนํ้า

สาธารณะ อยา่งนอ้ย 30 เมตร พร้อมทั้งจดัให้มีระบบ 

บาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป เช่น แบบ On-Site PackageSanitary 

Treatment Tank แบบ Aerobic เป็นตน้ และวา่จา้งให้

หน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไป

กาํจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล  

- กิจกรรมการร้ือถอน ท่ีอาจมีนํ้าเสียปนเป้ือน หรือนํ้ามนั

คา้งท่อ จะรวบรวมและส่งใหห้น่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บ

อนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั 

- กาํหนดให้ผูรั้บเหมาตรวจสุขภาพ และตรวจหาสารเสพ

ติด ในคนงานก่อนเขา้ทาํงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- จดัใหค้นงานพกัอาศยัภายนอกพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า และดูแลให้

มีระบบสุขาภิบาลท่ีดี ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

ระยะก่อสร้าง 

- จดัใหมี้บ่อพกันํ้า และ/หรือ ถงัพกันํ้าชัว่คราว เพ่ือรองรับ

นํ้าทิ้งจากพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพ

ท่ีใชง้านไดดี้ 

- กิจกรรมการก่อสร้างท่ีอาจมีนํ้ามนัปนเป้ือน จะดาํเนินการ

ภายในพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด โดยจะรวบรวมและส่งใหห้น่วยงาน 

ภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั 

ประชาชนตําบลบางโปรง - อยากใหมี้มาตรการหรือกฎระเบียบ

ควบคุมเก่ียวกบัคนงานท่ีอาศยัใน

แคมป์คนงาน เน่ืองจากพบเห็น

คนงานก่อสร้าง ไม่มีการใส่หนา้กาก

อนามยั เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ-19 

ประชาชนตําบลบางโปรง - ควรเพ่ิมมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควดิ-19 และกาํชบั

ใหผู้รั้บเหมาควบคุมคนงานก่อสร้าง

ใหป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ตําบลสําโรงเหนือ 

ดา้นสุขภาพอนามยั อยากใหค้วาม 

สาํคญัเร่ืองการป้องกนัโรคโควดิ-19 

ของคนงานท่ีจะเขา้มาทาํงานในช่วง

ร้ือถอนและก่อสร้าง ควรมีการฉีด

วคัซีนใหค้รบ 2 เขม็ และควรมีการ

กาํหนดมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรค และส่ือสารกบัแรงงาน 

โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว ถึงความ

จาํเป็นในการป้องกนัโรคโควดิ-19 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

4. สาธารณสุขและ

สุขภาพ (ต่อ) 

ประชาชนตําบลบางหัวเสือ - กงัวลเร่ืองคนงานก่อสร้างซ่ึงมีจาํนวน

มากถึง 4,900 คน จึงอยากใหมี้การเฝ้า

ระวงัและกาํหนดมาตรการป้องกนัโรค

โควดิ-19 อยา่งเคร่งครัด โดย กฟผ. 

และผูรั้บเหมาจะตอ้งกาํกบัดูแลคนงาน

อยา่งเขม้งวด  

ระบาด และไม่ใหสั้มผสักบัประชาชน

ทัว่ไป เพ่ือลดการติดเช้ือ 

- จดัใหมี้หอ้งสุขาท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลสาํหรับคนงานให้

เพียงพอ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และห่างจากแหล่งนํ้า

สาธารณะ อยา่งนอ้ย 30 เมตร  

- ใหผู้รั้บเหมาจดัหาท่ีพกัอาศยัใหก้บัคนงาน โดยไม่อนุญาต

ให ้พกัอาศยัภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า และดูแลดา้นการพกั 

อาศยัของคนงานให้มีระบบสุขาภิบาลท่ีดี เช่น หอ้งสุขา การ

จดัการขยะมูลฝอย   กาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ หนู และ

แมลงสาบ เป็นตน้ โดยตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

รอบขา้ง 

มาตรการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19)  

ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 

- ในกรณีท่ีเกิดโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดเช้ือไวรัส         

โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตน้ ใหด้าํเนินการตาม

คาํแนะนาํการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ตามท่ีกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

- ใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพและการป้องกนัโรคติดต่อ เช่น การ

ปฏิบติัตวัเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตน้ 

กบัคนงานก่อสร้างอยา่งสมํ่าเสมอ และดูแลสภาพแวดลอ้ม 

และรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

- จดัใหมี้การตรวจคดักรองคนงานก่อสร้างก่อนเร่ิมทาํงาน 

ประชาชนตําบลบางโปรง - มาตรการดา้นโควิด-19 ยงัไม่ค่อยมี

ความชดัเจน อยากใหก้าํหนดใหช้ดัเจน 

โดยเฉพาะดา้นการคดักรอง และจดัให้

มีการฉีดวคัซีนใหก้บัคนงานอยา่ง

ทัว่ถึงและครบโดส 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

4.  สาธารณสุขและ  

  สุขภาพ (ต่อ) 

   หากเขา้ข่ายกลุ่มเส่ียง และใหด้าํเนินการตามคาํแนะนาํ 

การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ตามท่ีกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เคร่งครัด 

ประชาชน ตําบลบางด้วน 

 

- กงัวลผลกระทบดา้นสุขภาพของ

ประชาชนในระยะประชิด ขอเสนอ

ใหมี้ระบบประกนัสุขภาพ การตรวจ

สุขภาพประจาํปี หรือจดัตั้งโรงพยาบาล 

ชุมชนของโรงไฟฟ้า 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ในดา้นของการสนบัสนุนดา้นสุขภาพ

อนามยั โรงไฟฟ้ามีมาตรการดา้น

สาธารณสุขและสุขภาพ เช่น การจดั

ใหมี้พ้ืนท่ีออกกาํลงักาย การช่วยเหลือ

ดา้นเวชภณัฑ ์และการจดัทนัตกรรม

เคล่ือนท่ีอีกดว้ย 

- สนบัสนุนดา้นการสาธารณสุขและสุขภาพอนามยัของ

ชุมชน เช่น สนบัสนุนงบจดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 

สนบัสนุนเวชภณัฑใ์หก้บัหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

สนบัสนุนสถานท่ีออกกาํลงักาย ส่งเสริมใหค้วามรู้ในการ

ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เป็นตน้ 

- สนบัสนุนกิจกรรมดา้นสาธารณสุขและสุขภาพอนามยั

ของชุมชนร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใน

พ้ืนท่ี 

- สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือกบัเครือข่ายเฝ้าระวงั

ติดตามผลกระทบทางสุขภาพในพ้ืนท่ี หากมีการขอความ

ร่วมมือโรงไฟฟ้าฯ ยนิดีสนบัสนุน 

ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- ขอใหโ้รงไฟฟ้าจดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุน 

และส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวติของคน

ในชุมชนใหดี้ข้ึน รวมทั้งดา้นสุขภาพ

อนามยัของประชาชนโดยรอบ เช่น การ

จดัใหมี้แพทยเ์คล่ือนท่ี ปีละ 2 คร้ัง ท่ีทาํ

อยูแ่ลว้เป็นส่ิงท่ีดีและควรทาํต่อเน่ือง 

5.   ด้านอนัตรายร้ายแรง อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ตําบลบางด้วน 

- ความปลอดภยัในดา้นการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อ ท่ีผา่นพ้ืนท่ีชุมชน

บางโปรง บางฝ้าย อยากใหจ้ดัทาํป้าย

แสดงแนวท่อก๊าซธรรมชาติท่ีระบุ

ความลึก ระยะทาง และขอ้ควรระวงัท่ี

ชดัเจน และเป็นไปตามมาตรฐาน

เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ใจและระมดัระวงั  

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า มีมาตรการติด

ป้ายแสดงเขตแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

และมีการตรวจสอบการสึกหรอของ

ผวิท่อส่งก๊าซ โดยติดตั้งระบบ 

Cathodic Protection รวมถึงมีเจา้หน้าท่ี 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะดาํเนินการ 

การป้องกนัการร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ ภายในพ้ืนท่ีของ

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

- จดัใหมี้ป้ายแสดงเขตแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

- จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบระดบัความดนัก๊าซธรรมชาติ

ผา่น Control Room เป็นประจาํทุกวนั 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

5. ด้านอนัตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 

 สาํหรับการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ จะ

ไดไ้ม่เกิดอุบติัเหตุเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึน 

(อา้งอิงกรณีท่อก๊าซระเบิดท่ีบางบ่อ) 

ตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง และตรวจสอบ

ความดนัก๊าซ และมีเคร่ืองตรวจจบัก๊าซ 

(Gas Detector) เพ่ือตรวจสอบการ

ร่ัวไหลของก๊าซ หากมีการร่ัวไหลก็จะ

ทราบไดท้นัที และมีแผนฉุกเฉิน เพ่ือ

ดูแลดา้นความปลอดภยัของท่อส่งก๊าซ 

- สาํหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยูด่า้น

นอกโรงไฟฟ้าพระนครใตจ้ะเป็นส่วน

ท่ี บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงาน รวมถึง

ดูแลและบาํรุงรักษาระบบท่อดงักล่าว 

ซ่ึง ปตท. ไดด้าํเนินการตามมาตรฐาน

ระดบัสากล รวมทั้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้

เกิดความปลอดภยัสูงสุดและไม่

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน 

- จดัใหมี้เคร่ืองตรวจจบัก๊าซ (Gas Detector) 

- จดัใหมี้แผนฉุกเฉินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ

การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- ติดตั้งระบบ Cathodic Protection เพ่ือป้องกนัการกดักร่อน

ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบเป็น

ประจาํทุกปี 

มาตรฐานการออกแบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

- การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโรงไฟฟ้า จะยดึถือ

ตามมาตรฐานท่ีระบุในกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อ พ.ศ.2556 โดยวสัดุ อุปกรณ์ และการ

ออกแบบก่อสร้างในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง

ท่อ เป็นไปตามมาตรฐาน ASME (American Society of 

Mechanical Engineering) และมาตรฐาน ASME Boiler 

and Pressure Vessel Code Section VIII 

- ฝึกซอ้มปฏิบตัตามแผนฉุกเฉินระดบัความรุนแรงต่างๆ 

ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง หรือตามท่ีกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ 

กาํหนดไว ้

6. ด้านสาธารณูปโภค  

 และสาธารณูปการ  

ประชาชนตําบลบางโปรง - ปัญหาในอดีตท่ีผา่นมามกัเกิดจาก

ภายนอกโครงการ โดยเฉพาะปัญหา

เร่ืองการใชชี้วติของคนงาน เก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองการใชน้ํ้ า ระบบ

สาธารณูปโภค การกาํจดัส่ิงปฏิกลู 

และปัญหากล่ินรบกวน 

ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ปัญหาท่ีพกัคนงาน ไดก้าํหนดใน

มาตรการให้ผูรั้บเหมาควบคุม ดูแล 

อยา่งเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองสุขาภิบาล   

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะก่อสร้าง 

- ใหผู้รั้บเหมาจดัหาท่ีพกัอาศยัใหก้บัคนงาน โดยไม่อนุญาต 

ใหพ้กัอาศยัภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า และดูแลดา้นการพกัอาศยั

ของคนงานใหมี้ระบบสุขาภิบาลท่ีดี เช่น หอ้งสุขา การจดัการ 

 



                          

รายงานสรุปผลการจดัรับฟั
งความคิดเห็

นของประชาชน
 ครั้งที่

 3  

เพ
ื่อทบทวนร่างรายงาน และมาตรการป้

องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่
งแวดลอ้ม  

โครงการโรงไฟ
ฟ้

าพ
ระนครใต ้(ส่

วน
เพ

ิ่ ม)  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่
งแวดลอ้ม        

การไฟ
ฟ้

าฝ่ายผลิตแห่
งประเทศไทย 

  T-EIA
-219088/SEC

O
T 

40
 

 Sum
m

ary SBPP (A
dd)-PP3  R

1.docx  

 

ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

6. ด้านสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

(ต่อ) 

ประชาชนตําบลบางโปรง - ในพ้ืนท่ีแคมป์ท่ีพกัคนงานมีการ

ทาํงานนอกเวลา ซ่ึงส่งผลกระทบ

ทางดา้นเสียง กล่ิน และไม่ควรมีการ

ก่อสร้างในแคมป์ เน่ืองจากรบกวน

ประชาชน ขอใหย้า้ยไปทาํงานใน

พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าเท่านั้น 

นํ้ าใช ้นํ้ าทิ้งจากแคมป์คนงาน เพ่ือ

ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชน 

- การจดัการนํ้าเสีย โครงการจะ

ดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือ

ไม่ใหส้ร้างผลกระทบกบัประชาชน 

 

ขยะมลูฝอย  กาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ หนู และแมลงสาบ 

เป็นตน้ โดยตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

- หา้มไม่ใหท้าํกิจกรรมท่ีมีเสียงดงัในเวลากลางคืน บริเวณ

แคมป์ท่ีพกัอาศยัของคนงานท่ีอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อ

ชุมชนรอบขา้ง 

ประชาชนตําบลบางโปรง - มาตรการท่ีนาํเสนอเป็นส่วนท่ีอยู่

ภายในโรงไฟฟ้า แต่ผลกระทบท่ี

ชาวบา้นไดรั้บส่วนใหญ่มาจาก

ภายนอก เช่น ปัญหาเร่ืองนํ้าสุขาจาก

แคมป์คนงาน เป็นตน้ อยากใหมี้การ

เพ่ิมมาตรการเพ่ือป้องกนัในส่วนน้ี 

ทั้งดา้นสาธารณสุข สุขาภิบาล และ

ดา้นอุปโภคบริโภค 

คณะกรรมการหมู่ท่ี  2                 

ตําบลบางโปรง และ ทสม. 

ตําบลบางโปรง 

- การจดัการขยะและนํ้าเสีย ไม่ควรทิ้ง

นํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้าชุมชนโดยตรง 

เน่ืองจากจะส่งกระทบต่อชุมชนใน

พ้ืนท่ี  

7. คมนาคมขนส่ง 

 

ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- ปัญหาการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

เช่น การขนส่ง แมมี้มาตรการควบคุม 

แต่ก็ไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรการ อาทิ 

• ไม่มีการปิดคลุมผา้ใบระหวา่งการ

ขนส่ง 

ผู้บริหาร  กฟผ.  

- ผลกระทบท่ีเกิดจากรถขนส่ง ทาง 

กฟผ จะลงพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือรับฟัง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจะไดด้าํเนินการ

แกไ้ขใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

- ประชาสัมพนัธ์แผนการดาํเนินงานใหผู้น้าํชุมชนและ

ประชาชนทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนเร่ิม

ดาํเนินงานก่อสร้าง พร้อมทั้งช้ีแจงมาตรการดา้นการ 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

7. คมนาคมขนส่ง (ต่อ)  • มีการขนส่งช่วงกลางคืน นอกเวลา

ทาํการ (อดีตมีการขนส่งตอน

ช่วงเวลา 01.00 น.) ส่งผลกระทบ

กบัชุมชน รวมทั้งรถขนส่งมี

จาํนวนเท่ียวเกินกวา่ท่ีไดรั้บแจง้

จากโครงการ 

• ถนนชาํรุด บา้นร้าว 

• ปัญหาการจราจรบริเวณประตู 1 

ส่งผลใหเ้กิดการจราจรติดขดั 

โดยเฉพาะการถอยรถ การกลบัรถ 

 - คมนาคมขนส่ง และช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนให้

ประชาชนรับทราบ  

- จดัใหมี้การทาํความสะอาดลอ้รถบรรทุก ใหส้ะอาด

ปราศจากโคลนและเศษวสัดุ ก่อนออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

รถขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างและเคร่ืองจกัรต่างๆ ใน

ระยะก่อสร้าง ตอ้งปิดปกคลุมดา้นบนดว้ยผา้ใบอยา่ง 

มิดชิด และป้องกนัการหกหล่นของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

จากดา้นล่างของทา้ยรถขณะทาํการขนส่ง และหากมีวสัดุ

หกหล่นใหท้าํความสะอาด เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 

- จาํกดัความเร็วของรถขนส่งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ และ

โครงการ ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และในบริเวณ

ชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพ่ือป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุและเพ่ือความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์น

ของประชาชนท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีโครงการ 

- กาํหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูรั้บผดิชอบท่ีรถ

ขนส่ง และมีขนาดมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นช่อง

ทางการแจง้เร่ืองร้องเรียน 

- กาํหนดให้มีการควบคุมนํ้าหนกัรถบรรทุกมิใหเ้กินกวา่ท่ี

กฎหมายกาํหนด 

- การขนยา้ยอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีมีนํ้ าหนกัมากและมีขนาด

ใหญ่ ใหพิ้จารณาขนส่งทางนํ้าเป็นหลกั 

- หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนในพ้ืนท่ีชุมชน 

(เวลา 07.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น.) ในช่วงวนั

จนัทร์ถึงศุกร์ เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขดั 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

7. คมนาคมขนส่ง (ต่อ) คณะกรรมการหมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง และ                    

ทสม. ตําบลบางโปรง 

- ใชร้ถบรรทุกขนส่งพนกังานมีการขบั

ข่ีท่ีไม่ปลอดภยั เกรงจะเกิดอุบติัเหตุ

กบัคนในชุมชน 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- การจาํกดัความเร็ว เพ่ือลดผลกระทบ

ต่างๆ ทางท่ีปรึกษาไดก้าํหนด

มาตรการไวใ้นรายงานฯ เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

- จะมีการพิจารณาขอ้เสนอในการ

กาํหนดมาตรการ กรณีท่ีผูรั้บเหมาไม่

ปฏิบติัตามมาตรการ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะก่อสร้าง 

- กาํหนดใหบ้ริษทัผูรั้บเหมากวดขนัพนกังานขบัรถบรรทุก

ใหป้ฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด และอบรมพนกังาน

ขบัรถเร่ืองมารยาทในการขบัข่ีบนทอ้งถนนไม่ใหเ้กิด

ผลกระทบกบัผูร่้วมใชร้ถใชถ้นนสาธารณะ 

- จาํกดัความเร็วของรถขนส่งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ และ

โครงการ ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และในบริเวณ

ชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพ่ือป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุและเพ่ือความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์น

ของประชาชนท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีโครงการ 

ประชาชนตําบลบางโปรง - การคมนาคมขนส่ง มีการใชร้ถขนาด

ใหญ่ ทาํใหเ้กิดปัญหาการจราจร

ภายในชุมชนบางโปรง เน่ืองจากถนน

เป็นซอยแคบ และไม่สามารถรับ

นํ้าหนกัได ้

 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- โครงการฯ ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัท่ีปรึกษา

ทราบถึงประเดน็ปัญหาผลกระทบ

ดา้นจราจรท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีบริษทัท่ี

ปรึกษาไดก้าํหนดมาตรการใหมี้การ

ควบคุมนํ้าหนกัการบรรทุกตามท่ี

กฏหมายกาํหนด  และกาํหนดใหก้าร

บรรทุกขนาดใหญ่เป็นการขนส่งทาง

เรือแทน แมจ้ะมีการกาํหนดมาตรการ

ต่างๆ ในโครงการก่อนหนา้แลว้ แต่ 

กฟผ. จะเพ่ิมการควบคุมดูแลใหม้าก  

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะก่อสร้าง 

- กาํหนดให้มีการควบคุมนํ้าหนกัรถบรรทุกมิใหเ้กินกวา่ท่ี

กฎหมายกาํหนด 

- จาํกดัความเร็วของรถขนส่งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ และ

โครงการไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และในบริเวณ

ชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพ่ือป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุและเพ่ือความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์น 

- จดัใหมี้ผูค้วบคุมหรือผูบ้ริการงานจราจรบริเวณทางร่วม 

ทางแยก และจุดเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาจราจร โดยตอ้งไดรั้บ

การอบรมแลว้ 

- สาํรวจเส้นทางขนส่ง เพ่ือกาํหนดความสูงและขนาดของ 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

7. คมนาคมขนส่ง (ต่อ)   ยิง่ข้ึน เพ่ือลดผลกระทบใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด ทั้งน้ีโครงการไดเ้ปิดให้มี

ช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียนเขา้มา 

เพ่ือเร่งแกปั้ญหาใหร้วดเร็วท่ีสุด 

รถบรรทุกใหเ้หมาะสม เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 

- การขนยา้ยอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีมีนํ้ าหนกัมากและมีขนาด

ใหญ่ ใหพิ้จารณาขนส่งทางนํ้าเป็นหลกั 

ประชาชนตําบลบางด้วน - การจราจรในซอยสวนส้ม ไม่ตรงกบั

ผลการประเมิน ขอให้หลีกเล่ียงการใช้

ถนนดงักล่าว เน่ืองจากเป็นถนนแคบ

และเส่ียงอนัตรายในช่วงเล้ียวโคง้ 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ในดา้นการคมนาคม ท่ีปรึกษาขอรับ

ไปพิจารณาความถูกตอ้งของผลการ

ประเมินอีกคร้ังหน่ึง โดยโครงการฯ

กาํหนดมาตรการใหมี้ผูค้วบคุมหรือ         

ผูบ้ริการงานจราจรบริเวณทางร่วม 

ทางแยก และจุดเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหา

จราจร โดยตอ้งไดรั้บการอบรมแลว้ 

และจะมีการขอความร่วมมือ

อาสาสมคัรชุมชนในการช่วยดูแลและ

จดัการดา้นจราจรร่วมกบัโครงการ 

ทั้งน้ีหากมีการขนส่งอุปกรณ์ขนาด

ใหญ่ จะมีการขนส่งทางเรือแทน เพ่ือ

ลดผลกระทบดา้นจราจร 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะก่อสร้าง 

- สาํรวจเส้นทางขนส่ง เพ่ือกาํหนดความสูงและขนาดของ

รถบรรทุกใหเ้หมาะสม เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 

- หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนในพ้ืนท่ีชุมชน 

(เวลา 07.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น.) ในช่วงวนั  

จนัทร์ถึงศุกร์ เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขดั 

- จดัใหมี้ผูค้วบคุมหรือผูบ้ริการงานจราจรบริเวณทางร่วม 

ทางแยก และจุดเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาจราจร โดยตอ้งไดรั้บ

การอบรมแลว้ 

- กาํหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูรั้บผดิชอบท่ีรถ

ขนส่ง เพ่ือเป็นช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียน 

- การขนยา้ยอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีมีนํ้ าหนกัมากและมีขนาด

ใหญ่ ใหพิ้จารณาขนส่งทางนํ้าเป็นหลกั 

ประชาชนตําบลบางโปรง - ปัญหารถขนส่งขนาดใหญ่ (รถเทรล-

เลอร์) เขา้มาจอดในพ้ืนท่ีส่วนบุคคล

ของชุมชนในยามวกิาล โดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต 

- - ใหผู้รั้บเหมาควบคุมดูแลการจอดรถขนส่งขนาดใหญ่

บริเวณดา้นนอกโรงไฟฟ้า ไม่ใหกี้ดขวางการจราจรใน

เส้นทางถนนในชุมชน และประสานงานกบัเจา้ของพ้ืนท่ี

ท่ีจอดรถก่อนการดาํเนินการทุกคร้ัง 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

7. คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ประชาชน หมู่ 3                 

ตําบลบางโปรง 

- ผลกระทบดา้นการคมนาคม อยากให ้

พนกังานขบัรถตอ้งมีมารยาทในการ

ขบัข่ี ไม่ขบัรถเร็ว ไม่เร่งเคร่ืองเพราะ

ทาํใหเ้กิดเสียงดงัรบกวน 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ในส่วนของสภาพปัญหาการขบัข่ีใน

ปัจจุบนั แมจ้ะมีการระบุในมาตรการ

ควบคุมอยูแ่ลว้ แต่จะมีการเพ่ิม

มาตรการ เช่น การอบรมใหก้บั

พนกังานขบัรถทั้งในส่วนของ

โรงไฟฟ้าและบริษทัผูรั้บเหมา และ

ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม

มาตรการอยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผล

กระทบนอ้ยท่ีสุดกบัชุมชน    อยา่งไร

ก็ตาม หากชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

เช่น หากพบเห็นปัญหา รีบแจง้ กฟผ. 

ทราบ เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขและวาง

มาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหา 

หรือผลกระทบข้ึนอีก ซ่ึงจะช่วยให้

ชุมชนสามารถดาํเนินชีวติไดเ้ป็นปกติ 

โดยไม่มีผลกระทบหรือมีนอ้ยท่ีสุด   

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

- ใหผู้รั้บเหมาดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง อยา่งเคร่งครัด 

- กาํหนดใหบ้ริษทัผูรั้บเหมากวดขนัพนกังานขบัรถบรรทุก

ใหป้ฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด และอบรม

พนกังานขบัรถเร่ืองมารยาทในการขบัข่ีบนทอ้งถนน 

ไม่ใหเ้กิดผลกระทบกบัผูร่้วมใชร้ถใชถ้นนสาธารณะ 

- จาํกดัความเร็วของรถขนส่งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ และ

โครงการ ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และในบริเวณ

ชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพ่ือป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุและเพ่ือความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์น

ของประชาชนท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีโครงการ  

 

8. การระบายนํ้าและ  

ป้องกนันํ้าท่วม 

ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- ผลกระทบในช่วงก่อสร้าง มีการปิด

กั้นทางนํ้าจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การ

ถมดิน การก่อสร้าง ทาํใหน้ํ้ าไม่

สามารถระบายลงร่องนํ้าและไหลลง

คลองบางโปรงได ้เกิดนํ้าท่วมขงั 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ท่ีปรึกษาไดท้าํการประเมินผลกระทบ

และกาํหนดมาตรการต่าง  ๆเพ่ือลด

ผลกระทบดา้นการระบายนํ้ า และ

ป้องกนันํ้าท่วมไวเ้รียบร้อยแลว้ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

- จดัใหมี้การตรวจสอบรางระบายนํ้าไม่ใหอุ้ดตนัอยา่ง

สมํ่าเสมอ  

- จดัวางแนวกั้นรอบบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการกองดินในพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ํ้ าฝนชะดินไปอุดตนัท่อระบายนํ้า 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

8. การระบายนํ้าและ  

ป้องกนันํ้าท่วม (ต่อ) 

กาํนันตําบลบางด้วน - อยากใหมี้การเฝ้าระวงัผลกระทบ 

เร่ืองนํ้าทะเลหนุนสูงและนํ้าท่วม โดย

เป็นกงัวลเร่ืองนํ้าหลากจากนอกพ้ืนท่ี 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ในส่วนของเร่ืองภยัพิบติั ท่ีปรึกษาได้

ทาํการศึกษาและประเมินผลกระทบ

ดา้นการป้องกนันํ้าท่วม โดยไดก้าํหนด 

เป็นมาตรการเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว 

ไวเ้รียบร้อยแลง้ 

- เศษวสัดุจากการก่อสร้างท่ีเป็นจาํพวกไม ้พลาสติก เศษ

โลหะ ใหเ้ก็บกวาดเป็นประจาํ และจดัพ้ืนท่ีรวบรวมไวแ้ยก

จากพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยกองเก็บให้เป็นระเบียบและแบ่งเขต

ใหช้ดัเจน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกนัเศษ

วสัดุ ไม ้พลาสติก และอ่ืนๆ ถูกนํ้าฝนชะพาลงแหล่งนํ้า 

ระยะดาํเนินการ 

- เสริมคนักั้นนํ้าคอนกรีตท่ีหนา้จุดสูงนํ้ารอบโรงไฟฟ้า 

- จดับุคลากรเฝ้าระวงัและติดตามระดบันํ้าหนา้คนักั้นจุด

สูบนํ้า (Intake) โรงไฟฟ้าพระนครใต ้หนา้โรงไฟฟ้าพระ

นครใต ้หนา้กองทพัเรือ หนา้ป้อมพระจุลจอมเกลา้ โดย

ส่งอีเมลแจง้ระดบันํ้าแก่คณะทาํงานศูนยป้์องกนัและ

แกไ้ขสถานการณ์นํ้าโรงไฟฟ้าพระนครใตทุ้กวนั ใน

หน่วยเมตร จากระดบันํ้าทะเลปานกลาง 

- จดัสร้างระบบระบายนํ้าฝนภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระ-

นครใต ้สาํหรับรองรับนํ้าฝนไม่ปนเป้ือนในพ้ืนท่ี

โครงการ ก่อนระบายลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา  

- กาํหนดแผนขดุลอกตะกอนภายในรางระบายนํ้าฝน และ

ระบบระบายนํ้า เพ่ือป้องกนัปัญหานํ้าท่วม ปีละ 1 คร้ัง 

- ควบคุมอตัราการระบายนํ้าฝนออกจากพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ 

ใหเ้หมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการไหลของแหล่ง

นํ้าเดิมอยา่งมีนยัสาํคญั 

- ปรับปรุงมาตรการเหตุฉุกเฉินกรณีนํ้าท่วมโรงไฟฟ้า       

พระนครใตทุ้ก 5 ปี 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

9. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

 

 

ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- ขอให ้กฟผ. เพ่ิมเร่ืองการดูแลชุมชนใน

พ้ืนท่ีให้มากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะชุมชน

บางโปรงท่ีอยู่ใกลโ้รงไฟฟ้ามากท่ีสุด 

และไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ซ่ึงเดิม

โรงไฟฟ้าก็ดีอยูแ่ลว้ แต่อยากใหดี้

ยิง่ข้ึนไป และอยากใหโ้รงไฟฟ้าลง

พ้ืนท่ีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

รอบร้ัวโรงไฟฟ้าอยา่งแทจ้ริง เพ่ือรับ

ฟังขอ้ร้องเรียนและรับรู้ปัญหาของ

ชุมชน รวมทั้งดูแลชุมชนตามท่ีเคย 

ร้องเรียนไป 

ผู้บริหาร กฟผ. 

- เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ และการ

กาํหนดพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าเป็น Save Zone

ทาํใหท้างทีมโรงไฟฟ้าพระนครใตไ้ม่

สามารถลงพ้ืนท่ีไปรับฟังความคิดเห็น

ได ้แต่เม่ือสถานการณ์โควดิผอ่นคลาย 

จะลงไปพบปะและรับฟังความคิดเห็น

กบัชุมชน และจะดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาใหม้ากท่ีสุด เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้า

อยูร่่วมกบัชุมชนไดดี้ท่ีสุด  

 

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกจิ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(1) แผนมวลชนสัมพนัธ์/ชุมชนสัมพนัธ์  

- จดัใหมี้การสานเสวนากบัชุมชน โรงเรียน และวดั เพ่ือจดั

กิจกรรมร่วมกนั 

- ประสานความร่วมมือกบัผูน้าํชุมชน และร่วมประชุมกบั

หน่วยงานหรือองคก์รสาํคญัในทอ้งถ่ิน เช่น หน่วยงาน

ราชการ หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือช้ีแจงใหท้ราบผลการ

ดาํเนินงานแกไ้ขผลกระทบต่างๆ  เป็นตน้  

- จดัใหมี้กิจกรรมผูบ้ริหารพบชุมชน (Manager Community 

Visit)  ในการลงพ้ืนท่ี เพ่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ  

และทาํความเขา้ใจกบัชุมชน สร้างความสัมพนัธ์และรับ 

ฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

ปีละ 2 คร้ัง 

- จดักิจกรรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการร่วมติดตาม

ตรวจสอบการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันา

คุณภาพชีวติชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(2)  แผนการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและด้านส่ิงแวดล้อม        

       กฟผ. สนบัสนุนช่วยเหลือชุมชนทางดา้นสาธารณ 

ประโยชน์ต่างๆ ท่ีส่งเสริมใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนท่ี

อยูบ่ริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีตั้งโรงไฟฟ้าพระนครใตดี้ข้ึน อาทิ 

- สนบัสนุนดา้นการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก 

ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- ขอใหเ้พ่ิมเร่ืองการสนบัสนุน

เศรษฐกิจชุมชนอยา่งจริงจงัและยัง่ยืน 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- เร่ืองการสนบัสนุนสินคา้ในชุมชนได้

ถูกกาํหนดในมาตรการไวแ้ลว้ 

ข้อมูลช้ีแจงเพิม่เติม 

- โรงไฟฟ้าพระนครใตมี้งบสนบัสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทุกปี ในการ

พฒันาคุณภาพชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม

การประกอบอาชีพ การศึกษา ศาสนา 

การกีฬา การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ของ

ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ามากท่ีสุด 

ประชาชน ตําบลบางโปรง - ขอใหโ้รงไฟฟ้าใหค้วามสาํคญัและใส่ใจ 

กบัทั้งชุมชน และหน่วยงานทอ้งถ่ินให้

เท่าเทียมกนั (ท่ีผา่นมาให้ความสาํคญั  

กบัหน่วยงานทอ้งถ่ินเป็นหลกั) 

ประชาชนตําบลบางหัวเสือ - อยากใหเ้พ่ิมการกระตุน้เศรษฐกิจใน

ชุมชน ส่งเสริมสนบัสนุนสินคา้ชุมชน 

จดัพ้ืนท่ีตลาดนดัชุมชน เพ่ือใหชุ้มชน

ไดน้าํสินคา้มาขาย ใหก้บัคนงาน เพ่ือ

สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน และเกิด

เศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชน 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

9. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (ต่อ) 

 

ประชาชนตําบลบางโปรง - อยากใหโ้รงไฟฟ้าส่งเสริมสนบัสนุน

และช่วยพฒันาสินคา้ของชุมชน  

โดยเฉพาะในช่วงระยะก่อสร้างท่ีจะมี

คนงานเขา้มาในพ้ืนท่ีเป็นจาํนวนมาก 

และเม่ือมีการพฒันาโครงการแลว้ 

อยากใหน้าํเสนอสินคา้ต่อผูเ้ขา้เยี่ยมชม 

โรงไฟฟ้า 

- การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

โครงการมีระบุไวใ้นมาตรการเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

ในชุมชน รวมทั้งการสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน

และการกีฬา ให้กลุ่มโรงเรียนท่ีตั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร จาก

ขอบเขตแนวร้ัวของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้เป็นตน้  

- สนบัสนุนดา้นศาสนา เช่น การทาํนุบาํรุงศาสนา ประเพณี

ทางศาสนา และศาสนสถานในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีตั้งโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้เป็นตน้ 

- สนบัสนุนดา้นอาชีพใหก้บัชุมชน รวมถึงกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส

ต่าง  ๆเช่น ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ เป็นตน้ เพ่ือพฒันารายไดใ้หก้บั

ชุมชน เช่น การส่งเสริมในอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพ

ประมง และการสนับสนุนวสิาหกิจชุมชน เป็นตน้ 

- ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องทอ้งถ่ิน 

- จดัใหมี้พ้ืนท่ีขายของชัว่คราว สาํหรับใหชุ้มชนนาํสินคา้มา

วางขายได ้เพ่ือให้เกิดการกระจายรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 

และกระตุน้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

 

ประชาชนตําบลบางโปรง - เน่ืองจากช่วงก่อสร้าง มีคนงานถึง 

4,900 คน อยากใหโ้รงไฟฟ้าเปิด

โอกาสและจดัพ้ืนท่ีใหชุ้มชนสามารถ

นาํสินคา้มาวางขายใหก้บัพนกังาน

และคนงาน เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจใน

ชุมชน ใหชุ้มชนมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

กาํนันตําบลบางด้วน - อยากใหส่้งเสริมการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ี ตาํบลบางดว้น ตาํบลบางโปรง 

อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ตําบลบางโปรง 

- อยากใหโ้รงไฟฟ้าสนบัสนุนกิจกรรม

เก่ียวกบัการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น การจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

ปล่อยพนัธ์ุปลาทอ้งถ่ิน จะสามารถ

ติดต่อไดท่ี้หน่วยงานใด และขอเสนอ

โครงการฟ้ืนฟสัูตวน์ํ้ า หรือปูแป้น 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- การสนบัสนุนดา้นชุมชนในมิติต่างๆ 

ทาง กฟผ. ไดด้าํเนินการในระดบัหน่ึง

แลว้ แต่สามารถเสนอแนะเพ่ิมเติมตาม

แบบสอบถามได ้

- กิจกรรมปลูกป่า สามารถประสานงาน

ผา่นแผนกประชาสัมพนัธ์ของทาง 

- สนบัสนุนกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

• สนบัสนุนกิจกรรมฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

เช่น การส่งเสริมดูแลรักษาและอนุรักษป่์าชายเลน และ

การส่งเสริมปลูกป่าชายเลน การอนุรักษแ์ละเพ่ิมผลผลิต 

ผลผลิตสัตวน์ํ้ า การส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าท่ีใกล้

สูญพนัธ์ุ และกิจกรรมปลูกตน้ไมก้บัชุมชน เป็นตน้ 

• สนบัสนุนหน่วยงานราชการในการปล่อยพนัธ์ุปลา 

และสัตวน์ํ้ าทอ้งถ่ิน ปีละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

9. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (ต่อ) 

 

 

  - โรงไฟฟ้าพระนครใตไ้ด ้การปล่อย

พนัธ์ุสัตวน์ํ้ าเพ่ิมเติม สามารถประสาน

กบักรมประมงได ้

 

ประธานกลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชน ตําบลบางหัวเสือ 

- อยากใหโ้รงไฟฟ้าสนบัสนุนโครงการดี  ๆ

อยา่งต่อเน่ือง เพราะเป็นประโยชน์กบั

ชุมชน และโรงไฟฟ้าเอง เช่น โครงการ

ขยะทองคาํ ช่วยลดขยะมลูฝอยในชุมชน

โครงการแม่บา้นปูแสม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น

วา่คุณภาพนํ้า ส่ิงแวดลอ้ม และระบบ

นิเวศ บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ามีคุณภาพ

ท่ีดี  

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- สาํหรับกิจกรรมดีๆท่ีไดด้าํเนินการไว ้

เช่น โครงการขยะทองคาํ โครงการ

แม่บา้นปูแสม ทางโรงไฟฟ้าก็จะ

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

- สนบัสนุนกิจกรรมฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

เช่น การส่งเสริมดูแลรักษาและอนุรักษป่์าชายเลน และ

การส่งเสริมปลูกป่าชายเลน การอนุรักษแ์ละเพ่ิมผลผลิต

สัตวน์ํ้ า การส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 

และกิจกรรมปลูกตน้ไมก้บัชุมชน เป็นตน้ 

- สนบัสนุนหน่วยงานราชการในการปล่อยพนัธ์ุปลาและ

สัตวน์ํ้ าทอ้งถ่ิน ปีละ 1 คร้ัง   

- สนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินรอบโรงไฟฟ้า 

ในการใหค้วามรู้ และรณรงคก์ารทิ้งขยะอยา่งเหมาะสม 

อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ตําบลบางโปรง 

- ขอให ้กฟผ. รับคนในทอ้งถ่ินเขา้ทาํงาน

เป็นลาํดบั  

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- โครงการไดก้าํหนดมาตรการให้จา้งคน

ในทอ้งถ่ินเขา้ทาํงานเป็นอนัดบัแรก            

ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

- การรับคนในพ้ืนท่ีเขา้ทาํงานใน

โครงการ ทั้งในช่วงระยะก่อสร้าง       

ไดก้าํหนดไวใ้นมาตรการอยูแ่ลว้ และ

จะตอ้งดาํเนินการตามระบบการ

คดัเลือกของ กฟผ. ส่วนกลาง ดว้ย 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะก่อสร้าง 

- พิจารณารับสมคัรคนในทอ้งถ่ินเขา้ทาํงานในระยะ

ก่อสร้างเป็นอนัดบัแรก หากจาํนวนไม่เพียงพอหรือไม่

เหมาะสม จึงพิจารณารับจากท่ีอ่ืน 

ระยะดาํเนินการ 

- การรับพนกังานใหพิ้จารณาจากคนในทอ้งถ่ิน ท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมตามความตอ้งการเขา้ทาํงานเป็น

อนัดบัแรก โดยใหมี้การประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนทราบ

ในช่วงท่ีมีการเปิดรับสมคัร 

กาํนันตําบลบางด้วน - อยากใหมี้การจา้งงานคนในทอ้งถ่ินท่ีอยู่

โดยรอบโรงไฟฟ้า ในระหวา่งดาํเนิน

โครงการและหลงัจากดาํเนินโครงการ

เสร็จแลว้  

ประชาชน หมู่ท่ี 3   

ตําบลบางโปรง 

- อยากใหรั้บคนในพ้ืนท่ีเขา้ทาํงานอยา่ง

ทัว่ถึงและเท่าเทียมไม่เอนเอียง ใหก้บั

บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

9. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (ต่อ) 

 

ประชาชนตําบลบางโปรง - กงัวลปัญหาแรงงานเถ่ือน เน่ืองจาก

การตรวจสอบท่ีทาํไดย้าก 

- ระยะก่อสร้าง 

- การควบคุมแรงงานต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตรวจ

คนเขา้เมือง 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะดาํเนินการ 

- ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพระ-

นครใต ้(ส่วนเพ่ิม) และขอ้มลูโรงไฟฟ้าพระนครใตอ้ยา่ง

ทัว่ถึง โดยผา่นส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน เคเบิ้ลทีว ีของจงัหวดั

สมุทรปราการ 

- จดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ส่งจดหมาย

ข่าวทางไปรษณียร์ายเดือน วดิีทศัน์ ใบปลิว ป้ายไวนิล 

เสียงตามสาย เป็นตน้ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้และ

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) ใหค้รอบคลุม

ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากโรงไฟฟ้า 

ประธานกลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชน ตําบลบางหัวเสือ 

- การแจง้กิจกรรมต่างๆ ใหชุ้มชน

รับทราบล่วงหนา้ ขอใหร้ะบุชุมชน

และจุดประชาสัมพนัธ์ใหช้ดัเจน 

เพ่ือใหป้ระชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ท่ีปรึกษาจะมีการพิจารณาการแจง้

เร่ืองต่อชุมชนใหร้อบคอบและรัดกุม

อีกคร้ังหน่ึง 

ประธานเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

ตําบลบางโปรง 

- กงัวลดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อยากให้

ทางโรงไฟฟ้าฯ ตระหนกัและให้ความ 

สาํคญัดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่าง

จริงจงั เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วม และรับรู้ขอ้มลูการดาํเนินการ 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ในส่วนของการตรวจวดัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผลการตรวจวดั

คุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการมี 

การติดตั้งจอแสดงผลแบบ Real Time 

บริเวณหนา้โรงไฟฟ้า และโครงการ

จะตอ้งจดัทาํรายงานผลการติดตาม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะดาํเนินการ 

- แสดงผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซด ์

ของไนโตรเจน จากปล่องของโรงไฟฟ้า พร้อมแสดงค่า

มาตรฐานของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้า

ทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1 และโครงการ

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) บนจอแสดงผลท่ีติดตั้ง

ไวจ้าํนวน 2 แห่ง คือ ริมร้ัวดา้นหนา้โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

9. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (ต่อ) 

 

  ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทุก  

6 เดือน ส่งใหก้บัหน่วยงานอนุญาต

และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง   

โดยประชาชนสามารถขอ  ดูรายงาน

ดงักล่าวได ้

และบนอาคารของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 ดา้นท่ีติด

กบัแม่นํ้าเจา้พระยา 

 

ประธานเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

ตําบลบางโปรง 

- กงัวลดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อยากให้

ทางโรงไฟฟ้าฯ ตระหนกัและให้ความ 

สาํคญัดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่าง

จริงจงั เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วม และรับรู้ขอ้มลูการดาํเนินการ 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ในส่วนของการตรวจวดัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผลการตรวจวดั

คุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการมี 

การติดตั้งจอแสดงผลแบบ Real Time 

บริเวณหนา้โรงไฟฟ้า และโครงการ

จะตอ้งจดัทาํรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม    

ทุก 6 เดือน ส่งใหก้บัหน่วยงาน

อนุญาตและหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง  โดยประชาชนสามารถขอ  

ดูรายงานดงักล่าวได ้

- ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้

(ส่วนเพ่ิม) และขอ้มลูโรงไฟฟ้าพระนครใตอ้ยา่งทัว่ถึง โดย

ผา่นส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน เคเบิ้ลทีวี ของจงัหวดัสมุทรปราการ 

- จดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ส่งจดหมาย

ข่าวทางไปรษณียร์ายเดือน วดีิทศัน์ ใบปลิว ป้ายไวนิล 

เสียงตามสาย เป็นตน้ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั

การดาํเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้และโครงการ

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) ใหค้รอบคลุมชุมชนใน

รัศมี 5 กิโลเมตร จากโรงไฟฟ้า  

ประชาชน หมู่ท่ี 3  

ตําบลบางโปรง 

- ในการดาํเนินการแกไ้ขเร่ืองร้องเรียน 

เช่น มีการร้องเรียนเร่ืองฝุ่ นละออง เม่ือ

แกไ้ขเสร็จแลว้ ควรประชาสัมพนัธ์

ขอ้มลูข่าวสารใหชุ้มชนไดรั้บทราบดว้ย 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- โรงไฟฟ้าจะควบคุมดูแลผูรั้บเหมา   

ใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการอยา่ง

เคร่งครัด เพ่ือใหเ้กิด ผลกระทบนอ้ย 

-  
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

9. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (ต่อ) 

 

  ท่ีสุดกบัชุมชน อยา่งไรก็ตาม หาก

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม เช่น หากพบ

เห็นปัญหา รีบแจง้ กฟผ. ทราบเพ่ือ

ดาํเนินการแกไ้ขและวางมาตร การ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาหรือผล 

กระทบข้ึนอีก ซ่ึงจะช่วยใหชุ้มชน

สามารถดาํเนินชีวติไดเ้ป็นปกติ             

โดยไม่มีผลกระทบหรือมีนอ้ยท่ีสุด 

- เชิญชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ เขา้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ชุมชน และคลายความวติกกงัวลของชุมชน 

ประธานเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

ตําบลบางโปรง 

- อยากใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการการ

มีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสร้าง

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าและคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งแนะนาํและให้

ความช่วยเหลือสาํหรับการดาํเนินงาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ทางโรงไฟฟ้ามีการจดัตั้งคณะกรรมการ 

ร่วมติดตามตรวจสอบการดาํเนินการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (ไตรภาคี) ซ่ึงมี

ตวัแทนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าร่วมเป็น

คณะกรรมการฯ เพ่ือติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และผลการ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งระยะ

ก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ 

ระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการ 

- มีการตั้ง “คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาคุณภาพชีวติ

ชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครใต”้ ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตแนวร้ัวของ

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้และมีการประชุมคณะกรรมการ

ร่วมติดตามตรวจสอบฯ อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง โดย

กาํหนดให้มีกรรมการจากภาคประชาชนมากกวา่ก่ึงหน่ึง

ของกรรมการทั้งหมด ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงาน

ราชการ ตวัแทนผูป้ระกอบการ ผูแ้ทนจากภาคประชาชน 

และผูแ้ทนส่ือมวลชน 

- จดักิจกรรมประชุม สัมมนา เพ่ือส่ือสารสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจ เก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพ่ิม) 

เช่น โครงการเปิดบา้นโรงไฟฟ้าพระนครใต ้โครงการ

บุคคลภายนอกเยีย่มชมกิจการ กฟผ. และลงพ้ืนท่ีพบปะ

ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

ทสม.ตําบลบางด้วน - อยากใหมี้การดูแลและตรวจสอบอยา่ง

จริงจงั เน่ืองจากเคยมีขอ้ร้องเรียนไป

แลว้ แต่ยงัมีปัญหาอีก ควรมีการจดัตั้ง

คนในพ้ืนท่ีเพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแล และ

ตรวจสอบการดาํเนินงานในช่วงก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าตลอดเวลา 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- การเขา้ไปเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการไตรภาคี อาจสามารถ

ช่วยเขา้ไปแจง้ปัญหาเพ่ือดาํเนินการ

แกไ้ขและลดผลกระทบไดอี้กทางหน่ึง  
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

9. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (ต่อ) 

 

  หรือประชาชนสามารถแจง้ปัญหา  

ผลกระทบใหก้บัตวัแทนชุมชนซ่ึงเป็น

คณะกรรมการ ไตรภาคี ซ่ึงจะมีการจดั

ประชุม ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือให้โครงการ

รับทราบปัญหา และดาํเนินการ แกไ้ข

ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

- 

ทสม.ตําบลบางด้วน 

 

- ฝากใหผู้น้าํชุมชนท่ีเขา้ประชุมในคร้ัง

น้ี ร่วมกนัอธิบายใหป้ระชาชนใน

ชุมชนทราบ เพ่ือสร้างความรับรู้และ

ความเขา้ใจใหชุ้มชนทราบและเขา้ใจ 

ทาํใหส้ามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนได้

อยา่งยัง่ยนื 

- 

10. อืน่ๆ ประธานชุมชนสเตท - พนัธ์

พฤกษ์  

 

- มีความกงัวลเร่ืองสายไฟฟ้าแรงสูง

ผา่นใกลบ้า้น เกรงจะมีปัญหากบั

สุขภาพต่อตนเองและคนในครอบครัว 

ขอให ้กฟผ. ให้คาํขอ้แนะนาํสาํหรับ

ประชาชนเพ่ือคลายความกงัวลใจ 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

ท่ีผา่นมา กฟผ.ไดจ้ดัประชุมเพ่ือบรรยาย

และใหค้วามรู้แก่ประชาชนผูท่ี้สนใจ 

และเชิญร่วมตรวจวดัรังสี สนามไฟฟ้า

และสนามแม่เหลก็ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า

พระนครใตแ้ละบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 

พระนครใต ้ซ่ึงผลการตรวจวดัพบว่ามีค่า

อยูใ่นเกณฑก์ารออกแบบสายส่งไฟฟ้า 

แรงสูงของ กฟผ. ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก 

และไม่เป็นอนัตรายต่อชุมชน 

-  
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

10. อืน่ๆ (ต่อ) ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- อยากใหมี้เงินรอบร้ัวโรงไฟฟ้า เพ่ือ

ช่วยชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ 

ผู้ชํานาญการส่ิงแวดล้อม  

บริษัท ซีคอท จํากัด :  

- ดา้นเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า จะอยูใ่น

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

กาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) โดย

โครงการและโรงไฟฟ้าจะมีส่วน

เก่ียวขอ้งนอ้ย สาํหรับปัญหาเร่ืองการ

ขอรับเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า เพ่ือ

นาํมาดาํเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์

ของชุมชนนั้น มีอุปสรรคหลาย

ประการ ซ่ึงบริษทัท่ีปรึกษาก็ไดรั้บ 

ทราบขอ้มลูจากการจดัประชุมในคร้ัง

ต่างๆ ท่ีผา่นมา บริษทัฯ จะทาํการ

รวบรวมประเดน็และบนัทึกผลการรับ

ฟังความคิดเห็นฯ ไวใ้นรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ

เสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป ทั้งน้ีการพิจารณาและ

กาํหนดพ้ืนท่ีผูมี้สิทธ์ิไดรั้บผลประโยชน ์

จากกองทุนพฒันาไฟฟ้านั้นอยูใ่น

อาํนาจหนา้ท่ีของ กกพ. และคณะ 

กรรมการกองทุนฯ ในเขตพ้ืนท่ี 

-  

ประชาชน หมู่ท่ี 2                 

ตําบลบางโปรง 

- ปัญหาเร่ืองเงินกองทุนพฒันาโรงไฟฟ้า 

ชุมชนเขา้ถึงไดย้าก ตาํบลบางโปรง

ในช่วงหลงัๆ ไม่เคยไดรั้บเงิน

สนบัสนุนเลย เวลาชุมชนนาํเสนอ

โครงการ หรือเขียนโครงการเสนอไป 

ทางชุมชนตอ้งนาํเงินทุนของตวัเอง

ออกไปก่อน จึงอยากให ้กฟผ. เป็น

ส่ือกลางและแจง้ไปยงัหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอน

การดาํเนินงาน เพ่ือให้เป็นประโยชน์

กบัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร

พทัิกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ตําบลบางโปรง  

- ปัญหาเร่ืองกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ชุมชนท่ีตั้งใจทาํโครงการท่ีเป็น

ประโยชน์ แต่กลบัไม่ไดรั้บเงิน

สนบัสนุน อยากให ้กฟผ. เป็น

ส่ือกลางและแจง้ไปยงัหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน

อยา่งแทจ้ริง มีการจดัสรรงบประมาณ

อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ)  

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คําถาม ข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกงัวล คําช้ีแจง 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีสําคัญ 

10. อืน่ๆ (ต่อ) 

 

ประชาชนตําบลบางโปรง 

 

- เงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า มีกฎระเบียบ

เยอะมาก ทาํใหชุ้มชนเขา้ถึงยาก เวลา 

มีโครงการชุมชนตอ้งสาํรองเงินออก 

ไปก่อน อยากใหล้ดกฎระเบียบลง หรือ

ถา้ลดไม่ไดอ้ยากใหจ้ดัเพ่ิมเป็นเงิน

รอบร้ัวชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้

ชุมชนสามารถใชเ้งินส่วนน้ีไดจ้ริงๆ 

ผู้บริหาร  กฟผ.  

- ปัญหาเร่ืองการเขียนโครงการเพ่ือ

ขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนพฒันา

ไฟฟ้า ขณะน้ี กฟผ.อยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาและหาแนวทางท่ีจะเขา้ไป

ช่วยดูแลอาํนวยความสะดวก และ

ส่งเสริมใหชุ้มชนไดเ้ขา้ถึงกองทุนฯ 

อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

ข้อมูลช้ีแจงเพิม่เติม 

- โรงไฟฟ้าพระนครใตมี้การสนบัสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทุกปี ในการ 

พฒันาคุณภาพชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม

การประกอบอาชีพ การศึกษา ศาสนา 

การกีฬา การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ของ

ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ามากท่ีสุด 

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แผนการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและด้านส่ิงแวดล้อม         

   กฟผ. สนบัสนุนช่วยเหลือชุมชนทางดา้นสาธารณประโยชน์

ต่าง  ๆท่ีส่งเสริมใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณ

โดยรอบพ้ืนท่ีตั้งโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ดีข้ึน  

 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้าน (อสม.)  และ

คณะกรรมการพัฒนาชุมชน 

ในพืน้ท่ีรอบโรงไฟฟ้า ตําบล 

(คพรต.)  ตําบลบางโปรง 

 

 

- ปัญหาเร่ืองเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ซ่ึงเงินจากกองทุนพฒันาไฟฟ้าท่ี

ชุมชนไดรั้บมีไม่มาก และจะถูกแบ่ง

ในส่วนของราชการและชุมชน ชุมชน

ไดรั้บเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น  และ 

เม่ือคณะกรรมการชุมชนคดักรอง

เรียบร้อยแลว้ จะตอ้งส่งเร่ืองให้

คณะกรรมการระดบัจงัหวดัเป็นผู ้

พิจารณาอีกคร้ัง อีกทั้งปัจจุบนั

ประชาชนไม่สามารถเสนอเร่ืองเอง

ได ้ตอ้งมีการรวมกลุ่มและทาํ          

 



รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3  

เพ่ือทบทวนร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ส่วนที ่2 การรับรู้ข้อมูลและข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)   

สาํหรับการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของโครงการฯ ของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

1) ผูต้อบแบบสอบถามได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังท่ี 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานฯ มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ โดยส่วนมากรับทราบผา่นทางผูน้าํชุมชน 

(กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน) (ร้อยละ 30.6) รองลงมาทราบจาก หนงัสือเชิญเขา้ร่วมรับ

ฟังความคิดเห็นฯ (ร้อยละ 20.7) เจา้หนา้ท่ีของโรงไฟฟ้า (ร้อยละ 14.0) เพื่อนบา้น/ญาติพี่นอ้ง (ร้อยละ 11.5) 

การประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย (ร้อยละ 7.6) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ 6.6)  อินเตอร์เน็ต/

เวบ็ไซต ์(ร้อยละ 6.2) เจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ (ร้อยละ 1.8) ท่ีเหลือรับทราบจากช่องทางอ่ืนๆ  (ร้อยละ 1.0) 

2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมฯ  การมีส่วนร่วมของโครงการ 

(ร้อยละ 57.7) ท่ีเหลือไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมฯ การมีส่วนร่วมของโครงการ (ร้อยละ 42.3) โดยผูท่ี้เคยเขา้ร่วม

กิจกรรมฯ การมีส่วนร่วมของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุวา่เคยเขา้ร่วมการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 เพื่อ

กาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2563 ณ อาคาร

อเนกประสงค ์2 เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ (ร้อยละ 58.2) และ

เคยใหส้ัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินและ

จดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 41.8)   

ส่วนที ่ 3  ความคิดเห็นต่อการจัดทาํร่างรายงานฯ  มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จากการรับฟังขอ้มูลผลการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ทาํใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการศึกษาและประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 60.2) 

รองลงมาในระดบัเขา้ใจเล็กนอ้ย (ร้อยละ 28.5) เขา้ใจมาก (ร้อยละ 7.6) ไม่เขา้ใจ (ร้อยละ 1.0) ท่ีเหลือไม่

แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 2.7) 

ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละประเด็น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3  

เพ่ือทบทวนร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1) มาตรการดา้นคุณภาพอากาศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ี

กาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 82.1) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 10.5) ท่ีเหลือมีความเห็น

วา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 7.4)  

2) มาตรการดา้นเสียง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมี

ความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 84.6) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 11.1) ท่ีเหลือมีความเห็นวา่

มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 4.3)  

3) มาตรการดา้นอุทกวทิยานํ้าผวิดินและคุณภาพนํ้าผวิดิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 84.6) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 

10.9) ท่ีเหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 4.5)  

4) มาตรการทรัพยากรชีวภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่    มาตรการฯ ท่ี

กาํหนดมีความเพยีงพอแลว้ (ร้อยละ 84.5) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 11.2)  ท่ีเหลือมีความเห็น

วา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 4.3)  

5) มาตรการดา้นคมนาคมขนส่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ี

กาํหนดมีความเพยีงพอแลว้ (ร้อยละ 83.3) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 10.1)   ท่ีเหลือมีความเห็น

วา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 6.6)  

6) มาตรการดา้นการระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วม ผูต้อบแบบสอบถาม        

ส่วนใหญ่เห็นวา่  มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพยีงพอแลว้ (ร้อยละ 86.2) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น 

(ร้อยละ 10.5) ท่ีเหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.3)  

7) มาตรการดา้นการจดัการกากของเสีย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่

มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 86.6) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น     (ร้อยละ 10.1) ท่ี

เหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.3)  

8) มาตรการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 85.6) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 

10.7) ท่ีเหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.7)  
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รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3  

เพ่ือทบทวนร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

9) มาตรการดา้นเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 84.3)       รองลงมาไม่

แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 10.5) ท่ีเหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 5.2)  

10) มาตรการดา้นประชาสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 84.6)  รองลงมาไม่แสดง

ความคิดเห็น (ร้อยละ 10.9) ท่ีเหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 4.5)  

11) มาตรการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่

มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 84.1) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 11.1) ท่ี

เหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 4.8)  

12) มาตรการพื้นท่ีสีเขียว ทศันียภาพและการท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เห็นวา่ มาตรการฯ ท่ีกาํหนดมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 86.4) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 

9.3) ท่ีเหลือมีความเห็นวา่มาตรการฯ ท่ีกาํหนดยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 4.3)  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

1) ควรปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งเคร่งครัด 

2) ควรมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพนํ้าจากหอหล่อเยน็ให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

ก่อนปล่อยสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

3) ควรมีบ่อบาํบดันํ้าเสียบริเวณท่ีพกัคนงาน เพื่อบาํบดันํ้าเสียจากท่ีพกัคนงานก่อน

ปล่อยสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

4) จดักิจกรรมการขุดลอกคูคลอง ไดแ้ก่ คลองบางโปรง และคลองบางฝ้าย เป็น

ประจาํสมํ่าเสมอ 

5) จดักิจกรรมการอนุรักษร์ะบบนิเวศบริเวณคลองบางดว้น คลองบางหมู และ

คลองบางนางเกร็ง 

6) มีมาตรการลดปัญหาการจราจร กาํกบัติดตามการปฏิบติัตามมาตรการอยา่ง

สมํ่าเสมอบริเวณรอบโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบกบัประชาชน 
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รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3  

เพ่ือทบทวนร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

7) ควบคุมนํ้าหนกัรถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ของโครงการ และหลีกเล่ียงเส้นทางท่ี

ชุมชนใชส้ัญจร 

8) มีมาตรการจดัการขยะมูลฝอยของพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และท่ีพกัคนงาน 

9) ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

10) มีมาตรการและแผนอพยพคนงานหากเกิดเหตุในระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 

11) ติดตั้งป้ายสัญลกัษณ์เขตก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์

สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา ใหช้ดัเจน สังเกตไดง่้าย 

12) ควรเพิ่มมาตรการสนบัสนุนชุมชนในระยะยาวและเป็นรูปธรรม 

13) พิจารณาจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัตามมาตรการท่ี

กาํหนดไดอ้ยา่งเคร่งครัด 

14) ประชาสมัพนัธ์การรับคนเขา้ทาํงานในโครงการใหชุ้มชนรับทราบ 

15) จดักิจกรรมตลาดนดัชุมชน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ และสนบัสนุนให้คนงานก่อสร้าง

ซ้ือสินคา้ในชุมชน 

16) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทสม. อสม. จิตรอาสา จดักิจกรรม

พฒันาชุมชนหมุนเวยีนไปตามชุมชนโดยรอบโครงการ 

17) จดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการเพิ่มมากข้ึน และทัว่ถึง 

18) ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีของโรงไฟฟ้าลงพื้นท่ีพบปะชุมชน เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะระหวา่งชุมชนและโครงการฯ 

19) สนบัสนุนใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีให้แก่ประชาชนโดยรอบโครงการฯ 

20) กาํหนดใหมี้มาตรการดูแลและควบคุมคนงานก่อสร้างดา้นการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อต่างๆ 

21) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

22) สวนสาธารณะของโรงไฟฟ้าควรจดัพื้นท่ีตามระบบนิเวศของพื้นท่ี โดยเนน้

แสดงศกัยภาพของการใชท้รัพยากรหมุนเวยีนจากโรงไฟฟ้า เช่น นํ้ าท่ีใชม้าจากการบาํบดัจากนํ้ าทิ้งของ

โรงไฟฟ้า 

23) ขอใหต้รวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากโครงการเป็นระยะ และแจง้ผลการตรวจวดั

คุณภาพนํ้าใหชุ้มชนทราบ 
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รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3  

เพ่ือทบทวนร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

24) กาํหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัและอนัตรายร้ายแรงท่ีเขม้งวด เน่ืองจาก

โครงการอยูใ่กลชุ้มชน พร้อมกาํหนดมาตรการในการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

25) มีมาตรการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชน 

26) อยากใหโ้ครงการฯ จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลโครงการ ผงัแสดง 

การจดัการเร่ืองร้องเรียน  ท่ีระบุระยะเวลากาํกบั    ในแต่ละขั้นตอนการดาํเนินงานในบริเวณท่ีประชาชนพบ 

เห็นไดง่้าย และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการฯ และช่องทางการร้องเรียนใหม้ากข้ึน 

27) ขอใหส่้งเสริมและสนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยรอบโรงไฟฟ้า

อยา่งต่อเน่ืองและระบุผูรั้บผดิชอบกบัผูป้ระสานใหช้ดัเจน เพื่อใหชุ้มชนเกิดความไวใ้จและเช่ือมัน่ในการ

ดาํเนินการของ กฟผ. 

28) เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของ

โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการ 

29) ควรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวรอบโรงไฟฟ้าใหม้ากข้ึน และดูแลพื้นท่ีสีเขียวใหมี้สภาพดี 

 ความกงัวลเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม)  

 จากการรับฟังขอ้มูลผลการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ผูแ้สดงความคิดเห็นฯ ส่วนใหญ่ไม่มีความกงัวลในดา้นใด (ร้อยละ 55.7) 

รองลงมายงัมีความวติกกงัวลต่อโครงการฯ (ร้อยละ 38.8) ท่ีเหลือไม่ระบุ (ร้อยละ 5.5) โดยประเด็นท่ียงัมี

ความกงัวล ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ (ร้อยละ 18.4) ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ (ร้อยละ 12.2) อุบติัเหตุ          

การร่ัวไหลของเช้ือเพลิง (ร้อยละ 9.4) การระบายนํ้าลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา (ร้อยละ 9.1) เสียงดงัรบกวน            

(ร้อยละ 8.6) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางนํ้า (ร้อยละ 7.6) ปัญหาดา้นสังคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะววิาท 

เป็นตน้ (ร้อยละ 7.7) ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย (ร้อยละ 7.5)  การบริการดา้นสาธารณูปโภคไม่

เพียงพอ และปัญหาการคมนาคมขนส่งในสัดส่วนเท่ากนั (ร้อยละ 5.6) สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

(ร้อยละ 2.7) และอนัตรายร้ายแรง (ร้อยละ 2.3) 

 ภาพรวมต่อโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 

 ภาพรวมต่อโครงการฯ ผูแ้สดงความคิดเห็นฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่โครงการฯ มี

ประโยชน์มากกวา่ผลกระทบ (ร้อยละ 50.5) รองลงมามีความเห็นวา่ โครงการฯ ก่อให้เกิดประโยชน์และ

ผลกระทบพอๆ กนั (ร้อยละ 30.3) ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 13.0)  ยงัไม่แน่ใจ (ร้อยละ 3.9) และ

เกิดผลกระทบมากกวา่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน (ร้อยละ 2.3)  
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