
เล่มที ่2/2 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบญัเร่ือง 
 

T-EHIA219089/SECOT (1)  D219089-CN(1).docx 

สารบัญเร่ือง 

หน้า 

บทที ่4 การมีส่วนร่วมของประชาชน ______________________________________________ 4-1 

4.1 แนวทางและหลกัการด าเนินการ ___________________________________________ 4-1 

4.2 วตัถุประสงค ์___________________________________________________________ 4-2 

4.3 ขอบเขตการด าเนินงาน ___________________________________________________ 4-3 

4.4 กลุ่มเป้าหมาย __________________________________________________________ 4-3 

4.5 การด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน _______________________________ 4-7 

4.5.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 _________________________________ 4-7 

 เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

4.5.1.1 วตัถุประสงคข์องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 ___________________ 4-7 

4.5.1.2 ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 __________________________ 4-7 

4.5.1.3 การผลิตส่ือประกอบการรับฟังความคิดเห็น__________________________________ 4-11 

4.5.1.4 การประชาสัมพนัธ์ _____________________________________________________ 4-13 

4.5.1.5 การลงทะเบียนล่วงหนา้ _________________________________________________ 4-22 

4.5.1.6 รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 _______________________ 4-22 

4.5.1.7 ผลความคิดเห็นภายหลงัการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ________________________ 4-45 

4.5.1.8 การน าส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ _____________________________ 4-45 

4.5.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ________________________________ 4-47 

 ในขั้นตอนการประเมินและจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

4.5.2.1 วตัถุประสงคข์องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 __________________ 4-47 

4.5.2.2 วธีิการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นฯ ______________________________________ 4-47 

4.5.2.3 การส ารวจความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใชแ้บบสอบถาม ____________ 4-48 

4.5.2.4 การประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดการด าเนินการ __________________ 4-51 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบญัเร่ือง 
 

T-EHIA219089/SECOT (2)  D219089-CN(1).docx 

สารบัญเร่ือง (ต่อ)  

หน้า 

4.5.2.5 สรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 _____________________ 4-57 

 ในขั้นตอนการประเมินและจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

4.5.2.6 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม _______________________________________________ 4-57 

4.5.2.7 การน าส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ _____________________________ 4-57 

บทที ่5 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม _______________________________________ 5.1.1-1 

5.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ____________________________ 5.1.1-1 

5.1.1 ลกัษณะภูมิประเทศ ธรณีวทิยา และแผน่ดินไหว ____________________________ 5.1.1-1 

5.1.1.1 ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง _________________________________________ 5.1.1-1 

5.1.1.2 ระยะด าเนินการ _____________________________________________________ 5.1.1-1 

5.1.2 ทรัพยากรดิน _______________________________________________________ 5.1.2-1 

5.1.2.1 ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง _________________________________________ 5.1.2-1 

5.1.2.2 ระยะด าเนินการ _____________________________________________________ 5.1.2-1 

5.1.3 คุณภาพอากาศ ______________________________________________________ 5.1.3-1 

5.1.3.1 ผลการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง __________ 5.1.3-20 

5.1.3.2 ผลการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ระยะด าเนินการ _________________ 5.1.3-41 

5.1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน _____________________________________________ 5.1.4-1 

5.1.4.1 เสียง ______________________________________________________________ 5.1.4-1 

5.1.4.1.1 แนวทางการประเมินผลกระทบ _________________________________________ 5.1.4-1 

5.1.4.1.2 ผลการประเมินผลกระทบของระดบัเสียง _________________________________ 5.1.4-16 

5.1.4.2 ความสั่นสะเทือน ___________________________________________________ 5.1.4-32 

5.1.4.2.1 แนวทางการประเมินผลกระทบ ________________________________________ 5.1.4-32 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบญัเร่ือง 
 

T-EHIA219089/SECOT (3)  D219089-CN(1).docx 

สารบัญเร่ือง (ต่อ)  

หน้า 

5.1.4.2.2 ผลการประเมินผลกระทบดา้นความสั่นสะเทือน ___________________________ 5.1.4-32 

5.1.5 อุทกวทิยาและคุณภาพน ้าผวิดิน _________________________________________ 5.1.5-1 

5.1.5.1 อุทกวทิยาน ้าผวิดิน ___________________________________________________ 5.1.5-1 

5.1.5.2 คุณภาพน ้าผวิดิน _____________________________________________________ 5.1.5-1 

5.1.5.3 การศึกษาผลกระทบของการแพร่กระจายอุณหภูมิของน ้าหล่อเยน็ _____________ 5.1.5-20  

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

5.1.6 อุทกวทิยาและคุณภาพน ้าใตดิ้น _________________________________________ 5.1.6-1 

5.1.6.1 อุทกวทิยาน ้าใตดิ้น ___________________________________________________ 5.1.6-1 

5.1.6.2 คุณภาพน ้าใตดิ้น _____________________________________________________ 5.1.6-1 

5.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ __________________________________________________ 5.2-1 

5.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ________________________________________________ 5.2-1 

5.2.1.1 ทรัพยากรป่าไม ้_______________________________________________________ 5.2-1 

5.2.1.2 ทรัพยากรสัตวป่์า _____________________________________________________ 5.2-3 

5.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ___________________ 5.2-7 

5.3 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ ________________________________________ 5.3-1 

5.3.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน __________________________________________________ 5.3-1 

5.3.2 การคมนาคมขนส่ง ____________________________________________________ 5.3-1 

5.3.2.1 การคมนาคมทางบก ___________________________________________________ 5.3-1 

5.3.2.2 การคมนาคมทางน ้า __________________________________________________ 5.3-14 

5.3.3 การใชน้ ้า __________________________________________________________ 5.3-15 

5.3.3.1 ปริมาณน ้าใช ้ _______________________________________________________ 5.3-15 

5.3.3.2 การใชป้ระโยชน์แหล่งน ้า ______________________________________________ 5.3-16 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบญัเร่ือง 
 

T-EHIA219089/SECOT (4)  D219089-CN(1).docx 

สารบัญเร่ือง (ต่อ)  

หน้า 

5.3.4 การเกษตรกรรม _____________________________________________________ 5.3-17 

5.3.5 การอุตสาหกรรม ____________________________________________________ 5.3-18 

5.3.6 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม _____________________________________ 5.3-18 

5.3.6.1 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วมโรงไฟฟ้าพระนครใต ้____________________ 5.3-18 

5.3.6.2 การระบายน ้าของคลองท่ีอยูใ่กลเ้คียงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้____________________ 5.3-19 

5.3.7 การใชพ้ลงังานและไฟฟ้า ______________________________________________ 5.3-20 

5.3.8 การจดัการกากของเสีย ________________________________________________ 5.3-21 

5.4 คุณภาพชีวติ _________________________________________________________ 5.4-1  

5.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม ______________________________________________ 5.4-1 

5.4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั __________________________________________ 5.4-5 

5.4.3 สาธารณสุข _________________________________________________________ 5.4-16 

5.4.4 ทศันียภาพและการท่องเท่ียว ___________________________________________ 5.4-18 

5.4.5 แหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดี ______________________________________ 5.4-18 

5.5 การประเมินอนัตรายร้ายแรงและความเส่ียง _________________________________ 5.5-1 

5.5.1 การประเมินเชิงคุณภาพ ________________________________________________ 5.5-1 

5.5.1.1 การประเมินโดยใชเ้ทคนิค What If Analysis ________________________________ 5.5-1 

5.5.1.1.1 การประเมินความเส่ียงบริเวณพื้นท่ีเก็บสารเคมี ______________________________ 5.5-7 

5.5.1.1.2 การประเมินความเส่ียงบริเวณอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า __________________ 5.5-22 

5.5.1.2 การประเมินโดยใชเ้ทคนิค Fault Tree Analysis _____________________________ 5.5-63 

5.5.2 การประเมินเชิงปริมาณ _______________________________________________ 5.5-77 

5.5.2.1 รายละเอียดของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ _______________________________ 5.5-77 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบญัเร่ือง 
 

T-EHIA219089/SECOT (5)  D219089-CN(1).docx 

สารบัญเร่ือง (ต่อ)  

หน้า 

5.5.2.2 การจ าแนกอนัตรายร้ายแรง (Hazard Identification) __________________________ 5.5-79 

5.5.2.3 สมมติฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์อนัตรายร้ายแรง _____________________________ 5.5-85 

5.5.2.4 ผลการประเมินอนัตรายร้ายแรง (Consequence Assessment) ___________________ 5.5-92 

5.5.2.5 มาตรการดา้นความปลอดภยั __________________________________________ 5.5-108 

บทที ่6 การประเมินผลกระทบสุขภาพ _____________________________________________ 6-1 

6.1 บทน า ________________________________________________________________ 6-1 

6.1.1 วตัถุประสงค ์___________________________________________________________ 6-2 

6.1.2 ขอบเขตการศึกษา _______________________________________________________ 6-2 

6.1.3 ขั้นตอนศึกษา __________________________________________________________ 6-2 

6.2 การกลัน่กรองโครงการ (Screening) _________________________________________ 6-3 

6.3 ขอบเขตและแนวทางการศึกษา (Scoping) ____________________________________ 6-5 

6.3.1 ขอบเขตการศึกษา _______________________________________________________ 6-5 

6.3.2 แนวทางการประเมินผลกระทบ ____________________________________________ 6-6 

6.4 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ _______________________________________ 6-6 

6.4.1 การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ __________________________________________ 6-6 

6.4.1.1 ความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง ______________________________________________ 6-11 

6.4.1.2 ความเส่ียงต่อการเกิดโรคอ่ืนท่ีไม่ใช่มะเร็ง ___________________________________ 6-42 

6.4.2 การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพ _________________________________________ 6-73 

บทที ่7 แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ____________________________________________ 7-1 

7.1 แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ____________________________________________ 7-1 

7.1.1 บทน าและสรุปขอ้มูลรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป _______________________ 7-1 

7.1.2 แผนปฏิบติัการทัว่ไป ____________________________________________________ 7-3 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบญัเร่ือง 
 

T-EHIA219089/SECOT (6)  D219089-CN(1).docx 

สารบัญเร่ือง (ต่อ)  

หน้า 

7.1.3 แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ _________________________________ 7-6 

7.1.3.1 แผนปฏิบติัการดา้นคุณภาพอากาศ __________________________________________ 7-6 

7.1.3.2 แผนปฏิบติัการดา้นเสียง _________________________________________________ 7-25 

7.1.3.3 แผนปฏิบติัการดา้นคุณภาพน ้าผวิดิน _______________________________________ 7-34 

7.1.3.4 แผนปฏิบติัการดา้นคุณภาพน ้าใตดิ้น _______________________________________ 7-54 

7.1.3.5 แผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรชีวภาพ _______________________________________ 7-59 

7.1.3.5.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก _________________________________________________ 7-59 

7.1.3.5.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า __________________________________________________ 7-59 

7.1.3.6 แผนปฏิบติัการดา้นการคมนาคมขนส่ง _____________________________________ 7-67 

7.1.3.7 แผนปฏิบติัการดา้นการระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม __________________________ 7-74 

7.1.3.8 แผนปฏิบติัการดา้นการจดัการกากของเสีย __________________________________ 7-79 

7.1.3.9 แผนปฏิบติัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ___________________________ 7-84 

7.1.3.10 แผนปฏิบติัการดา้นเศรษฐกิจ-สังคม _______________________________________ 7-127 

7.1.3.11 แผนปฏิบติัการดา้นประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน _____________ 7-134 

7.1.3.12 แผนปฏิบติัการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพ _________________________________ 7-151 

7.1.3.13 แผนปฏิบติัการดา้นพื้นท่ีสีเขียวและสุนทรียภาพ _____________________________ 7-155 

7.2 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ____________________________ 7-157 

7.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ____________________________ 7-157 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่ หน้า 

4.3-1 ชุมชนในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้_____________ 4-4  

ท่ีด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.5-1 สรุปกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 __ 4-8 

 เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

4.5-2 สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 ____________ 4-23 

 เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 วนัเสาร์ท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2563  ระหวา่งเวลา 08.30-12.30 น.  

 ณ อาคารอเนกประสงค ์2 เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย  

 อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

4.5-3 สรุปประเด็นค าถาม/ขอ้คิดเห็น/ขอ้วติกกงัวล และค าช้ีแจง ______________________ 4-26  

 จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 

เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

4.5-4 สรุปจ านวนตวัอยา่งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ___________ 4-49 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

4.5-5 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลรายละเอียด ______________________ 4-54  

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

 ในขั้นตอนการประเมินและจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

  โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4.5-6 วตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ____ 4-56 

 ในขั้นตอนการประเมินและจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

   โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.3-1 ประเภทขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาและความถ่ีในการบนัทึก ________________________ 5.1.3-4 

 จ าแนกตามสถานีตรวจอากาศ 

5.1.3-2 ร้อยละของการเกิดสภาพการคงตวัของบรรยากาศ ___________________________ 5.1.3-6 

บริเวณสถานีตรวจอากาศโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(16T)  

 ของกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.2562 

5.1.3-3 อตัราการระบายมลสารทางอากาศ ระยะร้ือถอน ___________________________ 5.1.3-14 

 โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2 

5.1.3-4 อตัราการระบายมลสารทางอากาศ ระยะก่อสร้าง ___________________________ 5.1.3-15 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.1.3-5 ขอ้มูลปล่องระบายอากาศ _____________________________________________ 5.1.3-16 

 และอตัราการระบายมลสารทางอากาศจากแหล่งก าเนิด  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.1.3-6 อตัราการระบายมลสารทางอากาศจากแหล่งก าเนิด _________________________ 5.1.3-18 

 ท่ีมีอยูใ่นโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

5.1.3-7 ขอ้มูลความสูงของปล่องระบายอากาศและอาคาร __________________________ 5.1.3-19 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.1.3-8 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของมลสารในบรรยากาศ ________________ 5.1.3-22 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-9 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ __ 5.1.3-27  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.3-10 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ _____ 5.1.3-30  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-11 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ _____________ 5.1.3-33  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-12 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน _______ 5.1.3-37  

 ในบรรยากาศ บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-13 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ______ 5.1.3-40  

 ในบรรยากาศ บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-14 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ___ 5.1.3-44  

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 

T-EHIA219089/SECOT (10)  D219089-CN(2).docx 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.3-15 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ___ 5.1.3-54  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-16 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ___ 5.1.3-55  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-17 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ _____5.1.3-57 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-18 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ _____ 5.1.3-71  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ)  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.1.3-19 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ _____ 5.1.3-72  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 2 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.3-20 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ __________ 5.1.3-73  

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-21 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ __________ 5.1.3-83  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-22 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ __________ 5.1.3-84  

 บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-23 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ____ 5.1.3-86  

 ในบรรยากาศโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.2-24 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ____ 5.1.3-96  

 ในบรรยากาศ บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 

T-EHIA219089/SECOT (12)  D219089-CN(2).docx 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.3-25 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ____ 5.1.3-97  

 ในบรรยากาศ บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-26 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ____ 5.1.3-99  

 ในบรรยากาศโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิม่) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-27 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ___ 5.1.3-109  

 ในบรรยากาศ บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-28 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ___ 5.1.3-110  

 ในบรรยากาศ บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ กรณีใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 

 โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (รวม Background)  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ (ระยะด าเนินการ) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.3-29 อตัราการระบายโลหะหนกั และสารเบนซีน _____________________________ 5.1.3-112  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.1.3-30 ผลการประเมินค่าความเขม้ขน้สูงสุดของโลหะหนกั และสารเบนซีน __________ 5.1.3-113  

 ในบรรยากาศ เฉล่ีย 24 ชัว่โมงสูงสุด และเฉล่ีย 1 ปี โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 

T-EHIA219089/SECOT (13)  D219089-CN(2).docx 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.4-1 ระดบัความดงัของเสียงจากแหล่งงก าเนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นระยะร้ือ/ระยะก่อสร้าง _____ 5.1.4-2 

5.1.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง ________________________ 5.1.4-4 

 พื้นท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 ระหวา่งวนัท่ี 23-29 มิถุนายน พ.ศ.2563 

5.1.4-3 ตวัอยา่งการค านวณระดบัเสียงบริเวณชุมชนบางโปรง _______________________ 5.1.4-10  

 ก่อนติดตั้งก าแพงกั้นเสียง ในระยะก่อสร้าง 

5.1.4-4 ตวัอยา่งการค านวณระดบัเสียงบริเวณชุมชนบางโปรง _______________________ 5.1.4-10 

 ภายหลงัติดตั้งก าแพงกั้นเสียง ในระยะก่อสร้าง 

5.1.4-5 ตวัอยา่งการค านวณระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณชุมชนบางโปรง _________ 5.1.4-14  

 ในระยะก่อสร้าง 

5.1.4-6 ผลการประเมินระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณชุมชนโดยรอบ _____________ 5.1.4-19   

 กรณีร้ือถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2  

 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 1 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-7 ผลการประเมินระดบัเสียงรบกวน บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ _________ 5.1.4-20 

 กรณีร้ือถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2  

 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 1 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-8 ผลการประเมินระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณชุมชนโดยรอบ _____________ 5.1.4-23  

 กรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 

T-EHIA219089/SECOT (14)  D219089-CN(2).docx 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.4-9 ผลการประเมินระดบัเสียงรบกวน บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ _________ 5.1.4-25 

 กรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 2 และ หน่วยท่ี 3 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-10 ผลการประเมินระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง _______________________________ 5.1.4-29  

 บริเวณชุมชนโดยรอบ ระยะด าเนินการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-11 ผลการประเมินระดบัเสียงรบกวน ______________________________________ 5.1.4-30  

 บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ระยะด าเนินการ (ช่วงเวลากลางวนั) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-12 ผลการประเมินระดบัเสียงรบกวน ______________________________________ 5.1.4-31  

 บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ระยะด าเนินการ (ช่วงเวลากลางคืน) 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-13 ระดบัความสั่นสะเทือนของเคร่ืองมือในการก่อสร้าง ท่ีระยะอา้งอิง 25 ฟุต _______ 5.1.4-33 

5.1.4-14 ผลการประเมินระดบัความสั่นสะเทือนบริเวณชุมชน _______________________ 5.1.4-35   

 กรณีร้ือถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2  

 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 1 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-15 ผลการประเมินระดบัความสั่นสะเทือนบริเวณชุมชน _______________________ 5.1.4-36   

 กรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.5-1 ปริมาณการใชน้ ้าของพืชอา้งอิง (Potential Evapotranspiration, ETp) ____________ 5.1.5-6 

 ส าหรับจงัหวดัต่างๆ 

5.1.5-2 สัมประสิทธ์ิการใชน้ ้าของออ้ย พืชผกั พืชลม้ลุก ไมผ้ลในแต่ละเดือน (Kc) ________ 5.1.5-6 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 

T-EHIA219089/SECOT (15)  D219089-CN(2).docx 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.1.5-3 ความสามารถในการอุม้น ้าของดินทั้งหมดส่วนท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ด ้ _________ 5.1.5-9  

 และใชไ้ม่ไดข้องดินชนิดต่างๆ 

5.1.5-4 การจ าแนกคุณภาพน ้าเพื่อการเกษตร ตามความเหมาะสม ____________________ 5.1.5-14 

 ของน ้าท่ีมีเกลือโซเดียม และมีการดูดซบัในดินได ้  

 (Sodium Absorption Ratio : SAR) 

5.1.5-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งหล่อเยน็ ___________________________________ 5.1.5-17 

 ของโรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต ้ระยะท่ี 1 

5.1.5-6 คุณภาพน ้าผวิดินในแม่น ้าเจา้พระยา _____________________________________ 5.1.5-18 

 บริเวณเหนือจุดสูบน ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

5.1.5-7 ผลการประเมินการผสมตวัของคุณภาพน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา _________________ 5.1.5-19  

 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.1.5-8 อตัราการใช/้ปล่อยน ้าหล่อเยน็ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครใตใ้นกรณีต่างๆ ________ 5.1.5-28 

5.1.5-9 ผลการวเิคราะห์ระดบัน ้าท านายแบบฮาร์มอนิก ____________________________ 5.1.5-29 

 ณ สถานีน ้าป้อมพระจุลฯ และสถานีท่าเรือกรุงเทพฯ  

 ระหวา่งวนัท่ี 1-29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

5.1.5-10 ค่าฮาร์มอนิกท่ีขอบเขตเปิดของแบบจ าลอง _______________________________ 5.1.5-29 

5.1.5-11 สรุปอุณหภูมิน ้าท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการปล่อยน ้าหล่อเยน็ในกรณีต่างๆ___________ 5.1.5-35 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.2.1-1 การเปรียบเทียบผลการประเมินดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ _________________ 5.2-4 

 ของมลสารทางอากาศ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)                                         

 ท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม ้



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.2.1-2 การเปรียบเทียบผลการประเมินดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ _________________ 5.2-8 

 ของมลสารทางอากาศ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)                                      

 ท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวป่์า 

5.3.2-1 ค่าหน่วยนบัของยวดยานเม่ือเทียบกบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ____________________ 5.3-3 

 (Passenger Car Unit) 

5.3.2-2 ค่ามาตรฐานส าหรับจ าแนกสภาพการจราจรในอนาคต ________________________ 5.3-3 

5.3.2-3 ปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวนับนทางหลวงหมายเลข 3113 ในปี พ.ศ.2562 ____________ 5.3-4 

 ช่วงส าโรง-ส าโรงใต ้(ถนนปู่ เจา้สมิงพราย) จงัหวดัสมุทรปราการ (กม.0+500) 

 เม่ือเปรียบเทียบเป็นหน่วย PCU 

5.3.2-4 ปริมาณจราจรของยานพาหนะบนถนนวดัสวนส้ม____________________________ 5.3-5 

 เม่ือเปรียบเทียบเป็น PCU ระหวา่งวนัท่ี 23-30 มิถุนายน พ.ศ.2563 

5.3.2-5 ปริมาณจราจรบนถนนวดัสวนส้ม เม่ือเปรียบเทียบเป็น PCU ____________________ 5.3-7 

 จากการส ารวจระหวา่งวนัท่ี 23-30 มิถุนายน พ.ศ.2563 

 ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (07.00-09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ (16.00-18.00 น.) 

5.3.2-6 ปริมาณจราจรของยานพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน ในระยะร้ือถอน _______________________ 5.3-9  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.3.2-7 ปริมาณจราจรของยานพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน ในระยะก่อสร้าง _____________________ 5.3-10 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.3.2-8 การประเมินค่า V/C Ratio ทางหลวงหมายเลข 3113 (กม.0+500) _______________ 5.3-12 

 เม่ือมีการด าเนินการ ในระยะร้ือถอน และระยะก่อสร้าง 

5.3.2-9 การประเมินค่า V/C Ratio ถนนทางเขา้วดัสวนส้ม ___________________________ 5.3-13 

 ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (07.00-09.00 น.) และเยน็ (16.00-18.00 น.) 

 เม่ือมีการด าเนินการ ในระยะร้ือถอน และระยะก่อสร้าง 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.4.2-1 ปริมาณน ้าส ารองดบัเพลิงของโรงไฟฟ้าพระนครใตต้ามกฎกระทรวงแรงงาน _____ 5.4-12 

 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.4.2-2 ปริมาณน ้าส ารองดบัเพลิงของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้_________________________ 5.4-14  

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.1-1 โอกาสเกิดเหตุการณ์ Failure Rate ของอุปกรณ์ต่างๆ __________________________ 5.5-2 

5.5.1-2 โอกาสเกิดเหตุการณ์ ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ____________________ 5.5-3  

 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบ่งช้ีอนัตราย การประเมินความเส่ียง  

 และการจดัการท าแผนงานบริหารจดัการความเส่ียง พ.ศ.2543 

5.5.1-3 การจดัระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ _______________________________ 5.5-5 

5.5.1-4 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคล ___________ 5.5-5 

5.5.1-5 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน ___________ 5.5-6 

5.5.1-6 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม _______ 5.5-6 

5.5.1-7 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น _________ 5.5-6 

5.5.1-8 การจดัระดบัความเส่ียงอนัตราย __________________________________________ 5.5-7 

5.5.1-9 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงของพื้นท่ีเก็บสารเคมี ______________ 5.5-10  

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากสารเคมี : Ammonium Hydroxide 

5.5.1-10 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-12  

 จาก Chemical Storage (Ammonium Hydroxide : แอมโมเนียน ้า) 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีถงัสารเคมีตก ขณะขนยา้ยโดยใชร้ถเขน็ 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.5.1-11 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-13  

 จาก Chemical Storage (Ammonium Hydroxide : แอมโมเนียน ้า) 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณี Drain Valve ถงัร่ัว ขอ้ต่อช ารุด และกา้น Valve ช ารุด 

5.5.1-12 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงของพื้นท่ีเก็บสารเคมี ______________ 5.5-15  

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากสารเคมี : Hydrochloric Acid 

5.5.1-13 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-18  

 จาก Chemical Storage (Hydrochloric Acid : กรดเกลือ) 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีเติมสารเคมีจนเกิด Over Flow เน่ืองจาก High Level Alarm Fail 

5.5.1-14 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-19  

 จาก Chemical Storage (Hydrochloric Acid : กรดเกลือ) 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณี Sight Glass ของถงัแตก เน่ืองจากเส่ือมคุณภาพ 

5.5.1-15 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-20  

 จาก Chemical Storage (Hydrochloric Acid : กรดเกลือ) 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณี Drain Valve ถงัร่ัว ขอ้ต่อช ารุด และกา้น Valve ช ารุด 

5.5.1-16 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-21  

 จาก Chemical Storage (Hydrochloric Acid : กรดเกลือ) 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีถงักรดเกลือเป็นสนิมทะลุจากการกดักร่อน 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.5.1-17 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงของพื้นท่ีเก็บสารเคมี  ______________ 5.5-23 

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากสารเคมี : Chlorine 

5.5.1-18 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) จาก Chlorine _____ 5.5-25  

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีคลอรีนร่ัวท่ีถงัคลอรีน จากการร่ัวของวาลว์ ผนงัถงับรรจุร่ัว  

 และฟิวส์ของถงับรรจุหลอมละลาย 

5.5.1-19 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) จาก Chlorine _____ 5.5-26 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิม่)  

 รายละเอียด กรณีคลอรีนร่ัวท่ีวาลว์ และท่อ (Piping และ Valve) เกิดจากวาลว์  

 และท่อเกิดการเส่ือมสภาพหรืออาจเกิดการบกพร่องในการต่อท่อเขา้กบัถงับรรจุ 

5.5.1-20 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงของหมอ้ไอน ้า ___________________ 5.5-30  

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากอุปกรณ์ : หมอ้ไอน ้า 

5.5.1-21 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-36  

 จากหน่วยหมอ้ไอน ้า รายละเอียด กรณีแรงดนัไอน ้าสูง  

 (เกิดจากอตัราการไหลไอน ้าต ่าเม่ือกงัหนัไอน ้าหยดุท างาน (Trip))  

 รวมทั้งล้ินนิรภยัไม่เปิด (Drum Safety Valve) และ Turbine bypass ไม่เปิด 

5.5.1-22 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) จากหมอ้ไอน ้า _____ 5.5-37  

           รายละเอียด กรณีระดบัน ้าในหมอ้ไอน ้าต ่าเกิน  

 เน่ืองจาก Feed Water Control Valve ไม่เปิด 

5.5.1-23 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) จากหมอ้ไอน ้า _____ 5.5-38  

           รายละเอียด กรณีระดบัน ้าในหมอ้ไอน ้าสูงเกิน 

 เน่ืองจาก Feed Water Control Valve เปิดคา้ง 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

5.5.1-24 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) จากหมอ้ไอน ้า _____ 5.5-39  

     รายละเอียด กรณีผวิท่อท่ีใชก้บัหมอ้ไอน ้าบางเกินก าหนด 

 และไดรั้บความร้อนจากไอร้อน 

5.5.1-25 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) จากหมอ้ไอน ้า _____ 5.5-40  

 รายละเอียด กรณีอุณหภูมิไอน ้าท่ีออกจากหมอ้ไอน ้าเกินก าหนด 

5.5.1-26 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) จากหมอ้ไอน ้า _____ 5.5-41  

 รายละเอียด กรณีแรงดนัไอน ้ าสูง เกิดจากอตัราการไหลไอน ้าต ่า 

 เม่ือ Feed Water Pump หยดุท างาน (Trip) 

5.5.1-27 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงของเคร่ืองกงัหนัก๊าซ _______________ 5.5-42  

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากอุปกรณ์ : เคร่ืองกงัหนัก๊าซ 

5.5.1-28 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) เคร่ืองกงัหนัก๊าซ ___ 5.5-44 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด น ้ามนัหล่อล่ืนร่ัวไหล เน่ืองจากท่อแตก 

5.5.1-29 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) เคร่ืองกงัหนัก๊าซ ___ 5.5-45 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด เกิดเพลิงไหมท่ี้เคร่ืองกงัหนัก๊าซ เน่ืองจากเช้ือเพลิงก๊าซร่ัวไหล 

5.5.1-30 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงของเคร่ืองกงัหนัไอน ้า _____________ 5.5-46  

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากอุปกรณ์ : เคร่ืองกงัหนัไอน ้า 
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5.5.1-31 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-49  

 เคร่ืองกงัหนัไอน ้า ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีเคร่ืองกงัหนัไอน ้าหมุนเกิน 3,000 รอบต่อนาที  

 เน่ืองจากระบบและอุปกรณ์ควบคุมท างานผดิปกติ 

5.5.1-32 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) เคร่ืองกงัหนัไอน ้า __ 5.5-50 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด น ้ามนัหล่อล่ืนร่ัวไหล เน่ืองจากท่อและขอ้ต่อของน ้ามนัหล่อล่ืนแตก 

5.5.1-33 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) เคร่ืองกงัหนัไอน ้า __ 5.5-51 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด ไอน ้าแรงดนัสูงร่ัวไหล เน่ืองจากท่อแตก 

5.5.1-34 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า _____________ 5.5-52  

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากอุปกรณ์ : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

5.5.1-35 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-55  

 จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณี ระบบน ้าหล่อเยน็ใน Cooler เกิดการขดัขอ้งหรือร่ัว  

 เน่ืองจาก Heat Exchanger ร่ัว 

5.5.1-36 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-56  

 จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีระบบควบคุมแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติัท างานผดิพลาด 

 เน่ืองจากอุปกรณ์ระบบควบคุมบกพร่อง 
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5.5.1-37 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-57  

 จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีระบบควบคุมรอบของเคร่ืองกงัหนัก๊าซ  

 หรือเคร่ืองกงัหนัไอน ้าท างานผดิพลาด  

 เน่ืองจาก Governor Valve และ Speed Sensor บกพร่อง 

5.5.1-38 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-58  

 จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด กรณีระบบ Relay Protection ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไม่ท างาน  

 เน่ืองจาก Relay บกพร่อง 

5.5.1-39 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียงกรณีก๊าซไฮโดรเจนร่ัวไหล __________ 5.5-59 

 บริเวณเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากอุปกรณ์ : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

5.5.1-40 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-60  

 จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 

  รายละเอียด กรณี Hydrogen  Leak และเกิดเพลิงไหม ้

5.5.1-41 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียง _______________________________ 5.5-61 

 ของเคร่ืองควบคุมแรงดนัเช้ือเพลิงก๊าซ  

 ตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 

 ความเส่ียงจากอุปกรณ์ : เคร่ืองควบคุมแรงดนัเช้ือเพลิงก๊าซ 

5.5.1-42 แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง) _________________ 5.5-62  

 เคร่ืองควบคุมแรงดนัเช้ือเพลิงก๊าซ 

 หน่วยงาน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 รายละเอียด เกิดเพลิงไหมท่ี้เคร่ืองควบคุมแรงดนัเช้ือเพลิงก๊าซ 
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5.5.1-43 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์การช้ีบ่งอนัตราย ____________________________ 5.5-64 

5.5.1-44 โอกาสเกิดเหตุการณ์ Failure Rate ของอุปกรณ์ต่างๆ _________________________ 5.5-66 

5.5.1-45 การจดัระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ______________________________ 5.5-67 

5.5.1-46 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคล __________ 5.5-67 

5.5.1-47 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน __________ 5.5-67 

5.5.1-48 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ______ 5.5-68 

5.5.1-49 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น ________ 5.5-68 

5.5.1-50 การจดัระดบัความเส่ียงอนัตราย _________________________________________ 5.5-68 

5.5.1-51 ระดบัโอกาสการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ จากเคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า ____________ 5.5-74 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.1-52 ผลการประเมินระดบัความรุนแรงของอนัตราย _____________________________ 5.5-74 

 จากเคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้าระเบิด ดว้ยเทคนิค Fault Tree Analysis  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.1-53 สรุปผลการประเมินความเส่ียง __________________________________________ 5.5-76 

 จากเคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้าระเบิด ดว้ยเทคนิค Fault Tree Analysis 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.2-1 สรุปขอ้มูลน าเขา้ส าหรับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ PHAST Professional _______ 5.5-78 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.2-2 สรุปเหตุการณ์จ าลอง และสภาวะ (Condition) ______________________________ 5.5-90  

 ท่ีใชป้ระเมินอนัตรายร้ายแรงจากท่อขนส่งและถงักกัเก็บน ้ามนัดีเซล  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.2-3 รัศมีของผลกระทบกรณีเกิดการร่ัวไหลของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ _____________ 5.5-93  

 ท่อขนส่งน ้ามนัดีเซล และถงักกัเก็บน ้ามนัดีเซล 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 
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6.4.1.1 ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง ต่อประชากร 100,000 คน  _____________ 6-12 

 บริเวณชุมชน กรณีแหล่งก าเนิดของโครงการฯ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.1-2 ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง ต่อประชากร 100,000 คน ______________ 6-22  

 บริเวณชุมชน ก่อนมีโครงการฯ   

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.1-3 ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง ต่อประชากร 100,000 คน ______________ 6-32  

 บริเวณชุมชน ภายหลงัมีโครงการฯ   

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.1-4 ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่มะเร็ง _____________________ 6-43  

 แหล่งก าเนิดของโครงการฯ     

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.1-5 ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่มะเร็ง ก่อนมีโครงการฯ _______ 6-53 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.1-6 ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่มะเร็ง ภายหลงัมีโครงการฯ ____ 6-63  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.2-1 การจดัระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ________________________________ 6-73 

6.4.2-2 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคล ____________ 6-73 

6.4.2-3 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน ____________ 6-74 

6.4.2-4 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ________ 6-74 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 

T-EHIA219089/SECOT (25)  D219089-CN(2).docx 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

6.4.2-5 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น __________ 6-74 

6.4.2-6 การจดัระดบัความเส่ียงอนัตราย ___________________________________________ 6-75 

6.4.2-7 ตารางประเมินความเส่ียง ________________________________________________ 6-75 

6.4.2-8 ระดบัของผลกระทบทางสุขภาพต่อชุมชน ___________________________________ 6-77 

 ในระยะร้ือถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2 

6.4.2-9 ระดบัของผลกระทบทางสุขภาพต่อคนงาน/พนกังาน ในระยะร้ือถอน _____________ 6-88 

 โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2 

6.4.2-10 ระดบัของผลกระทบทางสุขภาพต่อชุมชน ในระยะก่อสร้าง _____________________ 6-96 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.2-11 ระดบัของผลกระทบทางสุขภาพต่อคนงาน/พนกังาน ในระยะก่อสร้าง ____________ 6-108 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.2-12 ระดบัของผลกระทบทางสุขภาพต่อชุมชน ในระยะด าเนินการ __________________ 6-115 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

6.4.2-13 ระดบัของผลกระทบทางสุขภาพต่อคนงาน/พนกังาน ในระยะด าเนินการ __________ 6-127 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

7.1.3.11-1 ชุมชนในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร จากโรงไฟฟ้า _______________________________ 7-136  

 และพื้นท่ีใกลเ้คียงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

 และการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

7.2-1 ตารางสรุปมาตรการทัว่ไป โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ____________________________ 7-158  

 (ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) 

 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                                                     สารบัญตาราง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

7.2-2 ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ___________________ 7-162  

 ระยะร้ือถอน โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2 

 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

7.2-3 ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง ________ 7-172 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

7.2-4 ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ ______ 7-192  

 โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) 

 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

7.3-1 ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ___________________ 7-250  

 ระยะร้ือถอน โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2 

 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

7.3-2 ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง ________ 7-253 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

7.3-3 ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ ______ 7-261 

 โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) 

 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบัญรูป 
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สารบัญรูป  
รูปที ่ หน้า 

4.4-1 ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ________________________________ 4-6     

 และพื้นท่ีหลกัโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต ้   

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

4.5-1 ตวัอยา่งการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ _________________________________________ 4-18 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 

 เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

4.5-2 ภาพบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 ____________________ 4-26 

 เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

4.5-3 ตวัอยา่งภาพแสดงการติดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น _________________ 4-46 

ของประชาชน คร้ังท่ี 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 19-22 ตุลาคม พ.ศ.2563 

4.5-4 ตวัอยา่งการติดป้ายประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลรายละเอียด _________________ 4-55 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.1.3-1 ผงัลมของสถานีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(16T) ของกรมควบคุมมลพิษ ____________ 5.1.3-5  

 ปี พ.ศ.2562 

5.1.3-2 ลกัษณะของพื้นท่ีในการประมวลผลโดย AERSURFACE ____________________ 5.1.3-8  

 ของสถานีตรวจอากาศโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(16T) (Primary Site Characteristics) 

5.1.3-3 Cartesian-Discrete Receptor แบบ Multi-Tier Grids ________________________ 5.1.3-12 

 ส าหรับโดยรอบพื้นท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

5.1.3-4 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์____________________ 5.1.3-46 

 ในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

 กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบัญรูป 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่ หน้า 

5.1.3-5 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ _________ 5.1.3-47  

 เฉล่ีย 1 ปี กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-6 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ _________ 5.1.3-51  

 1 ชัว่โมง สูงสุด กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3  

 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-7 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ _________ 5.1.3-52 

 เฉล่ีย 1 ปี กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3  

 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

              และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-8 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ ___________ 5.1.3-59 

 1 ชัว่โมง สูงสุด กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-9 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ ___________ 5.1.3-60 

 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง สูงสุด กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-10 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ปี ___ 5.1.3-61 

 กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบัญรูป 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่ หน้า 

5.1.3-11 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ______________________ 5.1.3-65 

 ในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3  

 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-12 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ______________________ 5.1.3-67  

 ในบรรยากาศ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง สูงสุด กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3  

 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-13 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ปี ___ 5.1.3-68 

 กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง  

 (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-14 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง สูงสุด _ 5.1.3-75 

 กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-15 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ปี ___________ 5.1.3-77 

 กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-16 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง สูงสุด ___ 5.1.3-80 

 กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง  

 (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบัญรูป 

T-EHIA219089/SECOT (30)  D219089-CN(3).docx 

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่ หน้า 

5.1.3-17 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ปี ______________5.1.3-81 

 กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

 (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-18 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ _____5.1.3-88 

                   เฉล่ีย 24 ชัว่โมง สูงสุด กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 

 (ส่วนเพิ่ม) กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-19 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศ _____5.1.3-87 

           เฉล่ีย 1 ปี กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

                  กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-20 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ __________5.1.3-93 

 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง สูงสุด กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม  

 ภายหลงัมีโครงการฯ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

 (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-21 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ปี ___ 5.1.3-94  

 กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง  

  (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-22 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ ____5.1.3-101 

 เฉล่ีย 24 ชัว่โมงสูงสุด กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

              กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-23 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ ______ 5.1.3-102 

 เฉล่ีย 1 ปี กรณีท่ี 1 แหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

       กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (ระยะด าเนินการ) 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบัญรูป 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่ หน้า 

5.1.3-24 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ ______ 5.1.3-106  

 เฉล่ีย 24 ชัว่โมงสูงสุด กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ  

 กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3  

 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1  

 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.3-25 เส้นแสดงค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ ______ 5.1.3-107 

 เฉล่ีย 1 ปี กรณีท่ี 5 แหล่งก าเนิดรวม ภายหลงัมีโครงการฯ กรณีใชก้๊าซธรรมชาติ 

 เป็นเช้ือเพลิง (โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 

 ระยะท่ี 1 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)) (ระยะด าเนินการ) 

5.1.4-1 บริเวณตรวจวดัระดบัเสียงชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงพื้นท่ีโครงการ __________________ 5.1.4-6 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

5.1.4-2 เส้นแสดงระดบัเสียง (Noise Contour) บริเวณโดยรอบโครงการฯ______________ 5.1.4-18  

           กรณีร้ือถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2  

 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 1  

 (ภายหลงัติดตั้งก าแพงกั้นเสียง) 

5.1.4-3 เส้นแสดงระดบัเสียง (Noise Contour) บริเวณโดยรอบโครงการฯ______________ 5.1.4-22  

 กรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3 

  (ภายหลงัติดตั้งก าแพงกั้นเสียง) 

5.1.4-4 เส้นแสดงระดบัเสียง (Noise Contour) บริเวณกระบวนการผลิต _______________ 5.1.4-27 

 ภายในพื้นท่ีโครงการในระยะด าเนินการ 

                     โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.1.4-5 เส้นแสดงระดบัเสียง (Noise Contour) บริเวณโดยรอบโครงการฯ______________ 5.1.4-28  

 จากแหล่งก าเนิดของโครงการ ระยะด าเนินการ 

5.1.5-1 พื้นท่ีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความลึกน ้า (หน่วยเมตร) __________________ 5.1.5-26 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบัญรูป 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่ หน้า 

5.1.5-2 ระดบัน ้าและกระแสน ้า จากการตรวจวดั _________________________________ 5.1.5-30 

 ระหวา่งวนัท่ี 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2563 

 ปรับเทียบผลจากของแบบจ าลองกระแสน ้าในวนัเดียวกนั 

5.1.5-3 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจากการตรวจวดั ______________________ 5.1.5-30 

 ระหวา่งวนัท่ี 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2563 กบัผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

5.1.5-4 การแพร่กระจายอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ เฉล่ียในรอบ 15 วนั ____________________ 5.1.5-36 

 กรณีท่ี 1 ก่อนมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 ฤดูน ้าท่านอ้ย (ซา้ย) และน ้าท่ามาก (ขวา) 

5.1.5-5 การแพร่กระจายอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ เฉล่ียในรอบ 15 วนั ____________________ 5.1.5-37 

 กรณีท่ี 2 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 1 

 ฤดูน ้าท่านอ้ย (ซา้ย) และน ้าท่ามาก (ขวา) 

5.1.5-6 การแพร่กระจายอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ เฉล่ียในรอบ 15 วนั ____________________ 5.1.5-39  

 กรณีท่ี 3 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ครบ 3 หน่วย 

 ฤดูน ้าท่านอ้ย (ซา้ย) และน ้าท่ามาก (ขวา) 

5.5.1-1 Fault Tree กรณีเกิดหมอ้ไอน ้ าระเบิด _____________________________________ 5.5-69 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.1-2 Fault Tree กรณีกงัหนัก๊าซระเบิด ________________________________________ 5.5-70 

5.5.1-3 Fault Tree กงัหนัไอน ้าระเบิด ___________________________________________ 5.5-71 

5.5.1-4 Fault Tree กรณีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระเบิด _________________________________ 5.5-72 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.1-5 Fault Tree กรณีหมอ้แปลงไฟฟ้าระเบิด ___________________________________ 5.5-73 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) สารบัญรูป 

T-EHIA219089/SECOT (33)  D219089-CN(3).docx 

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที ่ หน้า 

5.5.2-1 แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีก่อสร้างใหม่ ___________________________________ 5.5-80  

 ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 และแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนัท่ียงัคงด าเนินการ  

 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.2-2 แนวท่อส่งน ้ามนัดีเซลท่ีก่อสร้างใหม่ _____________________________________ 5.5-81 

 ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

 และแนวท่อส่งน ้ามนัดีเซลในปัจจุบนัท่ียงัคงด าเนินการ  

 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

5.5.2-3 แนวทางการวิเคราะห์ลกัษณะอนัตรายของสาร _____________________________ 5.5-82 

5.5.2-4 Event Tree ส าหรับการร่ัวไหลอยา่งต่อเน่ืองของก๊าซธรรมชาติ _________________ 5.5-83 

5.5.2-5 Event Tree ส าหรับการร่ัวไหลอยา่งต่อเน่ืองของน ้ามนัดีเซล ___________________ 5.5-84 

5.5.2-6 รัศมีผลกระทบจากความร้อน กรณีเกิดจากการติดไฟในลกัษณะ Jet Fire _________ 5.5-97 

 ของก๊าซธรรมชาติท่ีร่ัวไหลจากท่อ ท่ีมีแนวท่อจาก Gas Metering Station (New) 

 ไปยงั Fuel Gas Compressor ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 ท่ีขนาดรูร่ัว 100% ของขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ  

  ในสภาพบรรยากาศแบบ F Class (เหตุการณ์ท่ี 1) 

5.5.2-7 รัศมีผลกระทบจากแรงดนัส่วนเกินพีค ____________________________________ 5.5-98 

 กรณีเกิดจากการติดไฟและระเบิดในลกัษณะ UVCE  

 ของน ้ามนัดีเซลท่ีร่ัวไหลจากท่อท่ีมีแนวท่อ Fuel Oil Forwarding Pump  

 ไปยงั Gas Turbine 53 ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)  

 ท่ีขนาดรูร่ัว 100% ของขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ  
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 ของน ้ามนัดีเซล ท่ีร่ัวไหลจากถงัเก็บกกัน ้ามนัดีเซลท่ีก่อสร้างใหม่ 
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5.5.2-14 รัศมีผลกระทบการเกิดอนัตรายแบบต่อเน่ือง (Domino Effect) ________________ 5.5-107  

 ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 
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7.1.3.1-1 ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณโดยรอบโครงการ ___________ 7-15 

 ระยะร้ือถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดท่ี 2 
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ                                                                       
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ภาคผนวก 2-1  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 5/2562 เห็นชอบรายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 2 
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 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2563 

ภาคผนวก 2-5 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมพระนครใต ้ชุดท่ี 3 และ 
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 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2563 
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บทที ่4 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) เป็นโครงการท่ีเขา้ข่ายเป็นโครงการหรือกิจการท่ี

อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วนัท่ี 4 มกราคม 2562) ดงันั้นโครงการฯ ได้

ดาํเนินการตามประกาศสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แนวทางการ

มีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ.2562) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชน องคก์รพฒันาเอกชน 

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากโครงการฯ สามารถเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น นาํเสนอ

ขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้เสนอแนะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จากการดาํเนิน

โครงการฯ เพื่อนาํผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนไปปรับปรุงมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน อนัเป็นการส่ือสารสองทางเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดี 

ซ่ึงจะช่วยใหก้ารดาํเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใตเ้กิดการยอมรับ ไวว้างใจ ตลอดจนมีความเป็นไปได้

ในทางปฏิบติัในอนาคต 

4.1    แนวทางและหลกัการดําเนินการ 
การดาํเนินกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์  และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การลงพื้นท่ีเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

1) เตรียมความพร้อมของชุมชน โดยใหข้อ้มูลกบัประชาชน ผูน้าํชุมชน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Public Information) ในประเดน็รายละเอียดโครงการ เหตุผลและความจาํเป็นในการ

ดาํเนินโครงการ ประโยชน์จากการดาํเนินโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ เป็นตน้ 

โดยเนน้การส่ือสารในรูปแบบท่ีประชาชนสามารถเขา้ใจไดง่้าย เช่น วีดิทศัน์ แผน่พบั และป้าย

ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น 
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2) วิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Analysis) เพื่อกาํหนดรูปแบบการมีส่วน

ร่วมของประชาชนท่ีเหมาะสม 

3) เขา้พบและปรึกษาหารือร่วมกบัผูน้าํชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบั

วนั เวลา สถานท่ี และรูปแบบการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาํเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน จาํนวน 3 คร้ัง คือ 

1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่ 1 เป็นการจดัเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งรายละเอียดโครงการ 

และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อใหป้ระชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการนาํเสนอประเดน็ห่วงกงัวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   

2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่ 2  เป็นการจดัรับฟังความคิดเห็น

ในขั้นตอนการประเมินและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและขอ้ห่วงกงัวลของกลุ่มเป้าหมายรอบดา้น 

3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่ 3  เป็นการจดัเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหป้ระชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้นสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึง

นาํเสนอขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ 

4.2 วตัถุประสงค์ 
(1) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการดาํเนินการของโครงการ

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพ่ิม) ใหแ้ก่ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากโครงการ

ไดรั้บทราบ 

(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เก่ียวกบัขอ้วิตกกงัวล ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของ

โครงการ โดยจะนาํไปกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้หมาะสมในการ

ดาํเนินโครงการ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนต่อไป 
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(3) เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร

พฒันาเอกชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะนาํมาสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ในรูปของการให้

ขอ้มูลข่าวสาร การเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินการของโครงการ 

(4) เพื่อประเมินการรับรู้ ความคิดเห็น และการยอมรับของประชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่นาํมากาํหนดเป็นแผนการดาํเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธ์และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่อไป 

4.3 ขอบเขตการดาํเนินงาน  
 ขอบเขตพื้นท่ีดาํเนินงานการประชาสมัพนัธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและผูมี้ส่วน  

ไดเ้สีย ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ในพื้นท่ีอาํเภอ

เมืองสมุทรปราการ (8 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลบางโปรง ตาํบลบางดว้น ตาํบลบางเมือง ตาํบลบางเมืองใหม่ 

ตาํบลเทพารักษ ์ ตาํบลปากนํ้า ตาํบลสาํโรงเหนือ และตาํบลทา้ยบา้น) อาํเภอพระประแดง (13 ตาํบล 

ไดแ้ก่ ตาํบลตลาด ตาํบลสาํโรง ตาํบลบางหวัเสือ ตาํบลบางหญา้แพรก ตาํบลสาํโรงกลาง ตาํบลสาํโรงใต ้

ตาํบลบางจาก ตาํบลบางครุ ตาํบลบางพึ่ง ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางยอ และตาํบล           

บางนํ้าผึ้ง) และอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ (5 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลปากคลองบางปลากด ตาํบลในคลองบาง-

ปลากด ตาํบลบา้นคลองสวน ตาํบลแหลมฟ้าผา่ และตาํบลนาเกลือ) จงัหวดัสมุทรปราการ และเขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  (2 แขวง ไดแ้ก่ แขวงทุ่งครุ และแขวงบางมด) สาํหรับรายช่ือหมู่บา้นในพื้นท่ีศึกษา 5 กิโลเมตร 

จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใตแ้ละพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ดงัแสดงในตารางที ่4.3-1 

4.4  กลุ่มเป้าหมาย 
การดาํเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพื้นท่ีในรัศมี 5 

กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ทั้งน้ีไดจ้าํแนกกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 

ออกเป็น 7 กลุ่ม ตามการจาํแนกของสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(สผ.) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.3-1 
ชุมชนในพืน้ที่รัศม ี5 กโิลเมตร จากขอบเขตพืน้ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้  
ที่ดาํเนินกจิกรรมการประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

พืน้ทีด่าํเนินกจิกรรม อาํเภอ ตาํบล 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 1) ตาํบลบางโปรง 

  2) ตาํบลบางดว้น 
  3) ตาํบลบางเมือง 
  4) ตาํบลบางเมืองใหม่ 
  5) ตาํบลเทพารักษ ์
  6) ตาํบลปากนํ้ า 
  7) ตาํบลสาํโรงเหนือ 
  8) ตาํบลทา้ยบา้น 
 พระประแดง 9) ตาํบลบางหวัเสือ 
  10) ตาํบลบางหญา้แพรก 
  11) ตาํบลสาํโรง 
  12) ตาํบลสาํโรงกลาง 
  13) ตาํบลสาํโรงใต ้
  14) ตาํบลบางจาก 
  15) ตาํบลบางครุ 
  16) ตาํบลบางพ่ึง 
  17) ตาํบลตลาด 
  18) ตาํบลบางกระสอบ 
  19) ตาํบลทรงคนอง 
  20) ตาํบลบางนํ้าผึ้ง 
  21) ตาํบลบางยอ 
 พระสมุทรเจดีย ์ 22) ตาํบลปากคลองบางปลากด 
  23) ตาํบลในคลองบางปลากด 
  24) ตาํบลแหลมฟ้าผา่ 
  25) ตาํบลบา้นคลองสวน 
  26) ตาํบลนาเกลือ 

กรุงเทพฯ ทุ่งครุ 27) แขวงทุ่งครุ 
  28) แขวงบางมด 
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กลุ่มที ่1  กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน และประชาชน ในรัศมี 5 กิโลเมตร จาก

ขอบท่ีตั้งโรงไฟฟ้าพระนครใตด้า้นท่ียาวท่ีสุด ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองสมุทรปราการ (8 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบล  

บางโปรง ตาํบลบางดว้น ตาํบลบางเมือง ตาํบลบางเมืองใหม่ ตาํบลเทพารักษ ์ ตาํบลปากนํ้า ตาํบลสาํโรง

เหนือ และตาํบลทา้ยบา้น) อาํเภอพระประแดง (13 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลตลาด ตาํบลสาํโรง ตาํบลบางหวัเสือ 

ตาํบลบางหญา้แพรก ตาํบลสาํโรงกลาง ตาํบลสาํโรงใต ้ ตาํบลบางจาก ตาํบลบางครุ ตาํบลบางพึ่ง ตาํบล

บางกระสอบ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางยอ และตาํบลบางนํ้าผึ้ง) และอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ (5 ตาํบล 

ไดแ้ก่ ตาํบลปากคลองบางปลากด ตาํบลในคลองบางปลากด ตาํบลบา้นคลองสวน ตาํบลแหลมฟ้าผา่ และ

ตาํบลนาเกลือ) จงัหวดัสมุทรปราการ และเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ (2 แขวง ไดแ้ก่ แขวงทุ่งครุ และแขวงบางมด) 

(ดงัแสดงในรูปที ่4.4-1) 

กลุ่มที ่2   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาและจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนิติบุคคลผูมี้สิทธ์ิ

จดัทาํรายงานฯ คือ บริษทั ซีคอท จาํกดั 

กลุ่มที ่3   หน่วยงานผูพ้จิารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สาํนกังาน 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการอนุมติัหรือ

อนุญาตโครงการ ไดแ้ก่  คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.)  

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน เช่น สาํนกังาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรปราการ  สาํนกังานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการ สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

สมุทรปราการ ท่ีวา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ท่ีวา่การอาํเภอพระประแดง ท่ีวา่การอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

หน่วยงานดา้นสาธารณสุข (สาธารณสุขจงัหวดั/อาํเภอ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขในพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ี

ใกลเ้คียง)  สถาบนัการศึกษา และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมือง    

ปู่เจา้สมิงพราย เทศบาลเมืองลดัหลวง เทศบาลเมืองพระประแดง  เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์  เทศบาล

ตาํบลสาํโรงเหนือ เทศบาลตาํบลบางเมือง เทศบาลตาํบลบางปู เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบางโปรง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกระสอบ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรงคนอง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

บางนํ้าผึ้ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาเกลือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมฟ้าผา่ และสาํนกังานเขตทุ่งครุ) 
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รูปที ่4.4-1    ทีต่ั้งโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)  และพืน้ทีห่ลกัโดยรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   
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กลุ่มที ่5   องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม / องคก์รพฒันาเอกชน / สถาบนัการศึกษาภายใน

ทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนาในทอ้งถ่ิน และนกัวิชาการอิสระ เช่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั   

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน เจา้อาวาสวดัต่างๆ ในพื้นท่ีศึกษา และผูน้าํทางศาสนา เป็นตน้ 

กลุ่มที ่6 ส่ือมวลชน เช่น สมาคมนกัข่าวและส่ือมวลชนจงัหวดั หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

เคเบ้ิลทีวีทอ้งถ่ิน และวิทยชุุมชน เป็นตน้   

กลุ่มที ่7     ประชาชนทัว่ไป 

4.5   การดาํเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.5.1 การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1   

เพือ่กาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  และบริษทั ซีคอท จาํกดั (บริษทัท่ีปรึกษา

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และจดัทาํรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม) ร่วมกนัดาํเนินการจดัเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 เพื่อใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานราชการ และหน่วยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการนาํเสนอประเดน็ขอ้ห่วงกงัวล และขอ้เสนอแนะ รวมทั้ง

แนวทางในการกาํหนดขอบเขตและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ 
4.5.1.1 วตัถุประสงค์ของการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 

(1) เพื่อช้ีแจงเหตุผล ความเป็นมา และรายละเอียดการดาํเนินการของโครงการโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) และการประเมินทางเลือกโครงการ 

(2) เพื่อนาํเสนอร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการฯ 

พร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ห่วงกงัวลของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อกาํหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

4.5.1.2 ขั้นตอนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 
กฟผ. และบริษทั ซีคอท จาํกดั จดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 เพื่อกาํหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) วนัเสาร์ท่ี 

19 กนัยายน พ.ศ.2563 ระหวา่งเวลา 08.30-12.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค ์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การแจง้ล่วงหนา้ให ้ สผ. 

สช. และสาธารณชนทราบ การเปิดเผยขอ้มูลโครงการ การลงทะเบียนล่วงหนา้ และการจดักระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นฯ (แผนการจดักิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ ดงัแสดงในตารางที ่4.5-1) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.5-1 
สรุปกจิกรรมการประชาสัมพนัธ์การจัดเวทีรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

 เพือ่กาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 

แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการ    
จัดทํารายงานการประเมนิ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

กจิกรรมด้านการดําเนินงาน
ของโครงการ วธีิการ/ช่องทาง วนัที่ดาํเนินการ 

จํานวนวนั 
ก่อนการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ

(1) การเตรียมการก่อนการ
รับฟังความคิดเห็น 
(Preparation Process) 

(1) การเตรียมความพร้อม
ของชุมชนโดยให้ขอ้มูล
กบัประชาชน (Public 
Information)  

(1) การเขา้ช้ีแจงในท่ีประชุมหวัหนา้ส่วน
ราชการ (อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
อาํเภอพระประแดง อาํเภอพระสมุทร
เจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ และเขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพฯ) 

(2) การเขา้พบหวัหนา้ส่วนราชการ/ผูน้าํ
ชุมชน 

27 ส.ค.-12 
ก.ย.63 

 
 

6-22 วนั 

 (2) วิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholder Analysis)    

โครงการฯ ไดจ้าํแนกผูมี้ส่วนก่ียวขอ้ง 7 กลุ่ม 
ไดแ้ก่  
- กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ  
- กลุ่มผูท่ี้รับผดิชอบจดัทาํรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

- กลุ่มผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- กลุ่มหน่วยงานราชการระดบัต่างๆ 
- กลุ่มองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้ม องคก์รพฒันาเอกชน  
สถานบนัการศึกษาและนกัวิชาการอิสระ 

- กลุ่มส่ือมวลชน 
- กลุ่มประชาชนทัว่ไป

ก.ค.-ส.ค.63 - 

 (3) ปรึกษาหารือเก่ียวกบัวนั  
เวลา สถานท่ี และรูปแบบ 
การจดัรับฟังความคิดเห็น
ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 

สอบถามหวัหนา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทางความคิดของชุมชนใน
พ้ืนท่ีศึกษา 

ก.ค.-ส.ค.63 - 

(2) การแจง้แก่ สผ. และ 
กกพ. ล่วงหนา้ ไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนั 

- การแจง้แก่ สผ. และ กกพ. 
รับทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่  
30 วนั 

ส่งจดหมายเชิญเขา้ร่วมการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน คร้ังท่ี 1 พร้อมแผน่พบั 
ประชาสัมพนัธ์รายละเอียดโครงการ และ 
ใบตอบรับเขา้ร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ 

17 ส.ค.63 32 วนั 
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ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) 

แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการ    
จัดทํารายงานการประเมนิ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

กจิกรรมด้านการดําเนินงาน
ของโครงการ วธีิการ/ช่องทาง วนัที่ดาํเนินการ 

จํานวนวนั 
ก่อนการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ 

(3) การแจง้ใหส้าธารณชน
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนั/ไม่นอ้ยกวา่ 
3 ช่องทาง 

- การแจง้ใหส้าธารณชนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั/   
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่องทาง 

(1) ส่งจดหมายเชิญเขา้รับฟังความคิดเห็นฯ
(2) ทางเวบ็ไซต ์

- เวบ็ไซตข์อง กฟผ.  
(www.egat.co.th)  

- เวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั 
(www.secot.co.th) 

(3) ติดป้ายประกาศ 
(4) ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย 

(เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล) 
(5) ลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์

- หนงัสือพิมพส์มุทรปราการโพสต ์
- หนงัสือพิมพพ์ลงัไทย  
ฉบบัอินไซดป์ราการ

14,17-18 ส.ค.63 
17 ส.ค.63 

 
 
 

 
14,17-18 ส.ค.63 
14,17-18 ส.ค.63 

 
ปักษเ์ดือน

กนัยายน 2563 

30-34 วนั
32 วนั 

 

 
 
 

30-34 วนั 
30-34 วนั 

 
15 วนั 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลของ
โครงการใหผู้มี้ส่วน 
ไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลของ
โครงการล่วงหนา้  

- การเปิดเผยเอกสารโครงการ 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

(1) ส่งเอกสารไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และกลุ่มเป้าหมายท่ีเชิญเขา้ร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ  

(2) ทางเวบ็ไซต ์
- เวบ็ไซตข์อง กฟผ. 

(http://www.egat.co.th)  
- เวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั 

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

ราชการ/ท่ีทาํการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

14,17-18 ส.ค.63 
 
 

17 ส.ค.63 
 
 
 
 

14,17-18 ส.ค.63 
 

30-34 วนั
 
 

32 วนั 
 
 
 
 

30-34 วนั 

(5) จดัระบบการลงทะเบียน
เพ่ือใหป้ระชาชน  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงมีความประสงคท่ี์จะ
ใหค้วามเห็นฯ สามารถ
ลงทะเบียนล่วงหนา้
โดยสะดวก  

- การเปิดรับลงทะเบียน
ล่วงหนา้  

(1) โทรศพัท์
(2) โทรสาร 
(3) จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ 

14 ส.ค.63 
 

34 วนั
 
 

(6) การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน คร้ังท่ี 1  

- การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน คร้ังท่ี 1 เพ่ือ
กาํหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม  

จดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1
ณ อาคาอเนกประสงค ์2  
เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย  
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

19 ก.ย.63 -
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ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) 

แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการ         
จัดทํารายงานการประเมนิ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

กจิกรรมด้านการดําเนินงาน 
ของโครงการ วธีิการ/ช่องทาง วนัที่

ดาํเนินการ 

จํานวนวนั 
ก่อนการรับฟังความ

คดิเห็นฯ 

(7) เปิดรับฟังความคิดเห็น ภายหลงั
การจดักระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 1 
เพ่ือใหผู้ท่ี้ตอ้งการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม สามารถแสดง
ความคิดเห็นโดยผา่นช่องทาง
ต่างๆ 

- เปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม
อยา่งต่อเน่ือง 15 วนั ภายหลงั
การจดักระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1/
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่องทาง 

- ส่งทางไปรษณีย ์
- จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (อีเมล) 
- โทรศพัท/์โทรสาร 

ภายในวนัท่ี  
4 ต.ค.63 

20 ก.ย.-4 ต.ค.63 
(ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั) 

(8) จดัทาํสรุปความคิดเห็นของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชน
เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณ รวมทั้ง
นาํไปประกอบการจดัทาํรายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- จดัทาํสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 และเผยแพร่
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ 
คร้ังท่ี 1 ขอ้ซกัถามและขอ้ห่วง
กงัวลใหแ้ก่สาธารณชนรับทราบ

- ติดประกาศสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 

- นาํส่งรายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ไปยงัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และกลุ่มเป้าหมายท่ีเชิญ
เขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ 

19-22 ต.ค.63 
 

19-22 ต.ค.63 

- 
 
- 
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 การเข้าพืน้ทีเ่พือ่เตรียมการก่อนรับฟังความคดิเห็น (Preparation Process)   
การเตรียมความพร้อมของชุมชน โดยใหข้อ้มูลกบัประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Public 

Information) ในประเดน็รายละเอียดโครงการและกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ โดยโครงการ

ไดเ้ขา้ช้ีแจงประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ในท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั อาํเภอ และเขต

กรุงเทพฯ และเขา้พบหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) การเขา้ช้ีแจงประชาสัมพนัธ์โครงการฯ  ในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการและ

คณะกรรมการชุมชน ดงัน้ี 

1) การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการจงัหวดัสมุทรปราการ 

ประจาํเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30-12.00 น. 

2) การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

ประจาํเดือนกนัยายน พ.ศ.2563 

วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

3) การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการอาํเภอพระประแดง 

ประจาํเดือนกนัยายน พ.ศ.2563 

วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

4) การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

ประจาํเดือนกนัยายน พ.ศ.2563 

วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

5) การประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

 ประจาํเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

 วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

(2) การเขา้พบเพื่อช้ีแจงและประชาสมัพนัธ์โครงการ ใหก้บัหวัหนา้ส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้งรับทราบ ระหวา่งวนัท่ี 27 สิงหาคม ถึง 12 กนัยายน พ.ศ.2563 

4.5.1.3       การผลติส่ือประกอบการรับฟังความคดิเห็น 
การดาํเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทาง 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จาํเป็นตอ้งมีส่ือประชาสมัพนัธ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร สร้างความรู้ 
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ความเขา้ใจในกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ โดยดาํเนินการผลิตส่ือท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเผยแพร่โดยใชช่้องทางการส่ือสาร

ท่ีเหมาะสม สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั ก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการดาํเนินการของโรงไฟฟ้า 

โดยส่ือท่ีผลิตเพื่อประกอบการดาํเนินกิจกรรม มีดงัน้ี 

(1) จดหมายเชิญเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 
  จดหมายเชิญเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จดัทาํข้ึนเพือ่แจง้และนดัหมายกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ไดแ้ก่ ตวัแทนชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ/เขต องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน โดยเน้ือหา

จดหมายเชิญเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ระบุเร่ืองการรับฟังความคิดเห็นฯ วนั เวลา และสถานท่ี เพื่อให้

ผูเ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นไดเ้ตรียมหาขอ้มูลต่างๆ มาเสนอ 
(2) ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

ป้ายประชาสมัพนัธ์จดัทาํข้ึนเพื่อประชาสมัพนัธ์การรับฟังความคิดเห็นฯ ใหป้ระชาชน 

ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมารับขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ โดยไดมี้การ

ดาํเนินการบริเวณชุมชน และสถานท่ีราชการในพื้นท่ีอาํเภอเมืองสมุทรปราการ อาํเภอพระประแดง อาํเภอ

พระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ และเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง ประกอบดว้ย 

1) ป้ายประชาสมัพนัธ์ ขนาด 1.5 เมตร x 3 เมตร 

2) ป้ายประชาสมัพนัธ์ ขนาดกระดาษ A3 

(3) วดีิทศัน์และสไลด์ประกอบการบรรยาย (Power Point) 
  วีดิทศันแ์ละสไลดป์ระกอบการบรรยาย เป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีมีบทบาทสาํคญั

สาํหรับช่วยในการอธิบาย ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงการ ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เกิดความรู้ 

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งชดัเจน เน้ือหาประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการรับฟังความคิดเห็นฯ ความเป็นมา

ของโครงการ รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) ร่างขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และช่องทางการ

ส่ือสารหลงัจากการรับฟังความคิดเห็นฯ   
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(4) เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ จดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลรายละเอียดการ

ดาํเนินงานและสร้างเสริมความรู้ ความเขา้ใจของผูร่้วมรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนาํเอกสารฯ 

กลบัไปศึกษาเพิ่มเติม และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับฟังความคิดเห็น ไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ต่อไปไดอี้ก

ดว้ย เน้ือหาสาระของเอกสารฯ  ประกอบดว้ย ความเป็นมาของโครงการ วตัถุประสงคข์องการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ รายละเอียดโครงการ การพิจารณาเลือกท่ีตั้ง

โครงการ  ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ีโครงการ ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง กระบวนการผลิต ระบบส่งไฟฟ้า การใช้

เช้ือเพลิง การใชน้ํ้ า การใชส้ารเคมี การระบายมลสารและระบบควบคุม จาํนวนคนงานและพนกังาน แผน

ดาํเนินงานโครงการ ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และช่องทางการส่ือสารภายหลงัการรับฟังความคิดเห็นฯ 

(5) แบบประเมินการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 
  เพื่อทราบผลการดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อกลุ่มเป้าหมาย จึงไดจ้ดัทาํแบบ

ประเมินความคิดเห็นใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นตอบ เพื่อนาํมาประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และความ

คิดเห็นของผูร่้วมรับฟังความคิดเห็นท่ีมีในการกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

4.5.1.4        การประชาสัมพนัธ์ 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) โครงการฯ ไดด้าํเนินการ

ตามประกาศสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ.2562) รายละเอียดการดาํเนินงาน มีดงัน้ี 

(1) การแจ้งล่วงหน้าแก่ สผ. และ สช. 
กฟผ. ไดแ้จง้ล่วงหนา้ ต่อ สผ. และ สช. โดยส่งหนงัสือแจง้กาํหนดการและเชิญร่วม

การรับฟังความคิดเห็นฯ ในวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 

(2) การแจ้งล่วงหน้าต่อสาธารณชน 
  เพื่อใหก้ารจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นท่ีรับทราบ 

ต่อประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียและสาธารณชน จึงไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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1)  การส่งจดหมายเชิญเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยส่งหนงัสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย 

ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนกลางและทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั อาํเภอ/เขต องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน สถาบนั/องคก์รภาคเอกชนในพื้นท่ี ส่ือมวลชน และประชาชนในพ้ืนท่ี จาํนวน 

624 ฉบบั ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 14 และ 17 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 

2)  การประชาสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต ์ โดยดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่

กาํหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ บนเวบ็ไซตข์อง กฟผ.  เวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั ดาํเนินการใน

วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 

3)  การติดประกาศ โดยประสานงานผา่นหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และประธานชุมชน/ผูน้าํชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อขอความร่วมมือในการติดประกาศกาํหนดการรับ

ฟังความคิดเห็นฯ ทั้งน้ีไดจ้ดัทาํป้ายประกาศออกเป็น 2 ลกัษณะ โดยไดท้าํการติดตั้งป้ายประกาศระหวา่ง

วนัท่ี 14 และ 17 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย ประกอบดว้ย 

  3.1) ป้ายขนาด 1.5 เมตร x 3 เมตร เป็นป้ายไวนิล  

 จาํนวน 26 ป้าย สถานท่ีติดประกาศ ดงัน้ี 

- บริเวณหนา้โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (จาํนวน 2 ป้าย) 

- บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัสมุทรปราการ 

- บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง  

- หนา้ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนตาํบลบางหวัเสือ 

- บริเวณแยกทางเขา้ตาํบลบางโปรง-บางหวัเสือ (จาํนวน 2 ป้าย) 

- บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 

- บริเวณหนา้เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย (จาํนวน 2 ป้าย) 

- บริเวณหนา้เทศบาลนครสมุทรปราการ 

- บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางเมือง 

- บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางปู 

- บริเวณหนา้เทศบาลเมืองลดัหลวง 

- บริเวณหนา้วดัคู่สร้าง 

- บริเวณส่ีแยกป้อมพระจุลจอมเกลา้ 
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- บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 

- บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

- บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์

- บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด 

- บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

- บริเวณหนา้วดัคนัลดั 

- บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

- บริเวณหนา้วดับางนํ้าผึ้ง 

- บริเวณหนา้วดัทุ่งครุ 

- บริเวณหนา้ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเขตทุ่งครุ 

3.2) ป้ายประชาสมัพนัธ์ขนาด A3 ติดไวบ้ริเวณต่อไปน้ี 

- สาํนกังานจงัหวดัสมุทรปราการ  

- สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรปราการ  

- สาํนกังานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการ  

- สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ  

- สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมุทรปราการ  

- สาํนกังานชลประทานจงัหวดัสมุทรปราการ  

- สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสมุทรปราการ  

- กรมเจา้ท่าจงัหวดัสมุทรปราการ  

- สมาคมชมรมกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้นอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

- สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรปราการ  

- ท่ีวา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

- ท่ีวา่การอาํเภอพระประแดง  

- ท่ีวา่การอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

- สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

- สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอพระประแดง  

- สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 
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- สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 

- สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

- สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพระประแดง  

- สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

- สาํนกังานเขตทุ่งครุ  

- เทศบาลนครสมุทรปราการ  

- เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย  

- เทศบาลเมืองลดัหลวง 

- เทศบาลเมืองพระประแดง  

- เทศบาลตาํบลบางเมือง  

- เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่  

- เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์ 

- เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ  

- เทศบาลตาํบลบางปู 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง  

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น  

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด  

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกระสอบ  

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรงคนอง  

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมฟ้าผา่  

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้าผึ้ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางดว้น  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางโปรง  
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- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางครุ  

- โรงพยาบาลพระประแดง   

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางหวัเสือ  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสาํโรงใต ้ 

- โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจา้สมิงพราย  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในคลองบางปลากด  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางกระสอบ  

- ท่ีทาํการชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

ตวัอยา่งการติดป้ายประชาสมัพนัธ์ ดงัแสดงในรูปที ่4.5-1  

4) การประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย  ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 14 และ 17 ถึง 18 

สิงหาคม พ.ศ.2563 
4.1) สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

4.2) เทศบาลนครสมุทรปราการ 

4.3) เทศบาลเมืองลดัหลวง 

4.4) เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 

4.5) เทศบาลตาํบลบางเมือง 

4.6) เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์

4.7) เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

4.8) เทศบาลตาํบลบางปู 

4.9) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง 

4.10) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 

4.11) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด 

4.12) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 

4.13) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมฟ้าผา่ 
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  รูปที ่4.5-1     ตวัอย่างการตดิป้ายประชาสัมพนัธ์
การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 

                           เพือ่กาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
           โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 
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รูปที ่4.5-1 (ต่อ)    ตวัอย่างการตดิป้ายประชาสัมพนัธ์
    การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 

                           เพือ่กาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
           โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 
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4.14) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

4.15) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

4.16) สาํนกังานเขตทุ่งครุ  

 5) การประชาสมัพนัธ์ทางหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน จาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

หนงัสือพิมพส์มุทรปราการโพสต ์ และหนงัสือพิมพพ์ลงัไทย ฉบบัอินไซดป์ราการ ดาํเนินการ

ประชาสัมพนัธ์ในปักษเ์ดือนกนัยายน พ.ศ.2563  

(3) การเปิดเผยเอกสารโครงการ 

  เอกสารโครงการจะระบุถึงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ กระบวน 

การผลิต และแนวทางในการดาํเนินโครงการ รวมถึงการนาํเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และร่างการกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เพือ่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนพิจารณาล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ก่อนการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ  ผา่นช่องทางการส่ือสารสาธารณะ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่องทาง โดย

ดาํเนินการดงัน้ี 

1) ผา่นทางจดหมาย โดยไดด้าํเนินการทั้งจดัส่งทางไปรษณีย ์ และนาํส่งดว้ย

ตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 14 และ 17 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ.2563  

2) จดัวางเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ไวท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 14 และ 17 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ.2563  

2.1) ท่ีวา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

2.2) ท่ีวา่การอาํเภอพระประแดง 

2.3) ท่ีวา่การอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

2.4) สาธารณสุขอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

2.5) สาธารณสุขอาํเภอพระประแดง 

2.6) สาธารณสุขอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

2.7) สาํนกังานเขตทุ่งครุ 

2.8) เทศบาลนครสมุทรปราการ 

2.9) เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 
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2.10) เทศบาลเมืองลดัหลวง 

2.11) เทศบาลเมืองพระประแดง 

2.12) เทศบาลตาํบลบางเมือง 

2.13) เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

2.14) เทศบาลตาํบลพระสมุทรเจดีย ์

2.15) เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ 

2.16) เทศบาลตาํบลบางปู 

2.17) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง 

2.18) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 

2.19) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบางปลากด 

2.20) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกระสอบ 

2.21) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรงคนอง 

2.22) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

2.23) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 

2.24) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

2.25) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

2.26) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้าผึ้ง 

2.27) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางดว้น 

2.28) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางครุ 

2.29) โรงพยาบาลบางจาก 

2.30) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางจาก 

2.31) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นคู่สร้าง 

3) ผา่นทางเวบ็ไซต ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังความ

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

(www.secot.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 
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4.5.1.5 การลงทะเบียนล่วงหน้า 
  กฟผ. ไดจ้ดัระบบการลงทะเบียนล่วงหนา้ เพื่อใหป้ระชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีความประสงคจ์ะแสดงขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ในการกาํหนดขอบเขตและ

แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ไดอ้ยา่งสะดวก โดยจดัใหมี้

ช่องทางในการลงทะเบียนล่วงหนา้ จาํนวน 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

(1) ทางไปรษณีย ์ โดยส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นท่ีแนบพร้อมกบั

จดหมายเชิญฯ มาท่ี แผนกประชาสมัพนัธ์และชุมชนสมัพนัธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ตาํบลบางโปรง 

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 และบริษทั ซีคอท จาํกดั 239 ถนนริมคลอง

ประปา เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

(2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่งมาท่ี แผนกประชาสมัพนัธ์และชุมชนสมัพนัธ์

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

(3) โทรศพัท/์โทรสาร โดยแผนกประชาสมัพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

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

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

4.5.1.6  รายละเอยีดการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่1 
(1) วนัจัดเวท/ีสถานที ่และจํานวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็นฯ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษทั ซีคอท จาํกดั (บริษทัท่ีปรึกษา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม) ไดจ้ดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน คร้ังท่ี 1 เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) วนัเสาร์ท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30-12.30น. ณ อาคาร

อเนกประสงค ์2 เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมี นางศิวพร 

ฉัว่สวสัด์ิ   รองผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็น มีผูเ้ขา้ร่วม

รับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งส้ิน จาํนวน 847 คน ประกอบดว้ย  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากส่วนกลาง

และส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รอิสระ สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี 

ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ ดงัแสดงในตารางที ่4.5-2 
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ตารางที่ 4.5-2 
สรุปจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 
เพือ่กาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 
วนัเสาร์ที่ 19 กนัยายน พ.ศ.2563  ระหว่างเวลา 08.30-12.30 น.  

ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมอืงปู่เจ้าสมงิพราย อาํเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็นฯ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
1.1  ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
       -  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
       -  อาํเภอพระประแดง 
       -  อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์
       -  เขตทุ่งครุ 
1.2  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

 
 

304 
278 
13 
57 
2 

 
 

35.9 
32.8 
1.6 
6.7 
0.2 

2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 
2.1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2.2  บริษทั ซีคอท จาํกดั 

 
 

22 
12 

 
 

2.6 
1.4 

3. หน่วยงานผูพ้จิารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 0 0.0 
4. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 39 4.6 
5. องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม / องคก์รพฒันาเอกชน / 

สถาบนัการศึกษาภายในทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนาในทอ้งถ่ิน 
และนกัวิชาการอิสระ 

14 1.7 

6. ส่ือมวลชน 34 4.0 
7. ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 72 8.5 

รวม 847 100.0 
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(2) รูปแบบและกาํหนดการจัดเวทรัีบฟังความคดิเห็นฯ คร้ังที ่1 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็น ไดรั้บทราบขอ้มูลเพยีงพอต่อการ

นาํเสนอความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะต่อโครงการ โดยมีกาํหนดการ ดงัน้ี 

08.30-09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

09.30-09.45 น. กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงวตัถุประสงค ์ 

ของการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 

09.45-10.30 น. นาํเสนอรายละเอียดโครงการฯ และร่างขอบเขตแนวทาง 

                          การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
10.30-12.30 น. รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

    จากผูเ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็น 

(3) ลาํดับการประชุม 
  แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามลกัษณะของกิจกรรม ดงัน้ี 

 ช่วงที ่1 กล่าวรายงานและวตัถุประสงคก์ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โดย

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผูช่้วยผูว้า่การแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. และประธานกล่าวเปิดการรับฟัง

ความคิดเห็น โดยนางศิวพร ฉัว่สวสัด์ิ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ  
 ช่วงที ่2 การบรรยายใหข้อ้มูลโครงการโรงไฟฟ้า เป็นการนาํเสนอวตัถุประสงคข์อง

การรับฟังความคิดเห็นฯ  รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) ขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และช่องทางการส่ือสารภายหลงัจากการรับฟังความคิดเห็นฯ โดย

ใชส้ไลดป์ระกอบการบรรยาย เพื่อใหผู้ร่้วมรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเขา้ใจยิง่ข้ึน นาํเสนอโดย ดร.นพกร    

จงวิศาล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และนายขรรชยั เกรียงไกรอุดม ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม  

ช่วงที ่3 การเปิดรับฟังความคิดเห็นฯ ภายหลงัจากเสร็จส้ินการบรรยายแลว้ ไดเ้ปิด

เวทีใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นไดซ้กัถามขอ้สงสยัในประเดน็ต่างๆ รวมทั้งรับฟังขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อโครงการ ทั้งน้ีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เร่ิมตั้งแต่เวลา 10.30 น. และเสร็จส้ินเวลา 

12.30 น.  
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(4) สรุปประเด็นคาํถาม/ข้อเสนอแนะ และคาํช้ีแจงในการรับฟังความคดิเห็นฯ 
  ภายหลงัการบรรยายสรุปในประเดน็ต่างๆ ไดจ้ดัช่วงเวลาสาํหรับแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ กบัผูเ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมีผูซ้กัถาม/ใหข้อ้เสนอแนะ รายละเอียด

ดงัแสดงในตารางที ่4.5-3 
(5) ผลการตอบแบบประเมินความคดิเห็นภายหลงัการจัดเวทรัีบฟังความคดิเห็นฯ  

  จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทาง 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) มีผูเ้ขา้ร่วมรับฟังความ

คิดเห็นฯ ทั้งส้ิน 847 คน ซ่ึงมีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจาํนวน  744 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 91.5 ของผูเ้ขา้ร่วม

รับฟังความคิดเห็นฯ (โดยไม่รวมเจา้หนา้ท่ีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั ซีคอท จาํกดั 

จาํนวน 34 คน) สามารถสรุปผลความคิดเห็นฯ จากแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี 

   ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จากแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามฯ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 63.8 และ 34.7 ตามลาํดบั ท่ีเหลือไม่ระบุ (ร้อยละ 1.5) ส่วนมากมีอาย ุมากกวา่ 60 ปี (ร้อยละ 42.3) 

รองลงมาเป็นผูมี้อายรุะหวา่ง 51-60 ปี (ร้อยละ 26.5) มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 9.1) มีอายรุะหวา่ง 

31-40 ปี (ร้อยละ 6.6) มีอายไุม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 4.8) ท่ีเหลือ มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี (ร้อยละ 4.0) และ         

ไม่ระบุ (ร้อยละ 6.7) ซ่ึงส่วนมากจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 33.0) รองลงมาจบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 23.0) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 18.8) จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ (ร้อยละ 14.4) ระดบัอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 5.4) และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไม่ไดเ้ขา้เรียนหนงัสือ   

(ร้อยละ 0.4)   ท่ีเหลือไม่ระบุ (ร้อยละ 5.0) โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามเป็นประชาชน      และผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย (ร้อยละ 45.5) รองลงมาเป็นประธาน/รองประธาน ผูน้าํชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน (ร้อยละ 

25.9) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 9.5)  กาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้น (ร้อยละ 3.8) 

ส่ือมวลชน (ร้อยละ 3.5) องคก์รอิสระ/สมาคม/ชมรม (ร้อยละ 1.5) และอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นกัศึกษา         

เป็นตน้ (ร้อยละ 10.3)  
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ตารางที่ 4.5-3 
สรุปประเดน็คาํถาม/ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล และคาํชี้แจง จากการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

เพือ่กาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 

ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม/ข้อคดิเห็น/ข้อห่วงกงัวล คาํชี้แจงในเวทีรับฟังความคดิเห็น/คาํชี้แจงเพิม่เตมิ
1. ขอบเขตการศึกษา - ประชาชนหมู่ที่ 2  

ตาํบลบางโปรง 
- การจดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวนันี้มี
วตัถุประสงคอ์ะไร 

- วตัถุประสงคใ์นการจดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวนันี้
เป็นการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งรายละเอียดโครงการและการประเมิน
ทางเลือกโครงการ เพื่อใหป้ระชาชน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการนาํเสนอประเดน็ห่วงกงัวลและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เป็นการใหข้อ้มูลกบัประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกบัรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมิน
ทางเลือก อีกทั้งยงัเป็นการนาํขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการรับฟังความ
คิดเห็นมาใชป้ระกอบการศึกษาและการจดัทาํรายงานฯ ใหค้รบถว้น 

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- อยากใหม้ีการติดตามผลกระทบดา้นต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการดาํเนินโครงการต่อชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ 

- โครงการฯ จะทาํการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม เพื่อกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ทั้งในระยะรื้อถอน 
ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ และจะนาํเสนอร่างรายงานฯ และ
มาตรการฯ ของโครงการ เพื่อใหป้ระชาชน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวขอ้ง ใหข้อ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 
ประมาณตน้ปี พ.ศ.2564 
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการกิจการหรือการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ                                              บทที ่4
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                               การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 ตารางที่ 4.5-3 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม/ข้อคดิเห็น/ข้อห่วงกงัวล คาํชี้แจงในเวทีรับฟังความคดิเห็น/คาํชี้แจงเพิม่เตมิ

1. ขอบเขตการศึกษา
(ต่อ) 

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- ขอใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใตท้บทวนและตรวจสอบ
ปัญหาจากการดาํเนินโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า   
พระนครใต ้ระยะที่ 1 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั  และมี
มาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก่อนจะมี
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 

- ขอใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใตม้ีการแกไ้ขปัญหา              
ที่เกิดขึ้นจากระยะก่อสร้างโครงการอยา่งจริงจงั 

- สาํหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า  
พระนครใต ้ระยะที่ 1 นั้น โรงไฟฟ้าพระนครใตข้อยอมรับและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ที่ชุมชนไดร้ับผลกระทบ เช่น ดา้นการจราจร ที่อาจมีปัญหาจราจร
ติดขดัในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากถนนมีเส้นที่คบัแคบ และในช่วงที่มีการ
ก่อสร้างจะมีรถขนาดใหญ่เขา้มาในพื้นที่ ทางโรงไฟฟ้าฯ ไดก้าํหนดให้
ผูร้ับเหมาหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ 07.00-09.00 น. และ 
16.00-18.00 น. และปฏิบตัิตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ และสาํหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ระยะรื้อถอน และก่อสร้าง จะมี
การกาํหนดมาตรการและบงัคบัใชใ้หเ้คร่งครัดมากยิง่ขึ้น และการขนส่ง
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ใหข้นส่งมาทางเรือเป็นหลกั

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- อยากใหม้ีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มจาก
หน่วยงานกลาง เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บั
ประชาชน 

- ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครใตไ้ดว้า่จา้งหน่วยงานกลาง (Third Party) 
ในการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า และตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
อากาศ ตามที่กาํหนดในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นคุณภาพอากาศ 
และจดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้ม นาํส่ง สผ. 
กกพ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ทุก 6 เดือน

- ประธานชุมชน  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

- จากขอบเขตพื้นที่การศึกษาของโครงการฯ 
แขวงทุ่งครุอยูใ่นขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม อยากสอบถามเรื่องการเยยีวยาคนใน
ชุมชน และใชห้ลกัการในการพิจารณาอยา่งไร 

- โครงการฯ จะทาํการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม เพื่อกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ทั้งในระยะรื้อถอน 
ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ ตลอดจนการพิจารณากาํหนดมาตรการใน
การเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินโครงการต่อไป
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการกิจการหรือการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ                                              บทที ่4
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                               การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 ตารางที่ 4.5-3 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม/ข้อคดิเห็น/ข้อห่วงกงัวล คาํชี้แจงในเวทีรับฟังความคดิเห็น/คาํชี้แจงเพิม่เตมิ 

1. ขอบเขตการศึกษา 
(ต่อ) 

- กรรมการชุมชน 
ตาํบลบางหวัเสือ  
อาํเภอพระประแดง 

- การสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 
มีความจาํเป็น แต่กงัวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน
ในตาํบลบางโปรง ตาํบลบางหวัเสือ ตาํบลบางดว้น และ
ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้า
พระนครใต ้ขอใหก้าํหนดมาตรการในการเยยีวยา         
ผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินโครงการดว้ย 

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- ขอใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใตป้ฏิบตัิตามมาตรการที่
กาํหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าฯ มีการปฏิบตัิตามมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ที่กาํหนดใน
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และจดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้มนาํส่ง สผ. กกพ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 
จงัหวดัสมุทรปราการ ทุก 6 เดือน 

2. คุณภาพอากาศ - ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- กงัวลเรื่องปัญหาตน้ไมท้ี่อยูบ่ริเวณรอบโรงไฟฟ้า  
พระนครใตไ้ดร้ับผลกระทบ เช่น ใบแหง้ เป็นตน้ 

- กงัวลเรื่องผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากการดาํเนิน
โครงการฯ 

- กงัวลเรื่องควนัที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการของ
โรงไฟฟ้าในปัจจุบนั 

- โครงการฯ ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลกั และใชน้ํ้ามนัดีเซลเป็น
เชื้อเพลิงสาํรอง ซึ่งมีอตัราการระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และ
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ปริมาณนอ้ย และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด นอกจากนี้โครงการไดอ้อกแบบใหใ้ชห้วัฉีดเผาไหมเ้ป็นระบบลด
การเกิด NOx ( Low NOx Burner) โดยจะติดตั้งในหอ้งเผาไหมข้องเครื่อง
กงัหนัก๊าซ เป็นการควบคุมอตัราการอดัก๊าซธรรมชาติเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้
และลดอุณหภมูิ เพื่อลดการเกิด NOx สาํหรับการตรวจวดัการระบายมลสาร
จากปล่องของโครงการฯ จะติดตั้งเครื่องตรวจวดัปริมาณ NOx และ SO2 

แบบต่อเนื่อง (CEMS) ไวท้ี่ปล่องระบายอากาศ เพื่อตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ 
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ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง     
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 ตารางที่ 4.5-3 (ต่อ) 
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2. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

ของ NOx และ SO2 และควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยชุมชนสามารถติดตามตรวจสอบค่าความเขม้ขน้ของ

มลสารที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าฯ จากจอแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพ

อากาศที่ติดตั้งไว ้2 แห่ง คือ ริมรั้วดา้นหนา้โรงไฟฟ้าฯ และบนอาคารของ

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ชุดที่ 3 ดา้นติดกบัแม่นํ้าเจา้พระยา 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 

ตาํบลบางโปรง 

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

บางโปรง 

- ปัญหาเรื่องกลิ่นอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนในพื้นที่
ตาํบลบางโปรง 

- ปัญหาเรื่องกลิ่นจากการเผาไหม ้ซึ่งจะมีการ

แพร่กระจายไปตามทิศทางลม ทาํใหป้ระชาชนอาจ

ไดร้ับผลกระทบดงักล่าว และหากเกิดขึ้นจะมีการ

เยยีวยาใหชุ้มชนอยา่งไร 

- ปัญหาเรื่องกลิ่นที่ผา่นมานั้น เกิดจากสารเคลือบท่อกนัสนิมที่มีลกัษณะ

คลา้ยยางมะตอย ซึ่งใชเ้คลือบผิวท่อหมอ้ไอนํ้า (HRSG) เพื่อป้องกนัสนิม

ในช่วงการขนส่งมาจากต่างประเทศทางเรือถกูเผาไหม ้และระเหยจาก

ปล่องขณะทาํการทดสอบระบบครั้งแรกของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้ระยะที่ 1  ซึ่งขณะนี้ไม่มีกลิ่นนั้นแลว้ โดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ไดดู้แลผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบอยา่งเตม็ที่ และโครงการฯ จะกาํหนดมาตรการ

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบดงักล่าวอีก 

3. ระดบัเสียง - ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

บางโปรง 

- กงัวลเรื่องเสียงรบกวนจากการก่อสร้างโครงการฯ - โครงการฯ จะกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นระดบัเสียง 

และดา้นคมนาคมขนส่ง ในระยะก่อสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้น

เสียงจากการจราจรที่หนาแน่นในถนนภายในชุมชนและเสียงจากกิจกรรม

ก่อสร้างของโครงการ 
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 ตารางที่ 4.5-3 (ต่อ) 
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4. สุขภาพและ 
ระบบบริการ
สาธารณสุข 

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 

- ขอใหส้นบัสนุนการสร้างโรงพยาบาลใหก้บัชุมชน 
หรือสนบัสนุนดา้นสาธารณสุข เช่น บุคลากร
สาธารณสุข และอุปกรณ์ทางการแพทยใ์หก้บั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางโปรง เป็นตน้ 

- การจดัสรรงบประมาณในชุมชน เช่น เครื่องออกกาํลงักาย 

- โครงการฯ จะประเมินผลกระทบดา้นสาธารณสุขและดา้นสุขภาพ                  
และกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

- โรงไฟฟ้าฯ มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นสาธารณสุขและ
สุขภาพ ไดแ้ก่ 

 ตาํบลบางโปรง 
- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- ประชาชนหมู่ที่ 8  
ตาํบลบางดว้น 

เป็นตน้
- ตอ้งการใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใต ้มีการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี ใหก้บัประชาชนในชุมชนโดยรอบโครงการฯ 
โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง เป็นตน้ 
รวมถึงการคดักรองผูท้ี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 

 จดักิจกรรมเกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพ และใหค้วามรู้เพิ่มเติมดา้น
สิ่งแวดลอ้มและสุขภาพแก่ชุมชน 

 สนบัสนุนดา้นการสาธารณสุขและสุขภาพอนามยัของชุมชน เช่น 
สนบัสนุนเวชภณัฑใ์หก้บัหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สนบัสนุน
สถานที่ออกกาํลงักาย ส่งเสริมใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน เป็นตน้ 

 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นสาธารณสุขและสุขภาพอนามยัของชุมชน 
ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพื้นที่ 

 สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือกบัเครือข่ายเฝ้าระวงัติดตามผลกระทบ
ทางสุขภาพในพื้นที่ หากมีการขอความร่วมมือโรงไฟฟ้ายนิดีสนบัสนุน 

5. สาธารณูปโภค - ประชาชนหมู่ที่ 2  
ตาํบลบางโปรง 

- ประชาชนในตาํบลบางโปรงไดร้ับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้            
ระยะที่ 1 ทาํใหส้ภาพถนน คอสะพานชาํรุดเสียหาย  
ขอใหโ้ครงการฯ ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดย
เร่งด่วน ก่อนที่จะก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนเพิ่ม) 

- โครงการฯ จะดาํเนินการศึกษาผลกระทบและกาํหนดมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบในระยะก่อสร้าง รวมถึงมาตรการเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบ
โดยจะกาํหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจา้งบริษทัผูร้ับเหมาใหป้ฏิบตัิตาม
มาตรการอยา่งเคร่งครัด กรณีการก่อสร้างโครงการก่อใหเ้กิดผลกระทบ 
กฟผ.จะดาํเนินการตามมาตรการเยยีวยาดงักล่าว รวมทั้งเขา้พดูคุยทาํความ
เขา้ใจกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับร่วมกนั
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6. คมนาคมขนส่ง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 
ตาํบลบางโปรง 
 
 

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล    
บางโปรง 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 
ตาํบลบางดว้น 

 
 

- ประชาชนในตาํบลบางโปรงไดร้ับผลกระทบจาก
ปัญหาการคมนาคมขนส่ง จากการก่อสร้างโครงการ
ทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะที่ 1 เช่น ถนน
ทางเขา้โรงไฟฟ้าเสียหายจากการขนส่ง เป็นตน้ 

- ควรดูแลและควบคุมเรื่องการคมนาคมขนส่งในระยะ
ก่อสร้างอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
 
 

- โครงการฯ จะกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นคมนาคม
ขนส่งในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อปริมาณการ 
จราจรที่หนาแน่นในถนนภายในชุมชน ไดแ้ก่ 
 กาํหนดใหบ้ริษทัผูร้ับเหมากวดขนัพนกังานขบัรถบรรทุก ใหป้ฏิบตัิตาม

กฎจราจรอยา่งเคร่งครัด และใหม้ีแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุ
ระหวา่งการขนส่ง  

 หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนในพื้นที่ชุมชน (เวลา 07.00-
09.00 น. และ 15.00-18.00 น.) ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขดั 

 กาํหนดใหร้ถบรรทุกที่จะวิ่งเขา้-ออก ในระยะรื้อถอนและก่อสร้างเพื่อ
ขนอุปกรณ์และเครื่องจกัรต่างๆ มีการปิดคลุมดว้ยผา้ใบอยา่งมิดชิด เพื่อ
ป้องกนัการหกหล่นของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จากดา้นล่างของทา้ยรถ       
ขณะทาํการขนส่ง และหากมีวสัดุหกหล่นใหท้าํความสะอาดเพื่อป้องกนั
อุบตัิเหตุ 

- กาํนนัตาํบลบางดว้น - เคยมีการศึกษาการขยายถนนบริเวณท่อส่งก๊าซของ 
ปตท. จากถนนสุขมุวทิถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้เพื่อ
ลดปัญหาการจราจร ขอใหเ้สนอไปยงัคณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง และโครงการฯ มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาการ
คมนาคมอยา่งไร 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดม้ีการสาํรวจถนนเมื่อ 2 ปีที่ผา่นมา  
และไดม้ีการออกแบบไวเ้รียบร้อยแลว้ เป็นเส้นทางเดียวกบัแนวท่อ ปตท. 
ซึ่งทาง ปตท. มีความกงัวลเรื่องความปลอดภยัของแนวท่อก๊าซทาํใหไ้ม่
สามารถสร้างได ้จึงมีการปรับแผนและพิจารณาหาแนวทางเส้นทางใหม่ใน
การสร้างถนน ซึ่งในขณะนี้อยูใ่นขั้นตอนการเจรจากบัเจา้ของที่ดิน คาดวา่
จะแลว้เสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) 
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7. เศรษฐกจิ-สังคม 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 
ตาํบลบางโปรง 

- ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล        
บางโปรง 

- กงัวลเกี่ยวกบัปัญหาจากประชากรแฝงที่เขา้มาในพื้นที่ 
 

- ปัญหาคนงานในระยะก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
 

- ในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง โครงการฯ จดัใหม้ีหวัหนา้คนงานเป็น
ผูดู้แลคนงาน รวมทั้งมีเจา้หนา้ที่ดูแลการเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้างอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงาน
ก่อสร้างอยา่งใกลช้ิดไม่ใหส้่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ 

 - ประชาชนหมู่ที่ 2 
ตาํบลบางโปรง 

- กาํนนัตาํบลบางดว้น 

- ประชาชนในตาํบลบางโปรงจะไดร้ับประโยชน์
อะไรบา้งจากการดาํเนินโครงการฯ  

- สนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า                 
พระนครใต ้เช่น การสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภณัฑช์ุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
เป็นตน้ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน

- กฟผ.จะสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชนทางดา้นสาธารณประโยชน์ต่างๆ          
ที่ส่งเสริมใหคุ้ณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูบ่ริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพระนครใตใ้หด้ีขึ้น โดยมีโครงการจดัสร้างสวนป่าเชิงนิเวศ
บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต ้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออก-
กาํลงักาย และมีโครงการพฒันาผลิตภณัฑข์องชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้ห ้
กบัชุมชน

 - ประชาชนหมู่ที่ 2 
ตาํบลบางโปรง 
 

- กรรมการชุมชน  
ตาํบลบางหวัเสือ  

- กาํนนัตาํบลบางดว้น 

- ขอใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใตส้นบัสนุนดา้นต่างๆ แก่
ชุมชน อาทิเช่น การบริการสาธารณสุข ศาสนา 
การศึกษา เป็นตน้ 

- ขอใหม้ีมาตรการในการดูแลชุมชนที่อยูใ่กลพ้ื้นที่
โครงการฯ เป็นอยา่งดี 

- โครงการธนาคารขยะเป็นโครงการฯ ที่ดี อยากให้
ดาํเนินการครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ

- โครงการฯ จะมีมาตรการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน
ดา้นต่างๆ เช่น ใหทุ้นการศึกษาแก่เดก็ในชุมชน สนบัสนุนสถานที่ออก-
กาํลงักาย การฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เป็นตน้ และมี
มาตรการสนบัสนุนดา้นสาธารณประโยชน์ของชุมชนในโอกาสอนัควร 
เช่น งานประเพณีทอ้งถิ่น การทาํนุบาํรุงวดั หรือกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ 
รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มต่างๆ เป็นตน้ 

8. ประชาสัมพนัธ์และ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

- กาํนนัตาํบลบางดว้น - ขอใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใตจ้ดักิจกรรมการศึกษา
ดูงานดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นพลงังาน 
ใหก้บัประชาชนโดยรอบโครงการ 

- โครงการฯ จะมีมาตรการสนบัสนุนดา้นการศึกษาเรียนรู้ใหแ้ก่ชุมชนใน
ดา้นต่างๆ อาทิเช่น ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้ 
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9. อืน่ๆ  - ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- ขอสอบถามถึงผลการศึกษาผลกระทบจากค่ารังสี 
สนามแม่เหลก็สนามไฟฟ้าที่เคยเสนอไวใ้นการ
ประชุมครั้งที่แลว้ 

- ตามที่ไดร้ับทราบขอ้ห่วงกงัวลดงักล่าว  กฟผ.จึงไดจ้ดัประชุมเพื่อบรรยายและ 
ใหค้วามรู้แก่ประชาชนผูท้ี่สนใจ และเชิญร่วมตรวจวดัรังสี สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหลก็ ในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใตแ้ละบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า           
พระนครใต ้ซึ่งผลการตรวจวดัพบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑก์ารออกแบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.ซึ่งอยูใ่นระดบัตํ่ามากและไม่เป็นอนัตรายต่อชุมชน 

 - ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
บางโปรง 

- ประธานชุมชน  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 
ตาํบลบางโปรง 

- กรรมการชุมชนตาํบล
บางหวัเสือ 

- ปัญหาจากการของบประมาณจากกองทุนพฒันาไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
 

- ปัญหาเรื่องการจดัสรรเงินของกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
อยากใหพ้ิจารณาใหชุ้มชนไดร้ับผลประโยชน์สูงสุด 

- เงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า มีความลาํบากในการขอ
อนุมตัิและไดไ้ม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทาํใหชุ้มชนมี
ปัญหากนั 

- กองทุนพฒันาไฟฟ้าฯ  อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ กกพ.โดยมีระเบียบ
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน วา่ดว้ย เรื่องกองทุนพฒันาไฟฟ้าเพื่อการ
พฒันาหรือฟื้นฟทูอ้งถิ่น ที่ไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า  
พ.ศ.2553 มีการจดัตั้งคณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่ มีอาํนาจหนา้ที่หลกัใน
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนบริหารงานประจาํปี แผนการจดัสรรเงินเพื่อใชใ้น
การฟื้นฟทูอ้งถิ่น ในเขตพื้นที่ ส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการสาํรวจความตอ้งการ
ของประชาชนและสาํรวจผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า เป็นประจาํ
ทุกปี พิจารณาอนุมตัิโครงการชุมชน จดัทาํสัญญาโครงการชุมชน และเบิก
จ่ายเงินสนบัสนุนตามแผนงาน/งวดเงิน เพื่อการดาํเนินงานโครงการชุมชน 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงานโครงการชุมชนส่ง
ใหฝ้่ายบริหารกองทุนพฒันาไฟฟ้า ซึ่งการนาํเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้าฯ มาใช ้        
ตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานดงักล่าว 

- การพิจารณาและกาํหนดพื้นที่ผูม้ีสิทธิไดร้ับผลประโยชน์จากกองทุนพฒันา
ไฟฟ้าฯ นั้น อยูใ่นอาํนาจหนา้ที่ของ กกพ. และคณะกรรมการกองทุนฯ                 
ในเขตพื้นที่ 
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการกิจการหรือการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ                                              บทที ่4
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                               การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 ตารางที่ 4.5-3 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม/ข้อคดิเห็น/ข้อห่วงกงัวล คาํชี้แจงในเวทีรับฟังความคดิเห็น/คาํชี้แจงเพิม่เตมิ 

9. อืน่ๆ (ต่อ) - ขณะนี้ กกพ.อยูร่ะหวา่งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการ

กาํกบักิจการพลงังาน เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิีการจดัสรรเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

เพื่อการพฒันาหรือฟื้นฟทูอ้งถิ่น ที่ไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินงานของ

โรงไฟฟ้า ซึ่งขอ้มูลรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นฯ จะอยูใ่นเวบ็ไซตข์อง 

กกพ.ทั้งนี้เรื่องการจดัสรรงบประมาณกองทุนพฒันาไฟฟ้า ประชาชนสามารถ

ช่วยกนัคิดและนาํเสนอโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของท่านผา่น

คณะกรรมการพฒันาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) เพื่อใหท้ี่ประชุม 

คพรฟ.เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตโครงการ หรือจดัเวทีประชาคม ซึ่งเป็นหวัใจของ

กระบวนการในการจดัสรรโครงการของกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

 - ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลบางโปรง 

- อยากทราบความคืบหนา้ของการสร้างสวนสาธารณะ 

และการใหต้าํบลบางโปรง บางดว้น บางหวัเสือ เป็น

แหล่งเศรษฐกิจชุมชน 

- ความคืบหนา้โครงการสวนสุขภาพขณะนี้ชุมชนสามารถเขา้ใชส้นาม
ฟุตบอลไดแ้ลว้ และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างทางเดินออกกาํลงักาย เส้นทาง

ปั่นจกัรยาน และติดตั้งเครื่องออกกาํลงักาย โครงการสวนสุขภาพนี้มีพื้นที่

รวมประมาณ 30 กวา่ไร่ ประกอบดว้ย พื้นที่ออกกาํลงักาย เส้นทางปั่น

จกัรยาน ศูนยเ์รียนรู้ ศนูยว์างสินคา้ผลิตภณัฑข์องชุมชน และอาคาร

อเนกประสงค ์ซึ่งชุมชนสามารถเขา้มาจดักิจกรรมต่างๆ ได ้ความจุคนได้

ประมาณ 120-130 คน อยากใหชุ้มชนร่วมกนับริหารจดัการใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด ระยะเวลากาํหนดสร้างเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ.2564 
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการกิจการหรือการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ                                              บทที ่4
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)                                                                                                               การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 ตารางที่ 4.5-3 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม/ข้อคดิเห็น/ข้อห่วงกงัวล คาํชี้แจงในเวทีรับฟังความคดิเห็น/คาํชี้แจงเพิม่เตมิ

9. อืน่ๆ (ต่อ) - ประชาชนตาํบลบางปูใหม่ 
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

- เสนอใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณา
สร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งใชข้ยะเป็นเชื้อเพลิง โดยอา้งอิงจาก
วสิัยทศัน์ของนายกรัฐมนตรี 

- ปัจจุบนัในพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการมีโรงไฟฟ้าขยะตั้งอยูใ่นพื้นที่ตาํบล
แพรกษาใหม่ ซึ่งกระบวนการในการดาํเนินงานเรียบร้อยดี และเป็นตวัอยา่ง
โรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ดี และมีชุมชนที่อยูน่อกพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการ
สนใจและมาเยีย่มชมดูงานโรงไฟฟ้าขยะแพรกษาใหม่ดว้ย



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ          
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง                                     บทที ่4 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)    การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 ส่วนที ่2 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สังคม และ
สุขภาพความคดิเห็นในการกาํหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
ของโครงการฯ  สามารถสรุปได้ดังนี ้

(1) ดา้นคุณภาพอากาศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทางการ

ประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 76.5) รองลงมาเห็นวา่ยงัไม่เพยีงพอ  

(ร้อยละ 16.4 ) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 7.1) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  คือ 

1)  มีมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศจากโครงการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

2)  มีมาตรการลดฝุ่ นละออง  

3)  มีมาตรการควบคุมเร่ืองกล่ินรบกวน ฝุ่ นละออง ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชน

อยา่งเป็นรูปธรรม 

4)  มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอยา่งต่อเน่ือง 

5)  ควรมีการตรวจคุณภาพอากาศ  และมีมาตรการความคุมท่ีไดม้าตรฐาน 

6)  มีเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศในจุดท่ีมีความเส่ียงต่อมลพิษ 

7)  มีการตรวจสอบเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพอากาศเป็นประจาํ 

8)  ประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศในระยะยาวท่ีมาจากโครงการ 

9)  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกตน้ไมใ้หม้ากข้ึน  

10)  ประชาสมัพนัธ์ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศใหชุ้มชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

11)  จดัหาหนา้กากอนามยัป้องกนัฝุ่ นละอองใหแ้ก่ชุมชนโดยรอบโครงการ 

(2) ดา้นเสียงและความสัน่สะเทือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทาง 

การประเมินผลกระทบดา้นเสียง และความสัน่สะเทือนมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 81.0) รองลงมามี

ความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 10.9) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 8.1) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติม  คือ 

1)  ควรมีมาตรการควบคุมความเร็ว และนํ้าหนกัรถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ของโครงการ 

เน่ืองจากเกิดเสียงดงัและสัน่สะเทือนส่งผลใหอ้าคาร บา้นเรือน ทรุด และผนงัร้าว 

2)  ควรมีมาตรการป้องกนัเสียงรบกวน และแรงสัน่สะเทือน ทั้งในระยะก่อสร้าง 

และระยะดาํเนินโครงการ และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ          
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง                                     บทที ่4 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม)    การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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3)  ควบคุมเสียงท่ีเกิดข้ึนจากความผดิปกติของโรงไฟฟ้า  

4)  มีมาตรการติดตามตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนและแรงสัน่สะเทือนอยา่งต่อเน่ือง 

ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว 

5)  มีการตรวจวดัระดบัเสียงในทุกช่วงเวลา  และประชาสมัพนัธ์ผลการตรวจวดั

ระดบัเสียงใหชุ้มชนไดรั้บทราบ 

6)  เลือกใชอุ้ปกรณ์การทาํงานของโครงการท่ีมีระดบัเสียงตํ่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

(3)  ดา้นอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทาง 

การประเมินผลกระทบดา้นอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้ามีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 79.6) รองลงมามี

ความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 11.8) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 8.6) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติม  คือ 

1)  มีระบบบาํบดันํ้าท้ิงใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

2)  มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

3)  มีมาตรการในการควบคุมและบาํบดันํ้าเสียจากแคมป์คนงานก่อสร้าง      ของ

โครงการ ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง 

4)  ควรมีการจดัการตะกอนดินท่ีสะสมจากระบบหอหล่อเยน็ 

(4) ดา้นทรัพยากรดิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่แนวทางการประเมิน 

ผลกระทบดา้นทรัพยากรดินมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 81.3) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพยีงพอ (ร้อย

ละ 10.5) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 8.2) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  คือ 

1)  มีมาตรการป้องกนัดินทรุดตวั และไหลลงสู่แม่นํ้าลาํคลองทาํใหต้ื้นเขิน 

(5) ดา้นการแพร่กระจายอุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่

แนวทางการประเมินผลกระทบดา้นการแพร่กระจายอุณหภูมินํ้าหล่อเยน็มีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 80.8) 

รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 9.8) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 9.4) ทั้งน้ี 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ 

1)  ควรมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพนํ้าหล่อเยน็ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

กาํหนด ก่อนปล่อยสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 
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2)  ควรมีระบบการจดัการคุณภาพของนํ้าหล่อเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการ

ตรวจสอบ จากหน่วยงานภายนอก 

3)  ควรมีการตรวจวดัคุณภาพนํ้าจากการหล่อเยน็เป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

(6) ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ไดแ้ก่ นิเวศวทิยาบนบก นิเวศวิทยาทางนํ้า ระบบนิเวศ ฯลฯ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทางการประเมินผลกระทบดา้นทรัพยากรชีวภาพ มีความ

เพยีงพอแลว้ (ร้อยละ 79.7) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 12.4) ท่ีเหลือไม่แสดงความ

คิดเห็น (ร้อยละ 7.9) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 

1)  จดักิจกรรมขดุลอกคูคลองรอบๆ โครงการ  

2)  ควรมีการอนุรักษก์ารปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ํ้ าและพืช 

3)  มีการตรวจสอบและติดตามดา้นทรัพยากรชีวภาพเป็นประจาํต่อเน่ือง 

4)  อยากใหโ้ครงการฯ ทาํการศึกษาและดูแลระบบนิเวศทางบก และทางนํ้าใหดี้ 

5)  ประสานงานร่วมกบัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั

ในการดูแลทรัพยากรชีวภาพในชุมชน 

(7) ดา้นการจดัการกากของเสีย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่แนวทางการ

ประเมินผลกระทบดา้นการจดัการกากของเสียมีความเพียงพอแลว้  (ร้อยละ 77.9) รองลงมามีความเห็นวา่

ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.0) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 8.1) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 

1)  การกาํจดักากของเสียของโครงการฯ ควรมีตวัแทนชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วม 

2)  จดัให้มีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มากาํกบัดูแลให้ปฏิบติัถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน 

3)  การกาํจดักากของเสียขอใหโ้ครงการฯ ดาํเนินการตามหลกัสุขาภิบาล ไม่ให้

ส่งผลต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 

4)  กาํหนดให้หน่วยงานเอกชนปฏิบติัการจดัเก็บกากของเสียอย่างถูกตอ้ง ตาม

กฎหมายกาํหนด 

(8) ดา้นการคมนาคมขนส่ง ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และความ

เส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเห็นวา่ แนวทางการประเมินผลกระทบดา้น
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การคมนาคมขนส่งมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 79.5) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพยีงพอ (ร้อยละ 13.0) 

ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 7.5) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 

1)  ควรมีการวางแผนการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ โดยหลีกเล่ียงเสน้ทางท่ีตอ้งผา่น

ชุมชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน มีประชาชนใชเ้สน้ทางเป็นจาํนวนมาก  

2)  มีมาตรการกาํกบัดูแลรถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ของโครงการ ใหป้ฏิบติัตาม

มาตรการท่ีกาํหนด ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

3)  หลีกเล่ียงการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ทางบก โดยพิจารณาใชก้ารขนส่งทางนํ้าเป็น

หลกั 

4)  ควรมีมาตรการดา้นการคมนาคม เร่ืองการจาํกดันํ้าหนกัและความเร็วของ

รถบรรทุก เน่ืองจากทาํใหส้ภาพถนนชาํรุดเสียหาย และมีผลต่อโครงสร้างบา้นเรือนของประชาชนท่ีอยู่

ริมถนน 

5)  ปรับปรุง สภาพถนน สญัญาณไฟจราจรใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ 

6)  อยากใหโ้รงไฟฟ้าฯ สนบัสนุนการขยายถนนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากช่องทาง

การจราจรบริเวณทางเขา้โรงไฟฟ้าพระนครใตค้บัแคบ ทาํใหก้ารจราจรติดขดั 

(9) ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ 

แนวทางการประเมินผลกระทบดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจากการทาํงานมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 

78.8) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 13.4) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 7.8) ทั้งน้ี 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ   

1)  ส่งเสริมใหชุ้มชนใหเ้ขา้ถึงการดูแลอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมากข้ึน 

2)  โครงการฯ ควรมีมาตรการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ป้องกนั

อุบติัเหตุจากการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3)  มีการตรวจสอบสถานท่ีทาํงานใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 

4)  ขอใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลร่วมตรวจสอบพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ

เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง 
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(10) ดา้นการระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ 

แนวทางการระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วมมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 76.0) รองลงมามีความเห็นวา่

ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 15.9) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 8.1) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  

1)  ขอใหมี้การขดุลอกคูคลองและท่อระบายนํ้ารอบโครงการฯ ใหลึ้กกวา่ปัจจุบนั 

เพื่อป้องกนัการเกิดนํ้าท่วมได ้

2)  ประสานงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลอกท่อระบายนํ้า 

3)  มีมาตรการจดัเกบ็ขยะบริเวณรางระบายนํ้า เพื่อป้องกนัปัญหาการระบายนํ้า

ขณะเกิดฝนตก 

4)  มีมาตรการดา้นการระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วม บริเวณโครงการฯ และ

ชุมชนโดยรอบโครงการ 

5)  พิจารณาการติดตั้งประตูระบายนํ้าและเคร่ืองสูบนํ้าเพิ่มเติม 

(11) ดา้นการประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่

แนวทางการประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ ามีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 79.3) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่

เพียงพอ (ร้อยละ 11.6) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 9.1) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ   

1)  สนบัสนุนโครงการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าท่ีมีความยัง่ยนื 

2)  จดักิจกรรมอบรม ใหค้วามรู้ส่งเสริมอาชีพดา้นการประมงและเพาะเล้ียวสตัวน์ํ้า 

ใหก้บัชุมชน 

3)  มีระบบบาํบดันํ้าท้ิงใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสตัวน์ํ้ า 

4)  ควรเพิ่มพนัธ์ุสตัวน์ํ้ าเพื่อทดแทนสตัวน์ํ้ าท่ีสูญเสียไป 

5)  ขยายพื้นท่ีปล่อยสตัวน์ํ้ าเพิ่มข้ึน นอกจากพื้นท่ี 3 ตาํบล รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

(12) ดา้นการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่

แนวทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 78.8) รองลงมามีความเห็นวา่ยงั

ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 11.0) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 10.2) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  

1)  จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้และทาํการเกษตรกรรมใหก้บัชุมชน 
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2)  ประสานงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเกษตรกรรม ดิน ทรัพยากรนํ้า

ร่วมพฒันาและใหค้วามรู้กบัชุมชน 

(13) ดา้นผลกระทบต่อสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม         

ส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทางการประเมินผลกระทบดา้นผลกระทบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพมีความ 

เพียงพอแลว้ (ร้อยละ 72.6) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 17.6) ท่ีเหลือไม่แสดงความ

คิดเห็น (ร้อยละ 9.8) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  

1)  ควรมีมาตรการในการลดปัญหาผลกระทบจากฝุ่ นละออง ท่ีมีความเส่ียงต่อการ

เกิดภูมิแพข้องประชาชนในชุมชน 

2)  ควรมีมาตรการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน และระบบ

บริการสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3)  อยากใหโ้ครงการฯ มีการตรวจสุขภาพประจาํปีสาํหรับคนในชุมชน เพื่อท่ีจะเฝ้า

ระวงัจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

4)  โครงการฯ ควรใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพของประชาชนรอบๆ โครงการฯ 

5)  สนบัสนุนหน่วยงานบริการดา้นสาธารณสุขในชุมชน ไดแ้ก่ บุคลากรทาง

การแพทย ์อุปกรณ์ทางแพทย ์ เวชภณัฑ ์เป็นตน้ 

6)  สนบัสนุนงบประมาณในการเพ่ิมจุดบริการดา้นสุขภาพของชุมชนใหเ้พียงพอ ทั้ง

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

7)  มีแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการบริการดา้นสุขภาพของชุมชน 

(14) ดา้นการป้องกนัระงบัอคัคีภยัและอนัตรายร้ายแรง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม           

ส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทางการประเมินผลกระทบดา้นการป้องกนัระงบัอคัคีภยัและอนัตรายร้ายแรงมีความ

เพียงพอแลว้ (ร้อยละ 78.1) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 12.6) ท่ีเหลือไม่แสดงความ

คิดเห็น (ร้อยละ 9.3) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  

1)  มีมาตรการป้องกนัอนัตรายร้ายแรงและการระเบิดและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2)  จดัฝึกอบรมวิธีป้องกนัและการปฏิบติัหากเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน กรณีก๊าซธรรมชาติ

หรือเช้ือเพลิงร่ัวไหล ใหก้บัชุมชน หน่วยงาน และประชาชนท่ีสนใจ 
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3)  มีมาตรการในการเตือนภยั แจง้เหตุใหชุ้มชนไดรั้บทราบอยา่งทนัท่วงที หากเกิด

เหตุฉุกเฉิน 

4)  อยากใหโ้ครงการฯ จดัสรรงบประมาณในการจดัหาอุปกรณ์ดบัเพลิง อุปกรณ์

ป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ ใหก้บัชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

5)  มีมาตรการในการเตือนภยั แจง้เหตุ แผนอพยพ และการซอ้มหนีภยัใหชุ้มชน

ไดรั้บทราบอยา่งทนัท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

(15) ดา้นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เห็นวา่ แนวทางการประเมินผลกระทบดา้นความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคมีความเพียงพอแลว้ 

(ร้อยละ 77.5) รองลงมามีความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 12.6) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 

9.9) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 

1)  อยากใหโ้รงไฟฟ้าฯ ดาํเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 

นํ้าประปา ถนน 

2)  ขอใหโ้รงไฟฟ้าฯ จดัหาแหล่งนํ้า และไฟฟ้าในระยะก่อสร้างใหเ้พยีงพอ โดยไม่

มาใชร่้วมกบัชุมชน 

3)  มีมาตรการในการบาํรุงรักษา และซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีไดรั้บความเสียหาย

จากการก่อสร้างโครงการ อาทิเช่น สะพาน พื้นผวิจราจร เป็นตน้ 

4)  มีมาตรการป้องกนัปัญหาการจราจรแออดับริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 

5)  ขอใหโ้ครงการมีมาตรการตรวจติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน ตลอดการ

ก่อสร้างโครงการ  

(16) ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม การจา้งงาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทาง 

การประเมินผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ-สงัคมมีความเพียงพอแลว้ (ร้อยละ 73.5) รองลงมามีความเห็นวา่ยงั

ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 17.2) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 9.3) ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  คือ  

1)  พิจารณารับคนในพ้ืนท่ีไดรั้บผลกระทบเขา้ทาํงานเป็นอนัดบัแรก 

2)  อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีของโรงไฟฟ้าฯ ลงพื้นท่ีพบปะชุมชน เพื่อสอบถามปัญหาและ

ผลกระทบ 
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3)  อยากใหโ้รงไฟฟ้าฯ มีกิจกรรมสนบัสนุนดา้นอาชีพและรายได ้ ใหก้บัผูสู้งอายุ

หรือผูพ้ิการ 

4)  สนบัสนุนสินคา้จากชุมชน และใหค้วามรู้ในการพฒันาสินคา้ของชุมชน ใหมี้

คุณภาพแข่งขนัในตลาดได ้

5)  สนบัสนุนกิจกรรมดา้นต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่ประชาชนใน

ชุมชน 

6)  มีมาตรการควบคุมคนงานก่อสร้างใหป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด ไม่ส่งผล

กระทบ รบกวนต่อชุมชนใกลเ้คียง 

7)  สนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ของโครงการ 

8)  ควรมีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ ใหป้ระชาชนรับทราบ

อยา่งทัว่ถึง 

(17) ดา้นสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทาง 

การประเมินผลกระทบดา้นสุนทรียภาพและการท่องเท่ียวมีความเพยีงพอแลว้ (ร้อยละ 76.3) รองลงมามี

ความเห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.0) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 9.7)  ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติม  คือ  

1)  อยากใหโ้ครงการฯ สนบัสนุนงบประมาณในการปรับทศันียภาพชุมชนใหส้วยงาม 

2)  สนบัสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทศัน ์ เพื่อสร้างจุดท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ใหก้บัชุมชน 

3)  สนบัสนุนและประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในชุมชน 

4)  ปรับปรุงคูคลองใหมี้ความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

5)  สนบัสนุนสถานท่ีออกกาํลงักาย และพกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัชุมชน 

6)  อยากใหโ้ครงการฯ จดักิจกรรมสนบัสนุนการท่องเท่ียวใหก้บัประชาชนในชุมชน 

7)  อยากใหโ้ครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ทั้งภายในและภายนอกโครงการ  

8)  อยากใหโ้ครงการฯ เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจเขา้เยีย่มชมโรงไฟฟ้าฯ ใหเ้ป็นแหล่ง

เรียนรู้ แหล่งฝึกงาน และแหล่งท่องเท่ียว 
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ความวติกกงัวลในการกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการฯ  สามารถสรุปได้ดังนี ้

จากแบบสอบถามพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นท่ีตอบแบบสอบถามส่วนมากยงัมีความ

วิตกกงัวล (ร้อยละ 52.3) รองลงมาไม่มีความกงัวล (ร้อยละ 42.6) ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 5.1) 

โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามมีความวิตกกงัวลในเร่ืองคุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง สารเคมี เป็นตน้ 

(ร้อยละ 17.3) รองลงมาคือปัญหาดา้นสงัคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เป็นตน้ (ร้อยละ 9.4) ปัญหา

การจดัการขยะมูลฝอย (ร้อยละ 9.3) ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ร้อยละ 9.2) การระบายนํ้ าลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา 

(ร้อยละ 9.0) ดา้นการคมนาคมขนส่ง การจราจรติดขดั (ร้อยละ 8.2) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางนํ้า (ร้อยละ 

6.9) อุบติัเหตุการร่ัวไหลของเช้ือเพลิง (ร้อยละ 6.8) เสียงดงัรบกวน (ร้อยละ 6.5) การบริการสาธารณูปโภค

ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.8) สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3.7) และดา้นอนัตรายร้ายแรง (ร้อยละ 3.2) 

และอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.8) ตามลาํดบั 

 ส่วนที ่3 ความคดิเห็นต่อช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
(1) การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากทราบวา่จะมีการรับฟังความคิดเห็นฯ เพือ่กาํหนดขอบเขต 

และแนวทางการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากผูน้าํชุมชน (ร้อยละ 34.2) รองลงมาทราบจาก

หนงัสือเชิญเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 (ร้อยละ 19.9) ป้ายบอร์ดประชาสมัพนัธ์ (ร้อยละ 10.2) 

จากเจา้หนา้ท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้และอินเตอร์เน็ตในสดัส่วนเท่ากนั (ร้อยละ 8.6) เพื่อนบา้น (ร้อยละ 8.3) 

เจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ (ร้อยละ 5.4) และช่องทางอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน Application Line 

(ร้อยละ 4.8) ตามลาํดบั 

(2) ช่องทางทีส่ามารถแสดงความคดิเห็นเพิม่เติม 
       ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากสะดวกท่ีจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผา่นทางผูน้าํ

ชุมชน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ร้อยละ 42.9) รองลงมาผา่นทางโทรศพัท ์(ร้อยละ 33.9) อีเมล (ร้อยละ 7.8) 

ทางจดหมาย (ร้อยละ 6.2)  โทรสาร (ร้อยละ 0.9) ท่ีเหลือผา่นทางช่องทางอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

เป็นตน้ (ร้อยละ 0.8) และไม่ระบุช่องทาง (ร้อยละ 7.5) 
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4.5.1.7     ผลความคดิเห็นภายหลงัการจัดเวทรัีบฟังความคดิเห็นฯ 

 ภายหลงัการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ    โรงไฟฟ้าฯ  ไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร ระหวา่งวนัท่ี  

20 กนัยายน ถึง 4 ตุลาคม พ.ศ.2563  เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถแสดงความ

คิดเห็น ผา่นอยา่งนอ้ย 4 ช่องทาง คือ  

1)  ส่งขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะทางไปรษณียบตัร  

2)  ติดต่อโดยตรงท่ีแผนกประชาสมัพนัธ์และชุมชนสมัพนัธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 

3)  ติดต่อโดยตรงท่ีบริษทั ซีคอท จาํกดั  

4)  ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

 ซ่ึงพบวา่ ภายหลงัการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่มีผูส่้งความคิดเห็นเพิม่เติมแต่อยา่งใด 
4.5.1.8    การนําส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นฯ 

 ภายหลงัจากการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม บริษทัท่ีปรึกษาไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ประกอบดว้ย 

รายละเอียดการดาํเนินการ ประเดน็ขอ้คิดเห็น/ขอ้ห่วงกงัวลและคาํช้ีแจง โดยส่งให ้สผ. และ สช. รวมทั้งจดัส่ง

ใหห้น่วยงานราชการ ผูน้าํชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป  ดาํเนินการติดประกาศระหวา่ง

วนัท่ี 19-22 ตุลาคม พ.ศ.2563  ดงัแสดงในรูปที ่4.5-3 
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รูปที ่4.5-3     ตวัอย่างภาพแสดงการตดิประกาศสรุปผลการรับฟังความคดิเห็น
                        ของประชาชน คร้ังที ่1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 

  ดาํเนินการระหว่างวนัที ่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ.2563   

ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 1 
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4.5.2 การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2  
 ในขั้นตอนการประเมนิและจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษทั ซีคอท จาํกดั ไดด้าํเนินการจดัใหมี้การ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ในขั้นตอนการประเมินและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นรายบุคคล ครอบคลุมพื้นท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตร จาก

ขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 โดยใช้

แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมประเดน็ขอ้วิตกกงัวล ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อนาํไปประกอบการประเมิน

และจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ ใหค้รอบคลุมทุกประเดน็ และมีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติของชุมชน  
4.5.2.1 วตัถุประสงค์ของการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 

(1) เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นและขอ้ห่วงกงัวลของกลุ่มเป้าหมาย 

หลกัอยา่งรอบดา้น 

(2) เพื่อนาํเสนอรายละเอียดโครงการ แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ

สุขภาพ รวมทั้งมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดงักล่าว ต่อประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจากโครงการ 

(3) สาํรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย   เพื่อรวบรวมขอ้มูล

ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ-การดาํรงชีวิต  สภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในปัจจุบนัของชุมชน  และ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการ 

4.5.2.2 วธีิการสํารวจและรับฟังความคดิเห็นฯ 

 เพื่อใหก้ารสาํรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด คณะผูศึ้กษาจึงกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

(1) การกาํหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ี

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากโครงการฯ และโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

(2) การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน และเวบ็ไซต์

ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหท้ราบสภาพพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาน้ี 

ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของ เขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัสมุทรปราการ/เทศบาล/องคก์ารบริหาร
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ส่วนตาํบล (อบต.) จาํนวนประชากร จาํนวนครัวเรือน การประกอบอาชีพ ระบบสาธารณูปโภค ระบบ

สาธารณสุข สภาพปัญหาของชุมชน และแผนท่ีแบ่งเขตการปกครอง เป็นตน้ 

(3) การประสานงานกบัผูน้าํชุมชน (เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ประธานชุมชน เป็นตน้) และ

ผูน้าํทอ้งถ่ิน (นายกเทศมนตรี /นายก อบต. สมาชิกสภาเทศบาล/อบต.) เพื่อกาํหนดรูปแบบการส่ือสาร และ

ดาํเนินการช้ีแจงรายละเอียดแผนงาน และขอความอนุเคราะห์แจง้สมาชิกในหมู่บา้นใหเ้ขา้ใจและใหค้วาม

ร่วมมือในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเหมาะสม โดยใหป้ระชาชนและ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ยา่งทัว่ถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4.5.2.3 การสํารวจความคดิเห็น แบบสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสอบถาม 
                 ดาํเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจดัทาํรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการประเมินผลกระทบทางสงัคม ของสาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสาํรวจแบบสอบถามครัวเรือนและผูน้าํชุมชน ส่วนการ

สาํรวจความคิดเห็นดาํเนินการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม ครัวเรือน ผูน้าํชุมชนหมู่บา้น และหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะดาํเนินการพร้อมกนัทั้งการสาํรวจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการสาํรวจความ

คิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ  

 (1) ขอบเขตการศึกษา 
 การดาํเนินงานการสาํรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ในขั้นตอนการ

ประเมินและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิม่) ได้

กาํหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพื้นท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ในพื้นท่ี

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ (8 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลบางโปรง ตาํบลบางดว้น ตาํบลบางเมือง ตาํบลบางเมืองใหม่ 

ตาํบลเทพารักษ ์ตาํบลปากนํ้า ตาํบลสาํโรงเหนือ และตาํบลทา้ยบา้น) อาํเภอพระประแดง (13 ตาํบล ไดแ้ก่ 

ตาํบลตลาด ตาํบลสาํโรง ตาํบลบางหวัเสือ ตาํบลบางหญา้แพรก ตาํบลสาํโรงกลาง ตาํบลสาํโรงใต ้ตาํบลบาง

จาก ตาํบลบางครุ ตาํบลบางพ่ึง ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางยอ ตาํบลบางนํ้าผึ้ง) และ

อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ (5 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลปากคลองบางปลากด ตาํบลในคลองบางปลากด ตาํบลบา้น

คลองสวน ตาํบลแหลมฟ้าผา่ และตาํบลนาเกลือ) จงัหวดัสมุทรปราการ และเขตทุ่งครุ (2 แขวง ไดแ้ก่ แขวง

ทุ่งครุ และแขวงบางมด) กรุงเทพฯ  โดยจาํแนกกลุ่มการสาํรวจและรับฟังความคิดเห็นฯ  ดงัน้ี ดงัแสดงใน

ตารางที ่4.5-4  ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.5-4 
สรุปจํานวนตวัอย่างดาํเนินการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 
กลุ่มตัวอย่าง จํานวนตัวอย่าง 

1)  หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และกลุ่มพืน้ทีอ่่อนไหว 60 
2) ผู้นําชุมชน 822 
3) ประชาชนตวัแทนครัวเรือน 
    รัศมี 0-3 กโิลเมตร จากขอบเขตพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าพระนครใต้ 

- ครัวเรือนในเขตการปกครององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 
- ครัวเรือนในเขตการปกครองเทศบาล 
รัศมี 3-5 กโิลเมตร จากขอบเขตพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าพระนครใต้ 

- ครัวเรือน ในเขตการปกครองเทศบาล 
- ครัวเรือนในเขตการปกครององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 
- ครัวเรือนในเขตการปกครองเขตกรุงเทพ 

1,210 
726 
318 
408 
484 
385 
60 
39 

4) สถานประกอบการข้างเคยีง 10 
5) กลุ่มผู้เพาะเลีย้งสัตว์นํา้  10 

รวมจํานวนตวัอย่าง 2,112 
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- พืน้ทีใ่กล้โครงการ รัศมี 0-3 กโิลเมตรจากขอบเขตพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าพระนครใต้  
เป็นพื้นท่ีหลกัท่ีมีโอกาสไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินโครงการโดยตรง เม่ือทาํการ

สาํรวจภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษา  พบวา่ พื้นท่ีใกลโ้ครงการ รัศมี 0-3  กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้ประกอบดว้ยพื้นท่ีของจงัหวดัสมุทรปราการ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ไดแ้ก่ ตาํบลบางโปรง 

ตาํบลบางดว้น ตาํบลสาํโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง ไดแ้ก่ ตาํบลบางหวัเสือ ตาํบลบางหญา้แพรก ตาํบล

บางครุ ตาํบลบางจาก อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ไดแ้ก่ ตาํบลปากคลองบางปลากด และตาํบลในคลองบางปลากด 

- พืน้ทีไ่กลโครงการ รัศมี 3-5 กโิลเมตรจากขอบเขตพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าพระนครใต้   
เป็นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสไดรั้บผลกระทบทางออ้ม จากการดาํเนินโครงการครอบคลุม

พื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ไดแ้ก่ ตาํบลสาํโรง ตาํบลสาํโรงกลาง ตาํบล              

สาํโรงเหนือ ตาํบลเทพารักษ ์ ตาํบลบางเมืองใหม่ ตาํบลบางเมือง ตาํบลปากนํ้า อาํเภอพระประแดง ไดแ้ก่ 

ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางนํ้าผึ้ง ตาํบลบางยอ ตาํบลบางพึ่ง ตาํบลตลาด อาํเภอ                  

พระสมุทรเจดีย ์ ไดแ้ก่ ตาํบลนาเกลือ ตาํบลแหลมฟ้าผา่ ตาํบลบา้นคลองสวน ตาํบลทา้ยบา้น กรุงเทพฯ 

ไดแ้ก่ แขวงทุ่งครุ และแขวงบางมด 

 (2) กลุ่มประชากรในการสํารวจ 

1) กลุ่มหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องและกลุ่มพืน้ทีอ่่อนไหว ไดแ้ก่ พลงังาน

จงัหวดั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั ปลดัอาํเภอ 

นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

สาธารณสุข ศาสนสถาน  เป็นตน้ โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ส่งแบบสอบถามถึงหวัหนา้หรือผูอ้าํนวยการของหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตามรับกลบัมา 

หรือเขา้พบเพือ่สมัภาษณ์ ทั้งน้ีจาํนวนตวัอยา่งท่ีไดรั้บกลบัมาและใหส้มัภาษณ์รวมทั้งส้ิน 60 ตวัอยา่ง  

2) กลุ่มผู้นําชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ประธานชุมชน 

และคณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น เป็นตน้ การดาํเนินการสมัภาษณ์ผูน้าํ

ชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ เป็นหลกั ใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนหมู่บา้นในพื้นท่ีศึกษารวม 274 

ชุมชน/หมู่บา้น โดยตวัอยา่งกลุ่มผูน้าํชุมชนไม่นอ้ยกวา่ 3 ตวัอยา่งต่อชุมชน ทั้งน้ีดาํเนินการสมัภาษณ์ผูน้าํ

ชุมชนรวมทั้งส้ิน 822 ราย 
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3) กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน  ประชาชนผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากการพฒันาโครงการ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีตอ้งใหน้ํ้ าหนกัมากท่ีสุด การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในการ

สาํรวจกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีศึกษา ไดก้าํหนดหน่วยตวัอยา่งเป็นครัวเรือน ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี

ศึกษา ซ่ึงตวัอยา่งครัวเรือนประชาชนท่ีทาํการสาํรวจตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร ทั้งน้ีการสาํรวจความ

คิดเห็น ต่อโครงการฯ บริษทัฯ ไดแ้บ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 พื้นท่ี ตามระยะทางท่ีมีโอกาสไดรั้บ

ผลกระทบ คือ ชุมชนใกลพ้ื้นท่ีโครงการ (รัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต)้ 

ชุมชนไกลพื้นท่ีโครงการ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต)้ เน่ืองจากมีความ

แตกต่างกนัในสภาพเศรษฐกิจ-สงัคมของเขตการปกครอง ซ่ึงบริษทัท่ีปรึกษาไดแ้บ่งกลุ่มครัวเรือนตาม

การแบ่งเขตการปกครองทั้งส้ิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เขตกรุงเทพฯ (เขตทุ่งครุ) เขตเทศบาล และเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยจะนาํเสนอผล

การศึกษาและความคิดเห็นในภาพรวมพื้นท่ีศึกษาเปรียบเทียบ ชุมชนใกลพ้ื้นท่ีโครงการ และชุมชนไกล

พื้นท่ีโครงการ และตามแต่ละเขตการปกครอง  ทั้งน้ีดาํเนินการสมัภาษณ์ครัวเรือนรวมทั้งส้ิน 1,210 ราย  

4) กลุ่มสถานประกอบข้างเคยีง   ได้แก่    กลุ่มสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลเ้คียง
โครงการ ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างและดาํเนินโครงการ โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะ 

เจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งน้ีดาํเนินการสมัภาษณ์ทั้งส้ิน 10 ราย 

5) กลุ่มผู้เพาะเลีย้งสัตว์นํา้ (ตําบลบางโปรง) ได้แก่ ประชาชนผูท่ี้อาจไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรงจากการพฒันาโครงการ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ํ้าบริเวณตาํบลบางโปรง ท่ีตั้ง

โครงการ  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งน้ีดาํเนินการสมัภาษณ์

ทั้งส้ิน 10 ราย 

4.5.2.4 การประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยข้อมูลรายละเอยีดการดําเนินการ 
 การดาํเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษทั ซีคอท จาํกดั ไดด้าํเนินการ

เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) และโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ในภาพรวม ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบล่วงหนา้ โดยขอ้มูลท่ีเผยแพร่และช่องทางการเผยแพร่     มีรายละเอียด

ดงัน้ี 
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รายละเอยีดข้อมูลทีป่ระชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 
ขอ้มูลท่ีดาํเนินการเผยแพร่ ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภท ขนาดกาํลงัการผลิต และขนาดพื้นท่ีของโครงการ 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ขอ้มูลเก่ียวกบัมลพษิในดา้น

ต่างๆ ท่ีอาจเกิดจากการดาํเนินการของโครงการฯ และโรงไฟฟ้า 

3) แนวทางการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และมาตรการฯ 

4) สถานภาพโครงการ 

5) ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะสามารถเร่ิมดาํเนินโครงการ 

6) ช่ือเจา้ของโครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ

ในการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ พร้อมช่องทางการติดต่อ 

ส่ือสารเพ่ือสอบถามและขอรับขอ้มูลเพิ่มเติม 

ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอยีดของโครงการฯ 
บริษทัท่ีปรึกษาไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลรายละเอียดของ

โครงการฯ     ใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบล่วงหนา้ก่อนดาํเนินกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การส่งจดหมายแจง้การสาํรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 โดย

ส่งหนงัสือแจง้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนกลาง  ทอ้งถ่ิน และจงัหวดั ผูน้าํ

ชุมชนและประชาชน  ผูไ้ดรั้บผลกระทบ จาํนวน 590 ฉบบั ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี  20-22   ตุลาคม พ.ศ.2563 

2) ป้ายประชาสมัพนัธ์ (ป้ายไวนิล) ขนาด 1.5 x 3 เมตร ติดตั้งจาํนวน 22 ป้าย  

สถานท่ีติดประกาศ ดงัน้ี 

2.1) บริเวณหนา้โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(จาํนวน 2 ป้าย) 

2.2) บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัสมุทรปราการ 

2.3) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง (จาํนวน 2 ป้าย) 

2.4) หนา้ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนตาํบลบางหวัเสือ 
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2.5) บริเวณแยกทางเขา้ตาํบลบางโปรง-บางหวัเสือ 

2.6) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 

2.7) บริเวณหนา้เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 

2.8) บริเวณหนา้เทศบาลนครสมุทรปราการ 

2.9) บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางเมือง 

2.10) บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางปู 

2.11) บริเวณหนา้วดัคู่สร้าง 

2.12) บริเวณส่ีแยกป้อมพระจุลจอมเกลา้ 

2.13) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 

2.14) บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 

2.15) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 

2.16) บริเวณหนา้วดัคนัลดั 

2.17) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 

2.18) บริเวณหนา้วดับางนํ้าผึ้ง 

2.19) บริเวณหนา้สาํนกังานเขตทุ่งครุ 

2.20) บริเวณหนา้ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเขตทุ่งครุ 

3) การประชาสมัพนัธ์ผา่นทางอินเตอร์เน็ต บริษทั ซีคอท จาํกดั 

รายละเอียดช่องทางการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลรายละเอียดของโครงการ             

ดงัแสดงในตารางที่ 4.5-5 และรูปที่ 4.5-4 โดยสามารถสรุปวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2  ไดด้งัแสดงในตารางที ่4.5-6 
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ตารางที่ 4.5-5 
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอยีด  

การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 
ในขั้นตอนการประเมนิและจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
วธีิการ/ช่องทาง สถานที่ดาํเนินการ วนัที่ดาํเนินการ

1. จดหมายแจง้การสาํรวจฯ
จาํนวน 590 ฉบบั 

1)   หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 60 ฉบบั
2)   ผูน้าํชุมชน จาํนวน 530 ฉบบั 

20-22 ตุลาคม 2563

2. ป้ายประกาศแสดงขอ้มูล
(ป้ายไวนิล)  
ขนาด 1.5 x 3 เมตร 

ติดตั้งจาํนวน 22  ป้าย ไดแ้ก่
1) บริเวณหนา้โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(จาํนวน 2 ป้าย) 
2) บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัสมุทรปราการ 
3) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง (จาํนวน 2 ป้าย) 
4) หนา้ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนตาํบลบางหวัเสือ 
5) บริเวณแยกทางเขา้ตาํบลบางโปรง-บางหวัเสือ 
6) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดว้น 
7) บริเวณหนา้เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 
8) บริเวณหนา้เทศบาลนครสมุทรปราการ 
9) บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางเมือง 
10) บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลบางปู 
11) บริเวณหนา้วดัคู่สร้าง 
12) บริเวณส่ีแยกป้อมพระจุลจอมเกลา้ 
13) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคลองสวน 
14) บริเวณหนา้เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผา่ 
15) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือ 
16) บริเวณหนา้วดัคนัลดั 
17) บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยอ 
18) บริเวณหนา้วดับางนํ้าผึ้ง 
19) บริเวณหนา้สาํนกังานเขตทุ่งครุ 
20) บริเวณหนา้ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเขตทุ่งครุ 

23-25 ตุลาคม 2563

3. ทางเวบ็ไซต ์ เวบ็ไซตข์องบริษทั ซีคอท จาํกดั  (www.secot.co.th) 20 ตุลาคม 2563
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รูปที ่4.5-4  การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอยีด 
  โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 
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ตารางที่ 4.5-6 
วตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ในการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

ในขั้นตอนการประเมนิและจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

วธีิการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
การรับฟังความคดิเห็นรายบุคคล
โดยวธีิการสัมภาษณ์   
 เป็นวิธีการรับฟังความคิดเห็นท่ี
สามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ โดย
ใชห้ลกัสถิติเขา้มาประกอบใน
กระบวนการคดัเลือกและกาํหนด
จาํนวนตวัอยา่ง ตลอดจนการ
วิเคราะห์ผล ทั้งน้ีรูปแบบการ 
ศึกษาถูกกาํหนดไวแ้บบเฉพาะ 
เจาะจง 

1.  เพ่ือประชาสมัพนัธ์ความเป็นมาของการ
ดาํเนินการของโครงการฯ วตัถุประสงค ์
ขอ้มูลรายละเอียด และมาตรการท่ีกาํหนด
ของโรงไฟฟ้า 

2.  เพ่ือสาํรวจขอ้มูลพ้ืนฐานในปัจจุบนัเก่ียวกบั
สุขภาพของประชาชน ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน
โดยรอบ และสาํรวจสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม ปัญหาสภาพแวดลอ้ม และสภาพ
ปัญหาต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนระดบั
ของผลกระทบท่ีไดรั้บ 

3.  เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจสถานการณ์ของชุมชน 
วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่ผลกระทบท่ีชุมชน
ไดรั้บในปัจจุบนั รวมทั้งความคิดเห็นท่ีมีต่อ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) 
และโรงไฟฟ้าพระนครใตใ้นภาพรวม 

4.  เพ่ือใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขอ้วิตก
กงัวล และขอ้เสนอแนะต่างๆ เก่ียวกบั
โรงไฟฟ้าฯ  

5.  เพ่ือประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพ พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพเพ่ิมเติม ให้
สอดคลอ้ง กบัสถานการณ์ของชุมชน  
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนท่ีศึกษา รัศมี            
5 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า            
พระนครใต ้ซ่ึงครอบคลุมเขตปกครองของ          
9 เทศบาล/10 อบต. ใน 3 อาํเภอของจงัหวดั
สมุทรปราการ และ 2 แขวง ใน 1 เขต ของ
กรุงเทพฯ  และ โดยการจาํแนกเป็น 5 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
1. กลุ่มหน่วยงานราชการ 
2. กลุ่มผูน้าํชุมชน 
3. กลุ่มครัวเรือน 
    -  กลุ่มครัวเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีอาศยัใน

ระยะใกล ้หมายถึง ประชาชนผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีอยูใ่นรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขต
พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ครอบคลุม
พ้ืนท่ีของ 3 เทศบาล / 3 อบต. ของจงัหวดั
สมุทรปราการ  ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบ 
จากการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าฯ  

  -   กลุ่มครัวเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบรอง 
หมายถึง ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีอยูห่่าง
จากท่ีตั้งโครงการ ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร   
จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ 1 เขต ของกรุงเทพฯ/   
8 เทศบาล/ 7 อบต. ของจงัหวดัสมุทรปราการ    
คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินการ 
ของโรงไฟฟ้าฯ ในระดบัรองลงไป 
 (หมายเหตุ : ทั้งน้ีพ้ืนท่ีปกครองของ 

เทศบาล/อบต. อาจอยูท่ ั้งในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 
และ 3-5 กิโลเมตร) จากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า 
พระนครใต ้
4. กลุ่มสถานประกอบการขา้งเคียง 
5. กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 
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4.5.2.5 สรุปกจิกรรมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 
ในขั้นตอนการประเมินและจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 การดาํเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ในขั้นตอนการประเมิน

และจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินการสาํรวจความคิดเห็นรายบุคคล โดยวิธีการ

สมัภาษณ์และส่งแบบสอบถาม ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 สาํหรับ

พื้นท่ีดาํเนินการ การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผลการสาํรวจและรับฟังความคิดเห็นฯ ดงัแสดงในบทท่ี 3 

หวัขอ้ 3.4.2   

4.5.2.6 สรุปผลการดาํเนินกจิกรรม 
 จากการดาํเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในขั้นตอนการ

ประเมินและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยการสมัภาษณ์รายบุคคล รวมตวัอยา่งทั้งหมด

จาํนวน 2,112 ตวัอยา่ง  จาํแนกเป็นหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 60 ตวัอยา่ง ผูน้าํชุมชน จาํนวน 822 

ตวัอยา่ง กลุ่มครัวเรือนท่ีอาศยัในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการฯ จาํนวน 726 ตวัอยา่ง กลุ่มครัวเรือน

ท่ีอาศยัในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการฯ จาํนวน 484 ตวัอยา่ง สถานประกอบการขา้งเคียง 10 

ตวัอยา่ง และกลุ่มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า (ตาํบลบางโปรง) 10 ตวัอยา่ง 

4.5.2.7    การนําส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นฯ 
กฟผ. ไดน้าํส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ต่อสาํนกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีทาํการกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น โดยนาํส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความ

คิดเห็นฯ ระหวา่งวนัท่ี 1 และ 7-12 เมษายน พ.ศ.2564  

  

 









































































































































































































































































































































































































รายงานฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  บทที่ 5 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเคร่ืองท่ี 1-5)                                                                 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ                                             บทที่ 3 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5                                                   สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพืน้ที่โครงการ 

  

5.1.6 อทุกวทิยาและคุณภาพน า้ใต้ดนิ 

5.1.6.1 อุทกวทิยาน า้ใต้ดิน 

 ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมก่อสร้างไม่มีการระบายถ่ายเทของเสียลงสู่ใตดิ้น และไม่มีการใชน้ ้าใตดิ้นเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างหรือการก่อสร้าง ดงันั้น การก่อสร้างโครงการฯ จึงไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่ออุทกวทิยาของน ้าใตดิ้น  

 ระยะด าเนินการ 

การด าเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทั้งในปัจจุบนัและภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) ไม่มีการระบายน ้าทิ้งลงสู่ใตดิ้นและไม่ไดน้ าน ้าใตดิ้นข้ึนมาใช ้ โดยจะใชน้ ้าจาก

การประปานครหลวงของจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเก็บกกัในถงัเก็บน ้าประปา จ านวน 2 ถงั ขนาดถงัละ

27,000 ลูกบาศกเ์มตร มาใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าและอุปโภค-บริโภค และใชน้ ้ าจากแม่น ้าเจา้พระยา

ส าหรับกระบวนการหล่อเยน็เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่ท าให้เกิดแผน่ดินทรุดตวั และไม่เปล่ียนแปลงการไหล

ของน ้าใตดิ้น ซ่ึงปัจจุบนัจะไหลจากทิศเหนือลงทิศใตต้ามแนวล าน ้าเจา้พระยาไปสู่ชายฝ่ัง และไม่ส่ง 

ผลกระทบต่ออุทกวทิยาน ้าใตดิ้น   

5.1.6.2 คุณภาพน า้ใต้ดิน 

 ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมก่อสร้างไม่มีการระบายถ่ายเทของเสียลงสู่ใตดิ้น และไม่มีการใชน้ ้าใตดิ้นในการ

อุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างหรือการก่อสร้าง ดงันั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน ้าใตดิ้น  

 ระยะด าเนินการ 

การด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) อาจก่อให้เกิดผลกระทบดา้น

การปนเป้ือนลงสู่น ้าใตดิ้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการน ้ าทิ้ง ดา้นการร่ัวไหลของน ้ ามนัดีเซล และดา้นการร่ัวไหล

จากกากของเสีย ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวโครงการฯ ไดมี้การป้องกนัเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าใตดิ้น 

ดงัน้ี  

(1)  การจดัการน ้าทิ้ง 

  ในกระบวนการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) จะมีน ้าทิ้งเกิดข้ึน

ประมาณ 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั (หน่วยละ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั) จะถูกบ าบดัเบ้ืองตน้ของแต่ละ

กระบวนการ ก่อนระบายลงบ่อพกัน ้ าทิ้ง (Holding Pond) โดยโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) 

หน่วยท่ี 1 และ 2 มีบ่อพกัน ้าทิ้ง จ  านวน 1 บ่อ ขนาดประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตร (ใชร่้วมกนั) และมีบ่อพกัน ้ า
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ                                             บทที่ 3 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5                                                   สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพืน้ที่โครงการ 

  

ทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Holding Pond) จ  านวน 1 บ่อ ขนาดประมาณ 700 ลูกบาศกเ์มตร (ใชร่้วมกนั) 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) หน่วยท่ี 3 มีบ่อพกัน ้าทิ้ง จ  านวน 1 บ่อ ขนาดประมาณ 

350 ลูกบาศกเ์มตร และมีบ่อพกัน ้าทิ้งฉุกเฉิน จ านวน 1 บ่อ ขนาดประมาณ 350 ลูกบาศกเ์มตร โดยบ่อพกั

น ้าทิ้งสามารถเก็บกกัน ้าทิ้งไดน้านอยา่งนอ้ย 1 วนั และภายหลงัมีโครงการฯ โรงไฟฟ้าพระนครใตจ้ะมีน ้ า

ทิ้งจากกระบวนการผลิตรวม 376.4 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงจะถูกระบายลงบ่อพกัน ้าทิ้ง (Holding Pond) 

ของโรงไฟฟ้าแต่ละชุด และควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2559 และ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ.2560) 

โดยก าหนดใหน้ ้าทิ้งออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน ้าทิ้งในบ่อพกั

น ้าทิ้ง (Holding Pond) จะถูกน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น รดน ้ าตน้ไมภ้ายในโรงไฟฟ้า เป็นตน้ โดยไม่

มีการระบายน ้าทิ้งออกนอกโรงไฟฟ้า  

(2) การร่ัวไหลของน ้ามนัดีเซล 

 น ้ามนัดีเซลซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงส ารอง จะถูกน ามาเก็บไวใ้นถงัน ้ามนัส ารอง จ านวน 4 ถงั  

รวมความจุถงัน ้ามนัดีเซลทั้งหมด 60 ลา้นลิตร ส ารองไวเ้ดินเคร่ืองไดต่้อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 วนั แต่ใน

การเก็บกกัจะเก็บกกัท่ีร้อยละ 90 ของปริมาตรบรรจุสูงสุด ถงัเก็บน ้ ามนัดีเซลจะตั้งอยูภ่ายในคนัคอนกรีต ท่ี

มีขนาดกวา้ง 111 เมตร ยาว 128 เมตร สูง 1.8 เมตร ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น ้ามนัร่ัวไหล คนัคอนกรีตจะมี

ความสามารถในการเก็บกกัน ้ ามนัไดป้ระมาณ 17.4 ลา้นลิตร ซ่ึงเพียงพอในการรองรับปริมาณน ้ ามนัท่ีเก็บ

กกัของถงัท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยจากสถิติการด าเนินการท่ีผา่นมาของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ยงัไม่พบเหตุการณ์การ

ร่ัวไหลของถงัน ้ามนัดีเซล อยา่งไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพระนครใตไ้ดก้  าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น ้าใตดิ้นในบริเวณ Tank Farm ตามทิศทางการไหลของน ้ าใตดิ้น โดยตรวจวดัสารอินทรียร์ะเหยง่าย และ

โลหะหนกั จ านวน 3 สถานี ปีละ 1 คร้ัง เพื่อเฝ้าระวงัป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าใตดิ้น 

(3) ดา้นกากของเสีย  

 การด าเนินการของโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ของโครงการฯ 

และโรงไฟฟ้าพระนครใตปั้จจุบนั ไม่มีการฝังกลบกากของเสียหรือทิ้งของเสียในดิน ดงันั้น การด าเนินการ

ในปัจจุบนั และภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) จะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพ

น ้าใตดิ้นในบริเวณพื้นท่ีโครงการและโดยรอบโครงการ 
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5.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 

5.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

5.2.1.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

  การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไมจ้ากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)   

เป็นการประเมินผลกระทบตามหลกัวิชาการ โดยยึดหลกัการของเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากรป่าไม ้ใน 2 

ประเด็น คือ การสูญเสียพื้นท่ีป่าไม ้ และการสูญเสียตน้ไม ้ โดยเหตุของปัญหาคือ กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของ

โครงการฯ ท่ีจะเกิดข้ึน จะส่งผลอยา่งไรต่อพื้นท่ีป่าไมแ้ละตน้ไมใ้นพื้นท่ีโครงการฯ และบริเวณใกลเ้คียง การ

ประเมินผลกระทบจึงตอ้งวิเคราะห์ แจกแจง จ าแนก และก าหนดประเภทและขนาดของรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ

ทั้งหมดของโครงการฯ ท่ีจะเกิดข้ึนใหช้ดัเจน แลว้จึงมาวิเคราะห์และประเมินวา่ กิจกรรมทั้งหมดของโครงการฯ

จะมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งไร มีผลท าใหพ้ื้นท่ีป่าไมแ้ละตน้ไมถู้กตดัโค่นไปหรือไม่มาก

นอ้ยอยา่งไร  

  การประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม)   พื้นท่ีก่อสร้าง

โครงการคือพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใตใ้นปัจจุบนั ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นโรงไฟฟ้าท่ียงัคงด าเนินการเดินเคร่ืองผลิต

กระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง พื้นท่ีส่วนใหญ่จึงเป็นอาคารท่ีก่อสร้างส าหรับโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ 

พื้นท่ีภายในโรงไฟฟ้าท่ีไม่เป็นอาคารก็มีการปลูกตน้ไมป้ระดบัชนิดต่างๆ การด าเนินโครงการน้ีจึงไม่ไดท้  าลาย

พื้นท่ีป่าไมต้ามธรรมชาติแต่อยา่งใด พนัธ์ุไมแ้ละตน้ไมท่ี้มีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการเป็นตน้ไมท่ี้ปลูกข้ึนมาใหม่ การ

ด าเนินโครงการน้ีเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ สภาพพื้นท่ีก็มีสภาพเหมือนกบัสภาพโรงไฟฟ้าในปัจจุบนั ไม่มีความ

แตกต่าง   

  การประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม)   สามารถแบ่ง

การประเมินออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่มีโครงการ และกรณีมีการด าเนินโครงการ   

  กรณีที่ 1  กรณีไม่มีโครงการ หมายถึง ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) ในพื้นท่ี

โครงการ ไม่มีการพฒันาโครงการเกิดข้ึน กิจกรรมต่างๆ ของโครงการน้ีจึงไม่เกิดข้ึน ตน้ไมทุ้กตน้สามารถ

เจริญเติบโตไดต้ามสภาพตลอดไป จึงประเมินวา่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อทรัพยากรป่าไม ้ 
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 กรณีที่ 2 กรณีมีการด าเนินโครงการ หมายถึง มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้   (ส่วนเพิ่ม)         

เม่ือมีการก่อสร้างโครงการ กิจกรรมต่างๆ ก็จะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง มีการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี 

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงระยะร้ือถอน ช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และช่วงระยะเวลา

ด าเนินกิจการของโครงการ ซ่ึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากรป่าไมก้็แตกต่างกนัไปตามกิจกรรมของ

โครงการท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

(1) ระยะร้ือถอน 

กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ การร้ือถอนอาคารเดิมท่ีมีอยู ่ มีการขนส่งส่ิงของและเศษวสัดุ

ต่างๆ ออกจากพื้นท่ี มีรถบรรทุกวิ่งเขา้-ออกในพื้นท่ี มีคนงานเขา้ไปปฏิบติังานในพื้นท่ี ซ่ึงอาจตอ้งมีการตดั

ตน้ไมอ้อกบางส่วนเพื่อเปิดพื้นท่ีให้โล่ง เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม ตน้ไมภ้ายใน

โรงไฟฟ้าไม่ไดเ้ป็นตน้ไมใ้นธรรมชาติ จึงไม่ไดป้ระเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นทรัพยากรป่าไม ้ แต่ตอ้งมี

การจดัการตน้ไมเ้หล่าน้ีเพื่อผลประโยชน์ของโครงการต่อไป จึงประเมินวา่ช่วงเวลาร้ือถอนไม่มีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรป่าไม ้

(2) ระยะก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการ มีกิจกรรมทั้งหมดเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีเป็นโรงไฟฟ้าเดิม ไม่มีไมใ้หญ่

ข้ึนอยูเ่ลย จึงมิไดก้ระทบกระเทือนใดๆ ต่อระบบนิเวศบนบกในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า การก่อสร้างไม่ไดอ้อกนอก

พื้นท่ีท่ีก าหนด จึงไม่มีการท าลายระบบนิเวศบนบกนอกพื้นท่ีโครงการ จึงประเมินวา่ช่วงเวลาการก่อสร้าง

โครงการไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม ้

(3) ระยะด าเนินการ 

กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ การเดินเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไป

ปฏิบติังานอยูภ่ายในโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง มีรถพนกังานวิง่เขา้ออกในพื้นท่ีเพื่อมาปฏิบติังาน กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเกิดเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่มีความรุนแรงเหมือนกิจกรรมในช่วงร้ือถอนและการ

ก่อสร้าง  เช่น เสียงดงั ปริมาณรถ จ านวนผูป้ฏิบติังานก็มีจ  านวนนอ้ยมาก เป็นตน้ ไม่มีกิจกรรมใดท่ีรบกวน

พื้นท่ีท่ีปลูกตน้ไม ้จึงประเมินวา่ช่วงเวลาการด าเนินกิจการของโครงการไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม ้
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  นอกจากน้ีจากการศึกษาขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพอากาศ ดว้ยแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ พบวา่ แหล่งก าเนิดภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) มีค่าความเขม้ขน้สูงสุด

ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง เท่ากบั 56.6 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร และกรณีใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง เท่ากบั 84.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ส่วนค่าความ

เขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีค่าเท่ากบั 39.5 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกรณีใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง เท่ากบั 112.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(รายละเอียดดงัแสดงในตารางที ่ 5.2.1-1) จะเห็นวา่ มีค่าต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความเขม้ขน้ระดบัท่ีเป็น

อนัตรายต่อพืช ดงันั้นมลสารทางอากาศจากโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) เม่ือประเมินภายหลงั

มีโครงการแลว้ ไม่ส่งผลกระทบต่อป่าไมใ้นบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 

5.2.1.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวป่์า จากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้   

(ส่วนเพิ่ม)  เป็นการประเมินผลกระทบตามหลกัวิชาการ โดยยดึหลกัการของเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อสัตวป่์า 

โดยเหตุของปัญหาคือ กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของโครงการฯ ท่ีจะเกิดข้ึน จะส่งผลอยา่งไรต่อการด ารงชีวิตของ

สัตวป่์าท่ีอาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการฯ และบริเวณใกลเ้คียง การประเมินผลกระทบจึงตอ้งวิเคราะห์ แจก

แจง จ าแนก และก าหนดประเภทและขนาดของรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของโครงการฯ ท่ีจะเกิดข้ึน

ใหช้ดัเจน แลว้จึงมาวเิคราะห์และประเมินวา่ กิจกรรมทั้งหมดของโครงการฯ จะมีผลกระทบกระเทือนต่อ

พฤติกรรมของสัตวป่์าแต่ละชนิดเป็นอยา่งไร    มีผลท าใหพ้ฤติกรรมของสัตวป่์าตอ้งเปล่ียนไปหรือไม่มากนอ้ย

อยา่งไร มีการท าลายชีวิตสัตวป่์าจนตายหรือบาดเจบ็มากนอ้ยแค่ไหน มีการท าลายปัจจยัในการด ารงชีวิตของ

สัตวป่์า เช่น ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั แหล่งน ้าแหล่งอาหาร พื้นท่ีแสดงพฤติกรรมของสัตวป่์าฯลฯ  ในแต่ละปัจจยัมาก

นอ้ยอยา่งไร สัตวป่์าแต่ละชนิดมีความทนทานและความสามารถในการปรับตวัท่ีแตกต่างกนั การประเมินผล

กระทบต่อสัตวป่์าจึงตอ้งท าการประเมินแยกตามแต่ละชนิดของสัตวป่์า ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึน 
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ตารางที่ 5.2.1-1  
การเปรียบเทยีบผลการประเมนิด้วยแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของมลสารทางอากาศ                                        

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)                                         
ทีม่ผีลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ 

ระยะด าเนินการ 

ค่าความเข้มข้นสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง1/ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์   
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง2/ 

กรณีใช้ 
ก๊าซธรรมชาต ิ         
เป็นเช้ือเพลงิ 

กรณีใช้ 
น า้มันดเีซล            
เป็นเช้ือเพลงิ 

กรณีใช้ 
ก๊าซธรรมชาต ิ                
เป็นเช้ือเพลงิ 

กรณีใช้ 
น า้มันดเีซล                     
เป็นเช้ือเพลงิ 

ก่อนมีโครงการโรงไฟฟ้าพระ-
นครใต ้(ส่วนเพ่ิม) 

59.6 60.4 30.6 176.9 

ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้า   
พระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) 

56.6 84.0 39.5 112.7 

ค่ามาตรฐาน 3201/  7802/  

เกณฑ์ความเข้มข้นระดบัที่เป็น
อนัตรายต่อพชื3/ 

786 (สัมผสันาน 8 ช่ัวโมง จะมีจุดด่าง
ระหว่างเส้นใบ ใบเหลอืงซีด) 

4,702.5 (สัมผสันาน 4 ช่ัวโมง เนือ้ใบ   
มสีีขาวและสีน ้าตาลระหว่างเส้นใบ)  

หมายเหตุ :   1/  ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
                     2/  ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 

    3/  ต าราระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (นพภาพร และคณะ พ.ศ.2547) 
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  การประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม)     พื้นท่ีก่อสร้าง

โครงการคือพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใตใ้นปัจจุบนั พื้นท่ีส่วนใหญ่จึงเป็นอาคารท่ีก่อสร้างส าหรับโรงไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบต่างๆ การด าเนินโครงการน้ีจึงไม่ไดท้  าลายพื้นท่ีป่าตามธรรมชาติ  ประกอบกบัชนิดสัตวป่์าท่ี

ส ารวจพบในพื้นท่ีโครงการเป็นสัตวป่์าชนิดท่ีอาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีอาคาร สัตวป่์ามีการปรับตวัไดดี้

มาก สามารถปรับตวัมาอาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการฯ ในสภาพปัจจุบนั ท่ีมีสภาพเป็นโรงไฟฟ้า พื้นท่ีรกร้าง

ริมแม่น ้า พื้นท่ีเปิดโล่ง และเป็นชุมชน ไดเ้ป็นอยา่งดีตามสภาพปกติวสิัยของสัตวป่์าแต่ละชนิด การด าเนิน

โครงการน้ีเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ สภาพพื้นท่ีก็มีสภาพเหมือนกบัสภาพโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัไม่มีความแตกต่าง   

  การประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) สามารถ

ประเมินออกเป็น 2 กรณี ได ้คือ กรณีไม่มีโครงการ และกรณีมีการด าเนินโครงการ   

 กรณทีี ่ 1  กรณีไม่มีโครงการ หมายถึง ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้  (ส่วนเพิ่ม) ใน

พื้นท่ีโครงการ ไม่มีการพฒันาโครงการเกิดข้ึน กิจกรรมต่างๆ ของโครงการน้ีจึงไม่เกิดข้ึน สัตวป่์าแต่ละชนิด

สามารถด ารงชีวิตด าเนินพฤติกรรมต่างๆ ไปไดต้ามสภาพปกติตามธรรมชาติ สภาพถ่ินท่ีอยูอ่าศยัหากินของ

สัตวป่์าก็ยงัคงเป็นไปตามสภาพปัจจุบนั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาของฤดูกาลในแต่ละปี ซ่ึงสัตวป่์า

ท่ีอาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการในปัจจุบนัมีการปรับตวัมาอาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จึงประเมินวา่ ถา้ไม่มีโครงการและไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ

สัตวป่์า  

 กรณทีี ่ 2 กรณีมีการด าเนินโครงการ หมายถึง มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม)          

เม่ือมีการก่อสร้างโครงการ กิจกรรมต่างๆก็จะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง มีการเปล่ียนแปลงสภาพ

พื้นท่ี กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงระยะ           

ร้ือถอน ช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และช่วงระยะเวลาด าเนินกิจการของโครงการ  

(1) ระยะร้ือถอน 

  กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ การร้ือถอนอาคาร (โรงไฟฟ้าเดิม) เกิดเสียงดงั มีการขนส่ง

ส่ิงของและเศษวสัดุต่างๆ ออกจากพื้นท่ี มีรถบรรทุกวิง่เขา้-ออกในพื้นท่ีจ  านวนมาก มีคนงานเขา้ไป

ปฏิบติังานในพื้นท่ี แต่เน่ืองจากสัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีโครงการมีการปรับตวัไดดี้ และสามารถเคล่ือนยา้ย

ออกไปอาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถด ารงชีวิตด าเนินพฤติกรรมไดต้ามปกติตาม
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ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง    บทที่ 5 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ธรรมชาติไดต้ลอดไป จึงประเมินวา่ สัตวป่์าทั้งหมดท่ีส ารวจพบวา่อาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบใดๆ จากกิจกรรมในช่วงเวลาการร้ือถอน ประกอบกบัการร้ือถอนอาคารไดมี้มาตรการ และ

มาตรฐานในการร้ือถอนเป็นอยา่งดีแลว้ 

(2) ระยะก่อสร้าง   

กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ การปรับพื้นท่ีโครงการเพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 

มีรถบรรทุกวิง่เขา้ออกในพื้นท่ีโครงการ มีคนงานเขา้ไปปฏิบติังานก่อสร้างในพื้นท่ี มีการก่อสร้างเกิด             

เสียงดงั กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในช่วงระยะเวลาน้ีก็มีสภาพเหมือนกบักิจกรรมของการร้ือถอนอาคารก่อน

การก่อสร้าง สัตวป่์าคุน้เคยและเคยชินกบักิจกรรมของการร้ือถอนและสามารถปรับตวัได ้ และกิจกรรมการ

ก่อสร้างโครงการไม่ไดท้  าลายชีวติสัตวป่์าจนตาย ประกอบกบัการก่อสร้างไม่มีการท าลายพื้นท่ีป่าตามธรรมชาติ 

สัตวป่์าสามารถด ารงชีวิตด าเนินพฤติกรรมไดต้ามปกติตามธรรมชาติไดต้ลอดไป จึงประเมินวา่ สัตวป่์าทั้งหมด 

ท่ีส ารวจพบวา่อาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ จากกิจกรรมในช่วงเวลาการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) จึงประเมินวา่ ช่วงเวลาการก่อสร้างโครงการไม่มีผลกระทบต่อสัตวป่์า 

(3) ระยะด าเนินการ 

  กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ การเดินเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไป

ปฏิบติังานอยูภ่ายในโรงไฟฟ้าตลอด 24  ชัว่โมง มีรถพนกังานวิง่เขา้ออกในพื้นท่ีเพื่อมาปฏิบติังาน กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเกิดเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่มีความรุนแรงเหมือนกิจกรรมในช่วงร้ือถอน และการ

ก่อสร้าง  เช่น เสียงดงั ปริมาณรถ จ านวนผูป้ฏิบติังาน ก็มีจ  านวนนอ้ยมาก เป็นตน้ ไม่มีกิจกรรมท่ีรบกวนการ

แสดงพฤติกรรมและการด ารงชีวติของสัตวป่์า สัตวป่์าสามารถอาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

และสามารถด ารงชีวิตด าเนินพฤติกรรมไดต้ามปกติตามธรรมชาติไดต้ลอดไป จึงประเมินวา่ สัตวป่์าทั้งหมด      

ท่ีส ารวจพบวา่อาศยัหากินอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ ไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ จากกิจกรรมในช่วงเวลาการด าเนิน

กิจการของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) จึงประเมินวา่ ช่วงเวลาการด าเนินกิจการของโครงการไม่

มีผลกระทบต่อสัตวป่์า 

  นอกจากน้ีจากการศึกษาขอ้มูลผลการประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศ ดว้ยแบบ 

จ าลองทางคณิตศาสตร์ พบวา่ ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) มีค่าความเขม้ขน้สูงสุด

ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง เท่ากบั 
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56.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และกรณีใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง เท่ากบั 84.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร ส่วนค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง กรณีใชก้๊าซธรรมชาติเป็น

เช้ือเพลิง มีค่าเท่ากบั 39.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และกรณีใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง เท่ากบั 112.7 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (รายละเอียดดงัแสดงในตารางที ่5.2.1-2)   

  จากเกณฑค์วามเขม้ขน้ท่ีเป็นอนัตรายต่อสัตว ์ เม่ือเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ของมลสาร

ทางอากาศจากการประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศ ดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กบัค่าความเขม้ขน้ 

ระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสัตว ์จะเห็นวา่ ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ส่วนเพิ่ม) มีระดบัมลสารทาง

อากาศ ไดแ้ก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

และไม่อยูใ่นระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสัตว ์

5.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน า้ การประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

 ระยะร้ือถอน และระยะก่อสร้าง 

 เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะกิจกรรมการร้ือถอน และก่อสร้างโครงการ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรชีวภาพ และการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า สามารถสรุปได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 (1) น ้าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และน ้าทิ้งจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยน ้าเสีย

จากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน จะถูกบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป เช่น แบบ On-Site Package 

Sanitary Treatment Tank แบบ Aerobic เป็นตน้ และวา่จา้งหน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการน าไปก าจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลต่อไป ส าหรับน ้าทิ้งจากกิจกรรมก่อสร้าง จะถูกระบายลงบ่อพกั

น ้า และ/หรือ ถงัพกัน ้าชัว่คราว เพื่อตกตะกอนและน าน ้าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  ภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า เช่น 

รดน ้าตน้ไม ้ เป็นตน้ อีกทั้ง โครงการฯ จะไม่มีการระบายน ้าทิ้งใดๆ ลงสู่แหล่งน ้าภายนอก ดงันั้นจึงประเมิน

วา่ไม่เกิดผลกระทบ 

 (2) ตะกอนดินท่ีอาจถูกชะพาจากการปรับถมเตรียมพื้นท่ี เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า  

พระนครใต ้ (ส่วนเพิ่ม) จากผลการประเมินพบวา่  ผลกระทบอยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้าง มีแนว

ก าแพงคอนกรีตของโรงไฟฟ้าพระนครใตล้อ้มรอบ แต่อยา่งไรก็ตาม โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบเพื่อให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุดหรือไม่เกิดผลกระทบ โดยโครงการตอ้งจดัวางแนวกั้นรอบ

บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการกองดินในพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อป้องกนัไม่ใหดิ้นถูกน ้ าฝนชะพาลงแม่น ้าเจา้พระยา 
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ตารางที่ 5.2.1-2  

การเปรียบเทยีบผลการประเมนิด้วยแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของมลสารทางอากาศ                                        

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่)                                      

ทีม่ผีลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่า 

ระยะด าเนินการ 

ค่าความเข้มข้นสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์   
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

กรณีใช้ 
ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลงิ 

กรณีใช้ 
น า้มันดเีซล            
เป็นเช้ือเพลงิ 

กรณีใช้ 
ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลงิ 

กรณีใช้ 
น า้มันดเีซล                     
เป็นเช้ือเพลงิ 

ก่อนมีโครงการโรงไฟฟ้า            
พระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) 

59.6 60.4 30.6 176.9 

ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้า 
พระนครใต ้(ส่วนเพ่ิม) 

56.6 84.0 39.5 112.7 

ค่ามาตรฐาน 3201/  7802/  

เกณฑ์ความเข้มข้นระดบัที่เป็น
อนัตรายต่อสัตว์3/  

940 (หนูสัมผสันาน 3-4 เดอืน ต่อ
ปอด ถ้าสัมผสันาน 12 เดอืน                              

ตดิเช้ือโรคได้ง่าย)  

5,240 (ท าให้สัตว์เจบ็ป่วย)  

หมายเหตุ :  1/ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)
  
                   2/ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
                                3/ ต ารามลภาวะอากาศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ศิริ สุวจิตตานนท ์วิวตัน ์ตณัทะพานิชกลุ อิคาโอะ 
                      คานาโอกะ และจุฑามาศ เกตุทตั พ.ศ.2542) อา้งถึง ขอ้มลู “Air Quality Criteria for Sulferdioxide, 

                   US. Department of Health, 1967” 
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 (3) การจบัสัตวน์ ้าของคนงานก่อสร้าง อาจรบกวนหรือท าลายพนัธ์ุสัตวน์ ้ า อยา่งไรก็ตาม

โครงการฯไดก้ าหนดมาตรการหา้มคนงานก่อสร้างจบัสัตวน์ ้ าในแหล่งน ้าสาธารณะ ดงันั้นจึงประเมินวา่ ไม่

เกิดผลกระทบ 

ระยะด าเนินการ 

 ในระยะด าเนินการของโครงการ จะประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน ้ารวมกบัการ

ประมงและเพาะเล้ียงสัตวท่ี์อยูใ่นหวัขอ้คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ เน่ืองจากมีลกัษณะผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั โดยผลกระทบอาจเกิดจากน ้าทิ้งอุปโภค-บริโภค น ้าทิ้งจากกระบวนการการผลิต

ไฟฟ้า น ้าทิ้งจากกระบวนการหล่อเยน็  และอุณหภูมิน ้าท่ีแพร่กระจายจากน ้าหล่อเยน็ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) ผลกระทบของน ้ าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภค และน ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

  น ้าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภค และกระบวนการผลิตไฟฟ้า (เช่น น ้ าลา้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

น ้าทิ้งปนเป้ือนสารเคมี น ้ าทิ้งจากระบบผลิตน ้ าปราศจากแร่ธาตุ เป็นตน้) จะผา่นการบ าบดัให้ไดม้าตรฐาน         

น ้าทิ้งตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด และส่งไปยงับ่อพกัน ้ าทิ้ง เพื่อน าไปรดน ้าตน้ไมภ้ายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าฯ 

โดยไม่ระบายออกสู่ภายนอก ท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าผิวดิน นิเวศแหล่งน ้า ทรัพยากรชีวภาพ     

การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

 (2) ผลกระทบของน ้าหล่อเยน็ 

  ภายหลงัมีโครงการฯ จะมีการระบายน ้าทิ้งหล่อเยน็ในอตัรา 542,478 ลูกบาศกเ์มตรต่อ

วนั โดยโครงการฯ มีการติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภูมิและคลอรีนอิสระของน ้าหล่อเยน็ท่ีระบายลงสู่แม่น ้า

เจา้พระยาแบบต่อเน่ือง เพื่อตรวจวดัและควบคุมอุณหภูมิน ้าทิ้งให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าจากโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 ก าหนดไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส และ       

ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) ก าหนด

อุณหภูมิน ้าท่ีระบายออกจากหอหล่อเยน็ ณ จุดปล่อยลงแม่น ้ าเจา้พระยา ไม่สูงกวา่อุณหภูมิแม่น ้ าเจา้พระยาเกิน 3 

องศาเซลเซียส กรณีฉุกเฉินหากค่าอุณหภูมิเกินเกณฑก์ าหนด จะลดจ านวนรอบของการหมุนเวยีนน ้ าหล่อเยน็ลง

เร่ือยๆ หรือลดก าลงัการผลิต หรือหยุดการผลิต จนกวา่อุณหภูมิของน ้ าจะอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ส่วนค่าคลอรีน

ตกคา้ง หากเกินเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด โครงการฯ จะหยุดเดินระบบจ่ายคลอรีนทนัที และจากการประเมินการ
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แพร่กระจายอุณหภูมิท่ีจุดระบายน ้า มีค่าอุณหภูมิเพิ่มข้ึนสูงสุดในฤดูฝนกรณีช่วงท่ีน ้าท่ามาก เท่ากบั 0.07 

องศาเซลเซียส ท่ีจุดระบายน ้ าในแม่น ้าเจา้พระยา และช่วงท่ีน ้าท่านอ้ยซ่ึงอาจจะเป็นฤดูฝน ฤดูหนาว หรือ     

ฤดูร้อน มีค่าอุณหภูมิเพิ่มข้ึนสูงสุด 0.68 องศาเซลเซียส ท่ีจุดระบายน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา หากพิจารณาวา่

อุณหภูมิน ้าธรรมชาติสูงสุดในฤดูร้อน ท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใตต้รวจวดัไดใ้นแม่น ้าเจา้พระยาบริเวณใกลฝ่ั้ง

ก่อนถึงจุดระบายน ้าหล่อเยน็ คือ 32 องศาเซลเซียส  ท าใหค้่าอุณหภูมิรวมกบัน ้าหล่อเยน็หนา้จุดระบายน ้า

สูงสุด เท่ากบั 32.68 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิขั้นต ่า ท่ีท  าลายชีวติพวกปลาหรือสัตวน์ ้าท่ีจะเร่ิม

ประมาณ 34 องศาเซลเซียส (อา้งอิงการศึกษาของ Menasaveta P. 1981 Lethal Temperature of Marine Fishes 

of The Gulf of Thailand) ดงันั้น ผลกระทบจากอุณหภูมิน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาบริเวณจุดระบายน ้าท่ีเพิ่มข้ึน 

จึงก่อใหเ้กิดผลกระทบในระดบัต ่า 

  จากการศึกษาผลการประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพน ้าหล่อเยน็ ท่ีระบายลงแม่น ้า

เจา้พระยา ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด อุณหภูมิ และค่าโลหะหนกั ไดแ้ก่  Cr  Zn  Cd  

Hg  Pb Mn และ Cu พบวา่ คุณภาพน ้าหล่อเยน็เม่ือผสมตวักบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพน ้าผิวดิน ประเภทท่ี 4 เช่นเดียวกบัสภาพปัจจุบนั  และมีการควบคุมอุณหภูมิน ้ าหล่อเยน็ ก่อนระบายลง

สู่แม่น ้าเจา้พระยา และเม่ือผสมกบัน ้าในแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีจุดระบายน ้ าของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ และ

โครงการฯ มีค่าสูงสุดเพิ่มข้ึนจากสภาพธรรมชาติ 0.68 องศาเซลเซียส และกลบัคืนสู่ค่าธรรมชาติท่ีระยะ 

ประมาณ 500 เมตร จากจุดระบายน ้าหล่อเยน็ 

  นอกจากน้ี การประเมินผลกระทบของคลอรีนจากน ้าหล่อเยน็ โดยพิจารณาจากการศึกษา

ทดลองของสถาบนัประมงน ้าจืดแห่งชาติ กรมประมงไดท้  าการศึกษาระดบัความเป็นพิษท่ีท าใหส้ัตวน์ ้าไดรั้บ

ปริมาณคลอรีน มีโอกาสตาย ร้อยละ 50 ท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ไดแ้ก่ กุง้กา้มกรามมีระดบัความเป็นพิษ 

เท่ากบั 0.227 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 48 ชัว่โมง ปลากะพงขาว มีระดบัความเป็นพิษ เท่ากบั 0.504 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ในเวลา 48 ชัว่โมง ปลาตะเพียนขาว มีระดบัความเป็นพิษ เท่ากบั 0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 96 ชัว่โมง 

และปลาดุกอุย มีระดบัความเป็นพิษ เท่ากบั 0.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 96 ชัว่โมง จะเห็นวา่ ปริมาณคลอรีน

ในแม่น ้ าเจา้พระยา บริเวณจุดระบายน ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ เท่ากบั 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึง

ใกลเ้คียงค่าธรรมชาติท่ีตรวจวดัได ้และต ่ากวา่ค่าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสัตวน์ ้ า ดงันั้น ผลกระทบจากโครงการจึง

อยูใ่นระดบัต ่า 
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  จากการศึกษาผลการประเมินดา้นคุณภาพน ้าหล่อเยน็ ท่ีระบายลงแม่น ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ 

ความเป็นกรด-ด่าง ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด อุณหภูมิ และค่าโลหะหนกั ไดแ้ก่  Cr  Zn  Cd  Hg  Pb Mn 

และ Cu พบวา่ คุณภาพน ้าหล่อเยน็เม่ือผสมตวักบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

น ้าผวิดิน ประเภทท่ี 4 และมีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัสภาพปัจจุบนั  

 อยา่งไรก็ตาม หากประเมินวา่มีสัตวน์ ้า เช่น ลูกกุง้ ลูกปลา เป็นตน้ ถูกสูบเขา้ไป โดยคิด

จ านวนจากผลการศึกษาความหนาแน่นของลูกปลาและลูกกุง้ท่ีส ารวจไดม้ากท่ีสุดของโครงการ ในวนัท่ี 23 

กรกฎาคม พ.ศ.2563 จะพิจารณาใหค้่าลูกปลา เท่ากบั 11 ตวัต่อน ้า 1,000 ลูกบาศกเ์มตร  (ผลส ารวจวนัท่ี 23 

กรกฎาคม พ.ศ.2563 สถานีท่ี 5 จุดสูบน ้า) ค่าลูกกุง้ คิด 11 ตวัต่อน ้ า 1,000 ลูกบาศกเ์มตร เช่นเดียวกนั 

 การคิดอตัราการสูญเสียสูงสุด จะใชแ้นวทางการค านวณจากรายงานการศึกษาสภาพ

นิเวศวทิยา บริเวณปากแม่น ้ าบางปะกง และผลกระทบจากโรงไฟฟ้าบางปะกง ตอนท่ี 1 สถาบนัประมงน ้ าจืด

แห่งชาติ เอกสารวชิาการ ฉบบัท่ี 23 พ.ศ.2526 ซ่ึงน าแนวทางมาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

 1) ปริมาณลูกปลา มี 11 ตวัต่อน ้า 1,000 ลูกบาศกเ์มตร และปริมาณลูกกุง้ มี 11 ตวั

ต่อน ้า 1,000 ลูกบาศกเ์มตร 

 2) โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ระยะท่ี 1 

และโครงการโรงไฟฟ้าพระนคร ใต ้(ส่วนเพิ่ม) รวมสูบน ้ าวนัละ 647,577 ลูกบาศกเ์มตร 

 3) มีปริมาณลูกปลาอาจจะถูกสูบเขา้ไปประมาณ 7,123 ตวัต่อวนั ((11/1,000) x 

647,577) และลูกกุง้ (คิดจากกุง้ฝอย) ประมาณ 7,123 ตวัต่อวนั ((11/1,000) x 647,577)   

 4) ลูกปลา ลูกกุง้ มีโอกาสรอดโตเตม็วยัตามธรรมชาติ ร้อยละ 1.0 ดงันั้น ในจ านวน 

ลูกปลา 7,123 ตวั หากอยูต่ามธรรมชาติจะมีโอกาสรอดชีวิตจนโตเต็มวยั มีจ านวน 71 ตวั และลูกกุง้ 7,123 ตวั   

หากอยูต่ามธรรมชาติจะมีโอกาสรอดชีวิตจนโตเตม็วยั มีจ านวน 71 ตวั  

 5) การประเมินน ้ าหนกัสัตวน์ ้าโดยเฉล่ีย 

  5.1) ปลาโตเตม็วยั ชัง่น ้ าหนกั 1 กิโลกรัม มี 10 ตวั 

  5.2) กุง้ทุกชนิดโตเตม็วยัรวมกนั ชัง่น ้าหนกั 1 กิโลกรัม มี 50 ตวั 

  ดงันั้น น ้าหนกัปลาและกุง้ท่ีคิดจากจ านวนในขอ้ 4) เท่ากบั 7 และ 1.42 กิโลกรัม 

ตามล าดบั 
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 6) ราคาปลา (ราคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) พิจารณาวา่ ปลาบางชนิดไม่ใช่

ปลาเศรษฐกิจ คิดค่าเฉล่ีย 100 บาทต่อกิโลกรัม และกุง้ทุกชนิด คิดค่าเฉล่ีย 200 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงน ามาคิด

มูลค่าสัตวน์ ้ าท่ีสูญเสีย  

  6.1) ปลา 7 กิโลกรัม x 100 บาทต่อกิโลกรัม ได ้ 700 บาทต่อวนั หรือเท่ากบั 

252,000 บาทต่อปี 

  6.2) กุง้ 1.42 กิโลกรัม x 200 บาทต่อกิโลกรัม ได ้ 284 บาทต่อวนั หรือเท่ากบั 

101,104 บาทต่อปี 

  รวมทั้งสองประเภท จะไดป้ระมาณ 353,104 บาทต่อปี มูลค่าท่ีคิดประเมินน้ี หมายถึง  

สัตวน์ ้าทั้งหมดถูกจบัไดห้มด ซ่ึงเทียบกบัค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากพลงังานไฟฟ้า ทั้งในเร่ืองมูลค่าทางการเงินและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในการมีพลงังานใชแ้ลว้ ค่าตวัเงินจากสัตวน์ ้าอาจมีค่านอ้ย แต่อยา่งไรก็ตาม 

โครงการจ าเป็นตอ้งมีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นนิเวศแหล่งน ้าและการประมง ไดแ้ก่ มาตรการ

ป้องกนัและลดโอกาสท่ีจะสูบสัตวน์ ้าเขา้ไป การท ากิจกรรมอนุรักษแ์ม่น ้าเจา้พระยา การปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้า

ทอ้งถ่ินและสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

(3) ผลกระทบต่อการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

 จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีปัจจุบนัโดยรอบโครงการ พบวา่ การท าประมงในแม่น ้า

เจา้พระยาในขอบเขตพื้นท่ีศึกษา พบวา่ เป็นการท าประมงเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน หรือการตกปลาเพื่อการ

กีฬาและพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยสัตวน์ ้ าท่ีจบัไดน้ั้น ไดแ้ก่ ปลาสวาย ปลาสายย ูปลากระบอก สัตวน์ ้าท่ีเพาะเล้ียง 

ไดแ้ก่ ปลาเบญจพรรณ ปลานิล ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสวาย ปลากะพงขาว  ปลาตะเพียน กุง้ขาว และ        

กุง้แชบว๊ย เป็นตน้ ซ่ึงท าการเพาะเล้ียงในบ่อบริเวณบา้นและบ่อในชุมชน ดงันั้น โครงการซ่ึงไม่มีการระบาย  

น ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะภายนอกโรงไฟฟ้า มีเพียงการระบายน ้าหล่อเยน็ท่ีผา่น

หอหล่อเยน็เพื่อลดอุณหภูมิลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าของประชาชน 

  การประเมินผลกระทบต่อการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า มีผลกระทบในระดบัต ่า

เน่ืองจากโครงการฯ ไม่มีการระบายน ้าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ และผลกระทบดา้นคุณภาพน ้าและนิเวศ-

แหล่งน ้ามีผลกระทบนอ้ยมาก ประกอบกบัในปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครใตมี้การเดินเคร่ืองเฉพาะโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้ ชุดท่ี 3 และโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ ระยะท่ี 1 และใชร้ะบบหล่อเยน็ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท าใหป้ริมาณการใชน้ ้าหล่อเยน็ลดลง และสามารถควบคุมอุณหภูมิน ้ าท่ีระบายออกไดดี้มากข้ึน 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ                                                                       
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง    บทที่ 5 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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 จากการศึกษาดา้นนิเวศแหล่งน ้าและสัตวป่์า พบวา่ ยงัมีสัตวจ์  าพวกนกกินปลา และ

สัตวเ์ล้ือยคลานอาศยัอยู ่ แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศของโรงไฟฟ้า เช่น ระบบห่วงโซ่อาหาร 

เป็นตน้ ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์สัตวป่์าและสัตวน์ ้ายงัสามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้ เพราะปัจจุบนัยงัพบกลุ่มสัตวท่ี์เป็น

พวกกินสัตว ์(Carnivore) ขนาดใหญ่ยงัสามารถหากินไดอ้ยู ่ เช่น นกยางเปีย นกยางโทนใหญ่ เหยีย่วปีกแดง 

เหยีย่วแดง เหยีย่วนกเขาชิครา เห้ีย งูทางมะพร้าว งูเหลือม งูเห่า ฯลฯ เป็นตน้ และในกรณีมีโครงการฯ นั้น 

ระดบัผลกระทบทั้งดา้นการสูบน ้าใช ้การระบายน ้า มลสารทางอากาศก็ลดลง ยอ่มท าใหผ้ลกระทบต่อระบบ

นิเวศลดลงดว้ย 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































