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รายงานสรปุการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าราชบรุี (คร ัง้ท่ี 1) 

ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรุี จ ากดั 
(การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบลอยน ้า (Floating Solar)) 

 
1 ความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั (บรษิทัฯ) มแีผนด าเนินโครงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบลอยน ้า (Floating Solar Power Plant) เพื่อใชเ้ป็นแหล่งผลติไฟฟ้าส ารองจาก
พลงังานทางเลอืก ลดการใช้เชื้อเพลงิฟอสซลิ และเป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทางเลอืกให้กบัชุมชน โดยโครงการจะตดิตัง้แผงโฟโตโวลเทอกิ ขนาด 2.0 เมกะวตัต ์บรเิวณ
พืน้ทีผ่วิน ้าของอ่างเกบ็น ้าดบิภายในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า และส่งไฟฟ้าทีผ่ลติไดผ้่านเขา้อาคารระบบจ่ายไฟฟ้า
ขนาด 22 กโิลโวลต์ (Station Service) เพื่อใช้เป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรบัอาคารส านักงาน
ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งในการเปลีย่นแปลงดงักล่าว บรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว้
ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งระบุว่า “หากมีความจ าเป็นต้องติดตัง้
เครือ่งจักรทีม่ีล ักษณะเฉพาะเกีย่วกับขนาด และประสิทธิภาพการผลิต หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ หรอืการใชเ้ชื้อเพลงิเป็นชนิดอืน่ทีต่่างไปจากทีเ่สนอไวใ้นรายงานฯ 
จะต้องเสนอรายละเอยีดทีเ่ปลีย่นแปลงพร้อมทัง้ประเมินผลกระทบและเสนอมาตรการลดผลกระทบ  
อนัเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงนัน้ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลง” 

โดยการเปลี่ยนแปลงครัง้นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเพิ่มเติมระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบลอยน ้า โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงก าลงัการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้น เครื่องที ่1-2 และโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ชุดที ่1-3 แต่อยา่งใด 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์
จ ากดั (บรษิทัที่ปรกึษาฯ) ด าเนินการจดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงฯ ตามที่ระบุไวใ้นมาตรการฯ แนบ
ท้ายหนังสอืเหน็ชอบ และน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนขออนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่
เปลีย่นแปลงต่อไป 
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2 ท่ีตัง้โครงการ 

โรงไฟฟ้าราชบุร ีของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั ตัง้อยู่เลขที่ 128 หมู่ 6 ต าบลพกิุลทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุร ีโดยมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ในต าบลพิกุลทอง ต าบลสามเรอืน อ าเภอเมือง
ราชบุร ีต าบลบา้นไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก และต าบลบ้านสงิห์ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยจะ
ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบลอยน ้าบรเิวณพื้นที่ผวิน ้าของอ่างเกบ็น ้าดบิภายใน
โครงการ ส าหรบัต าแหน่งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบลอยน ้า และต าแหน่งการ
เชื่อมโยงระบบผลติไฟฟ้าไปยงัอาคารระบบจ่ายไฟฟ้าขนาด 22 กโิลโวลต์ของโรงไฟฟ้าราชบุร ีแสดง 
ดงัรปูท่ี 2-1 

 
 

รปูท่ี 2-1 ต าแหน่งติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบลอยน ้าบริเวณพืน้ท่ีอ่างเกบ็น ้าดิบ
ภายในโรงไฟฟ้าราชบรุี 

  แสดงการเช่ือมโยงระบบผลิตไฟฟ้าไปยงัอาคารระบบจ่ายไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลต์ของ 
  โรงไฟฟ้าราชบรุี โดยวางไปตามรางสายไฟเดิม  
  แสดงเส้นทางการเดินรถส าหรบัการขนย้ายต่างๆ ของโครงการ  

 

3 แผนการด าเนินงานของโครงการ 

การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบลอยน ้า คาดว่าจะใช้เวลาในการ
ก่อสรา้ง (Construction Plan) รวมถงึทดสอบ และเชื่อมต่อระบบ (Test and Commissioning) ประมาณ 
4 เดอืน 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 

 

 

หน้า 3  
 

4 การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

การด าเนินงานด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนและผู้มสี่วนได้เสยี จะด าเนินการในรูปแบบ
ของการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็กบักลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีของโครงการที่อยู่ในรศัม ี5 กโิลเมตรรอบ
ที่ตัง้โครงการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้ง อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา 
องคก์รพฒันาเอกชน สื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายทัง้ 7 กลุ่ม ตามแนวทางของ สผ. 
เพื่อน าเสนอข้อมูลรายละเอยีดโครงการในส่วนที่จะเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และ
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้รบัฟังความคดิเหน็และขอ้ห่วงกงัวลต่างๆ ที่มี
ต่อโครงการ 

4.1 วตัถปุระสงค ์

• เพื่อน าเสนอข้อมูล รายละเอียดโครงการในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงฯ การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงฯ รวมถงึมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการภายหลงัการเปลีย่นแปลงฯ 

• เพื่อรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอ้ห่วงกงัวลต่างๆ เกี่ยวกบัประเด็นปัญหา
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและแนวทางในการจดัการกบัผลกระทบที่คาดวา่จะเกดิขึน้จากการ
ด าเนินโครงการในส่วนที่เปลี่ยนแปลงฯ รวมถึงมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการภายหลงัการเปลีย่นแปลงฯ 

4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี
ได้จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลกัตามแนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนและการ
ประเมนิผลกระทบทางสงัคมในกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของส านกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2549) ประกอบไปดว้ย 1) ผู้รบัผลกระทบ 2) หน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบในการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 3) หน่วยงานที่รบัผดิชอบในการ
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ 5) องคก์ารเอกชน
ด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่นและในระดบัอุดมศึกษา และ
นกัวชิาการอสิระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทัว่ไป 

4.3 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

การจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ 
ได้แก่ การแจ้งล่วงหน้าและเปิดเผยเอกสารโครงการ (ล่วงหน้า 15 วนั ก่อนการจดัประชุม) การรบั
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ลงทะเบยีนล่วงหน้า การจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ การรบัฟังความคดิเหน็ภายหลงัการจดัประชุม
รบัฟังความคดิเหน็ฯ และการเปิดเผยรายงานสรุปความคดิเหน็ โดยรายละเอยีดแสดงดงัตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการจัดประชุมร ับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผูม้ีส่วนได้เสีย 

การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1. การแจง้ล่วงหน้าและเปิดเผย
เอกสารโครงการ (ล่วงหน้า 15 
วนั กอ่นการจดัประชมุ) 

ตัง้แต่วนัที ่5 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2561 

แจ้งสาธารณชนให้รบัทราบเกี่ยวกบัโครงการ
และการจดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ฯ 

2.  การรบัลงทะเบยีนล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่5 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่16 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

เปิดรบัลงทะเบยีนล่วงหน้าเพื่อใหป้ระชาชน ผู้
มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแจ้ง
ความประสงค์ในการเขา้รว่มประชมุไดล้่วงหน้า 
ด้วยการส่งแบบตอบรับมาทางไปรษณีย์ 
โทรสาร อีเมล และการแจ้งลงทะเบียนทาง
โทรศพัท์ 

3.  การจดัประชมุรบัฟังความ
คดิเหน็ฯ 

วนัองัคารที ่20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-

12.00 น. (ก าหนดการตาม
หนงัสอืเชญิ) 

จดัประชุมรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนฯ
เพื่ อน าเสนอผลการศึกษาและการจัดท า
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
พรอ้มทัง้รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4.  การรบัฟังความคดิเหน็
ภายหลงัการจดัประชมุรบัฟัง
ความคดิเหน็ฯ  

ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่6 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

เปิดรบัฟังความคดิเหน็เพิม่เตมิภายหลงัการจดั
ประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื่องไม่
น้ อ ยกว่ า 15 วัน  รวม  4 ช่อ งท าง  ได้แ ก ่
ไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรสาร และอเีมล 

5.  การเปิดเผยรายงานสรปุความ
คดิเหน็ฯ 

ประมาณเดอืนธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง พร้อมค าชี้แจง พร้อมเผยแพร่ยัง
กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4.4 ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ ด าเนินการเมื่อวนัที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกลัปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทริ์นแกรนดร์าชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี(ก าหนดการ
ตามหนงัสอืเชญิ) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
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4.4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 

มผีู้เขา้ร่วมประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ จ านวนรวม 145 คน (ไม่นับรวมเจา้ของโครงการและ
บรษิทัทีป่รกึษาฯ) ซึง่สามารถจ าแนกตามกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี 7 กลุ่ม ไดด้งัตารางท่ี 4-2 

ตารางท่ี 4-2 จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนฯ จ าแนกตามกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 
กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสีย (7 กลุ่ม) จ านวน (คน) 

1. ผูร้บัผลกระทบ  
1.1 ประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นทีร่ศัม ี5 กโิลเมตรจากทีต่ ัง้โรงไฟฟ้า  

- ต าบลสามเรอืน 9 
- ต าบลพกิลุทอง 3 
- ต าบลบางป่า 3 
- ต าบลแพงพวย 9 
- ต าบลบา้นไร่ 15 
- ต าบลบา้นสงิห์ 8 
- ต าบลดอนทราย 17 
- ต าบลวดัแกว้ 10 

1.2 คณะผูต้รวจการสิง่แวดลอ้มของโรงไฟฟ้าราชบรุี 11 
1.3 สถานศกึษา/สถานพยาบาล/ศาสนสถาน 10 

2. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
2.1 เจา้ของโครงการ และบรษิทัผูร้บัเหมา 26 
2.2 บรษิทัทีป่รกึษาฯ 10 

3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  - 
4. หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ  26 
5. องคก์ารเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 

6 

6. ส่ือมวลชน 13 
7. ประชาชนทัว่ไป 5 

รวม 181 
หมายเหต ุ: จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมอ้างอิงจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็น ฯ เมื่อวนัที่ 20 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 โดยผูเ้ขา้รว่มประชุม (กรณีไม่รวมหน่วยงานที่รบัผดิชอบจดัท ารายงานฯ) มี
จ านวน 145 คน 

 

  



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
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4.4.2 ก าหนดการประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 

ในการด าเนินการจดัประชุมฯ สามารถสรุปก าหนดการ และรปูแบบกจิกรรมตามแต่ละช่วงเวลา 
(ตามสถานการณ์จรงิ) ไดด้งันี้ (ส าหรบัภาพถ่ายบรรยากาศการจดัประชุมฯ แสดงดงัรปูท่ี 4-1) 

09.00-09.30 น. ลงทะเบยีนและรบัเอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ 

 *** รบัประทานอาหารวา่ง*** 

09.30-09.35 น. กล่าวต้อนรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมและแจง้ก าหนดการในการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ 

09.35-09.50 น. กล่าวรายงานความเป็นมา วตัถุประสงคข์องการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ  

โดย นายบุญชยั จรญัวรพรรณ 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
กล่าวเปิดการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ  
โดย นายวรีสั ประเศรษโฐ 
 รองผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุร ี

09.50-10.25 น. น าเสนอโครงการ โดยล าดบัการน าเสนอ ประกอบดว้ย  

- ความเป็นมา หลกัการและเหตุผลของโครงการ 

โดย นายไปศล สุจรติ ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลติและประสทิธภิาพ 
 บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 

- รายละเอยีดโครงการทีเ่ปลีย่นแปลง ผลการศกึษาและประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึร่างมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการ  

โดย นางสาวนวรตัน์ เกี้ยวมาศ ผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้ม 

  บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาสสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

10.25-11.40 น.   รบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ และตอบขอ้ซกัถาม 

11.40-11.45 น.  สรุปการรบัฟังความคดิเหน็ฯ 

 โดย  นางสาวนวรตัน์ เกี้ยวมาศ ผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้ม 
 บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาสสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

11.45-11.50 น.   กล่าวปิดการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ 
โดย นายบุญชยั จรญัวรพรรณ 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั  

11.50 น. เป็นตน้ไป รบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 

 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-1 ภาพถ่ายบรรยากาศการจดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้ีส่วนได้เสีย 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 

 

 

หน้า 8  
 

4.4.3 ผลการรบัฟังความคิดเหน็ฯ 

ในการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมสามารถแสดงความ
คดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ดงันี้ 

• การซกัถามโดยตรงในทีป่ระชุม 
• การเขยีนค าถามและขอ้เสนอแนะในกระดาษเขยีนขอ้ค าถามที่แนบไปพร้อมกบัเอกสาร

ส าหรบัการประชุม 
• แบบประเมนิผลทีแ่จกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม และขอรบัคนืภายหลงัเสรจ็สิน้การจดัประชุมรบั

ฟังความคดิเหน็ฯ 

4.4.3.1 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 

หลงัจากน าเสนอรายละเอยีดโครงการแลว้เสรจ็ ผู้เขา้ร่วมประชุมไดน้ าเสนอประเดน็ห่วงกงัวล 
และสอบถามรายละเอยีดโครงการ ตลอดจนมีขอ้คดิเหน็และข้อเสนอแนะต่อโครงการผ่านการแสดง
ความคดิเหน็ด้วยวาจาในที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 4-3 และการเขยีนแสดงความคดิเหน็
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกระดาษเขยีนขอ้ค าถาม (แบบแสดงความคดิเหน็) สรุปไดด้งัตารางท่ี 4-4 

ตารางท่ี 4-3 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 
ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 
- โครงการจะใชเ้สน้ทางใดในการขนสง่วสัด-ุอุปกรณ์ ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

เสน้ทางที่ใช้ในการขนส่งวสัดุ อุปกรณ์ในช่วงก่อสร้าง
ของโครงการ คือ ทางหลวงหมายเลข 4 ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1004 และทางหลวงหมายเลข 3237 
(เสน้ทางพิกุลทอง-บา้นไร่) ส าหรบัจ านวนเที่ยวในการ
ขนสง่สงูสดุที ่12 เทีย่ว/วนั โดยใชร้ะยะเวลาในการขนส่ง
ประมาณ 1 สปัดาห์ วสัดุที่ขนส่ง ไดแ้ก่ แผงโซล่าเซลล์ 
ทุ่น เป็นตน้ 

- โซล่าเซลล์ท ามาจากวสัดอุะไร ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
แผงโซล่าเซลล์มอีงค์ประกอบหลกัๆ คอื ซิลิกอน แผ่น
กระจก และบรเิวณขอบของแผง คอื อลูมเินียม ส่วนจุด
เชื่อมต่อด้านหลังท าจากพลาสติก และมีสายไฟ โดย
ส่วนประกอบทั ้งหมดสามารถน ากลับ ไป ใช้ ให ม ่
(Recycle) ได ้



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4-3 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 
ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- อ่างเกบ็น ้าดบิมสีตัว์น ้าอาศยัอยู่หรอืไม่ และมคีวามลึก
เท่าใด 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
อ่างเก็บน ้าดบิของโรงไฟฟ้าราชบุร ีเป็นการสูบน ้ าจาก
แมน่ ้าแมก่ลองเพื่อมาส ารองไวใ้ชใ้นกระบวนการผลติ ซึ่ง
ในกระบวนการสูบน ้ าโครงการได้ติดตัง้ตะแกรงกรอง
แบบหมนุได ้(Travelling Screen) ซึ่งมขีนาดชอ่งตา 0.5 
เซนตเิมตร และมชี่องรบัน ้าอยู่ที่ระดบัความลกึจากผวิน ้า 
4 เมตร โดยวธิีนี้จะสามารถป้องกนัการสูบแพลงค์ตอน
ซึ่งจะมีความหนาแน่นที่ระดับผิวน ้ า 1-2 เมตร และ
ป้องกนัสตัวน์ ้าขนาดเลก็ได้ นอกจากนี้ที่พื้นของอ่างเกบ็
น ้าดบิจะมกีารปผูา้ยางไวโ้ดยรอบ 
 
ทัง้นี้  ความลึกของอ่างเก็บน ้ ามีความลึกประมาณ 4 
เมตร และมสีนับอ่สงูขึน้มาจากระดบัน ้าประมาณ 2 เมตร 
โดยจะมีการปูผา้ยางไวโ้ดยรอบเพื่อป้องกนัการร ัว่ไหล
หรอืการซมึของน ้า 

- เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เช่น ร้อนจัดหรือเย็นจัด  
จะส่งผลให้โซล่าเซลล์ปลดปล่อยมลสารใดออกมา
หรอืไม ่

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
แผงโซล่าเซลล์ที่น ามาใช้เมื่อผ่านกระบวนการผลิตใน
การหลอมซิลิกาหรอืทรายจนเป็นผลิตภณัฑ์แล้วนัน้จะ
เป็นของแข็ง จึงไม่มีการระเหยของมลสารใดซึ่งจะ
กระทบต่อสุขภาพหรอืระบบทางเดนิหายใจ ประกอบกบั
แผงโซล่าเซลล์ทีน่ ามาใชเ้ป็นแบบกระจก 2 ชัน้ (Double 
glass) ซึ่งประกบแผงโซล่าเซลล์ทัง้ดา้นบนและดา้นล่าง 
จากนัน้จะถูกท าให้เป็นสูญญากาศเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิ
การท าปฏกิรยิากบัอากาศ อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ของแผงโซล่าเซลล์เสือ่มสภาพลงได ้
 
นอกจากนี้  ก่อนน าแผงโซล่าเซลล์มาใช้งาน จะมีการ
ทดสอบในหลายรูปแบบ เช่น  ทดสอบในสภาวะที่
อุณหภูมเิปลี่ยนแปลง ทดสอบดา้นกลไก การรบัน ้าหนัก 
เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่าแผงดงักล่าวไดต้ามมาตรฐาน
สามารถน ามาใชง้านได ้

- ระบบออนไลน์ที่ ใช้ในการติดตามตรวจสอบของ
โครงการมคีวามถีใ่นการตรวจสอบเท่าใด 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การแสดงผลการตรวจวดัค่าต่างๆ จะมกีารแสดงผลแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการท างาน
ของระบบไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง  



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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หน้า 10  
 

ตารางท่ี 4-3 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 
ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- อ่างเกบ็น ้ามคีวามแขง็แรงเพยีงพอหรอืไม่ ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
อ่างเกบ็น ้ าดบิภายในโรงไฟฟ้าราชบุร ีเป็นลกัษณะการ
ขุดดินลงไปให้มีความลึกเพื่ อ ใช้ในการกักเก็บน ้ า
ประกอบตัง้อยู่ในพื้นที่ราบ ดงันัน้ ขอ้ห่วงกงัวลว่าอ่างจะ
แตกจนท าให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายเหมือนดัง
เหตุการณ์เขือ่นแตกในต่างประเทศจงึเป็นไปไดย้าก 

- โครงการมีงบประมาณในการก่อสรา้งเท่าใด มคีวาม
คุม้คา่ในการด าเนินงานหรอืไม ่

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
โครงการฯ ไดป้ระเมนิแล้วว่าการด าเนินการตดิตัง้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบลอยน ้ามคีวาม
คุม้ทุน โดยระยะเวลาคนืทุนประมาณ 7 ปี 

2. การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
- หากโซล่าเซลล์มรีอยรา้ว ถือว่าช ารดุ และจดัเป็นของ
เสยีหรอืไม ่และจุดพกัของเสยีเหล่านี้อยู่บรเิวณใด 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
กรณีแผงโซล่าเซลล์แตกหรือเกิดการช ารุดเสียหาย 
สามารถตรวจสอบไดจ้ากคา่แรงดนัไฟฟ้า เนื่องดว้ยหาก
แผงบรเิวณใดช ารุด ประสทิธภิาพในการท างานจะลดลง 
ท าให้แรงดนัไฟฟ้ามคี่าลดลง ซึ่งมีการตรวจสอบโดยใช้
เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า Thermoscan ในกรณีทีต่รวจสอบพบ
ความช ารุดเสียหายสามารถส่งคืนผู้ผลิต ได้ โดยมี
ระยะเวลารบัประกนัที่ 30 ปี อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
ระยะเวลา 30 ปี แผงโซล่าเซลล์ยังคงใช้งานได้อยู่ แต่
ประสทิธภิาพอาจลดลงประมาณ 20 เปอรเ์ซน็ต์ 
 
ทัง้นี้  จะมีการตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น ความเข้มแสง 
แรงดันไฟฟ้า แบบ Real time ซึ่งเมื่อพบความช ารุด 
เสยีหาย สามารถด าเนินการแกไ้ขไดโ้ดยทนัที อย่างไรก็
ตาม ได้มีการก าหนดความถี่ในการตรวจสอบแบบ
ละเอยีด ครบถว้น ปีละ 1 คร ัง้ 
 
นอกจากการตรวจสอบดว้ยเครือ่งมือหรอืระบบแล้ว ยัง
สามารถตรวจสอบทางกายภาพไดอ้กีทางหนึ่ง เนื่องดว้ย
ในทุกๆ 3 เดือน จะมีการล้างท าความสะอาดแผงโซล่า
เซลล์ ดงันัน้ พนักงานที่ปฏิบตัิหน้าที่ฉีดล้างท าความ
สะอาดแผงจึงสามารถตรวจสอบทางสายตาได้อีกทาง
หนึ่ง ในส่วนของทุ่นไดก้ าหนดความถี่ในการตรวจสอบ 
ทุกๆ 6 เดอืน 
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ตารางท่ี 4-3 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 
ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

การก าจดัของเสยี แผงที่ช ารุดเสยีหาย ไดม้กีารก าหนด
มาตรการ บรหิารจดัการไวแ้ล้ว โดยจดัให้มพีื้นที่ในการ
รองร ับของเสียก่อนน าส่งไปก าจัดภายนอก ซึ่งการ
ด าเนินการดงักล่าวจะปฏบิตัิตามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกีย่วขอ้ง นอกจากนี้  ได้ประสานกบัผู้รบัเหมากรณีที่
แผงช ารดุ เสยีหายไวแ้ลว้ในเรือ่งการจดัการ และเปลีย่น
แผงใหม ่

- ขอให้โครงการพิจารณาก าหนดมาตรการด้านอาชีว 
อนามัย เพิ่ ม เติม  เช่น  ใบอนุญ าตท างาน  (Work 
Permit) และการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานตาม
ปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น โดยจัดท าเป็นข้อปฏิบตัิส าหรบั
ผูร้บัเหมาใหช้ดัเจน 

 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การตรวจสขุภาพของผูป้ฏบิตังิานจะปฏบิตัติามกฎหมาย
ที่เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานนัน้ๆ ซึ่งการด าเนินงานนี้จะ
เป็นการปฏบิตัิงานบนพื้นดนิและพื้นน ้า ทัง้นี้ จะท าการ
หารือกับผู้ร ับเหมาเพื่อก าหนดรายการในการตรวจ
สุขภาพในลักษณะพิ เศษหรือจ าเพาะส าหร ับการ
ปฏบิตังิานในลกัษณะนี้ เชน่ การยกและเคลื่อนย้ายวสัดุ
อุปกรณ์ ภาวะฮีตสโตรกจากการท างานกลางแจ้ง การ
ท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า เป็นตน้ 
 
ทัง้นี้  ในกระบวนการด าเนินงาน ทางบริษัทฯ จะมีการ
ประเมนิความเสีย่งของลกัษณะงาน และก าหนดใหม้กีาร
ตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะรบัไปก ากบั ดูแลให้ผู้รบัเหมา
และผูร้บัเหมารายย่อยก าหนดให้มรีายการตรวจสุขภาพ
ของผูป้ฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นแนวทางเดยีวกนั 

3. มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
- จะทราบไดอ้ย่างไรวา่โครงการจะมกีารด าเนินการตาม  
 มาตรการทีก่ าหนดไว ้

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
สามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ
ตามมาตรการที่ก าหนดได้ เนื่ อ งด้วยโครงการได้
ก าหนดให้มีม าตรการด้านการประชาสัมพัน ธ์ ให้
ประชาชนได้ร ับทราบข้อมูลและการด าเนินการของ
โครงการ รวมถึงมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการผูต้รวจการ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งมีตัวแทนจากทัง้
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม 
และไดร้บัการแต่งตัง้โดยผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุร ีซึ่ง
ท าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ
โครงการ 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4-3 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 
ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- ขอให้โครงการพิจารณาก าหนดมาตรการที่เกีย่วขอ้ง
กับสัตว์ เช่น  ตัวเงินตัวทอง ซึ่งอาจมาหาอาหาร
บรเิวณแผงโซล่าเซลล์ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
เนื่องดว้ยบรเิวณอ่างเกบ็น ้ามกีารปผูา้ยางโดยรอบ ท าให้
ตวัเงนิตวัทองไมอ่าศยัอยู่บรเิวณดงักล่าว ทัง้นี้ โรงไฟฟ้า
มพีื้นที่ชุ่มน ้า ประมาณ 350 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศยั
ของสิง่มชีวีติต่างๆ อาทิ สตัว์เลื้อยคลาน ตวัเงนิตวัทอง 
นก  

- โครงการใชน้ ้าจากแหล่งใดในการล้างท าความสะอาด
แผงโซล่าเซลล์ และมกีารจดัการน ้าจากการท าความ
สะอาดแลว้อย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
น ้ าที่จะน ามาใช้ในการล้างแผงจะเป็นน ้ าที่ผ่านการ
ปรบัปรุงคณุภาพน ้าแลว้ (น ้าสะอาด) ซึง่โรงไฟฟ้าราชบุรี
สามารถผลิตไดเ้อง โดยการล้างแผงจะเป็นเพียงการใช้
น ้ าล้างฝุ่ นละออง หรือมูลนกที่เกาะติดอยู่ ไม่มีการใช้
สารเคมีใดๆ ซึ่งน ้ าจากการล้างแผงจะไหลลงสู่อ่างเก็บ
น ้าดบิ อย่างไรกต็าม กอ่นน าน ้าจากอ่างเกบ็น ้าดบิไปใช้
ในกระบวนการของโรงไฟฟ้าจะมกีารท าให้ตกตะกอน
และบ าบดัน ้ าก่อนน าไปใช้ จากนัน้น ้ าที่ถูกน าไปใช้ใน
กระบวนการต่างๆ จะถูกบ าบดัให้ไดต้ามมาตรฐานก่อน
ปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าธรรมชาตติ่อไป 

- โครงการมีการจดัการน ้าเสยีจากกิจกรรมของคนงาน
ในระยะกอ่สรา้ง อย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
เนื่องจากภายในพื้นที่ก่อสรา้งของโครงการไม่ไดม้ีการ
จดัตัง้ที่พักคนงาน ดงันัน้ น ้ าเสยีของคนงานจึงเกดิขึ้น
ขณะปฏบิตัิงานเท่านัน้ ซึ่งโครงการฯ จะจดัให้มหี้องสขุา
ส าเร็จรูปและมีการรวบรวม กกัเก็บน ้ าเสีย ของเสียที่
เกดิขึ้น เพื่อน าส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องต่อไป รวมถึงที่
พกัช ัว่คราวขณะปฏบิตัิงานจะก าหนดให้ตัง้อยู่ห่างจาก
แหล่งน ้าอย่างน้อย 50 เมตร 

- ของเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง มีวิธีการก าจัดที่
ปลายทางอย่างไร ใหร้ะบใุนมาตรการใหช้ดัเจน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ส าหรบัการจดัการของเสยีของโครงการจะมกีารจ าแนก
ประเภทของเสยีเป็น 2 ประเภท 

- ของเสียทัว่ไป จะรวบรวมไว้ที่จุดพักมูลฝอยของ
โรงไฟฟ้าราชบุร ีก่อนส่งไปก าจดัที่เทศบาลต าบล
บา้นไร ่

- ของเสยีอนัตราย (ที่เกดิขึ้นจากกระบวนการผลิต) 
ส่งไปก าจัดยังหน่วยงานรบัก าจัดของเสียที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบนั
น าส่ง  2 แห่ ง  คือ  บริษัท  อัคคีปราการ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4-3 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 
ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

(มหาชน) ทั ้งนี้  ก่อนน าของเสียส่งไปก าจัดจะ
ด าเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กอ่น พรอ้มทัง้ มกีารตดิตามตรวจสอบการเดนิทาง/
เสน้ทางรถขนสง่ของเสยีดว้ยระบบ GPS 

 
ในส่วนของการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสรา้ง ในบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งจะมถีังรองรบัของเสีย 
(ขยะทัว่ไป) พรอ้มทัง้มกีารแยกขยะ เชน่ ขยะเปียก ขยะ
แห้ง จากนัน้เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรจีะรวบรวม
ของเสยีต่างๆ มาเกบ็ไวท้ีอ่าคารพกัขยะ จากนัน้จงึน าส่ง
ไปก าจดัยงัเทศบาลต าบลบา้นไร่ต่อไป อย่างไรกต็ามฯ 
โครงการฯ จะไปก าหนดมาตรการด้านการจัดการของ
เสยีในระยะกอ่สรา้งใหม้คีวามชดัเจน ครบถว้น 

- ควรระบสุถานทีพ่กัของคนงานใหช้ดัเจน ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ที่พกัคนงานของโครงการไม่ไดอ้ยู่ภายในพื้นที่ก่อสรา้ง
ของโครงการ อย่างไรกต็าม โครงการจะระบุรายละเอยีด
ดังกล่าวในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยด
โครงการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมฯ 
เพื่อใหม้คีวามครบถว้น ชดัเจนยิ่งขึน้ ทัง้นี้ การออกแบบ
ส านักงานสนามชัว่คราวและที่พักคนงาน จะด าเนินการ 
ตามมาตรฐานและแบบก่อสรา้งอาคารชัว่คราวส าหรบั
คนงานก่อสรา้งและสถานรบัเลี้ยงเดก็ก่อนวยัเรยีนของ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 1010-34) 

4. การมีส่วนร่วม การประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรม CSR 
- เสนอให้ระบุผู้รบัผิดชอบในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทัง้
ระยะกอ่สรา้งและด าเนินการใหช้ดัเจน 

 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
โครงการฯ จะไปจดัท าแผนผงัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน โดย
ระบผุูร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีน และชอ่งทางการตดิต่อให้
มคีวามชดัเจน  

- ควรมีการจ าแนกประเภทข้อร้องเรียน เช่น ด้าน
อากาศ  ด้าน เสียง  เป็นต้น  แล ะระบุ ระย ะเวล า
ด าเนินการแกไ้ขส าหรบัแต่ละประเภทใหช้ดัเจน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ร ับทราบข้อเสนอแนะ และร ับไปพิจารณาเพิ่มเติม
รายละเอยีดของการจ าแนกประเภทขอ้รอ้งเรยีนเพื่อให้มี
ความชดัเจน และอ านวยความสะดวกในการปฏบิตัิงาน
ต่อไป 

 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4-4 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเหน็ผา่นทางกระดาษ
เขียนข้อค าถาม 

ค าถาม ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
1. รายละเอียดโครงการ 
- ควรชี้แจงใหท้ราบถงึขอ้ด-ีขอ้เสยี รวมถึงความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้จากโครงการใหช้ดัเจน 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
ในการน าเสนอรายละเอียดโครงการและผลการศกึษา
ของโครงการ ได้มกีารน าเสนอถึงเหตุผล ความจ าเป็น
ของโครงการ รวมถึงประโยชน์ของการติดตัง้ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบลอยน ้า อาท ิเป็นการ
ใชพ้ื้นที่ผวิน ้าอย่างเต็มประสทิธิภาพ เป็นการลดการใช้
เชือ้เพลิงฟอสซลิ รวมถงึเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นเทคโนโลยี
การผลติไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืก 
 
นอกจากนี้  ในส่วนของประเด็นผลกระทบหรือข้อห่วง
กงัวลที่อาจจะได้รบัจากโครงการ ได้มีการศึกษาและ
ประเมนิผลกระทบครอบคลุมทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ 
การใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีิต 
รวมถงึก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ดงักล่าวไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

- การติดตัง้โซล่าเซลล์ท าให้ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า
ราชบุรลีดลง แต่ประชาชนจะได้รบัประโยชน์ใดจาก
การด าเนินโครงการ 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
การด าเนินโครงการนี้  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือกให้กบั
ชุมชนได้ โดยโครงการจะเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชม 
พรอ้มเรยีนรูก้ารด าเนินงาน 

- ความเข้มแสงในช่วงกลาง-ปลายฤดูฝนที่ลดลง จะ
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการผลติกระแสไฟฟ้าหรอืไม ่

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
ความ เข้มแสงมีผ ลต่ อป ระสิท ธิภ าพ ใน การผลิ ต
กระแสไฟฟ้า หากความเข้มแสงมีค่าลดลง ปริมาณ
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม
โครงการไดอ้อกแบบทิศทาง มุมองศา และจ านวนแผง
เซลล์ แสงอาทิตย์ ที่ เห มาะสม เพื่ อ ให้ส ามารถ รับ
แสงอาทิตย์ได้มากที่สุดส าหรบัการผลิตไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพแลว้ 

- มคีวามคุม้คา่ในการลงทุนหรอืไม ่ ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
โครงการฯ ไดป้ระเมนิแล้วว่าการด าเนินการตดิตัง้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบลอยน ้ามคีวาม
คุม้ทุน โดยระยะเวลาคนืทุนประมาณ 7 ปี 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4-4 สรปุประเดน็ค าถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเหน็ผา่นทางกระดาษ
เขียนข้อค าถาม 

ค าถาม ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
2. การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
- โครงการจะมผีลต่อสภาวะโลกรอ้นหรอืไม ่
- โครงการมีผลต่อคุณภาพอากาศ และสภาวะเรือน
กระจกหรอืไม ่

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มี
ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน และคุณภาพอากาศ 
เนื่ องจากไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ท าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้
เกดิภาวะโลกรอ้น 

- การด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ชมุชนรอบขา้งหรอืไม ่

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
ผลกระทบดา้นสขุภาพทีจ่ะเกดิขึ้นกบัประชาชนโดยรอบ 
คาดว่าไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบด้าน
สขุภาพ 

- ควรศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ (ภายหลัง
ด าเนินการตดิตัง้แลว้เสรจ็) เพื่อพจิารณาถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น เนื่ องด้วยพื้ นที่โดยรอบมีการปลูก 
พชืสวน 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
การตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์จะไมท่ าใหอ้ากาศรอ้นขึ้น
และไม่ส่งผลกระทบต่อความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ 
นอกจากนี้ จะมีการติดตามผลการตรวจวดักับสถานี
อุตุนิยมวิทยาซึ่งติดตัง้อยู่บริเวณป้อม รปภ.2 ภายใน
โรงไฟ ฟ้าราชบุรี ซึ่งห่ างจากจุดที่ติดตัง้แผงโซล่ า 
ระยะทางประมาณ 1 กม. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้นต่อความชื้นสมัพทัธ์
ในอากาศ 

3. มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
- มีมาตรการควบคุมการจราจรของคนงานที่เดินทาง
จากที่พักคนงานมายังพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ
อย่างไร 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
โครงการก าหนดมาตรการดา้นการจราจร/ขนส่ง ไดแ้ก ่
การควบคุมความเรว็ของรถ  และให้ปฏิบตัิถูกต้องตาม
กฎจราจร 

- ควรจดัท าป้ายเตือน “ก าลงัก่อสรา้ง” บริเวณก่อนถึง
โรงไฟฟ้าเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุทางถนนของรถขนส่ง
และรถของประชาชนทีส่ญัจรผา่นโรงไฟฟ้า 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติมภายหลงัการจดัประชุม 
โครงการได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจไดร้บัจากกจิกรรมการก่อสรา้ง ดว้ยการ
ติดตัง้ป้ายหรือสญัญาณเตือนที่เห็นได้ชดัเจนทัง้เวลา
กลางวนัและกลางคนืก่อนถึงพื้นที่เกบ็กองวสัดุอุปกรณ์
อย่างน้อย 100 เมตร 
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4.4.3.2 ความคิดเหน็จากแบบประเมินผล 

จากการรวบรวมความคดิเหน็จากแบบประเมนิผลการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ มผีู้ตอบ
แบบประเมิน จ านวน 105 คน คิดเป็น (ร้อยละ 72.4) จากผู้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 145 คน (ไม่รวม
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานฯ) สามารถสรุปผลการตอบแบบประเมนิ ไดด้งันี้ 

• ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นผู้แทนระดบัชุมชน/ท้องถิน่หรอืผูน้ ากลุ่มในพืน้ทีศ่กึษา จ านวน 
36 ราย (ร้อยละ 34.3) รองลงมาคอื หน่วยงานต่างๆ จ านวน 34 ราย (รอ้ยละ 32.4) ถดั
มาคอื ประชาชนในพืน้ที่ศกึษา จ านวน 21 ราย (รอ้ยละ 20.0) คณะกรรมการผู้ตรวจการ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 9.5) และประชาชนทัว่ไป 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 3.8) ตามล าดบั โดยเป็นเพศชาย จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 69.5) 
รองลงมาเป็นเพศหญงิ จ านวน 32 ราย (รอ้ยละ 30.5) โดยผูต้อบแบบประเมนิมอีายเุฉลี่ย
ที่ 49 ปี ส าหรบัระดบัการศึกษาใน 3 อนัดบัแรก พว่า มกีารศกึษาในระดบัอนุปริญญา/
ปรญิญาตร ีจ านวน 40 ราย (ร้อยละ 38.1) รองลงมาคือระดบัประถมศึกษาตอนต้น/ตอน
ปลาย  จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 20.0) และระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 17 ราย (ร้อยละ 
16.2) ตามล าดบั ส่วนการประกอบอาชพีหลกั พบวา่ รบัราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานราชการ/
รฐัวสิาหกิจ จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 39.0) รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย 
จ านวน 27 ราย (รอ้ยละ 25.7) และเกษตรกรรม จ านวน 20 ราย (รอ้ยละ 19.0) ตามล าดบั 

• ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ ผู้ตอบ
แบบประเมินเห็นว่ามาตรการด้านสิง่แวดล้อมของโครงการมีความครอบคลุมเพียงพอ 
จ านวน 98 ราย (รอ้ยละ 93.3) รองลงมาเหน็วา่ยงัไม่ครอบคลุมเพยีงพอ จ านวน 7 ราย 
(ร้อยละ 6.7) แสดงดงัรูปที่ 4-2 ส าหรบัรายละเอยีดและประเด็นเพิ่มเติมในแต่ละด้าน 
แสดงดงัตารางท่ี 4-5 

 

รปูท่ี 4-2 แผนภาพแสดงความคิดเหน็ต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

ครอบคลุมเพียงพอ
ร้อยละ 93.3

ไม่ครอบคลุม
เพียงพอ ร้อยละ 6.7
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ตารางท่ี 4-5  ความคิดเหน็ต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ (จากแบบประเมินผล) 

มาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง และมาตรการฯ ท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ยงัไม่
ครอบคลุม 
เพียงพอ 

1. คณุภาพอากาศ 
(ระยะกอ่สรา้ง) 

98 (93.3) 7 (6.7) • ควรเพิม่ความถีใ่นการฉีดพรมน ้า 
• ควรก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อร้องเรียนให้ช ัดเจน เช่น 

ภายใน 3-7 วนั พรอ้มระบผุูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนใหช้ดัเจน 
• ใหม้กีารป้องกนัผลกระทบจากควนั/ไอเสยีของท่อรถขนสง่ 
• ควรติดตามมลพิษทางอากาศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

อุณหภมูอิาจสง่ผลใหม้กีารระเหยมลสารของแผงโซล่าเซลล์ 

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• ฉีดพรมน ้าอย่างน้อยวนัละ 2 คร ัง้ บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง

หรอืผวิเสน้ทางการจราจร และให้เพิ่มจ านวนครัง้ในการ
ฉีดพรมน ้ าตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่อากาศแห้ง 
เพื่อลดโอกาสการเกดิผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละออง 

• กรณีมขี้อรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัปัญหาคุณภาพอากาศที่อาจ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ ให้เร่งด าเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขปัญหานัน้โดยเรว็ และชี้แจงผูร้อ้งให้ทราบ
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานัน้ พรอ้มรายงานต่อ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อทราบโดยเรว็ 

• ก าหนดให้มกีารติดตัง้อุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้าในอ่างเกบ็น ้าดบิแบบออนไลน์อตัโนมตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 

- ดชันีตรวจวดั: ความเข้มแสง ทิศทางและความเร็ว
ลม อุณหภูมอิากาศ อุณหภูมิใต้แผงโฟโตโวลเทอิก 
อุณหภมูนิ ้า ปรมิาณออกซเิจนละลาย 

- สถานี: อ่างเกบ็น ้าดบิ 

- ความถี:่ ตลอดเวลาทีม่กีารเดนิระบบผลติไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 4-5  ความคิดเหน็ต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ (จากแบบประเมินผล) 

มาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง และมาตรการฯ ท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ยงัไม่
ครอบคลุม 
เพียงพอ 

2. ระดบัเสยีง (ระยะ
กอ่สรา้ง) 

100 (95.2) 5 (4.8) • กรณีที่ท างานต่อเนื่องควรติดตัง้แผงป้องกนัเสียงโดยรอบ
บรเิวณพื้นทีก่อ่สรา้งเพื่อลดความรนุแรงของเสยีงต่อชมุชน 

• ควรระบผุูค้วบคมุ ดแูลเรือ่งเสยีงใหช้ดัเจน 

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• กจิกรรมการก่อสรา้งที่อาจกอ่ให้เกดิผลกระทบดา้นเสยีง

ต่อชุมชนให้มกีารด าเนินงานเฉพาะในช่วงเวลากลางวนั 
ยกเว้นกจิกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่องให้แล้ว
เสร็จ  จะต้องแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพื้ นที่ ท ราบก่อน
ด าเนินการในกจิกรรมนัน้ๆ อย่างน้อย 7 วนั 

3. สตัวป่์า (ระยะ
ด าเนินการ) 

99 (94.3) 6 (5.7) • มกีารศกึษาสตัวช์นิดอื่นนอกเหนือจากนกหรอืไม ่
• ควรศกึษา/ประเมนิผลกระทบของสิง่มชีวีติในอ่างเกบ็น ้า 
• สภาพอากาศ/ความร้อนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการติดตัง้แผง 

โซล่าเซลล์มผีลต่อการลดลงของปรมิาณนกหรอืไม ่

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• จดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบชนิดและปรมิาณนกทีพ่บใน

บรเิวณรอบโรงไฟฟ้าเพื่อเป็นฐานขอ้มลูส าหรบัการศกึษา
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในระยะยาว 

4. การคมนาคม (ระยะ
กอ่สรา้ง) 

101 (96.2) 4 (3.8) • ควรมกีารอบรมพนกังานขบัรถ ควบคมุความเรว็ เพื่อป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุ 

• ควรตดิป้ายชอ่งทางตดิต่อ/รอ้งเรยีนทีร่ถขนสง่ดว้ย 

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• โครงการมกีารควบคุมและก าชบัให้พนักงานขบัรถและ

เจ้าหน้าที่ข ับรถด้วยความระมัดระวงัและปฏิบัติตาม
สญัญาณจราจร 

5. การใชน้ ้า     
- ระยะกอ่สรา้ง 102 (97.1) 3 (2.9) • ใหม้กีารจดัการ/บ าบดัน ้าเสยีใหถู้กตอ้ง เหมาะสม 

• ควรเพิม่ระยะห่างของส านกังานสนามชัว่คราวจากแหล่งน ้า 
มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• โครงการจะจัดให้มีห้องสุขาส าเร็จรูปและมีการรวบรวม กัก

เก็บน้ าเสีย ของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อน าส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
• ตัง้ส านักงานสนามชัว่คราวและที่พักคนงานห่างจาก
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ตารางท่ี 4-5  ความคิดเหน็ต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ (จากแบบประเมินผล) 

มาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง และมาตรการฯ ท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ยงัไม่
ครอบคลุม 
เพียงพอ 

แหล่งน ้าอย่างน้อย 50 เมตรเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของ
น ้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพื้นที่ส านักงานสนาม
ชัว่คราวและทีพ่กัคนงานลงสูแ่หล่งน ้าบรเิวณใกลเ้คยีง 

- ระยะด าเนินการ 98 (93.3) 7 (6.7) • ถ้าอุณหภูมิน ้ าสูงขึ้นและระเหยไป จะมีการน าน ้ ามาเติมใน
อ่างหรอืไม ่อย่างไร 

• ควรตรวจสอบคณุภาพชวีติของสตัว์น ้า การปนเป้ือนน ้า การ
ร ัว่ไหลของน ้าจากอ่างเกบ็น ้า 

• ควรแสดงข้อมูลการตรวจวดัแบบ digital online real time 
บรเิวณอ่างเกบ็น ้า 

• ควรมกีารรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชุมชนทราบโดย
ผา่นทางหน่วยงานหรอืองคก์ทีีเ่กีย่วขอ้งตลอดการด าเนินงาน 

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• ก าหนดให้มกีารติดตัง้อุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น ้าในอ่างเกบ็น ้าดบิแบบออนไลน์อตัโนมตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 

- ดชันีตรวจวดั: ความเข้มแสง ทิศทางและความเร็ว
ลม อุณหภูมอิากาศ อุณหภูมิใต้แผงโฟโตโวลเทอิก 
อุณหภมูนิ ้า ปรมิาณออกซเิจนละลาย 

- สถานี : อ่างเกบ็น ้าดบิ 

- ความถี ่: ตลอดเวลาทีม่กีารเดนิระบบผลติไฟฟ้า 

6. การจดัการของเสยี     
- ระยะกอ่สรา้ง 99 (94.3) 6 (5.7) • ใหม้กีารก าจดัขยะอนัตรายอย่างถูกวธิ ี

• มีการควบคุม ดูแลการด าเนินงานของผู้รบัเหมาหรือไม ่
อย่างไร 

• ควรรระบุวิธีการจดัเก็บน าส่งไปก าจัดของขยะมูลฝอยและ
อุปกรณ์ทีเ่กดิขึน้ 

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• โครงการมกีารคดัแยกประเภทของเสยีและจดัหาภาชนะ

รองรบัของเสยีในบรเิวณภายในพื้นทีโ่ครงการ ดงันี้ 

- ของเสยีทัว่ไป จดัสง่หน่วยงานรบัขนสง่ไปบ าบดัหรอื
ก าจดัของเสยีอย่างถูกหลกัสขุาภบิาลทีไ่ดร้บัอนุญาต
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ตารางท่ี 4-5  ความคิดเหน็ต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ (จากแบบประเมินผล) 

มาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง และมาตรการฯ ท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ยงัไม่
ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ตามกฎหมาย เชน่ เทศบาลต าบลบา้นไร ่

- ของเสียอันตราย จัดเก็บไว้ในอาคารเก็บของเสีย
อนัตรายและสารเคม ีเพื่อรอการขนส่งไปบ าบดัหรอื
ก าจัดโดยบริษัทเอกชนที่ได้ร ับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

- ของเสียที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ค ัดแยกเพื่อน า
กลับมาใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายต่อไป เช่น การ
จดัตัง้ธนาคารขยะรไีซเคลิ 

- ระยะด าเนินการ 101 (96.2) 4 (3.8) • มกีารปนเป้ือนของโลหะหนักและสารเคมตี่างๆ หรอืไม่ และ
มกีารจดัการของเสยีอย่างไร มกีารจดัเกบ็ของเสยีระหวา่งรอ
น าไปก าจดัอย่างไร 

• ควรก าหนดให้มีผูร้บัผดิชอบตรวจสอบความช ารุด เสยีหาย
ของแผงโซล่าเซลล์ทีช่ดัเจน  

• สถานทีพ่กัของเสยีอยู่บรเิวณใด 

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• ของเสยีอนัตราย จดัเกบ็ไวใ้นอาคารเกบ็ของเสยีอนัตราย

และสารเคมี เพื่อรอการขนส่งไปบ าบดัหรือก าจัดโดย
บรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• การจดัการแผงเซลล์แสงอาทติย์และอุปกรณ์อื่นๆ ทีช่ ารุด
หรอืหมดอายุการใชง้าน มดีงันี้ 

• คดัแยกประเภทของเสีย และพิจารณาเลือกการ
จดัการแผงเซลล์แสงอาทติย์ รวมทัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิกส์ที่เกีย่วขอ้งดว้ยวธิีน ากลบัมาใช้
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ตารางท่ี 4-5  ความคิดเหน็ต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ (จากแบบประเมินผล) 

มาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง และมาตรการฯ ท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ยงัไม่
ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ใหม่ (Recycling Method) เป็นล าดบัแรก โดยให้
ด าเนินการโดยบรษิทัเอกชนผู้รบัขนส่งและบ าบดั
หรอืก าจดัของเสยีที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภท 106 

• กรณีส่งก าจัดภายในประเทศ ให้ด าเนินการโดย
บริษัทเอกชนผูร้บัขนส่งและบ าบดัหรอืก าจดัของ
เสียที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 101 และ 105 เพื่อด าเนินการฝังกลบใน
หลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Land Fill) 
หรอืเผาท าลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย 

7. อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั (ระยะ
กอ่สรา้งและระยะ
ด าเนินการ) 

100 (95.2) 5 (4.8) • ควรมกีารตรวจสขุภาพประชาชนในพื้นทีด่ว้ย 
• ควรตรวจสุขภาพก่อนและหลงัเขา้ปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่/

พนกังาน 
• ควรศกึษาความรอ้น/สารพิษทีอ่าจมผีลกระทบต่อชุมชนและ

บรเิวณใกลเ้คยีง 
• ควรบรหิารจดัการระบบ work permit และการตรวจสุขภาพ

ของพนกังานใหค้รบถว้น 

มาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจสุขภาพตาม

ลกัษณะงานใหก้บัพนกังานเป็นประจ าทุกปี 
• จดัให้มีมาตรการป้องกนัอันตรายและควบคุมดูแลด้าน

ความปลอดภยัในการท างานให้กบัคนงานและพนักงาน
ในการปฏิบตัิงาน รวมถึงให้มีการบรหิารจัดการความ
ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกบัการก่อสร้างอย่างเป็น
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ตารางท่ี 4-5  ความคิดเหน็ต่อมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ (จากแบบประเมินผล) 

มาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง และมาตรการฯ ท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ยงัไม่
ครอบคลุม 
เพียงพอ 

ระบบและมปีระสทิธิภาพ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 

8. มลทศัน์ทางสายตา 
(ระยะด าเนินการ) 

101 (96.2) 4 (3.8) • ควรก าหนดระยะเวลาแก้ไขข้อร้องเรียนให้ช ัดเจน เช่น 
ภายใน 3-7 วนั 

• ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะใหร้บัทราบและเขา้ใจ 
• ควรวเิคราะห์และน าเสนอชนิดของแผง มมุในการตดิตัง้ และ

ผลกระทบต่อชมุชน 

การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบลอยน ้ า
ของโครงการใชแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกหลายรูปโดย
เคลือบผิวหน้าแผงเพื่อลดการสะท้อนแสง มีมุมติดตัง้ 12 
องศา นอกจากนี้ ไดก้ าหนดมาตรการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
• กรณีมีขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

กจิกรรมของโครงการ ให้เร่งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ปัญหานัน้โดยเรว็ และชี้แจงผูร้อ้งให้ทราบความคบืหน้า
ในการแกไ้ขปัญหานัน้ พรอ้มรายงานต่อหน่วยงานก ากบั
ดแูลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อทราบโดยเรว็ 

หมายเหต ุ: ขอ้ความที ่ขดีเสน้ใต ้หมายถงึมาตรการฯ ทีโ่ครงการก าหนดเพิม่เตมิ 
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• ความพึงพอใจต่อการจดัประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ผู้ตอบแบบประเมินมีความ 
พึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  ภาพรวมของการจัดประชุมฯ (ร้อยละ 81.9) 
ความสามารถของวทิยากรในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เขา้ใจในภาพรวมของ
โครงการ ( ร้อยละ 79.0) ความสะดวกของการเดนิทางเขา้ร่วมประชุมฯ (ร้อยละ 77.1) 
ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดประชุมฯ (ร้อยละ 76.2) ความ
เหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดงความคดิเหน็ (รอ้ยละ 73.3) ความเขา้ใจ
ในโครงการ ภายหลงัการเขา้ร่วมประชุมฯ (รอ้ยละ 72.4) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
รปูแบบ และวธิกีารน าเสนอ (ร้อยละ 71.4) และความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอ
ขอ้มลูรายละเอยีดโครงการและผลการศกึษา (รอ้ยละ 68.6) รายละเอยีดแสดงดงัตารางท่ี 
4-6 

ตารางท่ี 4-6  ความพึงพอใจต่อการจดัประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. ความสามารถของวทิยากรในการอธบิายให้ผูเ้ขา้รว่มประชุม

ฯ เขา้ใจในภาพรวมของโครงการ 
83 (79.0) 22 (21.0) 0 (0.0) 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ รปูแบบ และวธิกีารน าเสนอ  75 (71.4) 29 (27.6) 1 (1.0) 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอข้อมูลรายละเอียด
โครงการและผลการศกึษา 

72 (68.6) 32 (30.5) 1 (1.0) 

4. ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของการเดิน
ทางเขา้รว่มประชมุฯ 

81 (77.1) 24 (22.9) 0 (0.0) 

5. ความเหมาะสมของสือ่และเอกสารประกอบการจดัประชมุฯ 80 (76.2) 23 (21.9) 2 (1.9) 
6. ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดงความ
คดิเหน็ 

77 (73.3) 27 (25.7) 1 (1.0) 

7. ความเขา้ใจในโครงการ ภายหลงั การเขา้รว่มประชมุฯ  76 (72.4) 27 (25.7) 2 (1.9) 
8. ภาพรวมของการจดัประชมุฯ ในวนันี้ 86 (81.9) 19 (18.1) 0 (0.0) 

•  การรบัทราบข้อมลูโครงการ พบวา่ มผีูท้ ีเ่คยรบัทราบขอ้มลูโครงการมาก่อนหน้านี้แล้ว 
จ านวน 57 ราย (รอ้ยละ 54.3) และมผีูท้ ีไ่ม่เคยรบัทราบขอ้มลูโครงการมาก่อน จ านวน 48 
ราย (ร้อยละ 45.7) โดยรบัทราบจาก เจ้าหน้าที่บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั จ านวน 
30 ราย (รอ้ยละ 33.0) รองลงมา รบัทราบจากผู้น าชุมชน จ านวน 22 ราย (รอ้ยละ 14.4) 
และการส่งจดหมายเชญิ/แจ้งข่าวสารโครงการโดยตรง  จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 19.8) 
เป็นตน้ 
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• ช่องทาง/วิธีการรบัข้อมูลข่าวสารท่ีสะดวกและเหมาะสมท่ีสุด  ผู้ตอบแบบประเมิน  
เห็นว่า วธิีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจดัประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ/การจดัสมัมนา 
จ านวน 66 ราย (ร้อยละ 25.7) รองลงมาคอื การส่งจดหมายเชญิ/แจ้งข่าวสารโครงการ
โดยตรง จ านวน 43 ราย (รอ้ยละ 16.7) และการตดิประกาศที่หน่วยงานราชการ/อปท.ใน
พืน้ที ่จ านวน 23 ราย (รอ้ยละ 8.9) ตามล าดบั 

• ความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อโครงการ ผู้ตอบแบบประเมนิโดย
ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกบัโครงการ จ านวน 92 ราย (ร้อยละ 87.6) รองลงมาคือ ไม่แสดง
ความคดิเหน็ จ านวน 11 ราย (รอ้ยละ 10.5) และไม่เหน็ดว้ยกบัโครงการ จ านวน 2 ราย 
(รอ้ยละ 1.9) ส่วนความวติกกงัวลต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ พบว่า มผีูไ้ม่
วติกกงัวล จ านวน 79 ราย (ร้อยละ 75.2) รองลงมาคือ วติกกงัวลเลก็น้อย จ านวน 16 
ราย (ร้อยละ 15.2) ถดัมา คอื วติกกงัวลปานกลาง จ านวน 7 ราย (รอ้ยละ 6.7) และวติก
กงัวลมาก จ านวน 3 ราย (รอ้ยละ 2.9) 

 
โดยมคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีม่ต่ีอโครงการ ดงันี้ 

- ควรมกีารตดิตามภายหลงัตดิตัง้วา่มผีลเป็นอย่างไร พรอ้มทัง้รายงานโดยตรงไปยงั
ชุมชน หน่วยงานเอกชนต่างๆ 

- ควรมกีารจดัให้นักเรยีน นักศึกษาได้เขา้เยี่ยมชม ศกึษาดูงาน รวมถึงจดัตัง้เป็น
แหล่งเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิความเขา้และคลายขอ้กงัวลใจ 

- ควรมวีธิกีารก าจดัน ้าเสยี/ของเสยีจากการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง เหมาะสม 
- กงัวลวา่ผูท้ ีไ่ดร้บัผลกระทบจรงิๆ จะไม่มโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็ 
- ควรด าเนินการใหไ้ดต้ามมาตรการทีก่ าหนด และหากเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์

ตอ้งมกีารแกไ้ขโดยเร่งด่วน และมกีารชีแ้จงใหร้บัทราบ 
- ควรมกีารจดัการ หากโครงการก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งชดัเจน เช่น 

หยดุการด าเนินการโครงการ 
- ควรมมีาตรการรองรบักรณีเกดิภยัพบิตั ิเช่น อ่างเกบ็น ้าแตกท าใหเ้กดิน ้าท่วม 
- ควรส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร/ชุมชนในพื้นที่ราชบุรีได้ใช้พลงังานสะอาด เพื่อ

ความประหยดัและลดมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม 
- ควรมกีารรายงานผลการด าเนินงานทัง้ในช่วงก่อสร้างและด าเนินการให้ประชาชน

รบัทราบเป็นระยะๆ 
- ควรด าเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวติประจ าวนั ความ

ปลอดภยั และอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
- ต้องการให้เป็นโครงการที่ย ัง่ยนื ขยายก าลงัการผลติให้มากขึ้น จะได้เป็นการใช้

พลงังานสะอาดทีม่ากขึน้ 



รายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี(ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
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4.4.3.3 ความคิดเหน็ภายหลงัการจดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ฯ 

ภายหลงัการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ ได้เปิดช่องทางรบัฟังความคดิเหน็เพิม่เตมิตัง้แต่
วนัที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวนัที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร 
ไปรษณีย ์และอเีมล โดยพบวา่ ไม่มผีูแ้สดงความคดิเหน็และขอ้แสนอแนะเพิม่เตมิ 

4.5 การจดัท ารายงานสรปุการรบัฟังความคิดเหน็ฯ 

ภายหลงัการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ฯ เมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 และการรบั
ฟังความคิดเหน็เพิม่เติมอกีไม่น้อยกว่า 15 วนั ตัง้แต่วนัที่ 20 พฤศจกิายน ถึงวนัที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561 โครงการได้รวบรวมประเดน็ขอ้ซกัถาม ขอ้ห่วงกงัวล และขอ้เสนอแนะต่างๆ พร้อมทัง้ค าชี้แจง 
และไดจ้ดัท ารายงานสรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งและสาธารณชน พรอ้มทัง้ค าชีแ้จง 
โดยส่งใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมถงึเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ไปยงักลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ อาทเิช่น หน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน/หมู่บา้น เป็นตน้ 

5 ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อ 
สอบถาม ไดท้ี ่

• บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรุี จ ากดั 

คุณจริาฑติย ์เวยีงอ าพล  

 โทรศพัท ์: 0-3271-9193 

 อเีมล : jiratidw@ratchgen.co.th  

• บริษทั  ยไูนเตด็  แอนนาลิสต ์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง  คอนซลัแตนท์  จ ากดั 

คุณกุลรดา สุธรีะเวชช ์

โทรศพัท ์: 02-763-2828 ต่อ 4088  โทรสาร : 02-763-2830 

อเีมล : khunlada.s@uaeconsultant.co.th 

 


