ทุกค�ำถาม...

มีค�ำตอบ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
และท่าเทียบเรือส�ำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

1

ความจ�ำเป็นของโครงการ

Q

ค�ำถาม

• ท�ำไมต้องตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่เทพา

A

ค�ำชี้แจง
เพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้ เนื่องจากระบบสายส่งในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่มั่นคง ไม่มีโครงข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันได้
ต้องอาศัยไฟฟ้าจากภาคกลาง จึงเป็นความเสีย่ งให้เกิดไฟฟ้าดับได้ จึงต้องมีโรงไฟฟ้าในภาคใต้ ซึง่ โรงไฟฟ้าในพืน้ ทีจ่ ะช่วยควบคุม
แรงดันไฟฟ้าให้สามารถส่งไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆในภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพ
- หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องไม่อยู่ไกลจากผู้ใช้ไฟหรือพื้นที่ต้องการไฟฟ้า เช่น จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดข้างเคียงที่ไม่มีโรงไฟฟ้า ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และเป็นพื้นที่ที่ชุมชน
ส่วนใหญ่ยอมรับ
- เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ต้องรับถ่านหินคุณภาพดีน�ำเข้าจากต่างประเทศจึงต้องอยู่ติดทะเล เพื่อสะดวกในการ
ขนส่งถ่านหินทางเรือจากต่างประเทศ

Q

ค�ำถาม

• ท�ำไมต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน

A

ค�ำชี้แจง
1. เพื่อกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้สมดุล เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน และสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล เนื่องจากปัจจุบันใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 70% ซึ่งจะมีความเสี่ยงทั้งในเรื่อง ชนกลุ่มน้อย อุบัติเหตุ วาตภัย การ
หยุดซ่อมแซม เป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ เช่น เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.- 10 ก.ค. 57 แหล่งก๊าซ JDA หยุดผลิตก๊าซเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะต้องหยุดเดินเครื่อง ท�ำให้ไฟฟ้าในภาคใต้หายไปจากระบบ 710 เมกะวัตต์
2. ในอนาคตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจะทยอยลดลง ซึ่งระยะยาวจะท�ำให้ไทยต้องพึ่งพิงการน�ำเข้าก๊าซในรูปของก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีราคาสูงและจะต้องมีการสร้างคลังรองรับ จะท�ำให้ต้นทุนค่าไฟแพงขึ้นซึ่งกระทบต่อผู้บริโภค
3. การใช้ถา่ นหินผลิตไฟฟ้านัน้ มีราคาไม่แพงและราคาค่อนข้างคงที่ ท�ำให้คา่ ไฟไม่แพง นอกจากนีถ้ า่ นหินสามารถส�ำรอง
ไว้ได้ หากเกิดปัญหาการขนส่งก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
พัฒนาไปมาก จนมั่นใจได้ว่าจะสามารถก�ำจัดมลสารที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินได้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
4. พลังงานทดแทนเช่น แสงอาทิตย์และลม ไม่สามารถจัดเป็นก�ำลังการผลิตไฟฟ้าทีพ่ งึ่ พาได้ เพราะไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ตลอดเวลา เช่นแสงอาทิตย์ผลิตได้เฉพาะกลางวันและบางครัง้ ก็ไม่สม�ำ่ เสมอขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมิ ส่วนลมก็มคี วามผันผวนมาก พบ
ว่าส่วนใหญ่ลมของไทยจะมามากช่วงกลางคืน
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แนวคิดการพัฒนาโครงการของ กฟผ.

Q

ค�ำถาม

• การพัฒนาโครงการย่อมมีทั้งด้านเสียและดี
		 ขอให้โครงการนี้มีด้านดีมากกว่า
• การออกแบบและข้อก�ำหนดของโครงการ
		 ให้น�ำมิติของชุมชน (เช่น อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม
		 วิถีชีวิต) ไปพิจารณาด้วย
• ขอให้ยึดหลักการและปฏิบัติตามที่ได้ชี้แจงไว้กับชุมชนตลอดไป

A

ค�ำชี้แจง
กฟผ. มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการไปสู่ “โรงไฟฟ้าของชุมชน” อย่างแท้จริง โดยมีหลักการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน
(1) ก่อนก่อสร้าง : การปรึกษาหารือและรับฟังข้อวิตกกังวลต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อประกอบการออกแบบ
โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและประเด็นห่วงกังวล พร้อมน�ำไปประกอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ระหว่างการก่อสร้างและเมื่อเปิดด�ำเนินการ : จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ท�ำหน้าที่ในการติดตาม     
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของโครงการ ติดตามดูแลปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใน
ระหว่างการด�ำเนินงาน รวมทั้ง การแก้ไขจัดการของโครงการ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนภาค
ประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มาท�ำงานร่วมกับโครงการและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. การดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีในการดูแลป้องกันมลสารที่ทันสมัย โดยน�ำประสบการณ์จาก   
โครงการอื่นๆ มาออกแบบเชิงป้องกัน
3. การสร้างผลกระทบด้านบวกให้เกิดขึ้นกับชุมชนมากที่สุด เป็นโรงไฟฟ้าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพื่อ
สร้างความเจริญให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Q

ค�ำถาม

• จริงหรือไม่ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมหนัก
ใน อ.เทพา และใน จ.สงขลา โรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดที่เทพาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเทพาจะเป็นพื้นที่
สีเขียวอีกหรือไม่ และโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเอาถ่านหินมาเผาเศษวัสดุไม่เพียงพอจริงหรือไม่ อย่างไร

A

ค�ำชี้แจง
ไม่จริง เหตุผลหลักของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเพิม่ ขึน้ ของ
ประชากรในภาพรวมของภาคใต้และของประเทศ นอกจากนี้ การสร้างโรงไฟฟ้ายังค�ำนึงถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและการสร้าง
พื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่อยู่ในแผนงานการศึกษาของ กฟผ.
ในพื้นที่ อ. เทพา
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ความชัดเจนของโครงการ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Q

ค�ำถาม

• โรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือท�ำไมต้องท�ำ
		 แยกส่วน และการสร้างท่าเทียบเรือท่านมั่นใจ
		 กี่เปอร์เซ็นต์ว่าชายหาดริมฝั่งทะเลไม่พังทลาย
		 และหากเกิดการพังทลายของชายหาดท่านจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

A

ค�ำชี้แจง
ส�ำหรับ กฟผ. โรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเป็นโครงการเดียวกัน เหตุที่ทำ� การศึกษาและรายงานแยกส่วน เป็นเพราะ
ต้องด�ำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุให้แยกตามลักษณะประเภทโครงการ อีกทั้งใน  
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการฯ (คชก.) ต้องแยกพิจารณา 2 คณะ ระหว่างโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการ
ท่าเทียบเรือ ส่วนประเด็นข้อห่วงกังวลเรือ่ งชายหาดริมฝัง่ ทะเลจะพังทลาย จะต้องมีการศึกษาโดยละเอียดและมีการก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันผลกระทบดังกล่าว

Q

ค�ำถาม

A

• รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ กฟผ. จัดท�ำขอให้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ทางเครือข่ายเทพารักษ์ถิ่นและชาวอ�ำเภอ
เทพา ได้มีโอกาสตรวจสอบก่อนส่งให้ สผ.

ค�ำชี้แจง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ชุมชนจะได้รับ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนการจัด  
รับฟังความคิดเห็น ค.3 เพือ่ ประกอบการพิจารณาและให้ความเห็น และหลังจากนัน้ กฟผ. จะด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียใน
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมส�ำหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทาง
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
29 ธันวาคม พ.ศ.2552 ซึ่ง กฟผ. ต้องด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนดดังกล่าว

Q
A

ค�ำถาม

• จากการท�ำเวที ค.1 และ ค.2 ประชาชนได้มีการน�ำเสนอว่าควรศึกษาผลกระทบในการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในรัศมี 40-45 กิโลเมตร ไม่ใช่ท�ำแค่ รัศมี 5 กิโลเมตร อยากทราบว่า กฟผ. ได้ด�ำเนินการ
แล้วหรือยังและด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำชี้แจง
กฟผ. ได้เพิ่มขอบเขตพื้นที่การศึกษามากกว่ารัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งอ�ำเภอเทพา ตามข้อคิดเห็นของชุมชนในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1
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Q

ค�ำถาม

A

• กฟผ. ได้จัดเวที ค.1 และ ค.2 มีการแจกข้าวสารสิ่งของ และการไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
และโรงไฟฟ้าอื่นๆ การแจกแว่นฟรี แจกไม้แขวนเสื้อ บริจาคเงินวัด มัสยิดฯลฯ ท�ำไมต้องเอาส�ำเนา
บัตรประชาชนและให้เซ็นชื่อเมื่อรับสิ่งของเหล่านี้เพื่ออะไร เอาไปท�ำอะไร ขอดูหลักฐานการเซ็นชื่อ
ทั้งหมดได้หรือไม่

ค�ำชี้แจง
เนือ่ งจาก กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐ การด�ำเนินงานต่างๆจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ จึงจ�ำเป็นต้องมีหลัก
ฐานการด�ำเนินงาน เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ส�ำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานจ�ำเป็นต้องใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชน
เพื่อใช้ประกอบการท�ำประกันภัยการเดินทาง

พื้นที่โครงการ

Q
A
Q
A

ค�ำถาม

• ความชัดเจนของขนาดพื้นที่โครงการ
		 ขอบเขตพื้นที่ ต�ำแหน่งสะพาน ท่าเทียบเรือ

ค�ำชี้แจง
โครงการมีพื้นที่โรงไฟฟ้าประมาณ 2,962 ไร่ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต�ำบลปากบาง อ�ำเภอเทพา โดยต�ำแหน่งสะพาน
เทียบเรือจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันกับโรงไฟฟ้า
ค�ำถาม

• โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้น จะเป็นพื้นที่แบบเปิดหรือปิด จะมีการจ�ำกัดบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่หรือไม่
คนทั่วไปโอกาสที่จะเข้าไปในพื้นที่โรงไฟฟ้าค่อนข้างยาก

ค�ำชี้แจง
โรงไฟฟ้ามีส่วนทั้งที่เป็นพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิด ดังนี้
ระดับที่ 1 พื้นที่เปิด เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่นห้องประชุม ศูนย์ชุมชน ฯลฯ
ระดับที่ 2 พืน้ ทีก่ งึ่ สาธารณประโยชน์ เช่นสะพานท่าเทียบเรือทีม่ สี ว่ นปฏิบตั งิ านของ กฟผ. และ ส่วนทีใ่ ห้ประชาชน
ใช้ประกอบอาชีพ(ตกปลา เลี้ยงหอย)
ระดับที่ 3 พื้นที่ปิด โรงไฟฟ้าและที่พักอาศัย ต้องรักษาความปลอดภัย
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Q

ค�ำถาม

A

• ทีต่ งั้ โครงการจะกระทบกับชุมชนทีต่ อ้ งถูกโยกย้าย มีการชดเชย กังวลพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มกี รรมสิทธิ์ เช่น พืน้ ที่
ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ไม่มีที่อยู่ (ต้องการทราบว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหน อยู่อย่างไร มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมหรือไม่)
ขอให้มีการศึกษาข้อมูลที่ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้เคียง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
• หมู่ที่ 4 พื้นที่โยกย้าย หากต้องย้ายออกไปจะไปอยู่ที่ใด (กระทบเรื่องการปกครองระดับหมู่บ้านหรือ
ไม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ไม่มีลูกบ้าน) พื้นที่ที่จะย้ายไปใหม่ต้องสามารถมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เดิม

ค�ำชี้แจง
หลักการชดเชยมีแนวทางดังนี้
1. พื้นที่มีกรรมสิทธิ์ จะชดเชยให้ผู้ครอบครองตามราคาตลาด
2. พืน้ ทีไ่ ม่มกี รรมสิทธิ์ จะชดเชยให้ผคู้ รอบครองในรูปแบบเงินช่วยเหลือเพือ่ มนุษยธรรม ไม่เกินราคาประเมิน ได้แก่
ค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้หรือพืชผล

ในกรณี ทุ่งเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ กฟผ. ต้องด�ำเนินการเรื่องขอใช้และการขอถอนสภาพควบคู่กันไป ซึ่งใน
ช่วงระหว่างการขอใช้นั้น กฟผ. ต้องจ่ายเงินให้ อบจ. เพื่อเป็นงบประมาณของจังหวัดต่อไป โดย กฟผ. จะต้องจัดหาที่ดินมาให้
พลเมืองใช้รว่ มกันแทน และทีด่ นิ ทีจ่ ะจัดหาให้แทนนี้ พลเมืองจะต้องสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะทีไ่ ม่ตา่ งไปจากเดิม และ
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของราษฎรที่น้อยลงไปกว่าเดิม
นอกจากนี้ ในกระบวนการถอนสภาพทีส่ าธารณประโยชน์นนั้ กฟผ. จะต้องประสานขอความเห็นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และทีป่ ระชุมราษฎรทีเ่ คยใช้ประโยชน์รว่ มกันอยู่ ซึง่ ในชัน้ นีร้ าษฎรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอาจเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์
ในที่ดินได้อีกช่องทางหนึ่ง

สิ่งปลูกสร้างในทะเล

Q
A

ค�ำถาม

• ระยะเวลาและรายละเอียดในการก่อสร้าง
		 ท่าเทียบเรือ

ค�ำชี้แจง
- ระยะเวลาก่อสร้างสะพาน 1.5 ปี ทั้งนี้การก่อสร้าง กฟผ. จะไม่ให้กีดขวางการท�ำมาหากินของคนในพื้นที่
- เสาเข็มสะพานจะใช้เสาเข็มแบบตอกประมาณ 1,760 ต้น ใช้เวลาด�ำเนินการประมาณ 1 ปี
- การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มีการส�ำรวจสภาพบริเวณท้องน�้ำบริเวณที่จะตอกเสาเข็ม ตรวจสอบพื้นที่ท้องทะเลเพื่อวางแผนการตอกเสาเข็ม
ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
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2. ในการตอกจะมีการตรวจสอบค่าความโปร่งใสของทะเลให้ลดลงไม่เกินร้อยละ 10 ของความโปร่งใสต�่ำสุดเดิม
ที่วัด ณ ขณะไม่มีการตอก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเล หากพบว่ามีแนวโน้มจะเกินค่ามาตรฐาน
จะติดตั้งอุปกรณ์ม่านดักตะกอน (Silt Curtain) เพื่อป้องกันตะกอนฟุ้งกระจาย
3. ในส่วนเรื่องแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากการตอกนั้น โดยปกติจะส่งออกจากเสาเข็มไม่เกินระยะ 30 เมตร

Q

ค�ำถาม

• ต้องการทราบลักษณะสะพานท่าเทียบเรือที่จะ
		 ก่อสร้าง เพราะกังวลในเรื่องผลกระทบต่อ
		 การประกอบอาชีพชายฝั่ง

A

ค�ำชี้แจง
หลักการออกแบบ มีการปรึกษาหารือและให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยพิจารณาจากขนาดเรือของ
ชาวประมงในพื้นที่ ลักษณะการเดินเรือ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านต่างๆ ให้ชาวประมงสามารถสัญจรได้ตามปกติ ทั้งในกรณีที่
น�้ำขึ้นสูงสุดและมีคลื่นลมแรง
- ส่วนที่ยกเพื่อให้เรือประมงลอดผ่านได้จะยกที่ระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตร วัดจากชายฝั่ง และจะยกสูง จาก
ระดับน�้ำทะเลสูงสุด 9 เมตร
- โครงสร้างรูปทรงเสาสะพานเป็นทรงกระบอก (หน้าตัดวงกลม)

Q

- มีระบบควบคุมความปลอดภัยและการให้สัญญาณ

ค�ำถาม

• ท่อน�้ำเข้า น�้ำทิ้ง และการสร้างสะพาน อาจมี
		 ปัญหาท�ำให้สูญเสียสัตว์น�้ำ กระแสน�้ำเปลี่ยน
		 ทิศท�ำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้ง
		 ร่องน�้ำตื้นเขิน เรือเข้าออกคลองไม่ได้

A

ค�ำชี้แจง
หลักการออกแบบ มีการปรึกษาหารือและให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
- หลีกเลี่ยงการสูบน�้ำและปล่อยน�้ำออกบริเวณชายฝั่ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสัตว์น�้ำ 
- การน�ำน�้ำเข้ามาในพื้นที่ออกแบบเป็นคลองให้น�้ำไหลเข้าพื้นที่โครงการตามธรรมชาติ ความเร็วการไหลของน�้ำ
ไม่เกิน 0.3 เมตร/วินาที ซึ่งปลาสามารถว่าหนีได้ และมีตะแกรงขนาด 1 ตารางเซนติเมตร ป้องกันสัตว์น�้ำ      
วัยอ่อน และสูบน�้ำในพื้นที่โครงการ ที่ระดับน�้ำลึกประมาณ 3 เมตร ซึ่งเป็นระดับที่มีแพลงค์ตอนเบาบาง
- การก่อสร้างคลองชักน�้ำเข้ามาในพื้นที่โครงการจะมีแนวกันคลื่น ซึ่งก�ำหนดต�ำแหน่งและออกแบบมิให้เกิดการ
กัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง (ให้มีการกัดเซาะในพื้นที่โรงไฟฟ้า)
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Q

ค�ำถาม

A

• ความสั่นสะเทือน เสียงดัง และฝุ่นละออง ซึ่งเป็นผลกระทบเกิดขึ้นจากการก่อสร้างในทะเลและ
การเดินเรือขนส่งถ่านหิน จะท�ำให้ปลาและสัตว์น�้ำในพื้นที่ลดลง เนื่องจากปลาหนีออกนอกพื้นที่ เป็น
ระยะเวลายาวนาน ดังนัน้ เรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กต้องหาปลาในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ จะได้รบั ผลกระทบมาก

ค�ำชี้แจง
- โครงการจะใช้ช่วงระยะเวลาก่อสร้างสะพาน 1.5 ปี ทั้งนี้การก่อสร้าง กฟผ. จะไม่ให้กีดขวางการท�ำมาหากิน
ของคนในพื้นที่
- กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบในช่วงก่อสร้างคือ การตอกเสาเข็ม มีมาตรการ/เทคนิคการก่อสร้าง เช่น ม่านกัก
ตะกอน
- ในช่วงด�ำเนินการใช้เรือขนาดไม่เกิน 13,000 เดทเวทตัน (DTW) มาที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง จ�ำนวนไม่เกิน 4 เที่ยว
ต่อวัน
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมโครงการ การปรึกษาหารือและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระยะ

Q

ค�ำถาม “การบริหารการเดินเรือและการดูแลด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ”

A

• กังวลเรือใหญ่ชนอวนของชาวประมงเสียหาย ดังนั้น อยากให้มีการก�ำหนดเวลาในการขนถ่ายถ่านหิน
ของเรือบรรทุกถ่านหินให้ชัดเจน (หรือมีการสื่อสารกับชาวประมงล่วงหน้ากรณีมีอุปสรรคเรื่องมรสุม
หรือคลื่นทะเลท�ำให้เรือบรรทุกถ่านหินไม่สามารถแล่นได้ตามก�ำหนดเวลา)
• อุบัติเหตุชาวบ้านมองเรือขนถ่านหินไม่เห็น เรือชนกัน โดยเฉพาะช่วงที่มีหมอกลงกลางทะเล

ค�ำชี้แจง
การน�ำร่องเรือเข้าเทียบท่า
การก�ำหนดร่องน�ำ้ เพือ่ การเดินเรือ ได้กำ� หนดให้มที นุ่ เครือ่ งหมายช่วยการเดินเรือเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ ใช้ความเร็วของเรือ
ต�่ำประมาณ 3-5 น็อต หรือ ประมาณ 9 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความปลอดภัยต่อเรือประมงขนาดเล็ก และความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ โครงการจะก�ำหนดให้เรือบรรทุก
ถ่านหินต้องใช้ผู้แนะน�ำประจ�ำพื้นถิ่น(ผู้น�ำร่อง) ในการควบคุมการเดินเรือผ่านร่องน�้ำ การน�ำเรือเข้าเทียบท่า และออกจากท่า
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เรือทุกล�ำต้องปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 ที่กล่าวถึงสัญญาณเดินเรือ การ
หลีกเรือ การใช้โคมไฟ การใช้หวูดสัญญาณในเวลาปกติและหมอกลงจัด นอกจากนี้จะมีแผนงานการเดินเรือที่ชัดเจนและประสาน
ให้ชุมชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
กรณีเกิดอุบัติเหตุ
มีการปฏิบตั ติ ามแผนการตอบโต้ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยมีชดุ ทีมฉุกเฉินบนเรือปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
ขอความช่วยเหลือไปยังเรือฉุกเฉินประจ�ำพื้นที่ที่ กฟผ. จัดเตรียมไว้อยู่แล้ว รวมถึงรายงานขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยัง       
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าท่า จ.สงขลา , บรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา
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Q
A

ค�ำถาม

•

หากเรือขนส่งถ่านหินเกิดล่มหรือจมในระหว่างการขนส่งในทะเล และน�้ำมันมีการรั่วไหลลงสู่ทะเล ท่าน
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น�้ำในทะเล

ค�ำชี้แจง
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีหัวข้อการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเรือจม และน�้ำมันหกรั่วไหล
โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดอุบตั เิ หตุดงั กล่าว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าไม่เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสัตว์นำ�้ ในทะเล

ถ่านหิน

Q

ค�ำถาม “ที่มาและแหล่งเชื้อเพลิง”

• โครงการนี้เป็นพื้นที่น�ำร่อง ส�ำหรับการปูทางไปสู่
		 การขุดถ่านหินลิกไนต์ในพื้นที่สะบ้าย้อยหรือไม่
		 กังวลว่าจะมีการใช้ถ่านหินจากที่ดังกล่าว กระทบพื้นที่การโยกย้ายชุมชนจ�ำนวนมาก ต้องให้ข้อมูล
อย่างชัดเจน
• กังวลว่าจะใช้ถา่ นหินสะบ้าย้อย การใช้ถา่ นหินรูไ้ ด้อย่างไรว่าไม่เอาถ่านหินประเภทอืน่ มาใช้ในโครงการ
• ต้องการทราบเหตุผลที่ไม่ใช้ถ่านหินในพื้นที่ พื้นที่สะบ้าย้อยมีถ่านหินมาก แต่เมื่อผลิตจริงขนส่งมา	
จากที่อื่น เป็นการน�ำมลพิษเข้ามาในพื้นที่
• การซื้อถ่านหินจากต่างประเทศ หากต่างประเทศไม่ส่งให้จะท�ำอย่างไร
• มีผลประโยชน์จากการซื้อถ่านหินต่างประเทศหรือไม่

A

ค�ำชี้แจง
- ไม่มีการใช้ถ่านหินจากแหล่งสะบ้าย้อย เพราะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศในการส�ำรองเชื้อเพลิงถ่านหินไว้ในประเทศ
- เทคโนโลยีที่ออกแบบส�ำหรับโครงการต้องใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ก�ำหนด ชนิดซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัสเท่านั้น ไม่สามารถ
ใช้ถ่านหินจากสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นลิกไนต์ได้
- กฟผ.มีแนวทางป้องกันความเสีย่ ง โดยจะจัดซือ้ ถ่านหินจากแหล่งถ่านตัง้ แต่ 2 แหล่งขึน้ ไป ซึง่ ได้กำ� หนดเป็นข้อบังคับไว้ในสัญญา
ดังนั้น หากถ่านหินจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมีปัญหาก็จะน�ำเข้าถ่านหินจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ กฟผ. จะพยายามกระจายแหล่ง
ถ่านหินให้อยู่ในหลายแหล่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยเช่นกัน
- ในการจัดหาถ่านหิน กฟผ. ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยจะด�ำเนินการประกวดราคา
นานาชาติ (International Bidding) เพื่อให้ผู้ขายถ่านหินแข่งขันกันเข้าประกวดราคา โดยให้แข่งขันกันทั้งทางด้านเทคนิดและด้าน
ราคา เพื่อให้ กฟผ.ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กฟผ. จะด�ำเนินการประกวดราคาอย่างโปร่งใสตามขั้นตอนที่ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้
ก�ำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
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Q

ค�ำถาม “ถ่านหินที่น�ำมาใช้”

• ถ่านหินกับถ่านหินที่ใช้ในการกรีดยางเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ มีความกังวล
		 เรื่องกลิ่น
• ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ (เชื้อเพลิง)
		 โดยมีตัวแทนจากท้องที่เข้าร่วมด้วย

A

ค�ำชี้แจง
- ถ่านหินทีใ่ ช้กบั โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นคนละชนิดกับถ่านทีใ่ ช้กบั ตะเกียงแก๊สทีช่ าวบ้านใช้ จะไม่มปี ญั หาเรือ่ งกลิน่ ใน
การเผาไหม้ เนื่องจากมีระบบบ�ำบัดมลสารทางอากาศ ทั้งก�ำจัดฝุ่น ก๊าซ และโลหะหนักให้อยู่ในมาตรฐาน และมีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ตรวจวัดและรายงานให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
- ถ่านที่ชาวบ้านใช้กับตะเกียงแก๊สจะมีสูตรทางเคมีว่าแคลเซียมคาร์ไบด์ (CaC2) หรือแก๊สก้อนมีลักษณะเป็นของแข็ง   
สีเทา เมื่อท�ำปฏิกิริยากับน�้ำจะได้ก๊าซอะเซทีลีน (C2H2) ติดไฟได้ จึงใช้ท�ำตะเกียงแก๊สเพื่อให้แสงสว่างในการกรีดยาง
- ในการขนส่งถ่านหินจะมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบจากแหล่งเชื้อเพลิง และมีการตรวจสอบโดย  
คณะกรรมการไตรภาคีที่เป็นตัวแทนของชุมชน
ค�ำถาม

Q
A
Q

• น�ำ้ หล่อเย็นทีใ่ ช้ฉดี กองถ่านหิน ใช้นำ�้ ทะเลหรือน�ำ้ จืด ใช้นำ้� หล่อจ�ำนวนกีล่ ติ รต่อวัน น�ำ้ ทีฉ่ ดี กองถ่านหิน
ทิ้งที่ไหน บ�ำบัดอย่างไรและส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้ำหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไร หากได้รับผลกระทบ
จากสารปนเปื้อนมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ค�ำชี้แจง
น�้ำที่ใช้ในการฉีดพรมลานกองถ่านหิน คือน�้ำใช้ภายในโรงไฟฟ้าที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว ซึ่งการฉีดพรมถ่านหินจะฉีดเพียง
เป็นฝอยปกคลุมในบางเวลาที่เกิดการฟุ้งของถ่านหิน รวมถึงต้องมีการควบคุมความชื้นของถ่านด้วยจึงใช้น�้ำในปริมาณน้อยและ
ไม่มีน�้ำทิ้งออกมา
ค�ำถาม

• กองถ่านหินต้องมีการรดน�้ำจ�ำนวนมากเพื่อ
		 ป้องกันการติดไฟเอง น�้ำทิ้งเอาไปไหนหรือ
		 การบ�ำบัดอย่างไร เพราะน�้ำทิ้งเหล่านี้มี
		 โลหะหนัก มีสารต่างๆ มีสารปรอทที่ไม่สามารถ
		 ควบคุมได้ และการฉีดน�้ำถ่านหินตรงสายพาน
		 ล�ำเลียงต้องใช้น�้ำทะลในการฉีดเพื่อลดอุณหภูมิ
		 ความร้อน น�้ำทิ้งจะลงทะเลหรือไม่และบ�ำบัดอย่างไร

A

ค�ำชี้แจง
- อาคารเก็บถ่านหินเป็นระบบปิดไม่มฝี นุ่ ฟุง้ กระจายสูภ่ ายนอก ดังนัน้ การฉีดพรมน�ำ้ ถ่านหินจึงเพียงแค่ฉดี เป็นฝอยปกคลุม
ในบางเวลาที่เกิดการฟุ้งของถ่านหิน รวมถึงต้องมีการควบคุมความชื้นของถ่านด้วยจึงใช้น�้ำในปริมาณน้อยและไม่มีน�้ำทิ้งออกมาสู่
ภายนอก
- ในส่วนสายพานล�ำเลียงถ่านหินจะไม่มีการฉีดพรมน�้ำเพื่อลดอุณหภูมิ เนื่องจากถ่านหินมีการเคลื่อนตัวไปตามสายพาน
ล�ำเลียงตลอด จึงไม่เกิดการสะสมความร้อน และไม่ต้องฉีดพรมน�้ำ
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การขนถ่ายถ่านหิน

Q

ค�ำถาม

• กังวลเรื่องของการล�ำเลียงถ่านหิน ในระหว่าง
		 การขนส่งล�ำเลียงจะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นจากท่อ
		 ล�ำเลียงถ่านหิน มีมาตรการตรวจสอบอย่างไร
		 กังวลว่าจะมีการช�ำรุดรั่วไหล

A

ค�ำชี้แจง
- ในการขนถ่ายถ่านหินจะเป็นระบบปิดไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบจากฝุ่นละออง นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าควบคุมมลสารจากแหล่งก�ำเนิดตามที่กฎหมายก�ำหนด
- ระบบสายพานล�ำเลียงถ่านหิน กฟผ. มีแผนงานการตรวจสอบบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งรายวัน และตามโปรแกรมรอบอายุ
การใช้งานของแต่ละอุปกรณ์อยู่แล้ว

Q
A

• กฟผ. มีความั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเส้นทางการขนส่งถ่านหินจะไม่กระทบต่อการประมงริมชายฝั่งทะเล
ไม่กระทบต่อแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และจะรับรองได้หรือไม่ว่าทะเลเทพาจะยังมีความอุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิม

Q
A

• สายพานและเรือมีการใช้นำ�้ หล่อเลีย้ งถ่านหินหรือไม่ ซึง่ น�ำ้ จากการฉีดถ่านหินลงทะเลอาจส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์น�้ำ

ค�ำถาม

ค�ำชี้แจง
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องมีการศึกษาผลกระทบของเส้นทางการเดินเรือต่อการประกอบ
อาชีพประมง และการเพาะพันธุ์ปลาอย่างรอบคอบ รวมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้ทะเลเทพามีความ
อุดมสมบูรณ์เช่นเดิม
ค�ำถาม

ค�ำชี้แจง
- เนือ่ งจากสายพานเป็นระบบปิดทัง้ ระบบ การฉีดพรมน�ำ้ จะด�ำเนินการติดตัง้ หัวสเปรย์นำ�้ เฉพาะจุดเปลีย่ นถ่ายของสายพาน
(Transfer Station) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน

- กรณีปกติ จะฉีดสเปรย์น�้ำเฉพาะจุดเปลี่ยนถ่ายของสายพาน และในการสเปรย์น�้ำนั้น ใช้เพียงแค่ฉีดเป็นฝอยปกคลุม
ป้องกันการฟุ้งของถ่านหินเท่านั้น เนื่องจากต้องควบคุมคุณภาพความชื้นของถ่านหินด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่มีน�้ำไหลนอง ตกสู่พื้น
ภายนอกระบบ
- กรณีเหตุฉุกเฉินคลื่นลมแรง โครงการจะหยุดระบบการขนถ่าย และปิดฝาระวางของเรือบรรทุกถ่านหิน เพื่อป้องกัน   
ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของถ่านหิน

11

การใช้น�้ำและระบายน�้ำ

Q

ค�ำถาม

• น�้ำทิ้งจากการหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูง ปล่อยออก
		 มากกว่า 1 องศาเซลเซียส จะมีผลกระทบต่อ
		 สัตว์น�้ำหรือไม่ การปล่อยน�้ำอุณหภูมิสูงปริมาณ
		 มากลงสู่ทะเล จะท�ำให้เกิดผลกระทบระยะยาว
		 ต่อตัวอ่อนสัตว์น�้ำ
• ถ้าในอนาคตไม่มีสัตว์น�้ำ ทาง กฟผ.จะมีการชดเชยอย่างไร

A

ค�ำชี้แจง
- ค่าอุณหภูมิที่ควบคุมไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน 1 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ เป็นมาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเลเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส�ำหรับเป็นที่แพร่พันธุ์หรืออนุบาลของสัตว์น�้ำวัยอ่อน หรือเป็นแหล่งอาหาร หรือที่อยู่อาศัยของ  
สัตว์น�้ำ พืชหรือหญ้าทะเล
- กฟผ. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ  การสนับสนุนทางวิชาการในการเพิ่มผลผลิต
สัตว์น�้ำ ฯลฯ และการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ

Q
A

ค�ำถาม

• มีความกังวลเรื่องการแย่งแหล่งน�้ำ

ค�ำชี้แจง
- กฟผ. ใช้น้�ำทะเลผ่านระบบผลิตน�้ำระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรองที่มีความละเอียดสูง (RO : REVERSE OSMOSIS)
ส�ำหรับการผลิตและบริโภค จึงไม่มีการใช้น�้ำจืดจากแหล่งน�้ำบนบก และมีการรวบรวมน�้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการไว้ภายในบ่อ
เพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ และเป็นแหล่งน�้ำส�ำรอง

มลพิษทางอากาศ

Q
A

ค�ำถาม

• กังวลเรื่องมลพิษทางอากาศ กรณีพื้นที่แม่เมาะ
		 มีปัญหาจะเหมือนกันไหม การรักษากฎหมาย
		 ไม่เข้มงวด

ค�ำชี้แจง
- จะไม่เกิดปัญหาคุณภาพอากาศดังเช่นแม่เมาะในอดีต เนื่องจากเหตุการณ์เกิดในช่วงปี 2535-2541 ซึ่งเทคโนโลยียัง
ไม่ทนั สมัย มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานเป็นเป็นบางครัง้ แต่หลังจากเกิดปัญหาขึน้ กฟผ. ได้ตดิ ตัง้ ระบบก�ำจัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึง่ พบว่าไม่มกี ารปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานอีกเลย อีกทัง้ ยังดีกว่าค่ามาตรฐานทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดมาก นอกจากนี้ศาลยังมีความเห็นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่เป็นสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยอีกด้วย
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- โรงไฟฟ้าจะมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนือ่ งทีป่ ลายปล่อง (CEMs) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบตลอด 24
ชั่วโมง หากพบแนวโน้มเปลี่ยนแปลงผิดปกติจะท�ำการปรับลดหรือหยุดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทันที

Q

ค�ำถาม

A

• รายละเอียดการควบคุมมลสารจากการเผาไหม้ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน มีการควบคุมและ
ติดตามตรวจสอบมลสารทุกชนิดที่เกิดขึ้นหรือไม่ ระบบต่างๆ ที่วางไว้เป็นอย่างดี ในอนาคตจะมีการ
ด�ำเนินงานอย่างที่ชี้แจงหรือไม่ มีการติดตามตรวจสอบอย่างไร มีกลไกอย่างไรที่จะท�ำให้ประชาชน
รับทราบก่อนมีผลกระทบ
• ชาวอ�ำเภอเทพา จะเชือ่ ถือเครือ่ งมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและน�ำ้ ได้อย่างไร และมีความมัน่ ใจอย่างไร
ว่าเครื่องมือที่ตรวจสอบมีความเที่ยงตรง

ค�ำชี้แจง
การควบคุมมลพิษทางอากาศ กฟผ. ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
อย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ชุมชนอย่างโปร่งใส
(1) การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง
- ค่าก�ำมะถันในถ่านหินไม่เกิน 1% ทั้งนี้ในการขนส่งถ่านหินจะมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบจากแหล่ง
เชื้อเพลิง และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการไตรภาคีที่เป็นตัวแทนของชุมชน
(2) การควบคุมการเผาไหม้และหลังเผาไหม้
เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ลดมลสารจากการเผาไหม้ เลือกใช้อุปกรณ์บ�ำบัดมลสารที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งเครื่องดักจับ    
ฝุ่นละออง เครื่องดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมทั้ง เครื่องดักปรอท ท�ำให้สามารถ
ควบคุมมลสารให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
(3) การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
• ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องที่ปลายปล่อง(CEMs) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง  
หากพบแนวโน้มเปลี่ยนแปลงผิดปกติจะท�ำการปรับลดหรือหยุดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทันที
• การตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือโดยหน่วยงานกลาง ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ก่อนการใช้เครื่องมือดังกล่าวต้องมีการ
สอบเทียบความถูกต้องของเครือ่ งมือ นอกจากนีช้ าวอ�ำเภอเทพาสามารถมีสว่ นร่วมในการเก็บตัวอย่างภาคสนาม หรือใช้นกั วิชาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
• การเสนอรายงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
(4) การตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
น�ำกระบวนการมีสว่ นร่วมทัง้ ภาครัฐและประชาชน มาใช้ในการด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอนทัง้ ระยะก่อสร้างและระยะด�ำเนิน
การผลิตไฟฟ้า เพือ่ รับฟังข้อวิตกกังวลต่าง ๆ ของชุมชน และรายงานผลการตรวจวัดต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้รบั ทราบทุกครัง้
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Q

ค�ำถาม

• ผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและมลสาร
• หากการก่อสร้างส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตร โครงการมีแนวทางใดเพื่อทดแทนอาชีพที่ได้รับ
		 ผลกระทบหรือไม่

A

ค�ำชี้แจง
- จากผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ หมู่ 6 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดย ม.เกษตรศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมดินใน
พืน้ ทีเ่ ป็นดินดี ส่วนสาเหตุทนี่ ำ�้ ยางไม่ออก เกิดจากการกรีดหนักท�ำให้เนือ้ เยือ่ บริเวณเปลือกทีถ่ กู กรีดมีธาตุอาหารไปเลีย้ งไม่พอ ซึง่
ปฏิกิริยาต่อบาดแผลท�ำให้ความสามารถในการดูดซึมอาหารของท่อน�้ำยางลดลง
- ส�ำหรับสาเหตุใบยางร่วงเนื่องจากได้รับเชื้อราโดยเข้าท�ำลายช่วงยางผลิใบอ่อน ท�ำให้ใบเป็นแผล หงิกงอ ด�ำและร่วง
และโรคจะระบาดรุนแรงในแปลงที่ปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์ต�่ำ 
- ปัจจุบันมีการจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานก่อนมีโครงการและมีการติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้ทราบแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังมีโครงการ
- อยู่ในระหว่างการศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
- โครงการอาจพิจารณาท�ำพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตในพื้นที่โรงไฟฟ้า ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า อาชีพเกษตรสามารถ
อยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้

- กฟผ. จะจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีเพือ่ ดูแล
ชุมชนและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เถ้าหนักและเถ้าลอย

Q

ค�ำถาม

• การจัดการขี้เถ้าส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
		 เนื่องจากมีขี้เถ้าที่เกิดขึ้นเป็นปริมาณมาก
		 กังวลเรื่องผลกระทบจากขี้เถ้า การน�ำไปทิ้งทะเล
		 หรือลักลอบปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
• การน�ำเถ้าไปใช้ประโยชน์ในโรงปูน เมือ่ น�ำผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ มาใช้ในชุมชนจะเกิดการปลดปล่อยออก
สู่สิ่งแวดล้อมของคนที่น�ำไปใช้หรือไม่

A

ค�ำชี้แจง
- การออกแบบพื้นที่บ่อเก็บเถ้าได้ออกแบบให้เพียงพอไว้ส�ำหรับจัดเก็บไว้ได้ทั้งหมดในพื้นที่โรงไฟฟ้า เปิดแนวทางการใช้
ประโยชน์อื่นๆ ไว้เป็นทางเลือก
- บ่อเก็บเถ้าได้ออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบ Landfill (มีระบบปูพลาสติก รองพื้นกันซึม)
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- เถ้าถ่านหินมีคุณสมบัติไม่เป็นของเสียอันตราย ดังนั้นจึงไม่มีการปลดปล่อยสารที่เป็นอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม          
ยกตัวอย่างผลการวิเคราะห์เถ้าหนักและเถ้าลอย จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 640 เมกะวัตต์ ของบริษัทโกลว์ เอส พี พี 3 จ�ำกัด พบว่า
ไม่เป็นของเสียอันตราย
- ส�ำหรับน�้ำฝนที่ลานกองขี้เถ้า น�้ำฝนที่ตกจะถูกขังในบริเวณบ่อฯ น�้ำฝนในบ่อที่เหลือจากการระเหยจะถูกขังไว้ในบ่อทิ้ง
ขี้เถ้าเพื่อรอสูบไปบ่อบ�ำบัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้น ก่อนน�ำกลับไปใช้ใหม่ในโรงไฟฟ้า

เศรษฐกิจและสังคม

Q

ค�ำถาม

A

• เทพาเป็นพื้นที่ที่ยากจนและการศึกษาไม่สูง ท�ำให้ขาดโอกาสในการด�ำรงชีวิต การพัฒนาต่างๆ
ขอให้พิจารณาบุคคลด้อยโอกาสในชุมชน รวมทั้งปัญหาดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชนด้วย
• ขอให้เข้าไปดูแลเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของคนในชุมชนและน�ำไปสู่
ปัญหาต่างๆ

ค�ำชี้แจง

• การจ้างงานในท้องถิ่น
- การจ้างเหมา สามารถก�ำหนดให้ผู้รับเหมาช่วงรับคนในพื้นที่ได้
- พนักงาน กฟผ. มีนโยบายรับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามต�ำแหน่ง (ปวส. ปวช.) เข้าท�ำงาน

- กฟผ. จะจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีเพื่อดูแล
ชุมชนและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- กฟผ. มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2 ระยะดังนี้
1) ระหว่างก่อสร้าง กฟผ. จ่ายเงินอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์ตดิ ตัง้ /ปี เช่นก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังผลิต
ติดตั้งเครื่องละ 1,100 เมกะวัตต์ กฟผ. จ่ายเงินเข้ากองทุน 55 ล้านบาท/ปี/เครื่อง
2) ระหว่างการผลิตไฟฟ้า กฟผ. จะจ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตรา 2.0 สตางค์/หน่วย เช่น โรงไฟฟ้าขนาดก�ำลัง
ผลิตติดตั้งเครื่องละ 1,100 เมกะวัตต์ กฟผ. จ่ายเงินเข้ากองทุน 149 ล้านบาท/ปี/เครื่อง
- ภาษีโรงเรือน (ประมาณ 20 ล้านบาท)
- การจ่ายภาษีในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อยู่ในระหว่างหารือตามหลักเกณฑ์ที่เป็นไปได้ ซึ่ง กฟผ.ไม่ได้ติดขัด)
- การลดค่าไฟฟ้า เมื่อจ่ายไฟเข้าระบบเป็นทรัพย์สินของรัฐ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จะ
เป็นผู้ก�ำหนด โดยมีกฎหมายรองรับ
- สาธารณูปโภคในท้องถิ่น สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้
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ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

Q
A

ค�ำถาม

• ต้องการทราบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
		 ของประชาชน

ค�ำชี้แจง
กฟผ. มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนดังนี้
(1) การติดตามตรวจสอบข้อมูลอัตราการระบายมลสารทางอากาศให้เป็นไปตามค่าที่ควบคุมออกแบบ
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
(3) การติดตามตรวจสอบข้อมูลสุขภาพก่อนและหลังมีโครงการ

- ระบบรายงานโรคของกระทรวงสาธารณสุข รง.504 และ รง.506 มีระบบจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
(4) การสร้างเสริมสุขภาพ
- ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ (อยู่ระหว่างการพิจารณาว่ามีโครงการใดที่เหมาะสม
กับพื้นที่บ้าง สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่)

Q
A
Q
A
Q
A

ค�ำถาม

• ต้องการให้มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพียงพอที่จะให้บริการประชาชน ไม่ต้องเข้าไปหาดใหญ่

ค�ำชี้แจง
ด้านการดูแลสุขภาพชุมชนเป็นนโยบายของ กฟผ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สามารถใช้งบประมาณจากกองทุน     
พัฒนาไฟฟ้า
ค�ำถาม

• มีความกังวลเรื่องวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น ชาวสวนยาง ชาวประมง โดยทั่วไปจะใช้เวลา
ช่วงกลางคืนและพักผ่อนกลางวัน ดังนั้นการมีกิจกรรมโครงการในช่วงเวลากลางวันจะรบกวนการ
พักผ่อนของชาวสวนและชาวประมง

ค�ำชี้แจง
- การวางผังโครงการ ด้านที่ติดชุมชนจะมีพื้นที่กันชนเพื่อให้มีเสียงรบกวนชุมชนน้อยที่สุด
ค�ำถาม

- กรณีมีเสียงดังในบางช่วง มีการแจ้งล่วงหน้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ชุมชนสะดวก

• ผลกระทบต่อสุขภาพจากการขนถ่ายถ่านหินโดยผู้รับจ้าง กฟผ.จะมีมาตรการในการควบคุมการ
ขนถ่ายอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ค�ำชี้แจง
- เป็นหน้าที่ของ กฟผ. ในการก�ำกับดูแลผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
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Q
A

ค�ำถาม

• ผลกระทบจากแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่

ค�ำชี้แจง
- เป็นหน้าที่ของ กฟผ. ในการก�ำกับดูแลผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายแรงงาน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในอนาคต

Q

ค�ำถาม

A

• ขอให้มกี ารประชาสัมพันธ์ โดยมีนกั วิชาการเข้าไปให้ขอ้ มูลในการประชุมประจ�ำเดือนของท้องถิน่ และ
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้ให้ข้อมูลกับลูกบ้านได้ เพราะข้อมูลในชุมชนยังมีทั้งสองด้าน เพื่อลดแรง
กระเพื่อมในอนาคต
• จากทีไ่ ด้รบั ฟังข้อมูลจากชาวบ้านมีภาพสะท้อนว่ามีแต่ดา้ นดี ไม่นำ� เสนอผลเสีย ทางผูน้ ำ� ชุมชนต้องการ
รับทราบข้อมูลเพื่อน�ำไปประชาสัมพันธ์ต่อไป
• ในการให้ความรู้กับชาวบ้าน ขอให้พูดกับชาวบ้านจริงๆ เกี่ยวกับผลกระทบให้มากกว่าผลประโยชน์
โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบ ให้นำ� เสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขให้ชดั เจน อย่าให้ชาวบ้านคิดไปเอง
หรือรับฟังข่าวมาจากที่อื่นๆ
• ขอให้มีหน่วยงานลงพื้นที่เพื่ออธิบายชาวบ้านได้รับทราบด้วย ขอให้การไฟฟ้าลงพื้นที่ให้ความรู้กับ
ชุมชน โดยใช้ขอ้ มูลทัง้ บวกและลบ ไม่ตอ้ งลงรายละเอียดทางด้านเทคนิคมาก เอาภาษาง่ายๆ ทีช่ าวบ้าน
เข้าใจง่าย
• กรณีที่โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงๆ และมีผลกระทบ มีแผนงานในเรื่องการศึกษาประชากรทุกกลุ่มวัยต่างๆ
อย่างไร ในเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงและการเตรียมตัวให้ประชาชนแต่ละกลุ่มมีความพร้อมในการ
ดูแลป้องกันตัวเองได้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและความรุนแรงลงได้ รวมถึง งบประมาณในการดูแล
กิจกรรมในส่วนนี้ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มต่าง ๆ

ค�ำชี้แจง
- กฟผ. จะจัดให้มีนักวิชาการเข้าให้ความรู้กับชาวบ้าน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทาง
การป้องกันแก้ไขลดผลกระทบโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
- กฟผ. มีแผนประชาสัมพันธ์ ,ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การสื่อสาร, ดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน

- กฟผ. มีแผนการสือ่ สารเชิงรุก โดยการก�ำหนดสือ่ และประเด็นทีจ่ ะสือ่ สารแต่ละกลุม่ เป้าหมาย ค�ำถามทีต่ อ้ งการค�ำตอบ
การให้ความกระจ่างข้อมูลที่คลุมเครือ และข่าวลือ
ค�ำถาม

Q

• หากรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพผ่านการพิจารณาจากคณะผูช้ ำ� นาญการ และโครงการ
ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการได้แล้ว ชาวบ้านมีความกังวลต่อการด�ำเนินโครงการยังสามารถร้องเรียน
ได้หรือไม่
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A

• การจัดตั้งคณะกรรมการ ต้องการความชัดเจนว่าประกอบด้วย ใคร มีการจัดตั้งอย่างไร ครอบคลุม
กลุ่มคนแต่ละอาชีพหรือไม่ สัดส่วนอาชีพละเท่าไหร่
• อนาคตข้างหน้า การแต่งตัง้ คณะกรรมการควรเลือกคนทีเ่ ป็นตัวแทนชุมชนจริงๆ มีการคัดเลือกอย่าง
เปิดเผย (ไม่ใช้พรรคพวกเดียว) เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพื่อให้รู้ข้อมูลจริงๆ ไม่ใช่คิดไปเอง
การตั้งคณะกรรมการ ควรให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายมาประชุม เอาคนที่ท�ำงานจริงๆ เข้ามาท�ำงาน
ชาวบ้านอาจเลือกที่ปรึกษาเข้ามาช่วยงาน เนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค

ค�ำชี้แจง
- เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการได้ กฟผ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผล
กระทบสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานภายนอกตรวจสอบเข้มงวดอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ กฟผ. จะก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมตลอดอายุของโรงไฟฟ้า ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยผูแ้ ทน
จากภาคประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เป็นต้น
- มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์อยู่ในพื้นที่ ประชาชนสามารถร้องเรียนได้

Q
A

ค�ำถาม

- การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และการเลือกตัวแทน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของชุมชน

• ท�ำไมเมือ่ มีการคัดค้านมักจะมีการข่มขู่ และเกิดความแตกแยก สับสน หวาดกลัว โดยใช้อำ� นาจอิทธิพล
และหมายถึงการใช้ค�ำว่าจะเอาทหารมาอุ้มมายิง ท�ำไมถึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ค�ำชี้แจง
กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น การด�ำเนินงานใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กฎหมายก�ำหนด

ความรับผิดชอบ การชดเชยและเยียวยา

Q
A

ค�ำถาม

• จากกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีปญั หาเรือ่ งการชดเชยเยียวยาที่ กฟผ. ไม่ได้จา่ ย กรณีทเี่ กิดผลกระทบ
กับเทพาจะมีการดูแลในส่วนนี้หรือไม่

ค�ำชี้แจง
- ในระหว่างที่มีคดีความนั้น กฟผ. มิได้ละเลยผู้ป่วย โดยดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแม่เมาะแก่ผู้ป่วยทั้งหมด
- หลังศาลตัดสินเมือ่ วันที  ่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กฟผ. ได้ดำ� เนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมือ่ เดือนมีนาคม 2558 เนือ่ งจาก
ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานเป็นเป็นบางครั้งในช่วงปี 2535-2541 นอกจากนี้ศาลยังมีความเห็นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ไม่เป็นสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยอีกด้วย
- จะไม่เกิดปัญหาคุณภาพอากาศดังเช่นแม่เมาะแล้ว เนื่องจากเหตุการณ์เกิดในช่วงปี 2535-2541 ซึ่งเทคโนโลยียังไม่   
ทันสมัย แต่หลังจากเกิดปัญหาขึ้น กฟผ. ได้ติดตั้งระบบก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งพบว่าไม่มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์-        
ไดออกไซด์เกินมาตรฐานอีกเลย
- โรงไฟฟ้าจะมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนือ่ งทีป่ ลายปล่อง (CEMs) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบตลอด 24
ชั่วโมง หากพบแนวโน้มเปลี่ยนแปลงผิดปกติจะท�ำการปรับลดหรือหยุดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทันที
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Q

ค�ำถาม

A

• การชดเชยในกรณีทไี่ ด้รบั ผลกระทบ กฟผ. จะต้องให้คำ� มัน่ สัญญาในการชดเชยผลกระทบจากโครงการ
• ต้องการความมั่นใจกรณีเกิดผลกระทบกับชาวบ้าน ความรับผิดชอบของ กฟผ. ต้องให้ชาวบ้าน
เชื่อใจและศรัทธาในการด�ำเนินงานของ กฟผ. ให้ได้
• ไม่มั่นใจว่าเมื่อโครงการสร้างไปแล้ว ในอนาคตจะท�ำอย่างที่น�ำเสนอหรือไม่ การท�ำประชาคมต่างๆ
ขอให้ท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากคนที่ดูแลโครงการอาจเปลี่ยนแปลง
• เมื่อเกิดการฟ้องร้องในอนาคต ชุมชนไม่สามารถต่อสู่ภาครัฐได้
• ต้องการให้มสี ญั ญาประชาคมทีช่ ดั เจน ว่าถ้าเกิดปัญหาให้มกี ารจ่ายชดเชยชาวบ้านโดยไม่ตอ้ งไปท�ำการ
ฟ้องร้องได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลโดยไม่ต้องต่อสู้ในอนาคต

ค�ำชี้แจง
กฟผ. มีงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. อย่างทันท่วงทีอยู่แล้ว ประกอบด้วย
1. งบช่วยเหลือฉุกเฉิน - เพื่อบรรเทาสาธารณภัย พิบัติภัย
2. งบฉุกเฉิน - กรณีที่เป็นผลกระทบจากการด�ำเนินงานของ กฟผ. ทุกกรณี ตัวอย่างกรณีน�้ำท่วมเนื่องจากการปล่อยน�้ำ
ของเขื่อนศรีนครินทร์, บรรเทาทุกข์พื้นที่น�้ำท่วมจากการระบายน�้ำของเขื่อน
- หากการด�ำเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ กฟผ. ยินดีชดเชยและเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว
- เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการได้ กฟผ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ      
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานภายนอกตรวจสอบเข้มงวดอยู่แล้ว นอกจากนี้ กฟผ. จะก�ำหนดให้มี        
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดอายุของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เป็นต้น

Q
A

ค�ำถาม

• การเยียวยาขอให้พิจารณาให้ครบทุกกลุ่ม เงินเยียวยาฉุกเฉิน มีการแยกงบประมาณอื่นๆ ไว้จาก
กองทุนหรือไม่

ค�ำชี้แจง
กฟผ. มีงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. อย่างทันท่วงทีอยู่แล้ว ประกอบด้วย
1. งบช่วยเหลือฉุกเฉิน - เพื่อบรรเทาสาธารณภัย พิบัติภัย
2. งบฉุกเฉิน - กรณีที่เป็นผลกระทบจากการด�ำเนินงานของ กฟผ. ทุกกรณี ตัวอย่างกรณีน�้ำท่วมเนื่องจากการปล่อยน�้ำ
ของเขื่อนศรีนครินทร์, บรรเทาทุกข์พื้นที่น�้ำท่วมจากการระบายน�้ำของเขื่อน
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จัดท�ำโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พฤษภาคม 2558
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