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เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอย 
ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 1  

สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) 

ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ได้มีแผนที่จะพัฒนาโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย มีที่ตั้งโครงการติดกับพื้นที่กำจัดขยะของ อบจ. นนทบุรี ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยจะเผา
ไหม้ขยะมูลฝอยแบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (Pyrolysis & Gasification) 1 เพื่อนำความร้อนไปผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 20 เมกะวัตต์  
 โครงการดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุร ี ของ อบจ. นนทบุร ี และรับการแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ที่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมกับเอกชน มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ จากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว ดังหนังสือที่ ทส 1009.7/1063 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังหนังสือที่ ทส (กกวล) 1005/ว668 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2556 ต่อมากระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาโครงการก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการต่อไป 

 

 1 กระบวนการเผาไหม้แบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (Pyrolysis & Gasification) เป็นกระบวนการผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการเผาไหม้อินทรียสารแบบจำกัดปริมาณออกซิเจน (เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบไม่
สมบูรณ์ (Partial Combustion)) โดยกระบวนการแบบไพโรไลซสิ (Pyrolysis) และก๊าซซิฟิเคช่ัน (Gasification) จะเกี่ยวข้อง
และต่อเนื ่องกันในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหลัก คือ คาร์บอน (Carbon) ไฮโดรเจน (Hydrogen) และ
ออกซิเจน (Oxygen) ให้กลายเป็นก๊าซที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซมีเทน 
(CH4) 
 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 2 

 วันที่ 12 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินโครงการให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี ได้ ซึ่งภายหลังจากท่ี ครม. 
เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว อบจ. นนทบุรี ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนและ
บริหารโครงการ และ อบจ. นนทบุรี ได้คัดเลือกให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ศักยภาพเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ตามสัญญาโครงการให้เอกชน
ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

2. ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย อันเนื่องมาจากบริษัท 
ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ฉบับได้รับความ
เห็นชอบไว้จาก สผ. เมื่อปี 2553 แล้ว พบว่า มีรายละเอียดที่จะต้องทบทวนให้เหมาะสมกับการก่อสร้างและ
ดำเนินโครงการในหลายประเด็น เช่น การวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
โครงการ เป็นต้น ประกอบกับผลการพิจารณารายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ ระบุไว้ว่า “หากโครงการไม่
เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโคร งการ อบจ. นนทบุรี 
จะต้องทบทวนข้อมูลผลกระทบและมาตรการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้เสนอไว้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอ สผ. เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป” ดังนั้น อบจ. นนทบุรี ในฐานะเจ้าของ
โครงการ และบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการ จึงได้ร่วมกัน
จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัด
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เพ่ือเสนอต่อ สผ. นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาตในขั้นตอนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ 

 1) เพื่อศึกษาถึงข้อมูลรายละเอียดด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ  เครื่องจักร
อุปกรณ์ กระบวนการผลิต เชื้อเพลิง สารเคมี ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ พนักงาน มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุมชนสัมพันธ์และการ
รับเรื่องร้องเรียน แผนการดำเนินการและการบริหารโครงการ ทั้งในส่วนของรายงานสมบูรณ์ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 
2556 และในส่วนที่มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฉบับนี้  



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 3 

 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนมี
การดำเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
 3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ที่อาจมีผลกระทบด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
 4) เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในรายงานฉบับสมบูรณ์เดิม เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
 5) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็นต่อโครงการ 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 2 

 โครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามประกาศสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  ส่งหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์การจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น เหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ
สุขภาพ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น นอกจากนี้ยังมีเอกสาร A3 เพื่อปิดประกาศเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ ฯลฯ ขณะเดียวกันยัง
ประชาสัมพันธ์เอกสารดังกล่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา เฟซบุ๊กของบริษัทที่
ปรึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 2) กำหนดให้มีการประชุมรับความคิดเห็นฯ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 แตก่่อนถึงวันที่กำหนดการ
ประชุม มีสถานการณ์การแพร่ระบาดมากขึ้นของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่ง
จังหวัดนนทบุรี ที่ 470/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่ง “ห้ามจัดกิจกรรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 4 

แพร่โรค เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณา
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีห้าม
จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 300 คน หากมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้จัด
กิจกรรมยื่นขออนุญาตพร้อมแนบมาตรการป้องกันโรค ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี”  นอกจากนี้
ได้มีการกำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือให้
ดำเนินกิจกรรมให้มีความกระชับและใช้ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรค และให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) คณะผู้จัดการประชุมได้มีการประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ศึกษาเพื่อส่งชุดตรวจ 
Antigen Test Kit (ATK) ให้กับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม เพื่อตรวจสอบหาเชื้อ  Covid-19
และส่งผลตรวจให้คณะผู้จัดการประชุม รวมทั้งมีการประสานงานแจ้งไปยังผู้ทีแ่จ้งลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทั้ง
แจ้งหน่วยงานที่ส่งหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบมาตรการก่อนเข้าร่วมการประชุมฯ ดำเนินการระหว่างวนัที่ 
3-7 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 4) การประชุมในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 270 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 เวท ีดังนี้ 
   - เวทีที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
   - เวทีที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
 5) ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ 
ข้อคำถามต่อเนื่องอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 -23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชน
ผู้สนใจทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นฯ เพ่ิมเติม 

5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัด
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับบริษัท 
ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ณ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้
แบ่งการประชุมเป็น 2 เวที มีรายละเอียดดังนี้    
   1)  กลุ่มที่ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี และ
องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดประชุมในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
206 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 5 

  2) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม และเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี องค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ตัวแทนหมู่บ้านจัดสรร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดประชุมในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 - 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 237 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา)  
 จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้เข้าประชุมรวมทั้งหมด 443 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) 
แสดงดังตารางท่ี 5-1 ถึงตารางท่ี 5-2 ภาพบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้ง 2 เวที แสดงดัง
รูปที่ 5-1 ถึงรูปที่ 5-2 และรายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 แสดงดังตารางท่ี 5-3 ถึงตารางท่ี 5-4 

ตารางที่ 5-1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนสถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที ่อยู่
โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 
กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 

 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
  หมู่ที่ 1 บ้านปากคลองห้าร้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 9 
  หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้าร้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 12 
 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวาง  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 3 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 

 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 6 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ       1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ต่อ)  

(ต่อ) หมู่ที่ 4 บ้านคลองขวาง  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
 หมู่ที่ 5 บ้านคลองขวาง  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  สารวัตรกำนัน 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 3 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 หมู่ที่ 6 บ้านคลองขวาง  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 3 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุนศร ี  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 หมู่ที่ 8 บ้านกระทุ่มราย  
 -  กำนัน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 7 

 
 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 7 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ต่อ)  
(ต่อ) หมู่ที่ 9 บ้านคลองพระพิมล  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
    หมู่ที่ 10 บ้านคลองนาหมอน  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 4 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองพระพิมล  
 -  สารวัตรกำนัน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 หมู่ที่ 2 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 3 

 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขุนศร ี  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 3 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 หมู่ที่ 4 บ้านคลองหม่อมแช่ม  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 2 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 
  



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 8 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 2. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ต่อ)  
   (ต่อ) หมู่ที่ 5 บ้านคลองพระพิมลราชา  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 1 
 หมู่ที่ 6 บ้านวัดยอดพระพิมล  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2 
 หมู่ที่ 7 บ้านปากคลองเจ้า  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2 
 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสิบศอก  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ้าทวีวัฒนา  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 หมู่ที่ 5 บ้านคลองหนึ่ง  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 2 

 4. ศาสนสถาน   
 วัดไทรใหญ ่  
 -  เจ้าอาวาส 1 

 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 9 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัด  2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 11 
ทำรายงานการประเมิน 2.2 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด 8 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.3 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 12 

3. ผู้ที่ทำหน้าที่
พิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) - 

4. หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนกลาง จังหวัด  อำเภอ ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ  
ในระดับต่าง ๆ  1. หน่วยงานราชการส่วนภูมภิาค   
 1) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  
 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1 
 2. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด  
 1) สำนักงานจังหวัดนนทบุร ี  
 - นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 1 
 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดันนทบุรี  
 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 
 3) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  
 - วิศวกรปฏิบัติการ 1 
 4) สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี  
 - พลังงานจังหวัดนนทบุรี 1 
 5) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  
 - วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 1 
 6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบรุี  
 - สัตวแพทย์ชำนาญงาน 1 
 7) สำนักงานส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  
 - นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 

 8) สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี  
 - นักวิชาการแรงงาน 1 
 - เจ้าพนักงานการเงิน 1 

 9) สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบรุี  
 - นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชำนาญการ 1 
 10) สำนักงานแขวงทางหลวงจังหวัดนนทบุร ี  
 - รองผู้อำนวยการ 1 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 10 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
4. หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนกลาง จังหวัด  อำเภอ ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ  
ในระดับต่าง ๆ  (ต่อ) 3. หน่วยงานราชการระดับอำเภอ  
 1) ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย  
 - ปลัดอำเภอไทรน้อย 1 
 - เจ้าหน้าท่ีอำเภอไทรน้อย 3 

 2) ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุร ี  
 - นายอำเภอ 1 

 3) สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย  
 - เกษตรอำเภอ 1 
 4) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย  
 - สาธารณสุขอำเภอ 1 
 5) สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรน้อย  
 - รองผู้กำกับการปราบปราม 1 

 4. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่  
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 1 
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 2 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 1 
 - เลขานุการ 1 
 - ผู้อำนวยการกองช่าง 1 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี  
 - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 1 
 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 
 3) โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลคลองขวาง  
 - ผู้อำนวยการ 1 
 4) โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลวัดยอดพระพิมล  
 - ผู้อำนวยการ 1 

 5. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
 1) การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง  
 - วิศวกรไฟฟ้า 6 1 

 

 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 11 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
4. หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนกลาง จังหวัด  อำเภอ ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ  
ในระดับต่าง ๆ  (ต่อ) 5. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)  
 2) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอลาดหลุมแก้ว  
 - รองผู้จัดการด้านเทคนิค 1 
 - ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า 1 

5. องค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน 
สถาบนั การศึกษา  

5.1 สถาบันการศึกษา  
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภเิษก  

  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 

2) โรงเรียนวัดคลองขุนศร ี  
  - ผู้อำนวยการ 1 

และนักวิชาการ - ครู 2 

อิสระ 3) โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย  
 - ครู 1 

 4) โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุย้  
 - ครู 1 
 5) โรงเรียนวัดสโมสร  
 - ครู 1 
 6) โรงเรียนไทรน้อย  
 - ครู 1 
 7) โรงเรียนวัดยอดพระพิมล  
 - ผู้อำนวยการ 1 
 5.2 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชน  
 1) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
 - ประธาน ทสม. อ.ไทรน้อย 1 
 - สมาชิก ทสม.  3 

6. สื่อมวลชน 1) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี  
 - นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 1 
 - ช่างภาพ 1 

7. ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 

1) ผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุม 2 

 รวม 237 
หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2  
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 
 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 12 

ตารางที่ 5-2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
13.30 - 16.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนสถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่

โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 
5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 

 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
  หมู่ที่ 1 บ้านไทรน้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
  หมู่ที่ 2 บ้านคลองตาคล้าย  
 -  กำนัน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  แพทย์ประจำตำบล 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 หมู่ที่ 3 บ้านไทรน้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 2 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 หมู่ที่ 4 บ้านไทรน้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 6 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 

 หมู่ที่ 5 บ้านไทรน้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 8 

 
  



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 13 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ต่อ)  
(ต่อ) หมู่ที่ 6 บ้านคลองห้าร้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 7 

 หมู่ที่ 7 บ้านคลองผรั่ง  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สารวัตรกำนัน 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 5 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาคล้าย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 2 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 หมู่ที่ 9 บ้านไทรน้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 3 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 หมู่ที่ 10 บ้านไทรน้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 6 
 หมู่ที่ 11 บ้านไทรน้อย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 7 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 14 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 2. องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   
(ต่อ) กำนันตำบลราษฎร์นิยม 1 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองขุนศร ี  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 หมู่ที่ 5 บ้านลากค้อน  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 หมู่ที่ 7 บ้านลากค้อน  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  แพทย์ประจำตำบล 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   
 กำนันตำบลไทรใหญ ่ 1 
 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มมดื  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 หมู่ที่ 9 บ้านหม่อมแช่ม  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 

 4. เทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   
 ชุมชนตลาด  
 - ประธานชุมชน 1 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรนอ้ย (สท.) 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 15 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 4. เทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ต่อ)  
(ต่อ) ชุมชนวัดไทรใหญ ่  
 - รองประธานชุมชน 1 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรนอ้ย (สท.) 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 8 
 ชุมชนซอย 6  
 -  ประธานชุมชน 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 10 
    ชุมชนซอย 7  
 -  ประธานชุมชน 1 
 -  รองประธานชุมชน 1 
 -  เลขานุการตำบลไทรน้อย 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 ชุมชนมงคลนนทเขต  
 -  รองประธาน 1 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรนอ้ย (สท.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 9 
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ยไทรใหญ ่  
 -  ประธานสภาเทศบาลตำบลไทรน้อย  1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
 กำนันตำบลละหาร 1 
 หมู่ที่ 7 บ้านสุเหรา่แดง  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 

 

 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 16 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 6. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
(ต่อ) กำนันตำบลบางบัวทอง 1 
 หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาคล้าย  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (สท.) 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 1 
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองโต๊ะเซ็น  
 -  กำนัน 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 

 หมู่ที่ 2 บ้านคลองลากค้อนเล็ก  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 หมู่ที่ 3 บ้านคลองอ่างแตก  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1 
 -  ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 หมู่ที่ 6 บ้านหน้าไม ้  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 

 หมู่ที่ 7 บ้านคลองอ่างแตก  
 -  ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 -  กรรมการหมู่บ้าน 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 
 8. หมู่บ้านจัดสรร   
 หมู่บ้านพฤกษา 38  
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 

 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 17 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 8. หมู่บ้านจัดสรร (ต่อ)  
 หมู่บ้านเดอะวิลเลจ (เพส 1 และเฟส 6)  
 - เจ้าหน้าท่ีนิติหมู่บ้าน 1 
 หมู่บ้านเดอะริทโม ่  
 - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงการ 1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัด  2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 12 
ทำรายงานการประเมิน 2.2 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด 6 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.3 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 12 
3. หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนกลาง จังหวัด  อำเภอ ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ  
ในระดับต่าง ๆ  1. หน่วยงานราชการระดับอำเภอ  
 1) ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย  
 - ปลัดอำเภอไทรน้อย 1 

 2. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่  
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง  
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนอ้ย  
 - รักษาการหัวหน้าฝ่ายบรหิารสาธารณสุข 1 
 3) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ ่  
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 
 4) องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม  
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 

 5) เทศบาลตำบลไทรน้อย  
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 
 6) เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง  
 - ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 
 - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 

5. องค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม องค์กร  

5.1 สถาบันการศึกษา  
1) วัดคลองขวาง  

  - ครู 1 

พัฒนาเอกชน 5.2 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชน  
สถาบนั การศึกษา 1) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
และนักวิชาการ - ประธาน ทสม. จ.นนทบุร ี 1 
อิสระ   

 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 18 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
6. สื่อมวลชน 6.1 หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม ์  
 - ผู้สื่อข่าว 1 
 6.2 รายการข่าวเด่นรายวัน  
 - ผู้สื่อข่าว 1 

7. ประชาชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป - 
ผู้สนใจทั่วไป   

 รวม 267 
หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2  
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 
 

  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

  
การกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

การกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

รูปที่ 5-1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2  
วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 19 

  
การนำเสนอรายละเอียดโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

  

  

  

การรับฟังความคิดเห็นฯ ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ 

รูปที่ 5-1 (ต่อ) บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2  
วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 20 

  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

  
การกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

การกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

  
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ 

รูปที่ 5-2 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2  
วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 

 
 
 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 21  

ตารางที่ 5-3 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

1. รายละเอียดโครงการ   
1.1 เชื้อเพลิง   

- พลังงานความร้อนจากขยะมูลฝอย 1,000 ตัน/วัน เพียงพอ
ต่อการผลิตไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ หรือไม่ และหากไม่เพียงพอ
โครงการมีวิธีการจัดการอย่างไร 
(ตัวแทนประชาชนหมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : โครงการได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
ด ้ านเช ื ้ อ เพล ิ งขยะจากประเทศญ ี ่ ปุ่ น  (Eight-
Japan Engineering Consultants) ม าศ ึ กษาองค์  
ประกอบของขยะมูลฝอยที่ขนส่งมาฝังกลบยังสถานท่ี
กำจัดมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี  ซึ ่งผลการศึกษา
พบว่าขยะมูลฝอยที ่ร ับเข้ามา 1,000 ตัน/วัน จะ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
หากไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่กำหนดไว้ โครงการ
จะจำหน่ายไฟฟ้าตามที่ผลิตได้จริง โดยที่จะไม่มีการ
นำเชือ้เพลิงชนิดอื่น ๆ มาใช้แต่อย่างใด   

- ใช้ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น โดยไม่รับขยะอันตราย 
ขยะติดเชื ้อ สารกัมมันตรังสีหรือวัตถุอื่น ๆ (เช่น ขยะจากงาน
ก่อสร้าง รื้อทำลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมีขนาดใหญ่เกินกว่า 

ช่องรับมูลฝอยที่จะป้อนเข้าสู่เตาเผา) นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของ
โครงการ 

- ทำไมจึงเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตาเป็นการใช้น้ำมันดีเซลซึง่
มีราคาสูงกว่าในช่วงเริ่มเดินเครื่องของโครงการ 
(ตัวแทนประชาชนหมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการใช้
น้ำมันดีเซลมาใช้ในการจุดเตา (Startup) จะมีความ
คุ้มค่ากว่าการใช้น้ำมันเตา ทั้งในเรื่องระยะเวลาในการ 
จุดเตา และการใช้พื้นที่สำรองน้ำมัน   

- กรณีมีการใช้เชื้อเพลิงอื่นในช่วงเริ่มเดินระบบ (Startup) จะต้อง
ใช้เชื ้อเพลิงที ่มีคุณภาพสอดคล้องกับที ่กฎหมายกำหนดและ
ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่าควบคุม
ของโครงการ 

  



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 22 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

1.2 กระบวนการเผาขยะมูลฝอยเพ่ือการผลิตไฟฟ้า   
- โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเตาเผาเป็นการใช้

เตาเผาแบบตะกรับ (Step Grate Stoker) ใช่หรือไม่ 
(ตัวแทนประชาชนหมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู ้แทนบริษัทฯ : เตาเผาที ่ใช้งานในโครงการจะมี 2 
ประเภท ได้แก่ เตาเผาแบบมูฟวิ่งเบด (Moving Bed) 
สำหรับเชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความชื้นต่ำและความร้อนสูง 
(ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ค่าความร้อนมากกว่า 3,600 
Kcal/Kg) และเตาเผาแบบตะกรับ (Step Grate Stoker) 
สำหรับเชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความชื้นสูงและความร้อนต่ำ 
(ความชื ้นมากกว่าร้อยละ 30 ค่าความร้อนน้อยกว่า 
3,600 Kcal/Kg)   

-  

- เตาเผาที่โครงการใช้เป็นระบบไพโรไลซิส หรือเป็นระบบ
เดียวกับโรงไฟฟ้าของบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : เตาเผาโครงการใช้เตาเผาแบบมูฟวิ่ง
เบด (Moving Bed) ที่มีการเผาไหม้แบบไพโรไลซิสและ
ก๊าซซิฟิเคช่ัน (Pyrolysis & Gasification)   

-  

1.3 การใช้น้ำ   
- โครงการจะนำน้ำจากบ่อพักน้ำฝนมาผลิตน้ำประปาใช่

หรือไม่ จากเดิมที ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาคซึ่งมีข้อกังวลว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอสำหรับ
ชาวบ้านที่ใช้น้ำประปา 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : โครงการจะนำน้ำจากบ่อเก็บน้ำดิบ
ขนาด 100 ,000 ลบ.ม. มาผลิตน้ำประปาไว้ใช้ใน
โครงการเป็นหลัก ซึ่งโครงการจะสำรองน้ำให้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม กรณีน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ มีไม่
เพียงพอใช้งาน โครงการจะรับน้ำประปาจากการ
ประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง มาใช้งาน   

- กำหนดให้มีบ่อกักเก็บน้ำดิบขนาด 100,000 ลูกบาศก์เมตร ในการ
กักเก็บน้ำฝนไว้สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต 

- จัดให้มีการหมุนเวียนน้ำใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
- จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการแยกออกจากระบบ

รวบรวมน้ำเสีย 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
2. มลพิษและการควบคุม   
2.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม   
- ปัจจุบันค่า PM2.5 ในพื ้นที ่ตำบลคลองขวางมีค่าเกิน

มาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของ
ชาวบ้าน การดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิด PM2.5 
หรือไม่ 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง อย่างไรก็ตาม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อ
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นน้อยที่สุด   

- ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง
ระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  เร ื ่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ 
พ.ศ. 2553 หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ โดยควบคมุค่า
ความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง 

- กำหนดแผนงานก่อสร้างในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่น
ละออง PM2.5 ขอให้ปฏิบัต ิตามมาตรการของจังหวัด
นนทบุรี ในการปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5  
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : ขอรับข้อเสนอแนะมากำหนด
มาตรการด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง   

- ให้โครงการนำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของจังหวัด
นนทบุรี มาปรับปรุงแผนการก่อสร้างโครงการมิให้การก่อสร้าง
โครงการเพิ่มเติมปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 

- จากแผนผังโครงการสถานีล้างรถขนขยะตั้งอยู่ใกล้กับ
ชุมชน โครงการมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ด้านกลิ่นต่อชุมชน 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการขอรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปพิจารณาย้ายตำแหน่งสถานีล้างรถขนขยะ
และจะพิจารณากำหนดมาตรการลดผลกระทบเรื ่อง
กลิ่นที่เกิดขึ้นจากการล้างรถขนขยะเพิ่มเติม   

-  
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- การดำเนินงานมีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรว่า
โครงการมีการบำบัดมลพิษทางอากาศ และมีการ
ตรวจสอบมลพิษที่ออกมาจริงหรือไม่ เนื่องจากห่วงกังวล
เกี ่ยวกับมลพิษหรือสารก่อมะเร็งที ่เกิดขึ ้นซึ ่งอาจเป็น
อันตรายต่อชุมชน 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู ้แทนบริษัทฯ : โครงการจะติดตั ้งเครื ่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อเป็น
การเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง
ตลอดเวลา โดยมีด ัชนีที ่ตรวจวัดประกอบด้วยก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOX) ก ๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์  (HCl) ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) หรือค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) ออกซิเจน (O2) และอุณหภูมิโดยให้
รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งจอแสดงผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณด้านหน้าประตู
ทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี และ 
อบต. คลองขวาง  

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) 
เพื ่อเป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง
ตลอดเวลา โดยมีด ัชนีที ่ตรวจวัดประกอบด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซไฮโดรเจน
คลอไรด์ (HCl) ฝุ่นละอองรวม (TSP) หรือค่าความทึบแสง (Opacity) 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกซิเจน (O2) และอุณหภูมิ โดยให้
รายงานผลที ่สภาวะมาตรฐาน พร้อมทั ้งต ิดตั ้งจอแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสถานที่กำจัด
มูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี และ อบต. คลองขวาง 

- พื้นที ่บ่อพักขยะมีการควบคุมกลิ ่นอย่างไร มีอาคาร
มิดชิดและมีหลังคาปิดคลุมหรือไม่ 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการออกแบบให้บ่อพัก
เชื้อเพลิงขยะก่อนป้อนเข้าสู่เตาเผาเป็นอาคารปิดคลุม 
และมีระบบดูดอากาศไปยังเตาเผาเพื่อควบคุมกลิ่น   

- ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้น
ระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับลานท่ีรถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิด
ให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะที่
อยู่ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่าน้ัน 

- ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อ
รับขยะและเหนือกรวยป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับ
การเผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้ความดัน
อากาศในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ 
และส่งผลให้กลิ่นและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเพื่อ



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 25 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 
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ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเลด็ลอด
จากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 

- บ่อรับขยะมูลฝอยจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะ
มูลฝอยได้อย่างน้อย 3 - 5 เท่าของขีดความสามารถสูงสุดในการ
ดำเนินการของเตาในแต่ละวัน 

- กังวลผลกระทบเรื่องกลิ่น เนื่องจากลมที่พัดพากลิ่นมา
จากหลายทิศทาง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้ประเมินกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่น เช่น บริเวณอาคารรับ
ขยะ บ่อพักเชื ้อเพลิงขยะ เป็นต้น และควบคุมกลิ่นที่
อาจเกิดขึ้นโดยให้มีอาคารปิดคลุม และรวบรวมอากาศ
ภายในพื้นที่ดังกล่าวไปยังเตาเผา ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้
กลิ่นออกสู่ภายนอกอาคาร มิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่
ตั้งอยู่ใกล้เคียง  

- ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้น
ระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับลานท่ีรถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิด
ให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะที่
อยู่ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่าน้ัน 

- ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อ
รับขยะและเหนือกรวยป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับ
การเผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้ความดัน
อากาศในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ 
และส่งผลให้กลิ่นและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเพื่อ
ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเลด็ลอด
จากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 

- รถขนขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นท่ีโครงการต้องออกแบบให้ไม่มีน้ำชะขยะ
รั่วไหลลงสู่พื้น ในกรณีที่มีน้ำชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบน
ถนนหรือบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการต้องทำความสะอาด/
ล้าง พื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีเพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 26 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- อยากให้เพิ่มเติมมาตรการล้างล้อรถยนต์บริเวณทางเข้า-
ออก ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู ้ชำนาญการสิ ่งแวดล้อม : ในระยะก่อสร ้าง ได้
กำหนดให้ม ีมาตรการ “ก่อนนำรถออกจากพื ้นที่
ก่อสร้างให้ล้างทำความสะอาดตัวรถ และล้อท่ีมีเศษหิน 
ดินโคลน หรือทรายที ่อาจะก่อให้เกิดสภาพที ่เป็น
อันตรายและความสกปรกบนถนน” ส่วนในระยะ
ดำเนินการได้กำหนด “ให้มีการล้างทำความสะอาดรถ
ขนขยะที่เทขยะแล้วก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ” และ
จะพิจารณากำหนดมาตรการลดผลกระทบเรื่องกลิ่นที่
เกิดขึ้นจากการล้างรถขนขยะเพิ่มเติม 

- ก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทำความสะอาดตัวรถ และล้อ
รถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือ ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็น
อันตรายและความสกปรกบนถนน 

- ให้มีการล้างทำความสะอาดรถขนขยะที่เทขยะแล้วก่อนออกนอก
พื้นที่โครงการ 

2.2 เสียงและการควบคุม   

- โครงการมีการใช้ไอน้ำเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าของ อบจ. ท่ี
ดำเนินการอยู ่ในปัจจุบันหรือไม่ เนื ่องจากปัจจุบัน
ชาวบ้านได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการระบายไอน้ำ
ของโครงการดังกล ่าว แม้ว ่าระดับเส ียงจะไม ่เกิน
กฎหมายกำหนด แต่สร้างความรำคาญต่อชุมชน การ
ดำเนินการของโครงการนี ้จะมีผลกระทบด้านเสียง
เช่นเดียวกันหรือไม่  
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู ้แทนบริษัทฯ : การเดินเครื ่องจักรในช่วงทดลอง
เดินเครื่อง (Commissioning period) จะมีเสียงดัง อัน
เกิดจากการเดินเครื่องจักรยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเกิด
เสียงดังจากตัวเครื่องจักรขัดข้อง เช่น การระบายไอน้ำ
ทิ้งหรือปล่อยไอน้ำที่ใช้ขับกังหัน เป็นต้น ซึ่งภายหลัง
จากการแก้ไขให้เครื่องจักรทำงานอย่างสมบูรณ์แล้ว จะ
ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ทั้งนี้ จากประสบการณ์การพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา บริษัทฯ จะเน้นเรื ่องการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงโครงการได้รับทราบ
ข้อมูล และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบเรื่องระดับเสียงท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

-  ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ 

-  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียง
ถึงผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการเป็น
ระยะ ๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 

-  กำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่ง
ร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน
ทราบเป็นระยะทุก 7 วัน 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 27 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

 -  จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้า
ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่อง
ร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 

-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและ
ผลการดำเนินการให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุ
การดำเนินโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ 
ป้ายแจ้งข่าว สื ่อสิ ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตาม
รูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- ระยะดำเนินการเมื่อมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบเต็ม
กำลังแล้วจะมีเสียงดังหรือไม่ และถ้ามีเสียงดัง โครงการ
จะมีวิธีในการแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้าน
เสียงต่อชุมชน 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

-  ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : ในการควบคุมระดับเสียงดัง
จากกิจกรรมโครงการ จะมีหลักการดังนี้ 
1. ควบคุมที่แหล่งกำเนิด เช่น เลือกใช้เครื ่องจักรที่มี
เสียงเบา ตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและ
มีเสียงดังน้อยที่สุด เป็นต้น  
2. ควบคุมที่ทางผ่าน เช่น การก่อสร้างกล่อง หรืออาคาร
ครอบแหล่งกำเนิดเสียง และกำแพง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในบางกิจกรรมก่อสร้างอาจเกิดเสียงดัง
ขึ ้นได้ในระยะเวลาสั ้น ซึ ่งโครงการได้กำหนดให้มี
มาตรการกำหนดว่าจะต้องแจ้งให้กับบ้านพักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงและท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  
 

- ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 
85 เดซิเบลเอ และจัดให้มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานที่มี
เสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจำใน
พื้นที ่

- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้และการระบาย
ไอน้ำ เป ็นต ้น โดยตรวจสอบแรงสั ่นสะเทือน/ตั ้งศ ูนย ์เพลา
เครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจำ 

- จัดให้มีการดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าอุปกรณ์
และเครื่องจักรใดชำรุดหรืออาจได้รับความเสียหายให้เปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมทันที 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 28 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียง

ถึงผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการเป็น
ระยะ ๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 

- หากโครงการจะมีการดำเนินงานที ่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
อยากให้มีการแจ้งชุมชนและบ้านพักอาศัยใกล้เคียงให้
ทราบล่วงหน้า และอยากให้กำหนดมาตรการไม่ให้
ดำเนินกิจกรรมที ่มีเสียงดังหลังช่วงเวลา 20.00 น. 
เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
ของบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ที่มีเสียงดังเกิดขึ้น
และไม่มีการแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้า และมีเสียงดัง
ในช่วงเวลากลางคืนหลังเวลา 20.00 น.  
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู ้ชำนาญการสิ ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มี
มาตรการลดผลกระทบด้านระดับเสียงตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวแล้ว ได้แก่ การแจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ก่อนการก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด
เสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ดำเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน เพื ่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของ
ประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที ่จำเป็นต้องดำเนินการ
ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่
ทราบก่อนดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย 7 วัน 
 

- แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนการก่อสร้าง 

- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้
ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้รบกวนการพกัผ่อน
ของประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้
แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการใน
กิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน 

- ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด คือ เครื ่องจักรอุปกรณ์และ
ยานพาหนะที ่นำมาใช้ในโครงการ โดยมีการตรวจสอบและ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและมีเสียงดังน้อยที่สุด และเมื่อพบว่ามี
เสียงดังผิดปกติจากช้ินส่วนอุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงทันที 

- ควบคุมระดับเสียงทั ่วไปให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และ
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับ
เสียง รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

   



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 29 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
- ปัจจุบันชุมชนได้รับผลกระทบเรื่องเสียงจากโรงไฟฟ้าที่

เปิดดำเนินการอยู่ ฝาก อบจ. ให้เข้ามาตรวจสอบเรื่อง
ผลกระทบจากเสียงในปัจจุบัน รวมทั ้งขอให้เข้ามา
สอบถามชุมชนถึงเรื่องผลกระทบด้านเสียงที่ชุมชนได้รับ 
และขอให้โครงการนี ้มีมาตรการในการลดผลกระทบ
ดังกล่าวท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชน 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการขอรับข้อคิดเห็น
ดังกล่าวแจ้งให้ อบจ. นนทบุรี ทราบในลำดับต่อไป  
 

- แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนการก่อสร้าง 

- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้
ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้รบกวนการพกัผ่อน
ของประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้
แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการใน
กิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย 7 วัน 

- ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด คือ เครื ่องจักรอุปกรณ์และ
ยานพาหนะที ่นำมาใช้ในโครงการ โดยมีการตรวจสอบและ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและมีเสียงดังน้อยที่สุด และเมื่อพบว่ามี
เสียงดังผิดปกติจากช้ินส่วนอุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงทันที 

- ควบคุมระดับเสียงทั ่วไปให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และ
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับ
เสียง รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

- ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 
85 เดซิเบลเอ และจัดให้มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานที่มี
เสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจำใน
พื้นที ่

- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้และการระบาย



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 30 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
ไอน้ำ เป ็นต ้น โดยตรวจสอบแรงสั ่นสะเทือน/ตั ้งศ ูนย ์เพลา
เครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจำ 

- จัดให้มีการดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าอุปกรณ์
และเครื่องจักรใดชำรุดหรืออาจได้รับความเสียหายให้เปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมทันที 

- ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียง

ถึงผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการเป็น
ระยะ ๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 

- แก้ไขมาตรการด้านเสียงในระยะก่อสร้าง เรื ่อง การ
ติดต ั ้งกำแพงหรือร ั ้วบร ิเวณด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกจากเดิมที ่ระบุว ่าให้มีความสูงกว่าระดับ
สายตา โดยแก้ไขให้ระบุระดับความสูงในหน่วยเมตร
แทน 
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการขอรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป   

-  บริเวณริมรั้วพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ให้ติดตั้ง
กำแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นที่ให้ผล
เทียบเท่าและให้มีความสูงกว่า 2 เมตร 

 
 
 

  



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 31 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
2.3 น้ำเสียและการจัดการ   
- จากแผนผังโครงการ พื้นที่ระบบปรับคุณภาพน้ำทิ้งที ่มี

ความเข้มข้นสูงที่ตั ้งอยู ่บริเวณด้านทิศตะวันออกของ
โครงการซึ ่งมีถนนสาธารณะคั ่นกลางระหว่างพื ้นที่
ดังกล่าวกับพื้นที่ส่วนผลิต โครงการจะระบายน้ำมายัง
พื้นที่ส่วนนี้อย่างไร เนื ่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับ
บ้านพักอาศัยของประชาชน รวมถึงใกล้คลองห้าร้อย 
โครงการมีวิธีการบริหารจัดการเร ื ่องกลิ ่น และการ
ระบายน้ำลงสู่คลองห้าร้อยอย่างไร 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการจะวางท่อลำเลียงน้ำ
ท ิ ้ งท ี ่ม ีความเข ้มข ้นส ูง  (High TDS)  ลอดใต้ถนน
สาธารณะไปยังพื้นที่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที ่มี
ความเข้มข้นสูง ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้มีความเข้มข้น
สูงขึ้นซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งดังกล่าวก่อนขนส่งไป
กำจัดยังบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมต่อไป (ไม ่ม ีการระบายน้ำทิ้ง
ดังกล่าวลงสู่คลองห้าร้อยแต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้
กำหนดให้มีแนวกันชนล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าวมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร   

- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เร ื ่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
น ิคมอ ุตสาหกรรม และเขตประกอบการอ ุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ 

- จัดให้มีระบบนำน้ำท้ิงกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation Plant) 
เพื ่อปรับปรุงคุณน้ำทิ ้งที ่ผ ่านการบำบัดแล้วและนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ภายในโครงการ 

- จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นสูงจาก Water 
Reclamation Plant (High Concentration Plant) เพื ่อลดปริมาณ
ก่อนส่งกำจัดภายนอก 

2.4 การจัดการกากของเสีย   
- การขนส่งเถ ้าออกไปกำจัดภายนอก เป็นการเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ และอาจจะส่งผลกระทบกับที่
อื่นหรือไม่ 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : โครงการจะรวบรวมเถ้าให้บริษัทรับ
กำจ ัดของเส ียท ี ่ ได ้ ร ับอน ุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับและขนส่งเถ้าไปฝังกลบยังพ้ืนที่กำจัด
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มี
การกำจัดเถ้าอย่างถูกหลักวิชาการ และมิให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

- การนำเถ้าออกไปกำจัดภายนอก ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับผล
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด และจะต้อง
ดำเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

- การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝัง
กลบกากของเสียหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด 
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3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
- กระบวนการผลิตของโครงการอาจก่อให้เกิดมลพิษทาง

น้ำและมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการใช้สารเคมี ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในระยะยาว
โครงการมีแผนหรือมาตรการในการป้องกันผลกระทบ
อย่างไร 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี) 

 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้ทำการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
จากการดำเนินโครงการ และกำหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด นอกจากน้ี โครงการ
จะต้องรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน 
รวมถึงการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการไตรภาคี 
และในการดำเนินการ หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
รายละ เอ ียดโครงการและ/หร ือมาตรการด ้ าน
ส ิ ่ งแวดล ้อม โครงการจะต ้องจ ัดทำรายงานการ
เปล ี ่ยนแปลงรายละเอ ียดโครงการ  และทบทวน
มาตรการฯ ให้ครอบคลุมกับผลกระทบก่อนดำเนินการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมในร ูปแบบ
แผนปฏิบ ัต ิการด้านส ิ ่งแวดล้อม ตามที ่ เสนอในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัด
นนทบุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบ
ของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. นนทบุรี นำ
รายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนด
เป็นเงื ่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู ้ร ับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร ์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. นนทบุรี 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการด้านสิ ่งแวดล้อมให้
หน่วยงานของรัฐซึ ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายพิจารณาทุก 6 
เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนด 
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  - กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหา

สิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการ
ดำเนินโครงการ ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. 
นนทบุร ี  ปร ับปร ุงแก้ไขปัญหานั ้นโดยเร ็ว และแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดนนทบุรี ทราบทุกครั้ง 
เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- โครงการมีมาตรการในการดูแลการจราจรเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ ทั ้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ
อย่างไร และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ถนนใน
หมู่บ้านหรือไม่ 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : ในการเดินทางเข้าสู ่พื้นที่
โครงการจะใช้ทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้านไทร
น้อย-บ้านคลองนาหมอน) และเส้นทางภายในสถานที่
กำจัดมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี ทั ้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ ซึ่งจะไม่กระทบต่อถนนสาธารณะ
ทางทิศตะวันออกของโครงการ 

- หลีกเลี ่ยงการขนส่งเครื ่องจักรอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้างใน
เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น และพื้นที่ชุมชน 

- ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการจัด
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และกรณีที ่มีการ
ขนส่งเครื ่องจักรขนาดใหญ่จะต้อง ประสานงานกับหน่วยงาน
ดังกล่าวก่อนดำเนินการขนย้าย 

- หลีกเลี ่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั ่งหรือชั ่วโมง
เร ่งด ่วน เช่น เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น.  
เป็นต้น 

- จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรที่แยกจาก
ทางเข้า-ออก และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและ
ดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทท่ีเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

  -  
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- อุณหภูมิจากปล่อง และระบบระบายความร้อนของ

โครงการที่ทำให้อุณหภูมิบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด ห่วง
กังวลอุณภูมิที ่เพิ ่มขึ ้นอาจเกิดปัญหาในช่วงฤดูร้อน 
โครงการจะแก้ไขปัญหาอย่างไร  
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู ้แทนบริษัทฯ : โครงการได้ประเมินผลกระทบต่อ
อุณหภูมิบรรยากาศแล้ว พบว่า อุณหภูมิในบรรยากาศ
บริเวณพื ้นที ่โครงการ (บริเวณพื้นที ่เครื ่องควบแน่น
ประเภทระบายความร้อนด้วยอากาศ (ACC)) ในวันที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในรอบปี (ฤดูร้อน) เพิ่มขึ้นประมาณ 
2.1 องศาเซลเซียส ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะไม่กระทบ
ต่ออุณหภูมิในบรรยากาศบริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียง 

-  

4. ผลประโยชน์จากโครงการ   
- การจัดให้มีกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินโครงการ มีการพิจารณาและบริหาร
จัดการอย่างไร และกองทุนนี้เริ่มตั้งแต่ก่อสร้างโครงการ 
หรือเริ่มในระยะจำหน่ายไฟฟ้า  
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : กองทุนประกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ตั้งขึ ้น (คนละ
กองทุนกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) จะดำเนินการภายหลัง
จากทีร่ายงานฯ ฉบับน้ีได้รับความเห็นชอบต่อไป 

- ในกรณีที ่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอันเนื ่องมาจากการ
ดำเนินงานของโครงการยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้
กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ใน
เบื้องต้นด้วยการตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ 

- โครงการสามารถแบ่งไฟฟ้าที ่ผลิตให้กับชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ได้หรือไม่ เช่น จ่ายไฟส่องทาง 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขวาง) 
(สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะต้องจำหน่าย
ให้ก ับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เท่านั้น ไม่สามารถจำหน่าย หรือจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชน
หรือหน่วยงานอื่นได้ อย่างไรก็ตาม หากชุมชนประสงค์
จะใช้ไฟฟ้าในพื ้นที ่สาธารณะ สามารถขอร ับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ 

- กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น การ
สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน เป็นต้น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันและรักษา
ความเจ็บป่วย การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา 
การสนับสนุนแหล่งสาธารณะ และพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและ
การให้การสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 35 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- เงินสมทบจากการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 1 สตางค์ เท่ากัน
ทุกที่ทั่วประเทศหรือไม่ มีกฎเกณฑ์อะไรใช้บังคับ และ
จะมีการบริหารจัดการอย่างไร 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและดำเนินการ โดยการบริหารเงินกองทุนจะมี
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการตามที่
กฎหมายกำหนด 

-  

- ชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการ
อย่างไร 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาโครงการจะมีส่วน
ช่วยให้การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นและจังหวัด
นนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี ชุมชนจะมีการพัฒนาจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งการสนับสนุนและดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน   
  

- กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น การ
สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน เป็นต้น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันและ
รักษาความเจ็บป่วย การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน
ศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของ
ชุมชนและการให้การสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

- กำหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก
เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำ และเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ 
และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้
มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง 

- จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 

 
 

 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
- ขอให้โครงการมีเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ให้ชัดเจน โดยเป็นเบอร์โทรศัพท์ที ่สามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ดำเนินงานโดยตรง  
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการจะกำหนดให้มีเบอร์
โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบจัดการรับเรื ่องร้องเรียนปิด
ประกาศไว้ให้ชัดเจน 
 

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้า
ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่อง
ร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 

6. อื่นๆ   
- ระยะก่อสร้างโครงการขอให้มีการดูแลคนงานก่อสร้าง 

เนื ่องจากที่ผ่านมาชุมชนได้รับผลกระทบจากคนงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด เช่น 
เข้ามาเก็บผัก และหาปลาในพื้นที่ของชาวบ้าน และขับขี่
รถด้วยความเร็ว เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มากำกับดูแล
ผู้รับเหมา 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง) 

- ผ ู ้ชำนาญการส ิ ่ งแวดล ้อม  : โครงการกำหนดให้
ผู ้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับกฎ
ข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และจะรับผิดชอบความปลอดภัยต่อสาธารณะอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั้งในบริเวณ
พื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง 

 

- จัดทำแผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงาน
ต่างด้าว ต่างถิ่น ไม่ให้ก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง 
ทั้งบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและที่พักคนงาน 

- กรณีที่มีกิจกรรมดำเนินงานใด ๆ ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้
ประสานงานหน่วยงาน ท้องถิ ่นและผู ้นำชุมชนในพื ้นที ่ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และช้ีแจงให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ 

- จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้กรณี
เกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ดังกล ่าวโดยเร ็วและให้บ ันทึกรายละเอียดเก ี ่ยวกั บประเด็น
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียดวันเวลาที่รับเรื่อง
ร้องเรียน ช่ือผู้ร้อง (ถ้ามี) และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะหรือ
วิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้า
ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่อง
ร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 

- หากเกิดผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เช่น น้ำเสีย
ไหลลงสู่นาข้าว ฯลฯ ขอให้มีการแก้ไขโดยเร็วและชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับกระทบ 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขวาง) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : โครงการกำหนดให้มีมาตรการรับเรื่อง
ร้องเรียน ที่มีการระบุช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ และในกรณีที่เกิด
ความเสียหายใด ๆ ต ่อชุมชนอันเนื ่องมาจากการ
ดำเนินงานของโครงการ โครงการยินยอมที่จะชดใช้
ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้กำหนดกรอบในการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ในเบื้องต้น ด้วย
การตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ เป็นการสร้าง
หลักประกัน และความมั่นใจให้กับแก่ประชาชนว่าเมื่อ
เกิดผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ จะ
ได้รับการคุ้มครองและชดเชยอย่างทันเวลา 

- กำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่ง
ร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน
ทราบเป็นระยะทุก 7 วัน 

- ในกรณีที ่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอันเนื ่องมาจากการ
ดำเนินงานของโครงการยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้
กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ใน
เบื้องต้นด้วยการตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ 

- ขอให้มีการด ูแลท ัศน ียภาพ และความปลอดภัย 
โดยเฉพาะถนนท่ีขรุขระ สัญจรลำบาก 
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนศรี) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการขอรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวแจ้งให้ อบจ. นนทบุรี ได้รับทราบปัญหาและ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป สำหรับการดำเนินโครงการได้มี
การกำหนดให้มีแนวกันชนโดยรอบโครงการเพื ่อลด
ผลกระทบทางสายตา 

- พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีความกว้างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 38 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- ควบคุมการขนส่ง ป้องกันการปล่อยน้ำชะขยะจากรถขน
ขยะที่เข้าพ้ืนท่ีโครงการลงพื้นผิวจราจร 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการขอรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวแจ้งให้ อบจ.นนทบุรี ได้รับทราบปัญหาและ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

-  

- ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องคนงานก่อสร้างใหชั้ดเจน 
ได้แก่ จำนวนคนงาน ปริมาณความต้องการใช้น้ำ การ
จัดการของเสีย การเข้า-ออกพื้นที่ และการจัดการที่พัก
คนงาน  
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : รายละเอียดในระยะก่อสรา้ง
ได้นำเสนอไว้ในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สรุป
ได้ว่า ในการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะใช้จำนวน
คนงานสูงสุดประมาณ 250 คน โดยคนงานทั้งหมดจะ
พักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ ่งการใช้น้ำใน
ระยะก่อสร้างจะใช้ใน 2 กิจกรรมหลัก คือ น้ำใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ประมาณ 12.5 
ลบ.ม./วัน และน้ำใช้กิจกรรมการก่อสร้าง ประมาณ 5 
ลบ.ม./ว ัน โดยผู ้ร ับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาน้ำใช้ สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น
จากการอุปโภคของคนงาน ได้แก่ น้ำเสียจากห้องน้ำ 
ห้องส้วม โดยมีปริมาณที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ลบ.ม./วัน 
จะถูกบำบัดโดยห้องสุขาเคลื่อนที่ที ่บริษัทผู้รับเหมา
จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ สำหรับด้านความปลอดภัย 
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ รวมทั ้งจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้อง และจะ

- จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที ่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงาน
ก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องติดตั้งห้องน้ำห้องส้วมให้มี
ระยะห่างจากแหล่งน้ำผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

- จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิด เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอย
ที่เกิดจากคนงานและการก่อสร้าง ส่งให้ อบต. คลองขวาง หรือ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดทุกวัน 

- จัดเตรียมถังบรรจุน้ำ เพื่อเก็บสำรองน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค
และบริโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- ต้องดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างไม่
น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปเพื่อบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

- จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด รองรับขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคนงานไว้ ณ จุดต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ 

- จัดให้มีขอบเขตท่ีพักคนงานช่ัวคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาที่พักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง 
โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เบื ้องต้น คือ ไม่อยู ่ในพื้นที่



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 39 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

รับผิดชอบความปลอดภัยต่อสาธารณะอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั้งในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
และพื้นที่ใกล้เคียง  

อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ชุมชนที่อาจก่อความรบกวนแก่
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

- กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงาน
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

- กำหนดให้ตั้งที่พักคนงานก่อสร้างโครงการ ให้อยู่ห่างจากคลองห้า
ร้อยใหญ่อย่างน้อย 500 เมตร 

- จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรที่แยกจาก
ทางเข้า-ออก และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและ
ดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทท่ีเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

  



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 40 

ตารางที่ 5-4 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

1. รายละเอียดโครงการ   
- กระบวนการเผาไหม้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ออกมาหรือไม่ 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงใด ๆ จะ
มีระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา อย่างไรก็ตาม การ
นำขยะมูลฝอยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลติไฟฟ้าจะช่วยลด
ปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าการนำขยะมูล
ฝอยไปฝังกลบ (ก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบก่อให้เกิดภาวะ
เรือนกระจกได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25 
เท่า) ดังนั้น การดำเนินโครงการจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่จะเกิดขึ้นจากพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ. 
นนทบุรี  

- เตรียมลักษณะเชื้อเพลิงมูลฝอยให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผา
ไหม้ที่เลือกใช้ เช่น ขนาด และความชื้น เป็นต้น เพื่อควบคุมสภาวะ
การเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณแ์ละลดการระบายสารมลพษิ 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

2. มลพิษและการควบคุม   
2.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม   
- โครงการมีวิธีการควบคุมเสียง กลิ่น และมลพิษ 

อย่างไร 
(นิติบุคคล หมู่บ้านเดอะวิลเลจ (เฟส 1 และ 6)) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด เช่น ผลกระทบด้านเสียง 
โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจกัรที่
มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ เพื่อควบคุมระดับเสียงริม
รั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนผลกระทบด้าน
กลิ่น โครงการจะออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นหอ้งปดิ  

- ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 
เดซิเบลเอ และจัดให้มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นท่ีทำงานที่มีเสียงดัง
เกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจำในพื้นที ่

- ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ 
- ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้น

ระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิด
ให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะที่อยู่
ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่าน้ัน 
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ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
 และติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ

บริเวณเหนือบ่อรับขยะและเหนือกรวยป้อนขยะเข้าสู่
เตาเผา เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับการเผาไหม้ในเตาเผาขยะ 
เป็นต้น  
 

- ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรบั
ขยะและเหนือกรวยป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับการ
เผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้ความดันอากาศ
ในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผล
ให้กลิ ่นและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเพื่อช่วยลด
ปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเลด็ลอดจากหอ้ง
รับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 

- การดำเนินการของโครงการจะสามารถช่วยลด
ปัญหาด้านกลิ่นได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันได้รับ
ผลกระทบด้านกลิ่นมาก  
(ตัวแทนประชาชน หมู่บ้านพฤกษา 38) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู ้ชำนาญการสิ ่งแวดล้อม : โครงการจะรับขยะมูลฝอย 
1,000 ตัน/วัน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะ
ช่วยลดผลกระทบด้านกลิ่นจากปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไป
ฝังกลบลดลง นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกลิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดำเนินโครงการด้วยเช่นกัน  
 

- ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้น
ระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิด
ให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะที่อยู่
ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่าน้ัน 

- ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรบั
ขยะและเหนือกรวยป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับการ
เผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้ความดันอากาศ
ในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผล
ให้กลิ ่นและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเพื่อช่วยลด
ปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเลด็ลอดจากหอ้ง
รับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
2.2 เสียงและการควบคุม   
- ในระยะก่อสร้างจะมีเสียงของเครื ่องจักรเฉพาะ

เวลากลางวันใช่หรือไม่  
(ประธานชุมชนตลาด เทศบาลตำบลไทรน้อย) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการจะดำเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม เฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวัน เพื ่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของ
ประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง
ให้แล้วเสร็จ โครงการจะแจ้งให้ผู้นำชุมชนและชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงได้รับทราบก่อนดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อย่าง
น้อย 7 วัน 

- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้
ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อน
ของประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้
แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการใน
กิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย 7 วัน 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

- การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนมากน้อยเพียงใด และผลกระทบด้านใดที่
ชุมชนจะได้รับมากที่สุด 
(ตัวแทนประชาชน ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ยไทรใหญ่ 
และชุมชนซอย 7 เทศบาลตำบลไทรน้อย) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : ในระยะดำเนินการ ผลกระทบ
หลักจากโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนจากโครงการ 
ได้แก่ อากาศ กลิ่น และระดับเสียง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
ดังกล่าว โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่ งแวดล้อมในร ูปแบบ
แผนปฏิบ ัต ิการด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม ตามที ่ เสนอในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน 
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ขอให้โครงการป้องกันปัญหาด้านเสียงดังรบกวน 
ฝุ่นละออง และการระบายน้ำเสีย ไม่ให้มีผลกระทบ
กับชุมชน  

- ผู ้ชำนาญการสิ ่งแวดล้อม : ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเน ินการทั ้งในระยะก่อสร ้างและระยะดำเนินการ 
โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่ งแวดล้อมในร ูปแบบ
แผนปฏิบ ัต ิการด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม ตามที ่ เสนอในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

(ตัวแทนประชาชน ชุมชนวัดไทรใหญ่ เทศบาล
ตำบลไทรน้อย) 

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ให้เกิดขึน้น้อยที่สุด 
 

สิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน 
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ขอให้มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน เพื ่อลด
ผลกระทบ  
(กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลไทรน้อย) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการจะจัดให้มีแนวกันชน
โดยรอบโรงไฟฟ้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร และพันธุ์
ไม้ยืนต้นที่โครงการจะปลูกบริเวณพื้นที่สีเขียว และแนวกัน
ชนจะเป็นพันธุ ์ไม้ท้องถิ ่น และสามารถลดผลกระทบฝุ่น
ละออง รวมทั้งมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินโครงการ เช่น อโศก ยูคาลิปตัส นนทรี พิกุล เป็นต้น 
นอกจากนี้ โครงการมีแผนบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและแนว
กันชนให้เจริญเติบโตและอยู่ในสภาพท่ีสวยงามตลอดเวลา 

- พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีความกว้างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร และให้มีระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่าง
ระหว่างต้นประมาณ 1.5 เมตร รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกหรือพืชคลุมดิน 
เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และการพังทลายของดิน 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 11,552 ตาราง
เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 11.59 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

- บำรุงรักษาพื ้นที ่สีเขียวในพื ้นที่โครงการให้อยู ่ในสภาพสวยงาม
ตลอดเวลา และในกรณีที่มีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 2 สัปดาห์ 

4. ผลประโยชน์จากโครงการ   
- ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ด้านใดจากการพัฒนา

โครงการ  
(ตัวแทนประชาชน ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ยไทรใหญ่ 
และชุมชนซอย 7  เทศบาลตำบลไทรน้อย) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาโครงการจะมีส่วนช่วย
ให้การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นและจังหวัดนนทบรุีให้
ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนจะมีการพัฒนาจากกองทุนพฒันา
ไฟฟ้า รวมทั ้งการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับชุมชน   
 

- กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น การ
สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน เป็นต้น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันและรักษา
ความเจ็บป่วย การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา 
การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและ
การให้การสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

   



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 44 

ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
- ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้สามารถแบ่งให้ชุมชนใช้ได้

หรือไม่ 
(กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลไทรน้อย) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะต้องจำหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เท่าน้ัน ไม่
สามารถจำหน่าย หรือจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนหรือหน่วยงาน
อื่นได้ อย่างไรก็ตาม หากชุมชนประสงค์จะใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ี
สาธารณะ สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าได้ 

- กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น การ
สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน เป็นต้น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันและรักษา
ความเจ็บป่วย การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา 
การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและ
การให้การสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การมสี่วนร่วมของประชาชน  
- ขอให้โครงการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ  
(ตัวแทนประชาชน หมู่บ้านพฤกษา 38) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ
ในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น การสนับสนุน
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน เป็นต้น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกัน
และรักษาความเจ็บป่วย การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและ
สนับสนุนศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชนและการให้การสนับสนุนสาธารณะ
ประโยชน์ต ่าง ๆ เป็นต้น รวมทั ้ง มาตรการเสริมสร้าง
ค ุณภาพชีว ิต สนับสนุนและส่งเสริมธ ุรก ิจชุมชน หรือ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 

- กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น การ
สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน เป็นต้น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันและรักษา
ความเจ็บป่วย การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา 
การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและ
การให้การสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

- จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 

- จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และแผนมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนในขอบเขตที่โครงการสามารถดำเนินการได ้

- ขอให้มีการพาตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน ไปศึกษาดู
งานโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เพื่อลดข้อวิตกกังวล  
(ตัวแทนประชาชน หมู่บ้านพฤกษา 38) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ
ให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล ไว้
เรียบร้อยแล้ว 

- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 45 

ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- ขอให้มีการแจ้งข่าวสารการดำเนินการมีส่วนร่วม
หรือกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ  
(ตัวแทนประชาชน ชุมชนซอย 7 เทศบาลตำบล
ไทรน้อย) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการดำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่
ดีกับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการ
ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ ไว้เรียบร้อยแล้ว  

 

- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการดำเนินงานเพื ่อส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใน
พื ้นที ่  รวมทั้ งการเผยแพร่ข ้อม ูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการให้กับชุมชนในพื ้นที่
รับทราบ 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและ
ผลการดำเนินการให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุ
การดำเนินโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ 
ป้ายแจ้งข่าว สื ่อสิ ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตาม
รูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- ขอให้โครงการมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลดี -
ผลเสียของการดำเนินโครงการ ให้ประชาชนที่อยู่
รอบโครงการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบใน
ช่องทางที่หลากหลาย  
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ
ให ้ม ีการเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารและประชาส ัมพ ันธ์
รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการให้กับชุมชนใน
พื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การต ิดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดำเนิน
โครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้าย
แจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตาม
รูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและ
ผลการดำเนินการให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุ
การดำเนินโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ 
ป้ายแจ้งข่าว สื ่อสิ ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตาม
รูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

 
 

  



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 46 

ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 
6. ด้านสุขภาพ   
- กรณีที่เกิดปัญหาในกระบวนการเผาไหมจ้ะสามารถ

ดำเนินการแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ และจะมีมลพิษ
ออกมาสู ่ชุมชนและเกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือไม่ ถ้าหากมีผลกระทบดังกล่าวจะ
สามารถแผ่ออกไปไกลเท่าใด  
(กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลไทรน้อย) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มีการติดตั้ง
เครื ่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเน ื ่อง 
(CEMs) เพื ่อเป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทาง
อากาศจากปล่อง รวมทั้ง กำหนดค่าสัญญาณเตือนความ
ผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังน้ี 
* ระดับ Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ 

เมื ่อมีส ัญญาณ Alarm จาก CEMs โครงการสามารถ
ตรวจสอบ และแก้ไขความผิดปกติรวมทั้งปรับสภาวะการ
เผาไหม้ให้ค่าอัตราการระบายอยู่ที่ ระดับต่ำกว่าร้อยละ 
85 ตลอดระยะเวลาที่เดินระบบ 

* ระด ับ High-Alarm กำหนดไว ้ท ี ่ร ้อยละ 90 ของค่า
มาตรฐานฯ เม ื ่อม ีส ัญญาณ High Alarm จาก CEMs 
โครงการจะเริ่มดำเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) 
ทันท ี

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยมิให้เกิดผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมี
ดัชนีที ่ตรวจวัดประกอบด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ฝุ่น
ล ะอองร วม  (TSP) ห ร ื อค ่ า ค ว ามท ึ บแส ง  ( Opacity) ก ๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกซิเจน (O2) และอุณหภูมิโดยให้
รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอยของ 
อบจ.นนทบุรี และ อบต. คลองขวาง 

- กำหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังน้ี 
* ระดับ Alarm กำหนดไว้ที ่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ เมื ่อมี

สัญญาณ Alarm จาก CEMs โครงการสามารถตรวจสอบ และ
แก้ไขความผิดปกติรวมทั้งปรับสภาวะการเผาไหม้ให้ค่าอัตราการ
ระบายอยู่ท่ี ระดับต่ำกว่าร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาที่เดินระบบ 

* ระดับ High-Alarm กำหนดไว้ท่ีร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อ
มีสัญญาณ High Alarm จาก CEMs โครงการจะเริ ่มดำเนินการ
หยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันท ี

- จัดทำแผนงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs 
เพื่อควบคุมมิให้ค่าการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าที่ควบคุม 
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 47 

ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- บันทึกสถิติที ่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกครั้ง โดย
บันทึกสาเหตุการแก้ไข และระยะเวลาที่ดำเนินการแต่ละครั้ง 

- ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดสารมลพิษให้สามารถใช้งานได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามแผน Preventive 
Maintenance 

- มลพิษจากกระบวนการเผาไหม้ที ่ระบายออกสู่
อากาศจะเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ของประชาชนมากน้อยเพียงใด 
(กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไทรน้อย) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู ้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : โครงการได้กำหนดให้มีการ
ก่อสร้างปล่องระบายมลพิษทางอากาศที่ระดับความสูง 60 
เมตร และควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่
ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ของโครงการ 
ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 
หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ โดยควบคุมค่า
ความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ปล่องจะดีกว่ามาตรฐานที ่กำหนดไว้ ซึ ่งจะช่วยทำให้
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อสุขภาพของประชาชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบอยู่ในระดับต่ำ 
 

- ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง
ระบายมลพิษทางอากาศ ของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 
หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ 

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมี
ดัชนีที ่ตรวจวัดประกอบด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ฝุ่น
ล ะอองร วม  (TSP) ห ร ื อค ่ า ค ว ามท ึ บแส ง  ( Opacity) ก ๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกซิเจน (O2) และอุณหภูมิโดยให้
รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอยของ 
อบจ.นนทบุรี และ อบต. คลองขวาง 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 48 

ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

7. อื่นๆ   
- ขอให้ อบจ.นนทบุรีและบริษัทผู้ดำเนินโครงการ

คำน ึงถ ึงประชาชนเป ็นหล ัก ในการกำหนด
มาตรการและการปฏิบัติตามอย่างเครง่ครัด เพื่อลด
ผลกระทบหรือให้เกิดผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด  
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรน้อย) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : อบจ. นนทบุรี จะกำกับดูแลให้
บริษัทดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนให้เกิดขึน้น้อยที่สุด 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่ งแวดล้อมในร ูปแบบ
แผนปฏิบ ัต ิการด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม ตามที ่ เสนอในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน 
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ปัจจุบันหมู่บ้านได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นในช่วงฤดู
หนาว และหลังจากฝนตก มีวิธีการจัดการเรื่องกลิ่น
อย่างไร 
(ตัวแทนประชาชน หมู่บ้านพฤกษา 38) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบัน อบจ. นนทบุรี ได้มี
โครงการนำก๊าซชีวภาพที ่เกิดจากหลุมฝ ังกลบมาเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ผลกระทบจากกลิน่ที่
เกิดจากในสถานท่ีกำจัดมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี ลดลง  

- ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้น
ระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิด
ให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะที่อยู่
ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่าน้ัน 

- ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรบั
ขยะและเหนือกรวยป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับการ
เผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้ความดันอากาศ
ในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผล
ให้กลิ ่นและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเพื่อช่วยลด
ปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเลด็ลอดจากหอ้ง
รับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 49 

ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

- การก่อสร้างหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเกิด
การสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน โครงการรับผิดชอบ
ค่าชดเชยอย่างไร 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย) 

- ผู้แทนบริษัทฯ : กรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอัน
เนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ โครงการยินยอมท่ี
จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้กำหนดกรอบในการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ในเบื้องต้น ด้วยการ
ตั ้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ ่งจะเริ่ม
ดำเนินการตั ้งแต่เร ิ ่มก่อสร้างโครงการ เป็นการสร้าง
หลักประกัน และความมั ่นใจให้กับแก่ประชาชนว่าเมื่อ
เกิดผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ จะได้รับการ
คุ้มครองและชดเชยอย่างทันเวลา 

- ในกรณีที ่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอันเนื ่องมาจากการ
ดำเนินงานของโครงการยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้
กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ใน
เบื้องต้นด้วยการตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ 

- หากโครงการมีผลกระทบเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบ
ที ่ไม่ได ้ศ ึกษาไว้ และไม่เคยเกิดที ่ไหนมาก่อน 
โครงการจะวิธีการสื่อสารอย่างไรกับชุมชน เพื่อให้
เกิดความเชื่อใจต่อการดำเนินโครงการ 
(ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลไทรน้อย) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้
ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะขึ้นจากการดำเนินโครงการ
ได ้อย ่างครบถ ้วน และนำผลกระทบที ่จะเก ิดข ึ ้นมา
ประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ใน
อนาคต สภาพแวดล ้อมที ่ เปล ี ่ยนแปลงไปอาจทำให้
ผลกระทบจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
โครงการจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ครอบคลุมกับผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่อาจจะเกิดขึ้น 

- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการ
ดำเนินโครงการ ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. 
นนทบุร ี  ปร ับปร ุงแก ้ไขป ัญหาน ั ้นโดยเร ็ว และแจ ้งสำน ักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดนนทบุรี ทราบทุกครั้ง 
เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) เพ ื ่อให ้ม ีส ่วนร ่วมในการกำกับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี)  
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ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง (วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ขอ้ห่วงกังวล คำชี้แจง มาตรการ 

รวมทั ้ งแจ ้งการดำเน ินการให ้คณะกรรมการต ิดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ ง แวดล้ อม  (EIA Monitoring 
Committee) ได ้ร ับทราบ และจะประชาสัมพันธ ์การ
ดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูลด้วยเช่นกัน   

ป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการชดเชยเยียวยา โดย
จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 
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โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอย 
ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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6.  การสรุปผลความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

 ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในห้องประชุม รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมลงในแบบแสดงความคิดเห็น ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็น ผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 377 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.1 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ไม่นับบริษัทเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) สามารถ
สรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

  ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศชาย ร้อยละ 58.1 และเพศหญิง ร้อยละ 41.9 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 34.2 รองลงมา มีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.7 และมีอายุอยู่ในช่วง 40-
49 ปี ร้อยละ 20.7 ตามลำดับ ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 63.1
รองลงมา มีสถานภาพเป็นผู ้นำชุมชน ร้อยละ 26.0 มีสถานภาพเป็นหน่วยงานราชการ ร้อยละ 7.4 มี
สถานภาพเป็นสถานศึกษา ร้อยละ 1.9 มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.8 มีสถานภาพเป็นสื่อมวลชน 
ร้อยละ 0.5 และมีสถานภาพเป็นองค์กรเอกชน ร้อยละ 0.3 ตามลำดับ 

 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

  ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี) ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.34, S.D.=0.870) และ

ภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ อยู่ ในระดับมาก (x̅=3.99, 
S.D.=0.588) ซึ่งเคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโครงการ โดยรับทราบจากผู้นำชุมชน/
ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 65.8 รองลงมา รับทราบจากหนังสือเชิญประชุม ร้อยละ 30.8 รับทราบจาก
หน่วยงานราชการ ร้อยละ 18.6 และทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 11.7 ตามลำดับ ในขณะที่ร้อยละ 
0.3 หรือเพียง 1 ท่านเท่านั้น ระบุว่า ไมเ่คยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-1  
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โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  
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รูปที่ 6-1 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

  เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข่าวสารข้อมูลโครงการฯ เพ่ิมเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.3 มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม โดยต้องการรับทราบ
ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 62.6 รองลงมา ต้องการรับทราบข้อมูลกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 29.6 รายละเอียดโครงการ ร้อยละ 25.9 การศึกษาและจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 23.3 และความปลอดภัยและการคมนาคม ร้อยละ 0.6 ตามลำดับ 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-2 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ผู ้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าเป็น
ช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/
ประธานชุมชน ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ หน่วยงานราชการ ร้อยละ 26.5 และระบบโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไลน์ (Line) ร้อยละ 15.9 ตามลำดับ  

  เมื่อสอบถามถึงความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวล ร้อยละ 63.4 และร้อยละ 26.3 ระบุว่ามีความวิตก
กังวลในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กลิ่น เสียงดังรบกวน และ
น้ำเสีย นอกจากนี้ยังมีความกังวลในด้านผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบในระยะยาว ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การรับเรื ่องร้องเรียน และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ขณะเดียวกันมี 
ผู้ประสงค์ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 10.3  

65.8

30.8

18.6

11.7

4.0

3.4

3.2

1.6

0.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ผู้น าชุมชน/ประธานชุมชน

หนังสือเชิญประชุม

หน่วยงานราชการ

เจ้าหน้าที่โครงการ

ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์

เพ่ือนบ้าน

อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

ไม่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสาร

ร้อยละ



เอกสารสรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที ่2) ต่อการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)  

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 53 

 

รูปที่ 6-2 ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

  เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่ได้นำเสนอ พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว ่าเพียงพอ ร้อยละ 67.6  
และระบุว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 11.4 ขณะเดียวกันมีผู้ประสงค์ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 21.0 สำหรับ
มาตรการที่ต้องการให้เพ่ิมเติมข้อมูล ดังนี้ 

  - มาตรการด้านการรระบายความร้อนบริเวณ Cooling Tower 

  - มาตรการด้านเสียงดังจากการเดินระบบ 

  - มาตรการด้านการชดเชยความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เหมาะสม 

  - มาตรการด้านคุณภาพอากาศ การจัดการกลิ่น ฝุ่นละออง 

  - มาตรการด้านการคมนาคม การขนส่งขยะมูลฝอย 

  - มาตรการด้านการดูแล ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ 

 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 

    (1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 

- ขอให้มีการดูแลจัดการเรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน ไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
ชุมชนหรือให้เกิดน้อยท่ีสุด 

- ต้องจัดการเรื่องน้ำเสียไม่ให้มีการไหลปนเปื้อนออกสู่ภายนอกโครงการ 
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- ขอให้ดูแลกระบวนการเผาไหม้ให้ดี เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดปัญหา
สภาวะโลกร้อน 

- ควรมีมาตรการลดผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน 

- ควรป้องกันมลพิษอย่าให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อน้ำใช้ในการเกษตร 

- การดำเนินโครงการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก 

- ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัด  

- เมื่อเปิดดำเนินโครงการแล้วหากพบปัญหาจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

  (2) ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- จะต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

- ควรมีการพาประชาชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการไปศึกษาดูงานในโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกัน 
เพ่ือคลายความวิตกกังวล 

- ควรให้ชาวบ้านทุกคนในตำบลคลองขวางได้มีส่วนร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการ 

- หากเกิดปัญหาหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องรับผิดชอบและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
โดยด่วน และมีการแจ้งข่าวสารให้ชุมชนรอบข้างได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

- อยากให้มีมาตรการช่วยเหลือ ในด้านการใช้ไฟฟ้าฟรี 
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7. ช่องทางการสื่อสาร 

 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวลต่ อ
การดำเนินโครงการ หรือการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตามช่องทาง
สื่อสาร ดังนี้ 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
เจ้าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 โทรศัพท์ 02-589-0494  
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-589-0494 ต่อ 608 
คุณดวงเนตร วรเพชรายุทธ อีเมล d_warapetcharayut@yahoo.com 

ผู้ก่อสร้างและบริหารโครงการ 
บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด   

ที่อยู่ 223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ช้ัน 14 
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 063-829-0533 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 0-2361-5036 
คุณประเสริฐ นาคนิคาม อีเมล superearthenergy8@gmail.com 

บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 
(Fourtier) 

ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท์ 02-105-4608  
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-105-4609 
คุณจันทร์ทิพย์ อยู่ดี อีเมล admin@4tier.co.th 
 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants  

 


