ประกาศสรุ ปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสี ย
โครงการโรงไฟฟ้ าใช้ เชื อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 9.6 เมกะวัตต์
เนืองด้วยบริ ษทั ไทยโซริ ด รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จํากัด (บริ ษทั ฯ) มีแผนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าใช้เชือเพลิงจากขยะ
มูลฝอยชุมชน ขนาดกําลังผลิตติดตัง9.6 เมกะวัตต์ ตามทีได้รับสิทธิ จากเทศบาลนครอุดรธานีในการลงทุนก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสิ งแวดล้อม โดยโครงการตังอยู่ทีหมู่ 10ตําบลหนองนาคํา อําเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ งไฟฟ้ าทีผลิตได้จากโครงการจะถูกส่ งเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคไม่เกิน
8.0 เมกะวัตต์ เพือส่งต่อไปยังผูใ้ ช้ไฟฟ้าต่อไปนัน
ทังนีเพือเป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบ เข้าใจอย่างถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ ม
ดําเนินโครงการเพือนําเอาข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุ งและพัฒนาแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกัน บริ ษทั ฯจึงจัดให้มีเวทีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็น
และทําความเข้าใจกับประชาชนและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิ จการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 และ
ประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice: CoP) สําหรับผูป้ ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าทีใช้ขยะมูลฝอยเป็ นเชือเพลิงทีมีกาํ ลังผลิต
ติดตัง ตํากว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559 เมือวันพุธที 29 กรกฎาคม 2563 จํานวน 2 รอบ แบ่งเป็ น รอบเช้าเวลา 08:30-12:30 น. และ
รอบบ่ายเวลา 13:00-16:00 น. ณ วัดป่ าดอนภู่ ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานทังสิ น 636
คน (รอบเช้าจํานวน 335 คน และรอบบ่าย 301 คน)
การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสียของโครงการมีขนตอนการจั
ั
ดงาน ดังนี
1. การระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูน้ าํ ชุมชน หน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้อง รวมทังสถาบันการศึกษาและสื อมวลชน โดยครอบคลุมเขตพืนทีรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขต
พืนทีสถานประกอบการ
2. การเผยแพร่ ขอ้ มูลโครงการ และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยโครงการได้ดาํ เนินการเผยแพร่
ข้อมูลโครงการช่วงวันที 8-28 กรกฎาคม 2563
3. การจัด เวที ประชุ ม รั บฟั ง ความคิ ดเห็ น โดยโครงการจัด เวทีรับฟั งความคิด เห็นเมื อวันพุธที 29 กรกฎาคม 2563
จํานวน 2 รอบ แบ่งเป็ น รอบเช้าเวลา 08:30-12:30 น. และรอบบ่ายเวลา 13:00-16:00 น. ณ วัดป่ าดอนภู่ ตําบลหนอง
นาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมงานทังสิ น 636 คน (รอบเช้าจํานวน 335 คน และรอบบ่าย
301 คน) รายชือผูเ้ ข้าร่ วมงาน ตามเอกสารแนบ
4. การรับฟังความคิดเห็นเพิมเติมผ่านช่องทางต่างๆ ช่วงวันที 29 กรกฎาคม- 14 สิงหาคม 2563
5. การปิ ดประกาศสรุ ปผลการรับฟั งความคิดเห็น ช่วงวันที 28 สิ งหาคม-13 กันยายน 2563

สําหรับในวันจัดเวที รับฟั งความคิดเห็ น หลังจากผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯได้บรรยายรายละเอียดโครงการและหัวข้ออืนๆที
เกียวข้องให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมแล้ว บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถามในประเด็นต่างๆรวมทังแสดงความคิดเห็น
ในการดําเนิ นการของโครงการ ซึ งผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯได้ชีแจงประเด็นและตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ผทู ้ ีมาเข้าร่ วมการประชุมจน
ครบถ้วนทุกประการแล้ว สําหรับประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุ ปมีดงั นี

1. ทําไมโครงการไม่ทาํ ให้มีขนาดติดตังที 10 เมกะวัตต์ เพือทีโครงการจะได้ทาํ รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA)
สรุปคําชีแจง: กําลังการผลิตติดตังของโครงการขึนอยู่กับปริ มาณขยะ ซึ งโครงการได้ ทาํ การประเมินทังขยะสดและขยะเก่ าในหลุม
ฝั งกลบแล้ วพบว่ า ขนาดทีเหมาะสมกับเทคโนโลยีของโครงการคือ 9.6 เมกะวัตต์ และขึนอยู่กับปริ มาณการรั บซื อไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่ ายด้ วย ซึ งโครงการได้ รับการจัดสรรปริ มาณการรั บซื อไฟฟ้าสู งสุด 8 เมกะวัตต์ (ส่ วนทีเหลือ 1.6 เมกะวัตต์ ใช้ เป็ น
พลังงานภายในโครงการ) ดัง นั นกําลังการผลิ ตติ ดตังของโครงการจึ งสอดคล้ องกับปริ มาณไฟฟ้ าที จะจําหน่ ายและใช้ ภายใน
โครงการนอกจากนีโครงการต้ องจัดทํารายงานและปฏิ บัติตามประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สําหรั บโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนทีใช้ ขยะมูลฝอยเป็ นเชื อเพลิงทีมีขนาดกําลังการผลิ ตติดตัง ตํากว่ า 10 เมกะวัตต์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ งมีข้อกําหนดครอบคลุมและเข้ มข้นไม่ น้อยกว่าการทํารายงาน EIA
2. ประเด็นข้อกังวลด้านนําเสียและนําใต้ดิน
สรุปคําชีแจง: โครงการไม่ ได้ ระบายนําเสี ยนําทิงออกนอกพืนทีโครงการ โดยนําเสียโครงการจะถูกส่ งเข้ าระบบบําบัดนําเสี ยของ
โรงคัดแยกขยะทีปู พืนด้ วย HDPE ซึ งจะลดผลกระทบเรื องการปนเปื อนนําใต้ ดิน ส่ วนนําทีผ่ านการบําบัดแล้ วจะนําไปใช้ รถนํา
ต้ นไม้ และล้ า งพื นถนนในโครงการ นอกจากนี โครงการได้ มีการเก็ บ ตัวอย่ างคุณ ภาพนําใต้ ดิ นก่ อนดําเนิ นโครงการเพื อใช้
เปรี ยบเทียบกับคุณภาพนําช่ วงการดําเนินงานของโครงการทุกๆปี ส่ วนการเก็บคุณภาพนําผิวดิ นนันเนืองจากช่ วงก่ อนหน้ านีคลอง
บริ เวณใกล้ เคียงโครงการแห้ งแล้ งจึงไม่ สามารถทําการเก็บตัวอย่ างนําได้ อย่ างไรก็ตามโครงการจะดําเนินการเก็บตัวอย่ างนําอีก
ครั งในช่ วงหน้ าฝนนี ส่ วนปั ญหานําล้ นออกมาจากคันดินของบ่ อขยะเทศบาลนครอุดรธานีนัน ทางเทศบาลฯจะดําเนินการแก้ ไข
ปั ญหาโดยการสร้ างคันดินเพิม หากเจอปั ญหาทีจุดใดขอให้ แจ้ งเทศบาลฯเพือทีจะได้ จัดทีมช่ างเข้ ามาดูและและแก้ ไข
3. ประเด็นข้อกังวลด้านอากาศเสี ย และกลิน
สรุปคําชีแจง: โครงการได้ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยพิจารณาจากทิ ศทางลมและพิจารณาจาก
บ้ านที อยู่ใ กล้ เ คียงโดยทั วไปเป็ นองค์ ประกอบเพื อใช้ เ ปรี ยบเที ย บกับ คุณ ภาพอากาศช่ วงการดํา เนิ นงานของโครงการทุกๆปี
นอกจากนีโครงการยังจะมีการติ ดตังเครื องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่ องแบบต่ อเนือง (CEMs) เพือเฝ้าระวังการระบายสาร
มลพิษทางอากาศจากปล่ อง ส่ วนเรื องกลินการมีโรงไฟฟ้าของโครงการจะช่ วยกําจัดขยะให้ หมดไปและจะช่ วยลดกลินจากขยะได้
4. ประเด็นข้อกังวลด้านการตรวจสอบการดําเนินมาตรการด้านสิ งแวดล้อมของโครงการในระยะดําเนินการ
สรุปคําชีแจง: ตามข้ อกําหนดของ COP ทีกําหนดให้ โรงไฟฟ้ าจะต้ องมีการจัดตังคณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการส่ วนร่ วม
ของชุมชน ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ หน่ วยงานราชการ และชุมชน ดังนันชุมชนจะมีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการและ
สามารถตรวจสอบการดําเนินมาตรการต่ างๆด้ านสิ งแวดล้ อมของโครงการผ่ านทางคณะกรรมการชุดนีได้
5. ถนนทางผ่านไปบ่อฝังกลบขยะชํารุ ด (เป็ นหลุม/บ่อ) ไม่ได้รับการซ่อมแซม
สรุ ปคําชี แจง:ความเดื อนร้ อนเรื องถนนชํารุ ด ตอนนีทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ นาํ เข้ าไปในแผนพัฒนาของเทศบาฯแล้ ว ส่ วน
ตรงไหนทีเดือดร้ อนมากจะเข้ ามาดูแลให้ ก่อน อย่ างไรก็ตามถนนในส่ วนนันอยู่ในความรั บผิดชอบขององค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด
อุดรธานี (อบจ.อุดรธานี)ซึงหากหน่ วยงานอืนจะเข้ าไปทําการซ่ อมแซมหรื อปรั บปรุงต้ องได้ รับอนุญาตจาก อบจ.อุดรธานี ก่ อน ซึ ง

หลังจากนี องค์ การบริ หารส่ วนตําบลหนองนําคําจะส่ งเรื องถนนชํารุดนีไปยัง อบจ.อุดรธานี เพือขอให้ ทาํ การซ่ อมแซมอีกทางหนึง
ด้ วย
6. นําขยะไหลอออกจากรถขนขยะ
สรุปคําชี แจง:เทศบาลนครอุดรธานีจะประสานและกําชับรถขนขยะจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินต่ างๆไม่ ให้ มีนาขยะรั
ํ
วไหล
จากรถขยะระหว่ างทาง รวมทังให้ มีการทําความสะอาดรถขยะก่อนทีจะผ่ านเขตชุมชนด้ วย
ทังนีเมือจบช่วงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมของโครงการโรงไฟฟ้าใช้เชือเพลิงจากขยะ
มูลฝอยชุมชนขนาดกําลังผลิตติดตัง9.6 เมกะวัตต์ แล้ว นายสบาย มุกดาม่วง นายก อบต.หนองนาคํา ได้ขอมติความเห็นชอบจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสําหรับการดําเนินโครงการ โดยหากเห็นชอบ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมยกมือขึน ซึ งมติจากเวทีประชุมการรับฟังความ
คิดเห็นครังนี คือ ชาวบ้านและผูน้ าํ ชุมชนทีเข้าร่ วม ยกมือเห็นชอบต่อการดําเนินการของโครงการ
สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเพิมเติมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ไปรษณี ย ์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล หลังจัดเวทีจดั งาน
จนถึงวันที 14 สิ งหาคม 2563 (รวมระยะเวลาช่ วงการรั บฟั งความคิดเห็นเพิมเติม 16 วัน) ปรากฎว่าไม่มีประเด็นข้อสงสัย และ
ข้อเสนอแนะเพิมเติม

