เอกสารสรุปประเด็น
กรณีกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและชมรมกลุ่มอนุรักษ์ล้าน้ามวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้าน
ต่อคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ยุติการนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 150 เมกะวัตต์
ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ้ากัด (มหาชน)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (อาคารจัตุรสั จามจุรี)

ข้อเท็จจริ งเบื้องต้ น : ตามที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ้ากัด(มหาชน) ได้ ขออนุญาตก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ ที่ ต้าบลทับกวาง อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยอ้างว่าได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณาเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านโรงงานไฟฟ้ าพลังงานความร้อนในการประชุมครังที่ 43/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2560 ตามหนังสือส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ทส 1009.7/12539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2560 ซึ่งในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นครังที่ 1 และครังที่ 2 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นขันตอนก่อนที่รายงานจะเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช้านาญการ แต่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ้านวนมากไม่ได้รับทราบข้อมูลและไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
จนกระทั่งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาตได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนส่วนใหญ่จึงเริ่ มรับรู้ว่าจะมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 150 เมกะวัตต์ เกิดขึนที่ต้าบลทับกวาง
อ้าเภอแก่งคอย ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงได้รวมตัวกันแสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับโครงการ
ดังกล่ าว ด้ว ยเหตุผ ลที่ ว่า หากมีโ รงไฟฟ้ าถ่านหิ นเกิดขึน ประชาชนผู้ อาศัยในพืนที่ซ่ึงเป็นเกษตรกรผู้ เลี ยงโคนมที่ เ ป็นอาชีพ
พระราชทานฯ จะได้ผลกระทบจากมลพิษที่ ป นเปื้อน อีกทังในธุรกิจที่เป็นเศรษฐกิจของชุมชนเป็นธุรกิจท่องเที่ ยวก็จะได้รับ
ผลกระทบไปด้วย
ข้อห่วงกังวลและข้อสังเกตต่อความบกพร่องต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) ดังนี้
ข้อ 1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการไม่ครอบคลุมพื้นที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบที่
แท้จริง : เมื่อการก้าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมฯไม่ครอบคลุมพืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ทังหมดจึงมีผลให้ EHIA ฉบับนี ขาดการศึกษาถึงกลุ่มอาชีพของประชาชนในอาชีพต่างๆที่ได้รับผลกระทบ ขาดการศึกษาถึงระบบ
นิ เ วศน์ ใ นระยะเกิ น กว่ า 5 กิ โ ลเมตร และประการส้ า คั ญ คื อ ไม่ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชนในเขตพื นที่ ที่ เ กิ น
รัศมี 5 กิโลเมตร ทังที่การปล่อยมลพิษทางอากาศและการสะสมมลพิษในห่วงโซ่อาหารหรือทางระบบนิเวศอาจจะมีการกระจาย
ไปไกลกว่า 5 กิโลเมตร และกฎหมายก็มิได้ก้าหนดให้ศึกษาเพียงรัศมี 5 กิโลเมตร การก้าหนดขอบเขตการศึกษาจึงควรที่จะมีการ
ประเมิน ถึงความเสี่ยงของมลพิษว่าจะกระจายตัวไปไกลแค่ไหน หรือครอบคลุมพืนที่ความเสี่ยงไหนบ้าง แล้ วจึงก้าหนดเป็น
ขอบเขตการศึกษาและขอบเขตผู้มีส่วนได้เสีย
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ข้อ 2 การมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อันนามาสู่ การล่มสลายและการสูญเสียอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ : เนื่องจากอ้าเภอมวกเหล็กและแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ท้าให้มีความสมบูรณ์ของพืนดิน ทรัยากรป่าไม้ แหล่งน้าธรรมชาติ เอือต่อการเป็น
แหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งประกอบอาชีพเฉพาะที่ส้าคัญ เช่น ฟาร์มโคนม การเกษตร จึงมีขอ้ ห่วงกังวลว่า
การดาเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเฉพาะของพื้นที่ท่ี เป็ นสาระสาคัญของการดารงอยู่ของชุมชน
ตลอดจนระบบนิเวศทีเ่ ป็ นห่วงโซ่ของการดารงชีวติ ของประชาชน ตัง้ แต่การเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งผลิตน้ านมดิบทีส่ าคัญ
แหล่ งเกษตรและแหล่ งท่อ งเที่ยว ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและการสูญ เสียอาชีพและการล่มสลายของวิถีชีวติ ของ
ประชาชนในพืน้ ที่
ข้ อ 3 EHIA ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง การรั บ สั ม ผั ส ต่ อ มลพิ ษ และสิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพ เช่ น การ หายใจ การรั บ ประทาน
การสัมผัสทางผิวหนัง ครอบคลุมทั้งกลุ่มคนงาน หรือผู้ปฏิบัติการ ในโครงการและประชาชนรอบโครงการ
ข้อ 4 EHIA ไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบที่ เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็ นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนทีม่ ีความเปราะบางเช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้สงู อายุ
ข้อ 5 EHIA ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน
ข้อ 6 ข้อมูลใน EHIA ที่นามาอ้างเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงได้ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไม่
อาจเชื่อถือบริษัทฯได้แม้แต่น้อย
นอกจากนี ข้อเท็จจริงปรากฎชัดเจนว่า ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนาด 150 เมกกะวัตต์ ก่อนที่รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) จะผ่านความเห็นชอบและก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจาก กกพ. จนอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ได้ดาเนินคดีทางกฎหมายเปรียบเทียบปรั บไปแล้ว แม้บริษัทฯ จะได้รับ โทษทางกฎหมายแล้วแต่ก็เป็นเพียงเสียเงินค่าปรับ
เล็กน้อยเท่านัน แต่ผลกระทบในประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2561 ถือว่าได้ ถูกบริษัทฯ ละเมิดไปแล้ ว และไม่มีทางที่ จะบรรลุ ตามเจตนารมณ์ ได้ เช่น
มาตรการในเรื่องผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างก็ไม่มีทางที่จะควบคุมได้อย่างแน่นอน และหากมีการอนุมัติออกใบอนุญาตโดย
พิจารณาจาก EHIA ฉบับนี ซึ่งเป็นการอนุมัติภายหลังที่มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่ากับเป็นการสร้างความชอบธรรมให้ผู้ที่
ละเมิดกฎหมายมีความชอบธรรม
ประเด็นที่เสนอต่อ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
 คัดค้านการนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อน ขนาด 150 เมกะวัต ต์ ของบริ ษัท ทีพีไ อ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ไปประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาต เนื่องจากในรายงานฯ มีข้อบกพร่องของข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่จานวนมาก และไม่เป็นไป
ตามหลักวิชาการหลายประเด็นตามที่กล่าวมาข้างต้น
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