
ตำบลบางโปรง  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ



ความเป็นมา
และเหตุผลความจำเป็น 

 โครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต

ระยะที่ 1 เปนโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม เพื่อ

ทดแทนกําลังการผลิตที่หายไปของโรงไฟฟาพลังความรอนพระนครใต

เครื่องที่ 1-5 เพื่อสนองความตองการใชไฟฟาของประเทศและ

รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟา ตามแผนกําลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ซึ่งการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดดาํเนินการศกึษาความเหมาะสมโครงการ

พรอมกบัการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดลอม และไดรบัความเหน็ชอบ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

(Environment and Health Impact Assessment: EHIA) จาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) และไดรับการอนุมัติ

การกอสรางจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่11 ตลุาคม 2559 จากน้ัน

กฟผ. ไดลงนามสัญญาจางกอสรางโรงไฟฟากับผูรับจาง เมื่อวันที่ 

6 มีนาคม 2560 โดยมีกําหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยใน

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 



เขตติดต่อใกล้เคียง

ลักษณะโรงไฟฟ้าและกำลังผลิต

ความสำคัญของโครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1

Œ́Ò¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ÃÐººä¿¿‡Ò: พ้ืนท่ีกรุงเทพฯตะวันตกมีความ
ต้องการไฟฟ้าประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ แต่มีโรงไฟฟ้า
ภายในพื้นที่ ประมาณ 1,700 เมกะวัตต์ (โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 1,000 
เมกะวัตต์)  ซึ่งความต้องการไฟฟ้าส่วนที่เหลือต้องรับผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้าจาก ภาคอ่ืน ประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ โดย
หากโรงไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีถูกปลดออกจากระบบ และไม่มี
โรงไฟฟ้าทดแทนจะทําให้ความต้องการไฟฟ้าในบริเวณนี้
ต้องพึ่งพาการส่งไฟฟ้าจากภาคอื่นเข้าสู ่พื ้นที่กรุงเทพฯ 
ตะวันตกเพียงอย่างเดียว ทําให้มีความเส่ียงท่ีจะทำให้ไฟฟ้า
ดับเป็นวงกว้างได้

        โครงการพฒันาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะ

ที ่1 ตั้งอยูที่ ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ โดยอยูภายในพื้นที่โรงไฟฟาพระนครใต ซึ่งมีพื้นที่

รวมทั้งหมด 314 ไร จัดแบงเปนพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟา

ทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ประมาณ 36 ไร

พื้นที่ตั้งโครงการ

ทิศเหนือ    

      
ทิศใต้          
ทิศตะวันออก  
ทิศตะวันตก   

Œ́Ò¹à·¤¹Ô¤ÃÐººä¿¿‡Ò: โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้ ระยะที่ 1 มีความจําเป็นต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 หยุดซ่อมบํารุง และต้องรองรับในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินของสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ที่ใช้ส่งไฟฟ้า
จากภาคอื่นเข้าสู่กรุงเทพฯแนวใดแนวหนึ่งถูกปลดออกจาก
ระบบไป จะทําให้สายส่ง 230 กิโลโวลต์ในเขตกรุงเทพฯช้ันใน
จ่ายไฟฟ้าเกินพิกัดทําให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าดับ 

´ŒÒ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµ: หากไม่มีโรงไฟฟ้าทดแทนโรง
ไฟฟ้าพระนครใต้ กฟผ. จําเป็นต้องยืดอายุโรงไฟฟ้าชุดเดิม
ออกไป เพื่อรักษาระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า ซึ่งมีต้นทุน
การผลิต 4.71 บาท/หน่วย ขณะที่โรงไฟฟ้าทดแทนใหม่มี
เทคโนโลยีที่ดีขึ้นจะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 4.00 บาท/
หน่วย (ราคาต้นทุนเฉลี่ย)

´ŒÒ¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÅÐ¤Çº¤ØÁ: โรงไฟฟ้าทดแทนเป็นโรงไฟฟ้า
ใหม่ ทําให้มีความยืดหยุ่นทางด้านปฏิบัติการ เนื่องจาก
สามารถใช้เชื้อเพลิงสํารองในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
นอกจากนี้สามารถหยุดโรงไฟฟ้าเพื่อบํารุงรักษาได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า 

´ŒÒ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§: ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยกับระบบส่งไฟฟ้า
จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ (Blackout) ในบริเวณพระนครใต้ 
ธนบุรี และบางกอกน้อย อาจจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯ 
ชั้นในได้

´ŒÒ¹¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍªØÁª¹: การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนใน
พ้ืนท่ีเดิมจะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยกว่า เม่ือเปรียบเทียบ
กับการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแนวใหม่เข้ามา เน่ืองจากต้อง
มีการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือจัดหาเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ซ่ึงจะต้องเก่ียวข้องกับประชาชนตามแนวเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าใหม่

ความตองการใช
เชื้อเพลิง   

ประมาณ 200.78 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

ปริมาณน้ำระบาย
ความรอน    

ประมาณ 266,400 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ระบบระบาย
ความรอน  

แบบหอหลอเย็น โดยใชแหลงน้ำจากแมน้ำ
เจาพระยา 

ระยะเวลากอสราง 35 เดือน

จรดคลองบางฝ้าย และบ้านบางฝ้าย         

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงใต้
จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
จรดบ้านบางโปรง เขตพ้ืนท่ี อบต.บางโปรง
จรดแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางฝ้าย

      ประเภท  โรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบแกนเพลา
เดียว (Single Shaft Combined Cycle)

กำลังผลิตติดตั้ง  1,261.8 เมกะวัตต 

เชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล  



ด้านคุณภาพน้ำ

ด้านคุณภาพเสียง

ด้านคุณภาพอากาศ

อุปกรณ์หลักประกอบด้วย

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูป (Septic Tank) โดยการสูบออกไปยังบ่อพักน้ำและ
ส่งกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
น้ำที่ระบายจากหอหล่อเย็นจะถูกควบคุมอุณหภูมิน้ำ ณ จุด
ปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้แตกต่างจากสภาพธรรมชาติไม่
เกิน 2 องศาเซลเซียส
ออกแบบระบบแยกน้ำฝนปนเปื้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื้อนออก
จากกัน โดยน้ำฝนปนเปื้อนจะถูกส่งไปยัง Oil Separator

จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีเกิดจากการอุปโภค บริโภคของ
คนงานในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเก็บ
เพื่อนำไปกำจัดมูลฝอยทุกวัน
ให้ผู้รับเหมารวบรวมกากของเสียหรือขยะมูลฝอยภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไปไว้ในพ้ืนท่ีกองเก็บ หลังจากน้ันส่งให้หน่วยงานภาย
นอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดภายใน 

90 วัน หรือเมื่อกากของเสียมีปริมาณที่เหมาะสม

ด้านการคมนาคม

ด้านขยะและกากของเสีย

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ได้รับทราบ หากกิจกรรมก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงดังมาก
กว่าปกติ โดยแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังจะต้องดำเนินการในช่วงเวลา
กลางวันเท่านั้น (เวลา 07.00 -18.00 น.)
บริเวณพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชนและอยู่ติดกับ
รั้ว กฟผ. ให้กั้นด้วยแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ที่มีความหนา 
1.27 มิลลิเมตร สูง 4 เมตร 
ติดต้ังอุปกรณ์ลดระดับเสียง (Silencer) เพ่ือลดเสียงดังจาก
การระบายความดันไอน้ำบริเวณ Blow-off Valves, Release
 Valve ของ HRSG, Gas Turbine Inlet Air System 
และเครื่องจักรอื่นๆ 

ฉีดพรมน้ำบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และถนนทางเข้า-ออกโครงการ
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
ใช้ผ้าใบคลุมให้มิดชิดขณะทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างที่อาจฟุ้งกระจาย 
จำกัดความเร็วของรถบรรทุก ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าฯ ไม่เกิน 
25 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจาก
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสู่ถนนสาธารณะ เพื่อลดการเกิดฝุ่น 
ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจติดตามการระบายมลสารทางอากาศแบบ
ต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS)
เพื่อติดตามผลการควบคุมมลสารทางอากาศจากปล่อง
โรงไฟฟ้า โดยระบบการตรวจติดตามจะแสดงค่าความเข้มข้น
ของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ออกซิเจน (O2), 
อัตราการไหล (Flow Rate) และอุณหภูมิ (Temperature) 
ของไอเสียท่ีระบายออกทางปล่องระบายอากาศเสียจาก Heat 
Recovery Steam Generator (HRSG) ของแต่ละเครื่อง 
เพ่ือตรวจสอบค่าความเข้มข้นของ NOx ท่ีระบายออก
จากปล่องและเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาย
มลสารทางอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนด 

    โรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมซ่ึงเป็น
การทํางานร่วมกันระหว่าง เคร่ืองกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เคร่ือง
กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) 
โดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ
หรือน้ำมันดีเซล) เป็นต้นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้
ไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซเป็นต้นพลังงานในการผลิตไอน้ำ 
เพื่อขับเครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งต่อรวมอยู่บน
เพลาเดียวกัน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำท่ีผ่านการใช้งานแล้วจาก
เครื่องกังหันไอน้ำจะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นน้ำ เพื่อนํากลับ
ไปใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำอีกครั้ง  โดยผ่านไอน้ำเข้าสู่เครื่อง
ควบแน่น (Condenser) ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นที่
ออกจากเครื่องควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะนําไปผ่านหอหล่อเย็น 
(Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิลงให้ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำ
ธรรมชาติก่อนระบายออกสู่ภายนอก การออกแบบโรงไฟฟ้าได้
กําหนดให้มีค่าการระบายมลสารต่ำ โดยติดต้ัง Low NOx Burner
เพ่ือควบคุมปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ท่ีเกิดจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิง พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่ามลสาร
ทางอากาศที่ปล่องโรงไฟฟ้า เพื่อเฝ้าติดตามการระบายไม่ให้ปล่อย
มลสารเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้

เครื่องกังหันก๊าซ Gas Turbine (GT)

เครื่องกังหันไอน้ำ Steam Turbine (ST)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator (G)
เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูง แบบใช้ไอร้อน  HRSG

อุปกรณ์ถ่ายทอดพลังงานกล Clutch
(จากเครื่องกังหันไอน้ำไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

ไอร้อน Hot Air (จากการสันดาปเครื่องกังหันก๊าซ)
เครื่องควบแน่น Condenser

ปล่องโรงไฟฟ้า Stack
(เพื่อนำไอน้ำที่ผ่านกังหันไอน้ำแล้วกลับมาใช้อีก)

หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (ระหว่างเวลา 07.00-
09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด
จำกัดความเร็วของรถขนส่งในบริเวณชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง
กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าท่ีกฎหมาย
กำหนด
การขนย้ายอุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีมีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่
ให้ขนส่งทางน้ำเป็นหลัก ให้มีการบันทึกจำนวนเที่ยวของเรือ
ที่เข้าเทียบท่ารวมถึงอุบัติเหตุ และสาเหตุที่เกิดขึ้น

GT
HRSG

G

Clutch

ST

Stack

Condenser

Hot
Air



รักษาระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศโดย
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและ
มีเสถียรภาพ 
ลดความสูญเสียของระบบไฟฟ้าเน่ืองจากการส่งพลังงาน
ไฟฟ้าจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีอยู่ห่างไกลมายังศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า
รวมท้ังเพ่ิมความคล่องตัวในการควบคุมและการจ่ายไฟฟ้า

มีการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า ทั้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
การศึกษา สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

มีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 

ชุมชนได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 

   ออกแบบและ : แผนกประสานงานสื่อสารโครงการ
      จัดทําโดย   กองสื่อสารพัฒนาโครงการ    

พิมพครั้งที่ : 1/3,000 ฉบับ มิถุนายน 2560 

พิมพที่ : กองผลติสือ่ประชาสมัพนัธ ฝายสือ่สารองคการ

          การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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