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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 
2548  ตอมา กฟผ. ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการประกอบดวย  ขนาดกําลังผลิต การใชเชื้อเพลิง        
การใชน้ําและการระบายนํ้า ขอมูลการระบายมลพิษทางอากาศและไดเสนอรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการดังกลาวใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณา และไดรับความเห็นชอบตอรายงานเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 31 ตุลาคม 2551  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ไดรับ          
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  โรงไฟฟาพระนครใตไดยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวใน
รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3           
ระยะดําเนินการ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต            
ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง ที่ กฟผ. ไดผนวกมาตรการตางๆ รวมไวดวยกัน ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใต           
ตองยึดถือปฏิบัติ ภายหลังมีโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ทั้งในระยะรื้อถอนและกอสราง และ
ระยะดําเนินการ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานของโรงไฟฟาในปจจุบันและโรงไฟฟาใหม ใหครอบคลุมโรงไฟฟา            
พระนครใตทุกหนวยผลิตแทนมาตรการเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา 

ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม       
พระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและ
กอสราง ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ ตามที่ไดเสนอไวในรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ของโครงการ
ทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 พรอมจัดทํารายงานเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (สผ.) ซึ่งรายงานฉบับนี้เสนอผลการดําเนินงาน ในระยะดําเนินการ ของโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมพระนครใต ชุดที่ 3 และระยะร้ือถอนและกอสราง ของโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1          
ฉบับที่ 23 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 

1. การปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และโครงการทดแทน

โรงไฟฟาพระนครใต ระยะที ่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งทางดานคุณภาพอากาศ           
ระดับเสียง คุณภาพน้ํา ทรัพยากรทางชีวภาพ การคมนาคม การระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม การจัดการกาก          
ของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เศรษฐกิจ-สังคม การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
สาธารณสุขและสุขภาพ และพ้ืนที่สีเขียว 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  ผลการดําเนินงานระหวาง

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 สรุปไดดังนี้ 
 

2.1 คุณภาพอากาศ 
  2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กาซซัลเฟอรได
ออกไซดและกาซไนโตรเจนไดออกไซด โดยรอบโรงไฟฟา 4 จุด (ชุมชนบางหัวเสือ ชุมชนบางดวนนอก              
ชุมชนสวนสม และชุมชนบานคลองทาเกวียน) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 

  2.1.2 ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา 
 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต แบบคร้ังคราว 

พบวา คาปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) สําหรับคาอัตราการระบายเปนไปตามคาการออกแบบที่กําหนดในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต 
ชุดที่ 3 แบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน 
ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) 
 

2.2 ระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจวัด 4 สถานี (ริมรั้วดานหนาบริเวณ

โรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับชุมชนบางโปรง ริมรั้วดานทิศเหนือของโรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับชุมชน
บางโปรง ชุมชนบริเวณคลองบางฝาย (โรงเรียนวัดบางฝาย) และบริเวณชุมชนบางโปรง (วัดบางโปรง)) มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  
 

2.3 คุณภาพน้ํา 
 

  2.3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน จากการตรวจวัดวันที่ 16 มีนาคม 2563 จุดตรวจวัดทั้งหมด 7 จุด ดัชนี

คุณภาพนํ้าสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภท  ที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเวนคาออกซิเจนละลาย (DO) บริเวณคลองบางฝาย 
จุดที่ 1 และแมน้ําเจาพระยาเหนือโรงไฟฟา 1 จุด และคาคลอโรฟอรม ทั้ง 3 สถานีที่มีคานอยกวา 0.5 ไมโครกรัม/
ลิตร (Detection Limit เทากับ 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร) 

 

2.3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงไฟฟาฯ จํานวน 4 จุด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

พบวา คุณภาพน้ําทิ้งสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ยกเวน คาความเปนกรด-ดาง (pH) บริเวณบอพักน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต
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ของโรงไฟฟาพระนครใตชุดที่ 2 (จุดที่1) ในเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2563 มีคา 9.6 2.0 1.7 และ 9.4 
ตามลําดับ (เกณฑมาตรฐานฯ มีคาระหวาง 5.5-9.0) ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการปรับสภาพ (บอปรับสภาพน้ํา 
Neutralizing Pit) เกิดปญหาในการทํางานสงผลใหคุณภาพน้ําทิ้งในบอ Holding Pond (คาความเปนกรด-ดาง 
(pH)) มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ทั้งนี้ โรงไฟฟาไดดําเนินการซอมบํารุงบอปรับสภาพน้ําดังกลาวแลวเสร็จ และ
สามารถใชงานไดตามปกติ และคุณภาพน้ําทิ้งในบอ Holding Pond กลับมาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2563 สําหรับคาบีโอดี (BOD) บริเวณบอพักน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟาพระนครใต ชุดท่ี 3 
(จุดที่ 2) ในเดือนมีนาคม 2563 มีคา 43.9 มิลลิกรัม/ลิตร (เกณฑมาตรฐานฯ ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ทั้งนี้
เนื่องมาจากบอปรับสภาพน้ํา (Neutralizing Pit) ของโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 เกิดปญหาสงผลใหคุณภาพน้ํา
ทิ้งในบอ Holding Pond คาบีโอดี (BOD) มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ และไดดําเนินซอมบํารุงระบบใหกลับมา
ใชงานไดอีกคร้ังในเดือนเมษายน 2563 

 

2.4 การแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็น 
ดําเนินการตรวจวัดการแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็นของโรงไฟฟาฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 

2563 ดําเนินการขณะที่โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 เดินเครื่อง มีกําลังผลิตอยูในชวง          
1,196-1,200 เมกะวัตต สวนโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 1 2 และชุดที่ 3 ไมไดเดินเครื่องในขณะตรวจวัด พบวา 
อุณหภูมิของแมน้ําเจาพระยาบริเวณก่ึงกลางลําน้ํา ในชวงน้ําขึ้นและชวงน้ําลง มีคาสูงไมเกิน 3 องศาเซลเซียส จาก
สภาพธรรมชาติ โดยอุณหภูมิน้ําตามสภาพธรรมชาติขณะตรวจวัดในชวงน้ําขึ้นและนํ้าลง มีคา 32.7 และ 32.2 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ แสดงวา น้ําหลอเย็นของโรงไฟฟาฯ ที่ระบายลงสูแมน้ําเจาพระยาไมสงผลกระทบตอ
อุณหภูมิของนํ้าในแมน้ําเจาพระยา ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4 

 

2.5 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา 
การติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาแหลงน้ํา เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พบแพลงกตอนพืช 

45 ชนิด 29 สกุล ความหนาแนน (30,715-3,486 ,442) x103 หนวยตอลบ .ม. โดยพบเซนทริคไดอะตอม 
Skeletonema costatum เปนชนิดที่มีความหนาแนนสูงสุด 

พบแพลงกตอนสัตว 10 ชนิด 7 สกุล 9 กลุม มีความหนาแนน 110,700-643,500 ตัว/ลบ.ม. พบ
แพลงกตอนสัตวที่มีความหนาแนนสูงและเปนกลุมเดนในเกือบทุกจุดเก็บตัวอยาง คือ ครัสเตเซียน copepod ระยะ  
nauplius  ยกเวนสถานีที่ 1 ที่มีซิลิเอทโปรโตซัว unidentified ciliate protozoa เปนกลุมเดน 

สําหรับปลาวัยออน พบ 4 วงศ มีความหนาแนน 45-136 ตัวตอปริมาตรน้ํา 1,000 ลบ.ม. สํารวจ
พบวงศปลาซิวแกว-หลังเขียว (Clupeidae) ขาวเมา (Ambassidae) ปลาตีนแถบ (Blenniidae) และวงศปลาบู 
(Gobiidae) 

สําหรับสัตวหนาดินขนาดใหญกวา 500 ไมโครเมตร สํารวจพบ 18 ชนิด มีความหนาแนน 480-
2,520 ตัว/ตร.ม. พบหอยฝาเดียว ชนิด Stenothyra sp. เปนชนิดเดนบริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 1 ชวงเชา (ชวงน้ํา
ขึ้น) มีความหนาแนนเทากับ 2,400 ตัวตอตารางเมตร รองลงมาคือหอยฝาเดียว ชนิด Stenothyra sp. 

 

2.6 คุณภาพน้ําใตดิน 
2.6.1 การทรุดตัวของช้ันดิน จากการตรวจวัดคาระดับโดยทําระดับแบบวงรอบ คาที่ไดอยูใน

เกณฑการยอมรับ (อางอิงตาม มยผ. 1551-51 : มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดาํเนินการ 
และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง มกราคม-มิถุนายน 2563 
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2.6.2 คุณภาพน้ําใตดิน การตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินบริเวณบอตรวจสอบจํานวน 3 บอ 
ดําเนินการตรวจวัดปละ 1 ครั้ง สําหรับ ป 2563 จะดําเนินการเก็บตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 2563 สําหรับป 
2562 ดําเนินการเก็บตัวอยางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดของปริมาณสารอินทรียระเหย
งายบริเวณบอตรวจสอบทั้ง 3 บอ มีคาอยูในเกณฑการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 สําหรับคาโลหะหนัก ปรอทมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ  สวนสารหนูพบวามีคาไมอยูใน
เกณฑมาตรฐานฯ เล็กนอย บริเวณบอตรวจสอบที่ 1 และ 3 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสาเหตุของการปนเปอน
จากกิจกรรมภายในโรงไฟฟาฯ ลงสูน้ําใตดิน ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ พบวา โรงไฟฟาฯ ไมไดมีการใชน้ําใตดิน ไมมีการระบายของเสียลงสูใตดิน และไมมีเหตุการณรั่วไหล
ของนํ้ามันดีเซลอันจะนําไปสูการปนเปอนของน้ําใตดินได ทั้งนี้ กรณีที่พบคาสารหนูไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ โรง
ไฟฟาฯ จะดําเนินการเฝาระวังและติดตามผลการตรวจวัดอยางตอเนื่องตอไป 

 

2.7 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
ทําการบันทึกสถิติน้ําทวมบริเวณพ้ืนที่โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 โดยไม

พบวา มีน้ําทวมขัง ทั้งนี้ โครงการฯ ไดเตรียมการดานการระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม โดยไดดําเนินการจัดทําราง
ระบายนํ้าถาวรเมื่อทําการปรับระดับพ้ืนที่กอสรางแลวเสร็จ 

 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.8.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก 

ความรอน เสียง และไอระเหยจากสารเคมีในพ้ืนที่ใชงานของโรงไฟฟาฯ ในป 2563 โดยดําเนินการตรวจวัด ดังนี้ 
 ความรอน ดําเนินการตรวจวัดปละ 1 ครั้ง ในชวงครึ่งปแรก 2562 
 ระดับเสียง ดําเนินการตรวจวัดวันที่ 9-10 มกราคม 2563 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบวา ทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไมมีพ้ืนท่ีใดที่
ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ 

 ไอระเหยสารเคมี ดําเนินการตรวจวัดปละ 1 ครั้ง วันที่ 5 มีนาคม 2562 
ผลการต รวจวัด ไอระ เหยสาร เคมี จํ าพ วก  Hydrochloric acid, Sodium Hydroxide, 

Chlorine และ Hydrazine มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัด
ความเขมขนของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 ตามขอเสนอแนะของ The National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) ต ามข อกํ าห น ดของ  Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA) และตามขอเสนอแนะของ The American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) ค.ศ. 2017 

2.8.2 การตรวจสุขภาพท่ัวไป ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 โดย
ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปและสุขภาพพิเศษตามลักษณะงานป 2563 มีพนักงานเขารับการตรวจ 356 ราย จาก
พนักงานท้ังหมด 357 ราย คิดเปนรอยละ 99.72 พบวา ความผิดปกติที่พบมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระดับ
ไขมันแอลดีแอลในเลือด ระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด และระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ 

การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน พบวา ความผิดปกติที่พบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
สมรรถภาพการไดยินผิดปกติ สมรรถภาพการมองเห็น 3 มิติผิดปกติ และสมรรถภาพอับอากาศผิดปกติ ทั้งนี้ได
แนะนําแนวทางปฏิบัติตนภายหลังการพบอาการผิดปกติ และพบแพทยเพ่ือใหไดรับการดูแลสุขภาพและติดตามผล
อยางตอเนื่อง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดาํเนินการ 
และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง มกราคม-มิถุนายน 2563 
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2.9 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ 
ดําเนินการศึกษาสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็น และทําการรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ 

ที่เกี่ยวกับชุมชนในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 รวมถึงความคิดเห็น
จากหนวยงานทองถิ่น ผูนําชุมชน และบันทึกปญหาขอรองเรียนที่เกิดขึ้นของชุมชนท่ีมีตอโรงไฟฟาพระนครใต     
โดยกําหนดดําเนินการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ปละ 1 ครั้ง ชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 

ทัศนคติและความคิดเห็นในภาพรวมตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครใต สวนใหญมีความ      
พึงพอใจตอการดําเนินการของโรงไฟฟาพระนครใต คิดเปนรอยละ 55.3 โดยในจํานวนผูที่แสดงความคิดเห็นวา     
พึงพอใจ มีผูที่แสดงความคิดเห็นวาพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 18.4 รองลงมา ไดแก แสดงความคิดเห็น
วามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 30.0 และมีความพึงพอใจในระดับนอย คิดเปนเพียงรอยละ 
6.9 เทาน้ัน ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไดมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครใต โดยขอใหมี
การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เชน เพิ่มความสวางของไฟฟาสองทาง ตองการทราบขาวสารอยางทั่งถึง ลดคา
ไฟฟา ปรับปรุงสายไฟฟา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับชุมชน เปนตน 

 

2.10 การคมนาคม 
ผลการติดตามตรวจสอบในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา มีอุบัติเหตุเนื่องจากการ

คมนาคมเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เปนเหตุจากผูปฏิบัติงาน กฟผ. ขับขี่รถจักรยานยนตผาน
หนาอาคารชักน้ําแลวรถเสียหลักหกลม สาเหตุเกิดจากมีกองเศษวัสดุกอสรางบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และพ้ืน
ถนนบริเวณทางโคงมีกรวดและทราย ทําใหผูขับขี่เสียการทรงตัว  และจากการตรวจนับปริมาณรถยนตเขา-ออก
โรงไฟฟาบริเวณประตู 1 และประตู 2 พบวา มีปริมาณรถยนตเฉลี่ย 133 คัน/วัน และบริเวณโครงการทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 พบวา มีปริมาณรถยนตเฉลี่ย 8 คัน/วัน และมีเรือจอดท่ีทาเทียบเรือของโรงไฟฟา
จํานวน 4 ลํา 

 

2.11 การจัดการของเสีย 
ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงานและบานพักพนักงาน  มี

ปริมาณ 26.12 ตัน ขยะเปยกและขยะลอยนํ้าหนาอาคารชักน้ําของระบบหลอเย็น มีปริมาณ  15.76 ตัน ขยะ
อันตรายมีปริมาณรวม 0 ตัน สําหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 มีมูลฝอยเกิดขึ้น ไดแก ขยะ
ทั่วไปและขยะเปยก ซึ่งมีปริมาณกากของเสียที่รวบรวมทั้งสิ้น 33.095 ตัน มีขยะรีไซเคิล 10.126 ตัน นําไป
จําหนาย มีขยะอันตราย 0 ตัน และมีเศษวัสดุอุปกรณจากการกอสราง คือ เศษคอนกรีตปริมาณ 763.2 ตัน 
จัดการโดยนําไปถมในท่ีลุม 

 

2.12 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
ดําเนินการบันทึกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนท่ีมีตอโรงไฟฟาพระนครใตนั้น ตลอด

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ไมมีการรองเรียน 
 

2.13 การสาธารณสุขและสุขภาพ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ไดกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขา

ทํางาน ตามที่กฎหมายกําหนด ความถ่ี 1 ครั้ง กอนรับเขาทํางาน ในชวงระยะร้ือถอนและกอสราง และ 1 ครั้ง 
ในชวงทํางานระยะกอสราง ซึ่งโครงการฯ ไดคัดเลือกคนงานท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงเขาทํางาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดาํเนินการ 
และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะรื้อถอนและกอสราง มกราคม-มิถุนายน 2563 

 

                  ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

VI 

โรงไฟฟาพระนครใตดําเนินการติดตอหนวยงานราชการ เพ่ือรวบรวมสถิติการเกิดโรคของประชาชน
ในพ้ืนที่ใกลเคียงโรงไฟฟาพระนครใต ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ รวบรวมขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในพ้ืนที่ ปละ 1 ครั้ง ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางโปรง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางหัวเสือ จากการรวบรวมขอมูลสถิติการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพ้ืนที่ ตั้งแตเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา มีผูปวยนอกท่ีเปนโรคระบบทางเดินหายใจรวม 2,437 ราย จากจํานวนผูปวยนอก
ทั้งหมด 16,295 ราย คิดเปนรอยละ 15 


