
 
 

รายงาน 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 

โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะดําเนินการ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 
ฉบับท่ี 24 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2564 
 
 

ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 



 
 
 
 
 
 

รายงาน 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 

โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะดําเนินการ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 
 
 
 
 

ฉบับที่ 24 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะดําเนินการ  กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                  ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

I 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2548 ตอมา กฟผ. มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและไดเสนอรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการดังกลาวใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา และไดรับความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2551 วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 (โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 4) ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ โรงไฟฟาพระนครใต ไดยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวใน
รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3             
ระยะดําเนินการ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ โครงการทดแทนโรงไฟฟ าพระนครใต             
ระยะที่ 1 (โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 4) ระยะดําเนินการ ที่ กฟผ. ไดผนวกมาตรการเดิมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตางๆ รวมไวดวยกัน ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใตตองยึดถือปฏิบัติ             
ภายหลังมีโครงการฯ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานของโรงไฟฟาปจจุบันและโรงไฟฟาใหม ใหครอบคลุมโรงไฟฟา
ทุกหนวยผลิตแทนมาตรการเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา 

ทั้งนี้ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต 
ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 (โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระ
นครใต ชุดที่ 4) ระยะดําเนินการ ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มี
วัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ตามท่ีไดเสนอไวในรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ พรอมจัดทํารายงานเสนอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งรายงานฉบับนี้เสนอผลการดําเนินงาน ในระยะดําเนินการ ของ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 (โรงไฟฟา
พลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 4) ฉบับที่ 24 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
 

1. การปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต 

ระยะท่ี 1 (โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 4) ระยะดําเนินการ ไดดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมครบถวน ตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้า ทรัพยากรทางชีวภาพ การคมนาคม การระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม การจัดการ
กากของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เศรษฐกิจ-สังคม การประชาสัมพันธและมีสวนรวมของประชาชน 
สาธารณสุขและสุขภาพ  และพื้นที่สีเขียว ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง
เครงครัด รายละเอียดแสดงในบทที่ 2 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  ผลการดําเนินงานระหวาง

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี้ 
2.1 คุณภาพอากาศ 

  2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม ฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กาซซัลเฟอรไดออกไซดและกาซไนโตรเจนไดออกไซด โดยรอบโรงไฟฟา 4 จุด (ชุมชน
บางหัวเสือ ชุมชนบางดวนนอก ชุมชนสวนสม และชุมชนบานคลองทาเกวียน) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  2.1.2 ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่
ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต แบบคร้ังคราว พบวา คาปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลอง
โรงไฟฟาพระนครใต มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) สําหรับคาอัตราการ
ระบายเปนไปตามคาการออกแบบท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  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 (ริมรั้วดานหนา
บริเวณโรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับชุมชนบางโปรง ริมรั้วดานทิศเหนือของโรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับ
ชุมชนบางโปรง บริเวณชุมชนคลองบางฝาย (วัดบางฝาย) และบริเวณชุมชนบางโปรง (วัดบางโปรง)) มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน และมีการจัดทําแผนท่ีเสนระดับเสียงเพ่ือเปนฐานขอมูลของระยะดําเนินการของโรงไฟฟา 

2.3 คุณภาพน้ํา 

  2.3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน ตรวจวัดครั้งที่ 1 พบวา ดัชนีสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
ยกเวนคาออกซิเจนละลายในคลองบางฝาย และในแมน้ําเจาพระยา และคาบีโอดี ในแมน้ําเจาพระยาทายจุด
ระบายนํ้าหลอเย็นของโครงการฯ ประมาณ 500 เมตร ผลการตรวจวัดคาคลอโรฟอรมทั้ง 3 สถานี พบวา มีคา             
สูงกวา Detection Limit ตรวจวัดครั้งที่ 2 พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวน             
คาออกซิเจนละลายในคลองบางฝาย และในแมน้ําเจาพระยา ไตรฮาโลมีเทนมีคาต่ํากวา Detection Limit ทุกจุด 

2.3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง พบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวน คาของแข็งที่ละลาย
ทั้งหมด (TDS) ของบอพักน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟาฯ ชุดที่ 2 สาเหตุจากน้ําประปาท่ีใชในการผลิต
น้ําบริสุทธิ์มีคาการนําไฟฟาสูงจากสภาวะภัยแลงของประเทศไทย ทําใหจําเปนตองเพ่ิมสารเคมี กรด-ดาง ในการ
ฟนฟูระบบผลิตฯ ปจจุบันมีการควบคุมระบบใหอยูในสภาวะปกติแลว และคาบีโอดี (BOD) บริเวณบอพักน้ําท้ิง
จากกระบวนการผลิตของโครงการทดแทนฯ ระยะท่ี 1 (โรงไฟฟาฯ ชุดที่ 4) เนื่องจากอุปกรณในการสูบและการ
ระบายน้ําเกิดปญหา ทําใหน้ําในบอเกิดการสะสมของสารอินทรียสงผลใหคา BOD มีคาสูง ทั้งนี้คุณภาพนํ้ากลับมา
อยูในเกณฑมาตรฐานฯ แลว ทั้งนี้ น้ําในบอพักน้ําทิ้งของโรงไฟฟาพระนครใต ไมมีการระบายออกสูภายนอก
โรงไฟฟา 

คาของแข็งที่ละลายท้ังหมด (TDS) ของบอพักน้ําหลอเย็นของโครงการทดแทนฯ ระยะที่ 1 (โรง
ไฟฟาฯ ชุดที่ 4) ไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากอิทธิพลของน้ําทะเลหนุนสงผลใหคา TDS ในแมน้ําเจาพระยา
มีคาสูง เมื่อสูบมาใชงานคา TDS บริเวณหอเย็นฯ จึงมีคาสูงตามไปดวย 
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2.4 การแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็น พบวา อุณหภูมิของแมน้ําเจาพระยาบริเวณกึ่งกลางลําน้ํา 
ในชวงน้ําขึ้นและชวงนํ้าลง มีคาสูงไมเกิน 3 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ โดยอุณหภูมิน้ําตามสภาพ
ธรรมชาติ ขณะตรวจวัดในชวงน้ําขึ้นและนํ้าลง มีคา 30.8 และ 30.8 องศาเซลเซียส ตามลําดับ แสดงวาน้ําหลอเย็น
ของโรงไฟฟาที่ระบายลงสูแมน้ําเจาพระยา ไมสงผลกระทบตออุณหภูมิของน้ําในแมน้ําเจาพระยา โดยอุณหภูมิของ
น้ําหลอเย็นสามารถผสมรวมกับนํ้าในแมน้ําจนมีอุณหภูมิที่ลดลงเทากับอุณหภูมิน้ําตามสภาพธรรมชาติ 

2.5 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา พบแพลงกตอนพืช 62 ชนิด 31 สกุล ความหนาแนน 9,120-59,450 x103 
หนวยตอลบ.ม. พบแพลงกตอนสัตว 15 ชนิด 8 สกุล 6 กลุม มีความหนาแนน 38,400-267,840 ตัว/ลบ.ม. พบ
ปลาวัยออน 4 วงศ มีความหนาแนน 5-10 ตัวตอปริมาตรนํ้า 1,000 ลบ.ม. พบสัตวหนาดินขนาดใหญกวา 500 
ไมโครเมตร พบ 13 ชนิด มีความหนาแนน 150-3,015 ตัว/ตร.ม. 

2.6 คุณภาพน้ําใตดิน 
2.6.1 การทรุดตัวของอาคารโรงไฟฟาพระนครใต  พบวา คาที่ไดอยูในเกณฑการยอมรับ 

(อางอิงตาม มยผ. 1551-51 : มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร) 
2.6.2 การทรุดตัวของหมุดหลักโรงไฟฟาพระนครใต พบวา คาที่ไดเมื่อเทียบกับคาตางระดับใน

ป 2561 ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงคาตางระดับที่ไมมีนัยสําคัญและอยูในเกณฑงานท่ีกําหนด 
2.6.3 คุณภาพน้ําใตดิน พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดของปริมาณสารอินทรียระเหยงายมีคาอยูใน

เกณฑ สวนสารหนูมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานเล็กนอย ซึ่งเม่ือพิจารณาสาเหตุของการปนเปอนจากกิจกรรม
ภายในโรงไฟฟาลงสูน้ําใตดิน พบวา โรงไฟฟาไมมีการสูบหรือระบายของเสียลงสูแหลงน้ําใตดิน และไมมีเหตุการณ
รั่วไหลของน้ํามันดีเซลอันจะนําไปสูการปนเปอนของน้ําใตดินได 

2.7 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม ทําการบันทึกสถิติน้ําทวมบริเวณพ้ืนที่โครงการทดแทนโรงไฟฟา
พระนครใต ระยะที่ 1 โดยไมพบวา มีน้ําทวมขัง ทั้งนี ้โครงการฯ ไดเตรียมการดานการระบายนํ้าและปองกันน้ํา
ทวม โดยไดดําเนินการจัดทํารางระบายนํ้าถาวรเมื่อทําการปรับระดับพื้นที่กอสรางแลวเสร็จ 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.8.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ความรอน พบวา ทุกจุดตรวจวัดของงานเดินเครื่องและงานบํารุงรักษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 ระดับเสียง พบวา ทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไมมีพ้ืนทีร่ะดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ 

 ไอระเหยสารเคมี พบวา ทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ 
2.8.2 การตรวจสุขภาพทั่วไป ดําเนินการปละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสุขภาพทั่วไปและสุขภาพพิเศษ

ตามลักษณะงานป 2563 มีพนักงานเขารับการตรวจ 356 ราย จากพนักงานท้ังหมด 357 ราย คิดเปน              
รอยละ 99.72 พบวา ความผิดปกติที่พบมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด ระดับไขมัน
โคเลสเตอรอลในเลือด และระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ 

การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน พบวา ความผิดปกติที่พบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
สมรรถภาพการไดยินผิดปกติ สมรรถภาพการมองเห็น 3 มิติผิดปกติ และสมรรถภาพอับอากาศผิดปกต ิ

2.9 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ ดําเนินการศึกษาสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็น 
และทําการรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการทดแทนโรงไฟฟา             
พระนครใต ระยะท่ี 1  (โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 4) รวมถึงความคิดเห็นจากหนวยงานทองถิ่น 
ผูนําชุมชน และบันทึกปญหาขอรองเรียนที่เกิดขึ้นของชุมชนท่ีมีตอโรงไฟฟาพระนครใต โดยดําเนินการปละ 1 ครั้ง 
ชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะดําเนินการ  กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                  ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

IV 

2.10 การคมนาคม พบวา ไมมีอุบัติเหตุเนื่องจากการคมนาคม และจากการตรวจนับปริมาณรถยนต             
เขา-ออกโรงไฟฟาบริเวณประตู 1 และประตู 2 พบวา มีปริมาณรถยนตเฉลี่ย 133 คัน/วัน และไมมีเรือจอดที่ทา
เทียบเรือของโรงไฟฟา 

2.11 การจัดการของเสีย ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงานและบานพักพนักงานปริมาณ 50.308 ตัน 
ขยะเปยกและขยะลอยน้ําหนาอาคารชักน้ําของระบบหลอเย็นปริมาณ 17.995 ตัน น้ํามันหลอลื่นใชงานแลว
ปริมาณ 28.2 ตัน และไสกรองอากาศปริมาณ 13.06 ตัน 

2.12 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ดําเนินการบันทึกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่
เกิดข้ึนของชุมชนที่มีตอโรงไฟฟาพระนครใตนั้น ตลอดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ไมมีการรองเรียน 

2.13 การสาธารณสุขและสุขภาพ โรงไฟฟาพระนครใตดําเนินการติดตอหนวยงานราชการ เพ่ือรวบรวม
สถิติการเกิดโรคของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงโรงไฟฟาพระนครใต ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ รวบรวมขอมูล
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ ปละ 1 ครั้ง ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3 
โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางโปรง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางดวน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางหัวเสือ จากการรวบรวมขอมูลสถิติการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 พบวา มีผูปวยนอกที่เปนโรคระบบทางเดินหายใจรวม 
2,641 ราย จากจํานวนผูปวยนอกท้ังหมด 13,794 ราย คิดเปนรอยละ 19.15 


