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

เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  โรงไฟฟาพระนครใตจึงยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวใน
รายงานชี้แจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3           
ระยะดําเนินการ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต            
ระยะท่ี 1 ระยะร้ือถอนและกอสราง ที่ กฟผ. ไดผนวกมาตรการตางๆ รวมไวดวยกัน ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใต           
ตองยึดถือปฏิบัติ ภายหลังมีโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ทั้งในระยะรื้อถอนและกอสราง และ
ระยะดําเนินการ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานของโรงไฟฟาในปจจุบันและโรงไฟฟาใหม ใหครอบคลุมโรงไฟฟา            
พระนครใตทุกหนวยผลิตแทนมาตรการเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

ทั้งนี้ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 
ระยะดําเนินการ และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ระยะร้ือถอนและกอสราง ดําเนินการโดย
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 
ตามที่ไดเสนอไวในรายงานช้ีแจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
พระนครใต ชุดที่ 3 และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต           
ระยะท่ี 1 พรอมจัดทํารายงานเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่ง
รายงานฉบับนี้เสนอผลการดําเนินงาน ในระยะดําเนินการ ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3 
และระยะรื้อถอนและกอสราง ของโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ฉบับที่ 17 ระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2560 

1. การปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และโครงการทดแทน

โรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ระยะรื ้อถอนและกอสราง ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ทั้งทางดานคุณภาพอากาศ           
ระดับเสียง คุณภาพน้ํา ทรัพยากรทางชีวภาพ การคมนาคม การระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม การจัดการกากของ
เสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เศรษฐกิจ-สังคม การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
สาธารณสุขและสุขภาพ และพ้ืนที่สีเขียว 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  ผลการดําเนินงานระหวาง

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 สรุปไดดังนี้ 
 

2.1 คุณภาพอากาศ 
  2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กาซซัลเฟอรได
ออกไซดและกาซไนโตรเจนไดออกไซด  โดยรอบโรงไฟฟา 4 จุด (ชุมชนบางหัวเสือ ชุมชนบางดวนนอก ชุมชนสวน
สม และชุมชนบานคลองทาเกวียน) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

 

  2.1.2 ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา 
 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต แบบคร้ังคราว 

ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 พบวาคาปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต  มีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนท่ี
ระบายออกจากปลอง มีคาอยูในเกณฑที่กําหนดในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต 
ชุดที่ 2 และ 3 แบบตอเนื่อง (CEMS) พบวากาซออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญ มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547)  
 

2.2 ระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจวัด 4 สถานี (ริมรั้วดานหนาบริเวณ

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

2.3 คุณภาพน้ํา 
 

  2.3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน จากการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วันที่ 25 มกราคม และ 25 เมษายน 2560 

จุดตรวจวัดทั้งหมด 7 จุด ทุกจุดและทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 

 

2.3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงไฟฟาพระนครใต พบวาคุณภาพน้ําทิ้ งมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบ
อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2559) 
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2.4 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา 
การติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาแหลงน้ํา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 พบแพลงกตอนพืช 

40 ชนิด (28 สกุล) ความหนาแนน (361 – 5,906) x103 หนวยตอลบ.ม. โดยพบเซนทริคไดอะตอม และสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงินเปนกลุมเดน สวนแพลงกตอนสัตว สํารวจพบ 5 ชนิด (5 สกุล 7 กลุม)  มีความหนาแนน 52,920 
- 130,380 ตัว/ลบ.ม. พบวาประชาคมแพลงกตอนสัตวสวนใหญ ประกอบดวยแพลงกตอนสัตวกลุมที่พบไดทั่วไปใน
แหลงนํ้าจืด และนํ้ากรอย โดยมีครัสเตเชียน copepod ระยะ nauplius เปนกลุมเดนในจุดเก็บตัวอยางที่ 1, 2, 4, 
5, 6 จุดเก็บที่ 3 มีซิลิเอทโปรโตซัว Vorticella sp. เปนชนิดเดน สวนจุดเก็บที่ 7 มีครัสเตเชียน cyclopoid 
copepod ระยะ copepodid  เปนกลุมเดน  สําหรับปลาวัยออน สํารวจพบ 5 วงศ  มีความหนาแนนเฉลี่ย 71 
ตัวตอปริมาตรนํ้า 1,000 ลบ.ม. สํารวจพบวงศปลากะตัก และวงศปลาบู สําหรับสัตวหนาดินขนาดใหญกวา 500 
ไมโครเมตร สํารวจพบ 16 ชนิด กระจายอยูใน 3 ไฟลัม มีความหนาแนน 225 - 4,320 ตัว/ตร.ม. พบกลุมหอยใน
ทุกจุดเก็บตัวอยาง โดยพบหอยฝาเดียว ชนิด Stenothyra sp. เปนชนิดเดนบริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 1 รองลงมา
คือ ไสเดือนทะเลกลุม spionid ในจุดเก็บตัวอยางที่ 4 
 

2.5 คุณภาพน้ําใตดนิ 
อยูในระหวางดําเนินการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารโรงไฟฟาพระนครใต การทรุดตัวของหมุด

หลักโรงไฟฟาพระนครใต และคุณภาพน้ําใตดิน ทั้งนี้ ไดกําหนดในแผนการติดตามตรวจสอบแลว และจะรายงาน
ผลในรายงานเลมถัดไป 
 

2.6 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
ทําการบันทึกสถิติน้ําทวมบริเวณพ้ืนที่โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 โดยไม

พบวามีน้ําทวมขัง ทั้งนี้ โครงการฯ ไดเตรียมการดานการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม โดยจะดําเนินการจัดทําราง
ระบายนํ้าเมื่อทําการปรับระดับพ้ืนที่กอสรางแลวเสร็จ 
 

2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.7.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก 

ความรอน เสียง และไอระเหยจากสารเคมีในพ้ืนที่ใชงานของโรงไฟฟาฯ ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 
โดยดําเนินการตรวจวัด 2 ครั้ง มีผลการตรวจวัด ดังนี้ 
 ความรอน 
  - งานเดินเครื่อง (Operation) ทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (มาตรฐานไมเกิน
คาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 34 องศาเซลเซียส สําหรับงานเดินเครื่อง) 
    -  งานบํารุงรักษา (Maintenance) ทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (มาตรฐานไมเกิน
คาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 32 องศาเซลเซียส สําหรับงานบํารุงรักษา) 
 เสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบวาทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไมมีพ้ืนที่ที่ระดับ
เสียงเกิน 90 dB(A) 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ระยะร้ือถอนและกอสราง มกราคม-มิถุนายน 2560 
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IV 

 ไอระเหยสารเคมี 
ผลการตรวจวัดไอระเหยสารเคมีจําพวก Hydrochloric acid, Sodium Hydroxide, 

Chlorine, Ammonium Hydroxide และ Hydrazine มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 และมาตรฐาน OSHA 

 

2.7.2 การตรวจสุขภาพทั่วไป ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 
ซึ่งอยูในระหวางการวิเคราะหผลทางหองปฏิบัติการ ซึ่งในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ แพทยไดใหคําแนะนํา
พรอมเอกสารแนวทางปฏิบัติภายหลังการพบอาการผิดปกติ ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนและพบแพทยเพ่ือให
ไดรับการดูแลสุขภาพและติดตามผลอยางตอเนื่อง 

 

2.8 สภาพเศรษฐกิจ - สังคมและทัศนคติ 
การติดตามตรวจสอบสภาพสังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอโรงไฟฟาพระนครใตของ

ชุมชนท่ีอยูโดยรอบโรงไฟฟา ดําเนินการสํารวจ 1 ครั้ง ภายใน 3 ป  การสํารวจลาสุดเก็บขอมูลระหวางวันที่  6-7 
พฤษภาคม 2558  โดยมีผูรวมตอบแบบสอบถามจํานวน 150 ครัวเรือน จากตําบลบางโปรง ตําบลบางดวน และ
ตําบลบางหัวเสือ  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 14 - 82 ป การศึกษาสูงสุด รอยละ 49 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รองลงมา จบระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 17 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 และรอย
ละ 1 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 48 ไมไดประกอบอาชีพ เนื่องจากเปนแมบาน นักศึกษา และเปนผูสูงอายุ และ
รอยละ 34 ประกอบอาชีพคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัว กลุมตัวอยางรอยละ 57 เปนคนทองถิ่นที่เกิดและ
เติบโตในตําบลท่ีเปนพ้ืนที่ที่ทําการสํารวจ รายไดครัวเรือน พบวา ครัวเรือนตัวอยาง รอยละ 46 มีรายไดโดยประมาณ
อยูในชวงระหวาง 10,001 - 30,000 บาทตอเดือน ทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโรงไฟฟา สวนใหญรอย
ละ 75 เห็นวาโรงไฟฟามีประโยชนตอชุมชน เพราะชวยพัฒนาทองถิ่นใหเจริญขึ้น เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา 
รอยละ 9 ยังไมพอใจ เนื่องจากเห็นวางบประมาณในการชวยเหลือชุมชนยังไมทั่วถึง ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใต ได
ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ที่โรงไฟฟาไดดําเนินการ เพ่ือปองกันแกไขและลดผลกระทบ
ดังกลาว 

 

2.9 การคมนาคม 
ผลการติดตามตรวจสอบในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 พบวาไมมีอุบัติเหตุเนื่องจากการ

คมนาคมเกิดขึ้น และจากการตรวจนับปริมาณรถยนตเขา-ออกโรงไฟฟาบริเวณประตู 1 และประตู 2 พบวามี
ปริมาณรถยนตเฉล่ีย 116 คัน/วัน และบริเวณโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 พบวามีปริมาณ
รถยนตเฉลี่ย 104 คัน/วัน และไมมีเรือจอดที่ทาเทียบเรือของโรงไฟฟา 

 

2.10 การจัดการของเสีย 
ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงานและบานพักพนักงาน มี

ปริมาณ  133 ตัน ขยะเปยกและขยะลอยนํ้าหนาอาคารชักน้ําของระบบหลอเย็น มีปริมาณ 37 ตัน กําจัดโดย 
อบต.บางโปรง โดยทําการเก็บทุกวัน ขยะอันตราย คือ ขยะใยแกวและฉนวนกันความรอน มีปริมาณ 33.04 ตัน 
โดยสงไปกําจัดที่บริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตในการจัดการของเสียอันตราย  สําหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟา           
พระนครใต ระยะท่ี 1 มีมูลฝอยเกิดขึ้น ไดแก ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ซึ่งมีปริมาณกากของเสียที่รวบรวมทั้งสิ้น 
690 กิโลกรัม โดยไดทําการเก็บรวบรวมใสถุงดํา พรอมผูกรัดปากถุงใหเรียบรอยและประสานงานกับองคกรบริหาร
สวนตําบลบางโปรงในการจัดเก็บและนําไปกําจัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ระยะร้ือถอนและกอสราง มกราคม-มิถุนายน 2560 
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V

2.11 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
ดําเนินการบันทึกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีตอโรงไฟฟาพระนครใตนั้น ตลอด

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 ไมมีการรองเรียน 
 

2.12 การสาธารณสุขและสุขภาพ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 ไดกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนรับเขา

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

โรงไฟฟาพระนครใตอยูในระหวางดําเนินการติดตอหนวยงานราชการ เพ่ือรวบรวมสถิติการเกิดโรค
ของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ จากการรวบรวมขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางโปรง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางหั ว
เสือ ทั้งนี้ ไดกําหนดในแผนการติดตามตรวจสอบแลว และจะรายงานผลในรายงานเลมถัดไป 


