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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศœĪĵ.. ( กฟผ.)  
เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน   
และกระทรวงการคลงั  โดยด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต..จัดให้ได้มา..และ
จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า.ให้แก.่การไฟฟ้านครหลวง..(กฟน.),.การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค.(กฟภ.),.ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนด.และประเทศใกล้เคียง.พร้อมทั้ง
ธุรกิจอื่นๆ.ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 

เกี่ยวกับ กฟผ. 
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ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม.ส าหรับการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของ..กฟผ.              
เริ่มตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ..และเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท ารายงานสิง่แวดล้อมของ.กฟผ..งานให้บริการทางวิชาการสิ่งแวดล้อม..
งานตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม.และงานที่ปรึกษา...จัดวางระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) ให้กับโรงไฟฟ้า เขื่อน 
เหมืองแร่ ระบบส่งไฟฟ้า และท่าเทียบเรือขนถ่ายเชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้า  

วิสัยทัศน์ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 



โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

โรงไฟฟา้พระนครใต ้ ตัง้อยูเ่ลขที ่ 112 หมู ่ 1 ต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 
ประกอบดว้ยโรงไฟฟา้พลงัความรอ้น 2 เครือ่ง คอื เครือ่งที ่4 และ เครือ่งที ่5 โดยเครือ่งที ่1 ถงึ 3 ถกูปลดออก
จากระบบตัง้แตป่ ี2551 และมโีรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม 3 ชดุ คอื ชดุที ่1 2 และ 3 

ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมของโรงไฟฟา้พระนครใต ้คอื 2,345.6 เมกะวตัต ์
เชือ้เพลงิหลกัทีใ่ช ้คอื กา๊ซธรรมชาต ิและน้ ามนัเตา โดยมเีชือ้เพลงิส ารองคอืน้ ามนัดเีซล 

3 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 
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กระบวนการผลติกระแสไฟฟา้ 
โรงไฟฟา้พระนครใต ้ เปน็โรงไฟฟา้ประเภทโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม ประกอบดว้ยเครือ่งผลติ

ไฟฟา้ 2 ประเภทท างานรว่มกนั คอื เครือ่งผลติไฟฟา้กงัหนักา๊ซจ านวน 2 ชดุ และเครือ่งผลติไฟฟา้กงัหนัไอ
น้ าจ านวน 1.ชดุ..โดยเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติประกอบดว้ย.กา๊ซธรรมชาตแิละน้ ามนัเตา น้ าดบิ
จากแมน่้ าเจา้พระยามาใชใ้นกระบวนการหลอ่เยน็ในระบบระบายความรอ้นของเครือ่งควบแนน่ 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

ข้อมูลด้านเทคนิค...โรงไฟฟ้าพระนครใต้  
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ควบคมุมลพษิอากาศโดยใชร้ะบบฉดีน้ า (Water Injection) เขา้ไปในหอ้งเผาไหม ้
 

ตดิตัง้อปุกรณล์ดการเกดิกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนโดยระบบ Dry Low NOx Burner 
 

ควบคมุอตัราการระบายมลพษิทางอากาศใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 
 

ตดิตัง้ระบบตรวจสอบคณุภาพอากาศแบบตอ่เนือ่ง (CEMS) ทีป่ลอ่งของโรงไฟฟา้ เพือ่ตรวจวดัตลอดเวลา 

ตรวจวดักา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และฝุน่ละอองทีร่ะบายออกจากปลอ่ง
โรงไฟฟา้ 

ตดิตัง้จอแสดงผลตรวจวดักา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนและออกซเิจน บรเิวณทางเขา้โรงไฟฟา้ และดา้นหนา้
โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม ชดุที ่3 ดา้นตดิแมน่้ าเจา้พระยา 

ด้านคุณภาพอากาศ ปอ้งกนัการเกดิมลพษิและสารเจอืปนในอากาศใหน้อ้ยทีส่ดุ ตดิตัง้อปุกรณเ์พือ่ท าให้
อากาศทีป่ลอ่ยออกจากโรงไฟฟา้มคีณุภาพทีด่ ี และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกฎหมาย รวมทัง้มกีารตรวจสอบ
และตดิตามคณุภาพของอากาศ.โดยมรีะบบการตดิตามตรวจวดัแบบตอ่เนือ่งและตรวจวดัแบบครัง้คราว 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 



ด้านระดับเสียง 
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รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

จดัใหม้ปีา้ยหรอืสญัลกัษณเ์ตอืนบรเิวณพืน้ทีท่ีม่เีสยีงดงัเกนิ 80 เดซเิบล (เอ) 
 

 

ตดิตัง้ชดุลดเสยีง (Silencer) ทีป่ลายทอ่ระบายความดนัไอน้ าของหมอ้ไอน้ า 
 

ก าหนดใหเ้ครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีม่เีสยีงดงั มคีา่ระดบัเสยีงไมเ่กนิ 85 เดซเิบล (เอ) ทีร่ะยะหา่ง 1 เมตร 

ด้านระดับเสียง ปอ้งกนัใหร้ะดบัเสยีงมคีา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน พรอ้มทัง้ตดิตัง้อปุกรณเ์พือ่ชว่ยในการลด
เสยีงทีต่น้ก าเนดิ บ ารงุรกัษาและตรวจสอบอปุกรณต์า่งๆ  อยา่งสม่ าเสมอ 

ชดุลดเสยีง 

(Silencer)  
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ปี 2558 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 

บ าบัดน้ าทิ้งจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟ้า 

ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นก่อนระบายออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

น้ าทิ้งจากการล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งปนเปื้อนน้ ามัน จะน าไปผ่านบ่อดักน้ ามันเพื่อแยก

น้ ามันออกจากน้ า ก่อนระบายน้ าสู่บ่อพักน้ าทิ้ง 

ภายหลังการบ าบัด น้ าทิ้งจะถูกน าไปกักเก็บไว้ในบ่อพักน้ าทิ้ง และน ามาใช้ประโยชน์ซ้ า

ภายในโรงไฟฟ้า เช่น รดน้ าต้นไม้ รดสนามหญ้า และล้างพื้นถนน เป็นต้น 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าตามจุดต่างๆ เช่น คลองบางฝ้าย 
คลองบางโปรง แม่น้ าเจ้าพระยาทั้งเหนือและใต้จุด
ระบายน้ าหล่อเย็น เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งให้มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  

ด้านคุณภาพน้ า ใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปอ้งกนัการเกดิมลพษิทางน้ าใหน้อ้ยทีส่ดุ  
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ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ติดตั้งตะแกรงขนาดต่างๆ บริเวณจุดสูบน้ า เพื่อลดปริมาณสิ่งมีชีวิตที่จะถูกดูด
เข้าไปในระบบหล่อเย็น 
 

ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศกับชุมชน  เช่น เก็บขยะตามคลอง การปลูก
ป่าชายเลนในพื้นที่สาธารณะ ริมคลอง แม่น้ าเจ้าพระยา และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 
มีการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าท้องถิ่นลงคลองบางฝ้ายและคลองบางโปรง 

ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ า ดูแลสัตว์น้ า และแหล่งน้ าร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
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รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้านการจัดการของเสีย มีการด าเนินการเรื่องการจัดการและควบคุมของเสียที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและกฎหมาย โดย 

คัดแยกขยะมูลฝอยจากอาคารส านักงาน และเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด 
ถูกสุขลักษณะ โรงไฟฟ้าว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมาเก็บรวบรวมเพื่อน าไป
ก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

 

สิ่งปฏิกูล ของที่ไม่ใช้แล้ว และกากของเสียจากกระบวนการผลิต เช่น กากเรซินที่
เสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ น้ ามันใช้แล้ว หรือน้ ามันจากบ่อดัก
ไขมัน จะถูกคัดแยกตามประเภทของเสียไว้ในภาชนะที่เหมาะสมตามแต่ละประเภท 

 

เมื่อรวบรวมจนมีปริมาณที่เหมาะสมแล้วจะแจ้งหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการมารับไปด าเนินการและก าจัดต่อไป 

 

มีการเก็บข้อมูล ปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการกากของเสียจากการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานและกฎหมายของทาง
ราชการ 
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ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 

จัดท าป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เสียงดัง อุณหภูมิสูง มีไอกรดหรือไอด่าง  
 

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ในการท างาน มีการอบรมด้านความปลอดภัย 

 

 

จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานโดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และ
ตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน  

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท างาน 
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 จัดท าวารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า
พระนครใต้  สานสัมพันธ์ ชุ มชนรอบ
โรงไฟฟ้า  โครงการเปิดบ้านโรงไฟฟ้าพระ
นครใต้ 

โครงการนักสืบสายน้ า โครงการ
รักษ์น้ ารักษ์คลอง โครงการพิทักษ์
พัฒนาคลองบางโปรง ปลูกป่าชาย
เลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ด้านการประชาสัมพันธ์และการดูงาน 

จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อบต.บางโปรง คสช. และ ปตท., 
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีนาคม 2558 , สนับสนุน
งบประมาณ สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ พฤษภาคม 2558 

ด้านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 



12 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 
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ด้า
นค

ุณ
ภา

พอ
าก

าศ
 

คุณภาพอากาศ 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้านอากาศ โดย
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ 

 

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปใน รฟ.พระนครใต้และชุมชน
ใกล้เคียง ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในเวลาที่
โรงไฟฟ้าเดินเครื่อง โดยคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
 

   
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 ชุมชนบางหัวเสือ 
 ชุมชนบางด้วนนอก 
 ชุมชนสวนส้ม 
 ชุมชนบ้านคลองท่าเกวียน 

 

 

 

 

                  

      
    

 

N 

          

จุดเก็บตัวอย่างและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ชุมชนบางหัวเสือ ชุมชนบางด้วนนอก 

     ชุมชนบ้านคลองท่าเกวียน ชุมชนสวนส้ม 



14 

ด้านคุณ
ภาพอากาศ 

ผลการตรวจสอบคณุภาพอากาศ ในพืน้ทีโ่รงไฟฟา้พระนครใต ้

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 
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ระ
ดับ

เส
ียง

 รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 
ระดับเสียง 

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)  และ
มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพ้ืนท่ีและชุมชน

ใกล้เคียง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่องกัน จุดตรวจวัด 3 จุด คือ พื้นที่โรงไฟฟ้าพระ

นครใต้ ชุมชนบริเวณคลองบางโปรง และชุมชนบริเวณคลองบางฝ้าย 
 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าใกล้เคียงกัน (ค่ามาตรฐาน

ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 

ผลการตรวจวดัเสยีงทัว่ไป ในพืน้ทีโ่รงไฟฟา้พระนครใต ้
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ระดับเสยีง 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

รูปการตรวจวัดระดับเสียง และจุดตรวจวัด 

บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

บริเวณชุมชนคลองบางโปรง  
(โรงเรียนวัดบางโปรง) 

บริเวณชุมชนคลองบางฝ้าย 
(โรงเรียนวัดบางฝ้าย) 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 

 
 
   
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

      
    

N 

    จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
 ชุมชนบริเวณคลองบางโปรง 
 ชุมชนบริเวณคลองบางฝา้ย 
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คุณ
ภา

พน
้ า รายงานสิ่งแวดล้อม 

ปี 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 

คุณภาพน้ า 
น้ าผิวดิน เก็บตัวอย่างน้ าปีละ 4 ครั้ง ที่คลองบางฝ้าย 1 จุด คลองบางโปรง 1 จุด และใน

แม่น้ าเจ้าพระยา 5 จุด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ยกเว้นค่า

บีโอดี และออกซิเจนละลาย ที่บางจุด 
 

น้ าทิ้ง เก็บตัวอย่างทุกเดือน ตรวจวัด 4 จุด ที่บ่อพักน้ าทิ้งของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุด

ที่ 2 และ 3 จุดระบายน้ าหล่อเย็น และปลายรางระบายน้ าหล่อเย็นก่อนระบายสู่แม่น้ า

เจ้าพระยาและคลองบางโปรง คุณภาพน้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งทุกจุด 
 

การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในแม่น้ าเจ้าพระยาในรัศมี 100 

ม.จากจุดระบายน้ าหล่อเย็น พบว่าการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ระบายลงไป 

สามารถผสมรวมกับน้ าในแม่น้ าจนอุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิน้ าตามธรรมชาติภายใน

ระยะทาง 500 – 1,000 ม. โดยบริเวณกึ่งกลางล าน้ า มีค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

รูปการตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 

เข้าร่วมสังเกตการณ์โดยชุมชนท้องถิ่น  ขณะท าการวัดความลึกของล าน้ าโดยเครื่อง
หยั่งความลึกน้ า (Echo Sounder)  
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คุณ
ภาพน้ า 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 

จุด 5 แม่น้ าเจ้าพระยา 
จุดสูบน้ าหล่อเย็น 

จดุที ่1 คลองบางฝ้าย จดุที ่2 คลองบางโปรง

จดุที ่3 แมน่ า้เจ้าพระยา เหนือจดุระบายน า้หล่อเย็น   จดุที ่4 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางฝ้ายประมาณ 500 เมตร บริเวณคลองบางฝ้าย

จดุที ่5 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุสบูน า้หล่อเย็น จดุที ่6 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางโปรง

จดุที ่7 แมน่ า้เจ้าพระยา ใต้จดุระบายน า้หล่อเย็นบริเวณคลองบางโปรง ประมาณ 500 เมตร

จุด 4 แม่น้ าเจ้าพระยา จุดระบาย 
น้ าหล่อเย็นบริเวณคลองบางฝ้าย 

จดุที ่1 คลองบางฝ้าย จดุที ่2 คลองบางโปรง

จดุที ่3 แมน่ า้เจ้าพระยา เหนือจดุระบายน า้หล่อเย็น   จดุที ่4 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางฝ้ายประมาณ 500 เมตร บริเวณคลองบางฝ้าย

จดุที ่5 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุสบูน า้หล่อเย็น จดุที ่6 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางโปรง

จดุที ่7 แมน่ า้เจ้าพระยา ใต้จดุระบายน า้หล่อเย็นบริเวณคลองบางโปรง ประมาณ 500 เมตร

 
   
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

 ลอ บ  ปล กด

      

    

N 

 

 

 
 

จุดเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
                                                                                 
                                    
                                                                            
                   
                                                                              
                                        
                     
                                        
                                                                            
 

 
 

 

          

จดุที ่1 คลองบางฝ้าย จดุที ่2 คลองบางโปรง

จดุที ่3 แมน่ า้เจ้าพระยา เหนือจดุระบายน า้หล่อเย็น   จดุที ่4 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางฝ้ายประมาณ 500 เมตร บริเวณคลองบางฝ้าย

จดุที ่5 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุสบูน า้หล่อเย็น จดุที ่6 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางโปรง

จดุที ่7 แมน่ า้เจ้าพระยา ใต้จดุระบายน า้หล่อเย็นบริเวณคลองบางโปรง ประมาณ 500 เมตร

จุด 6 แม่น้ าเจ้าพระยา 
จุดระบายน้ าหล่อเย็น 

คลองบางโปรง 

จดุที ่1 คลองบางฝ้าย จดุที ่2 คลองบางโปรง

จดุที ่3 แมน่ า้เจ้าพระยา เหนือจดุระบายน า้หล่อเย็น   จดุที ่4 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางฝ้ายประมาณ 500 เมตร บริเวณคลองบางฝ้าย

จดุที ่5 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุสบูน า้หล่อเย็น จดุที ่6 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางโปรง

จดุที ่7 แมน่ า้เจ้าพระยา ใต้จดุระบายน า้หล่อเย็นบริเวณคลองบางโปรง ประมาณ 500 เมตรจุด 7 แม่น้ าเจ้าพระยา 
จุดระบายน้ าหล่อเย็นลง
คลองบางโปรง 500 ม. 

จุด 2 คลองบางโปรง 
จดุที ่1 คลองบางฝ้าย จดุที ่2 คลองบางโปรง

จดุที ่3 แมน่ า้เจ้าพระยา เหนือจดุระบายน า้หล่อเย็น   จดุที ่4 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางฝ้ายประมาณ 500 เมตร บริเวณคลองบางฝ้าย

จดุที ่5 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุสบูน า้หล่อเย็น จดุที ่6 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางโปรง

จดุที ่7 แมน่ า้เจ้าพระยา ใต้จดุระบายน า้หล่อเย็นบริเวณคลองบางโปรง ประมาณ 500 เมตร

จดุที ่1 คลองบางฝ้าย จดุที ่2 คลองบางโปรง

จดุที ่3 แมน่ า้เจ้าพระยา เหนือจดุระบายน า้หล่อเย็น   จดุที ่4 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางฝ้ายประมาณ 500 เมตร บริเวณคลองบางฝ้าย

จดุที ่5 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุสบูน า้หล่อเย็น จดุที ่6 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางโปรง

จดุที ่7 แมน่ า้เจ้าพระยา ใต้จดุระบายน า้หล่อเย็นบริเวณคลองบางโปรง ประมาณ 500 เมตร

จุด 1 คลองบางฝ้าย 

จดุที ่1 คลองบางฝ้าย จดุที ่2 คลองบางโปรง

จดุที ่3 แมน่ า้เจ้าพระยา เหนือจดุระบายน า้หล่อเย็น   จดุที ่4 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางฝ้ายประมาณ 500 เมตร บริเวณคลองบางฝ้าย

จดุที ่5 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุสบูน า้หล่อเย็น จดุที ่6 แมน่ า้เจ้าพระยา จดุระบายน า้หล่อเย็น

บริเวณคลองบางโปรง

จดุที ่7 แมน่ า้เจ้าพระยา ใต้จดุระบายน า้หล่อเย็นบริเวณคลองบางโปรง ประมาณ 500 เมตร

จุด 3 แม่น้ าเจ้าพระยา เหนือจุดระบาย 
น้ าหล่อเย็นลงคลองบางฝ้าย 500 ม. 

รูปการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จุดเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
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นิเ
วศ

วิท
ยา

แห
ล่ง

น้ า
 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 

นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
ส ารวจชนิด ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอน

พืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ปลา ลูกปลาวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั้ง โดย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แพลงก์ตอนพืช เมื่อเปรียบเทียบในช่วงปี 2556 – 2558 มีการแพร่กระจายใน

พื้นที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และได้รับอิทธิพลจากน้ าขึ้น -น้ าลง ซึ่งเป็น

ธรรมชาติของบริเวณปากแม่น้ า ส าหรับฤดูแล้งพบว่าจ านวนชนิดของแพลงก์ตอน

พืชเพิ่มขึ้น ส าหรับฤดูฝนมีความหลากหลายและความหนาแน่นลดลง 

แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นกลุ่มที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ าจืดและน้ ากร่อย มีความ

หลากหลายทางชนิดปานกลาง และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 

ปลาวัยอ่อน โดยรวมปลาวัยอ่อนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

ฤดูแล้ง และฤดูฝนของปี 2556 – 2558 เนื่องจากพื้นที่ถูกใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ 

ท าให้น้ าขุ่นและมีตะกอนมาก 

สัตว์หน้าดิน มีความหลากหลายของชนิดและความสม่ าเสมอปานกลางถึงต่ า 

ประชาคมสัตว์หน้าดินที่พบโดยทั่วไปคือ ไส้เดือนน้ า ไส้เดือนทะเล และหอยฝาเดียว 
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นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2558 

รูปการเก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
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ผลการส ารวจทัศนคติ 

การส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อโรงไฟฟ้าพระนครใต้ของชุมชนที่อยู่โดยรอบ

โรงไฟฟ้าในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยด าเนินการ 1 ครั้ง ต่อ 3 ปี ซึ่งข้อมูลนี้ส ารวจเมื่อวันที่ 6-7 

พฤษภาคม 2558  พบว่า ร้อยละ 93.3 เห็นว่าโรงไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อชุมชน เพราะช่วยพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญขึ้น เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 4.0 เห็นว่า

โรงไฟฟ้าไม่มีประโยชน์  ส่วนความคิดเห็นในภาพรวมต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ  ร้อย

ละ 75.3 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  มีเพียงร้อยละ 9 ยังไม่พอใจใน

การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเนื่องจากเห็นว่างบประมาณในการช่วยเหลือชุมชนยังไม่ทั่วถึง 

และร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่างไม่แสดงความคิดเห็น 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 
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รู้เรื่องรอบรู้ โรงไฟฟา้พระนครใต้ 

“ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ.....หากมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่” 

1. สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและวิถี
ชุมชนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมสนับสนุน
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 กิจกรรมส่งเสริมด้าน
สุขภาพและการกีฬา 

2. การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน (คณะกรรมการ
ไตรภาค)ี 

3. โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีและพลังงาน
และเป็นสถานที่ฝึกงาน
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

4. มีการจ้างงานในพื้นที่ 
 ระหว่างก่อสร้างประมาณ 

5 ปี จะสนับสนุนให้มีการ
จ้างแรงงานท้องถิ่น 

 ระหว่างเดินเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าจะสนับสนุน
การจ้างงานและพิจารณา
รับผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

5. โรงไฟฟ้าเป็นสถานที่เปิด
กว้างส าหรับชุมชนเข้ามาใช้
พื้นที่เพื่อกิจกรรมสันทนาการ 
ออกก าลังกาย และพักผ่อน
หย่อนใจ 



23 

ภา
พก

ิจก
รร

มช
มุช

นส
ัมพ

ันธ
์ ป

ี 2
55

8 

กิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน 

กิจกรรมด้านการศาสนา (ประเพณี และวัฒนธรรม) 

กิจกรรมด้านการแพทย์ และอนามัย 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
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ภาพกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ปี 2558 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และการศึกษาดูงาน  

กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน 

กิจกรรมด้านสังคม 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ด าเนินการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่
ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
จนถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ส่วนราชการและชุมชนต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า   
พระนครใต้ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

    “ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง 
                  ของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย” 
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รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 
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รางวัลที่ได้รับ และมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดท าระบบ 
ISO 26000:2010 (Guidance on     

social responsibility) 

ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 
ตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการ    
ก๊าซเรือนกระจก และ ISO14064-1 

ได้รับการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน 

ISO14001:2004 

ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ระดับที่ 3 

ระบบสีเขียว (Green System) 
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รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 
ปี 2014 - 2015 

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2546 - 2558 

รางวัลที่ได้รับ และมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

บันทึกช่วยจ า 



 
รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน     ปี 2558  

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกช่วยจ า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

บันทึกช่วยจ า 



 
รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน     ปี 2558  

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกช่วยจ า 



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บางกรวย นนทบุรี 11130 

จัดท าโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์

ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 




