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   ขอให้โรงไฟฟ้าพลังไอน้้าพระนครใตแ้ห่งนี้จงสถิตสถาพรอยู่ช่ัวกาลนาน 

เป็นก้าลังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รุดหน้ากา้วไปโดยไม่หยุดยัง้ 

เป็นพลงัจรรโลงมาตรฐานการครองชีพของราษฎรท้ังมวลให้สูงส่งยิ่งขึ้นไป 

และเป็นสญัลักษณแ์ห่งความรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยทั้งในปัจจบุันและอนาคต 

พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชด้าเนินมาทรงเปิดโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
 



ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแนวพระราชดา้ร ิ“โครงการหลวง” ในการพัฒนา

และวิจัย เริ่มต้นจากการทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่อนัยากล้าบากของชาวเขา และสภาพป่าที่ถูก

ท้าลาย อันจะส่งผลกระทบต่อสภาพต้นน้้าล้าธารของประเทศ จึงทรงสนับสนนุให้มีการวิจัยไม้เมอืงหนาว 

เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิน่ และถางป่าท้าลายหน้าดนิ หันมาปลูกพืชที่ท้าการวิจยัอย่างถูกต้องเหมาะสมแทน 

ปัจจุบัน โครงการหลวง ได้สร้างชีวิตใหม่และท้าให้คนไทยกลุ่มหนึ่งมีอาชีพและมีชีวิตความเปน็อยู่ทีด่ีกว่าเดิม 

อย่างเห็นได้ชดั มีป่าไม้ และต้นน้้าล้าธารเปน็แหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไป 

 ด้านมลพิษทางอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสใหน้ักวชิาการป่าไม้วิจัยและ

เสาะหาพันธุ์พืชที่มอีัตราการคายก๊าซออกซิเจนสูง เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณก๊าซออกซิเจน 

ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศต่อไป นอกจากนี้ ยังทรงพยายาม ให้เลี่ยงการเผาป่า หรือ

การจราจรที่ติดขดั ทรงพระราชทานค้าแนะน้าให้เร่งปลูกต้นไม้ที่สามารถยึดคลุมดิน เพื่อให้ดนิซับน้้า เพื่อลด

โอกาสการเกิดไฟป่า พร้อมพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ในการแก้ไขวิกฤติจราจร 

 ด้านทรัพยากรน้้า โครงการตามพระราชด้าริต่างๆ ด้าเนินการเพื่อหยดุยั้งการบุกรุกท้าลายป่า อาทิ 

โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา โครงการอนุรักษ์ป่าไมต้้นน้้าล้าธาร โครงการปลกูป่าทดแทน และโครงการอาชีพ

เสริม เป็นต้น หลังจากที่โครงการเหล่านีด้้าเนนิไปแลว้ ราษฎรชาวไทยภูเขา และชาวไทยพื้นราบได้ลดการบุกรุก

ท้าลายป่าลง 

 ปัญหาน้้าเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใหค้วามสนพระทัยในปัญหาน้้าเน่าเสีย ทรงพยายาม

หาทางที่จะบรรเทาสภาพน้า้เสีย โดยได้ทรงคิดค้นแบบเครื่องกล ที่จะน้ามาใช้บ้าบัดน้้าเสียขึ้น แล้วพระราชทาน

แบบให้กรมชลประทานน้าไปทดลองประดิษฐ์ เรียกว่า “เครื่องกังหันน้้าชัยพัฒนา” หลังจากที่ไดน้้าเครื่อง

ดังกล่าว ไปทดสอบ ปรากฏผลดีเปน็ทีน่่าพอใจ และได้รับการจดลขิสิทธิ์ และไดร้ับการรับรองจากทั่วโลกว่าเป็น 

เครื่องกลที่มปีระสิทธิภาพดีเยี่ยม จนได้รับการถวายรางวัลเครื่องประดิษฐด์ีเดน่ จากคณะกรรมการสภาวจิัย 

แห่งชาติประจ้าปี ๒๕๓๖ 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรฐัวิสาหกิจ

ด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน และ

กระทรวงการคลัง  โดยด าเนนิธุรกิจหลักในการผลิต  จัดให้ได้มา  และ
จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า.ให้แก่.การไฟฟาูนครหลวง (กฟน.) .การไฟฟูา        

ส่วนภูมภิาค.(กฟภ.)  .ผู้ใช้ไฟฟูาตามกฎหมายก าหนด .และประเทศใกล้เคียง.

พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ.ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟาูภายใต้พระราชบัญญัติ กฟผ. 
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ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม  ส าหรับการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟูาของ กฟผ.            

เริ่มตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ  และเป็นหน่วยงานหลัก  

ในการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. งานให้บริการทางวิชาการสิ่งแวดล้อม   

งานตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และงานที่ปรึกษาวางระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001:2015) ให้กับโรงไฟฟูา เขื่อน 

เหมืองแร่ ระบบส่งไฟฟูา และท่าเทียบเรือขนถ่ายเชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟูา  
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ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 



โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
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โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 1 ต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืง 

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยโรงไฟฟูาพลังความร้อน 2 เครื่อง คือ เครื่องที่ 

4 และ เครื่องที่ 5 โดยเครื่องที่ 1 ถึง 3 ถูกปลดออกจากระบบตั้งแต่ปี 2551 และมี
โรงไฟฟูาพลังความรอ้นร่วม 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 2 และ 3 

ก าลังการผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟูาพระนครใต้ คือ 2,345.6 เมกะวัตต ์

เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ คือ ก๊าซธรรมชาต ิและน้ ามนัเตา 

โดยมีเชื้อเพลิงส ารองคือน้ ามันดีเซล 



ข้อมูลด้านเทคนิค 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟูาพระนครใต ้เปน็โรงไฟฟาู

ประเภทโรงไฟฟูาพลงัความร้อนร่วม ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟูา 2 ประเภท

ท างานร่วมกนั คือ เครื่องผลิตไฟฟูากังหันก๊าซจ านวน 2 ชุด และเครื่องผลิตไฟฟูา
กังหันไอน้ า จ านวน 1.ชุด..โดยเชื้อเพลงิที่ใช้ในกระบวนการผลิต ประกอบด้วย.

ก๊าซธรรมชาติและน้ ามันเตา น าน้ าดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยามาใช้ในกระบวนการ 

หล่อเย็นในระบบระบายความร้อนของเครื่องควบแน่น 

4 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ควบคมุมลพษิอากาศโดยใช้ระบบฉดีน้ า (Water Injection) เขา้ไปในหอ้งเผาไหม ้
 

ตดิตัง้อปุกรณล์ดการเกิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนโดยระบบ Dry Low NOx Burner 
 

ควบคมุอตัราการระบายมลพษิทางอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 

ตดิตัง้ระบบตรวจสอบคณุภาพอากาศแบบตอ่เนือ่ง (CEMS) ทีป่ลอ่งของโรงไฟฟาู เพือ่

ตรวจวดัตลอดเวลา 

ตรวจวดัก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และฝุนุละอองทีร่ะบายออก

จากปลอ่งโรงไฟฟาู 

ตดิตัง้จอแสดงผลตรวจวดัก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนและออกซเิจน บรเิวณทางเขา้

โรงไฟฟาู และดา้นหนา้โรงไฟฟาูพลงัความรอ้นรว่ม ชุดที ่3 ดา้นตดิแมน่้ าเจา้พระยา 

ด้านคุณภาพอากาศ ปูองกันและควบคมุการเกิดมลพษิและสารเจอืปนในอากาศใหน้อ้ยทีส่ดุ ตดิตัง้

อปุกรณเ์พือ่ท าใหอ้ากาศทีป่ลอ่ยออกจากโรงไฟฟาูมคีณุภาพทีด่ ีและอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกฎหมาย รวมทัง้มกีาร

ตรวจสอบและตดิตามคณุภาพของอากาศ.โดยมรีะบบการตดิตามตรวจวดัแบบตอ่เนือ่งและตรวจวดัแบบครัง้คราว 



 
 

     ด้านระดับเสียง  

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้านระดับเสียง ปูองกันและควบคมุใหร้ะดบัเสยีงมคีา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน พรอ้มทัง้ตดิตัง้

อปุกรณเ์พือ่ช่วยในการลดเสยีงทีต่น้ก าเนดิ บ ารงุรกัษาและตรวจสอบอปุกรณต์า่งๆ  อยา่งสม่ าเสมอ 

จดัใหม้ปูีายหรอืสญัลกัษณเ์ตอืนบรเิวณพืน้ทีท่ีม่เีสยีงดงัเกิน 80 เดซเิบล (เอ) 
 

ก าหนดพืน้ทีเ่สยีงดงั พรอ้มตดิปูายเตอืนผูเ้ขา้ไปท างาน ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณปู์องกันเสยีง 

เพือ่ความปลอดภยั 
 

ตดิตัง้ชุดลดเสยีง (Silencer) ทีป่ลายทอ่ระบายความดนัไอน้ าของหมอ้ไอน้ า 
 

ก าหนดใหเ้ครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีม่เีสยีงดงั มคีา่ระดบัเสยีงไมเ่กิน 85 เดซเิบล (เอ) 

ทีร่ะยะหา่ง 1 เมตร 

ชุดลดเสียง 
(Silencer)  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้านคุณภาพน้ า ใช้น้ าให้มีประสทิธิภาพสูงสุด และปูองกันการเกิดมลพษิทางน้ าใหน้อ้ยทีส่ดุ  

บ าบัดน้ าทิ้งจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟูา 

ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็น

ก่อนระบายออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

น้ าทิ้งจากการล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งปนเป้ือนน้ ามัน 

จะน าไปผ่านบ่อดักน้ ามันเพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า ก่อนระบายน้ าสู่บ่อพัก

น้ าทิ้ง 

ภายหลังการบ าบัด น้ าทิ้งจะถูกน าไปกักเก็บไว้ในบ่อพักน้ าทิ้ง และน ามาใช้

ประโยชน์ซ้ าภายในโรงไฟฟูา เช่น รดน้ าต้นไม้ รดสนามหญ้า และล้างพื้น

ถนน เป็นต้น 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าตามจุดต่างๆ เช่น คลองบางฝูาย คลองบางโปรง แม่น้ า

เจ้าพระยาทั้งเหนือและใต้จุดระบายน้ าหล่อเย็น เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งให้มี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
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  ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ า

 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ า อนรุักษ์สัตว์น้ า และแหล่งน้ ารว่มกับชุมชนรอบโรงไฟฟาู 

ติดตั้งตะแกรงขนาดต่างๆ บริเวณจุดสูบน้ า เพือ่ลดปริมาณสิ่งมีชีวิตที่

จะถูกดูดเข้าไปในระบบหล่อเย็น 
 

ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศกับชุมชน เช่น เก็บขยะตามคลอง 

การปลูกปุาชายเลนในพื้นที่สาธารณะ ริมคลอง แม่น้ าเจ้าพระยา 

และพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม มีการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าท้องถิ่นลง

คลองบางฝูายและคลองบางโปรง 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้านการจัดการของเสีย มีการด าเนินการเรื่องการจัดการและควบคุมของเสียที่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดย 

คัดแยกขยะมูลฝอยจากอาคารส านักงาน และเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ปิด
มิดชิด ถูกสุขลักษณะ โรงไฟฟูาว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมาเก็บ
รวบรวมเพื่อน าไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 

สิ่งปฏิกูล ของที่ไม่ใช้แล้ว และกากของเสียจากกระบวนการผลิต เช่น 
กากเรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ น้ ามันใช้แล้ว 
หรือน้ ามันจากบ่อดักไขมัน จะถูกคัดแยกตามประเภทของเสียไว้ในภาชนะที่
เหมาะสมตามแต่ละประเภท 
 

เมื่อรวบรวมจนมีปริมาณที่ เหมาะสมแล้วจะแจ้งหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปด าเนินการและก าจัดต่อไป 
 

มีการเก็บข้อมูล ปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการกากของเสีย
จากการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานและ
กฎหมายของทางราชการ 



 
 

   ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

10 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน มีการด าเนินการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 

จัดท าปูายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เสียงดัง อุณหภูมิสูง มีไอกรด
หรือไอด่าง  
 

จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีการอบรมด้านความปลอดภัย 

 

ท าการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพเป็นประจ าทุกปี 
 

จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
เนช่ันแนล และตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษาและเยาวชน 
ด้านศาสนา ด้านการแพทย์และอนามัย 
ด้านการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน 
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการและ
เอกชน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม 

เปิดบ้านโรงไฟฟูาพระนคร
ใต้ให้หน่วยงานภายนอก
เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟูาฯ 

สานสัมพันธ์ชุมชน
รอบโรงไฟฟูา 

จัดท าวารสารข่าวประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟูาพระนครใต้เพื่อให้ชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟูารับทราบข้อมูล
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 

มีขั้นตอนรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
ผ่านทางประชาสัมพันธ์โรงไฟฟูาฯ กล่อง
รับข้อคิดเห็น การพูดคุยประสานงานกับ
ชุมชน และในการประชุมไตรภาคี 

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 



12 
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ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 

13 

โรงไฟฟูาพระนครใต้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศ โดย
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงาน      
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ 

 

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณภายในโรงไฟฟูา       
พระนครใต้และชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ฝุุนละอองรวม ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่องกัน ในเวลาที่โรงไฟฟูาเดินเครื่อง โดยคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

จุดเก็บตัวอย่าง และ 

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ชุมชนบางหัวเสือ ชุมชนบางด้วนนอก 

5

5             

คุณภาพอากาศ 



            ด้านคณุ
ภาพอากาศ 

 
ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 

ชุมชนบ้านคลองท่าเกวยีน ชุมชนสวนส้ม 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
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(ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร 

บางหัวเสือ

บางด้วนนอก

สวนส้ม

บ้านคลองท่าเกวียน

บางโปรง

ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 330 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร
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บางหัวเสือ

บางด้วนนอก

สวนส้ม

บ้านคลองท่าเกวียน

บางโปรง

  ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ใน 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร
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บางหัวเสือ

บางด้วนนอก

สวนส้ม

บ้านคลองท่าเกวียน

บางโปรง

ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 780 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร

14 

49 37 48 47 35
0

50

100

150

200

250

300

350

400

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร 

บางหัวเสือ

บางด้วนนอก

สวนส้ม

บ้านคลองท่าเกวียน

บางโปรง

ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 320 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร

ชุมชนบางโปรง 
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ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 
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โรงไฟฟูาพระนครใต้ได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า

และชุมชนใกล้เคียง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่องกัน จุดตรวจวัด 3 จุด คือ 

พื้นที่โรงไฟฟูาพระนครใต้ ชุมชนบริเวณคลองบางโปรง และชุมชนบริเวณคลองบาง

ฝูาย  

ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าใกล้เคียงกัน                  

(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 

ระดับเสยีง 

ผลการตรวจวดัระดับเสียง 

57.6
63 63.6
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ค่าสูงสุดของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบล เอ 

พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้

ชุมชนคลองบางโปรง

ชุมชนคลองบางฝ้าย

มาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ 



              ด้านระดับเสียง 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 

รูปการตรวจวัด และจดุตรวจวัดระดับเสียง  

16 
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    จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 พื้นที่โรงไฟฟูาพระนครใต ้
 ชุมชนบริเวณคลองบางโปรง 
 ชุมชนบริเวณคลองบางฝาูย 

  
 

          

บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

บริเวณชุมชนคลองบางโปรง  

(โรงเรียนวดับางโปรง  

บริเวณชุมชนคลองบางฝ้าย 

(โรงเรียนวดับางฝ้าย  
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 ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 

น้ าผิวดิน เก็บตัวอย่างน้ าปีละ 4 ครั้ง ที่คลองบางฝูาย 1 จุด คลองบางโปรง 1 จุด และใน

แม่น้ าเจ้าพระยา 5 จุด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ยกเว้นค่า

บีโอดี และออกซิเจนละลาย ที่บางจุด 

น้ าทิ้ง เก็บตัวอย่างทุกเดือน ตรวจวัด 4 จุด ที่บ่อพักน้ าทิ้งของโรงไฟฟูาพลังความร้อนร่วม 

ชุดที่ 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  

คุณภาพน้ า 

รูปการตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 

ขณะจุ่ม Probe วัดอุณหภูม ิขณะท าการวดั 

ความลกึของล าน้ า 17 
เข้าร่วมสังเกตการณ์โดยชมุชนท้องถิ่น 



    ด้านคุณ
ภาพน้ า 

 
 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 

รูปการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จุดเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 

จุด 5 แม่น้ าเจ้าพระยา 
จุดสูบน้ าหล่อเย็น 

จุด 4 แม่น้ าเจ้าพระยา จุดระบาย 
น้ าหล่อเย็นบริเวณคลองบางฝ้าย 

จุด 6 แม่น้ าเจ้าพระยา 
จุดระบายน้ าหล่อเย็น 

คลองบางโปรง 

จุด 7 แม่น้ าเจ้าพระยา 
จุดระบายน้ าหล่อเย็น 

ลงคลองบางโปรง 500 ม. 
18 

จุด 2 คลองบางโปรง 

จุด 1 คลองบางฝ้าย 

จุด 3 แม่น้ าเจ้าพระยา 
เหนือจุดระบายน้ าหล่อเย็น 
ลงคลองบางฝ้าย 500 ม. 

 
   
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
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จุดเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
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 ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 

ส ารวจชนิด ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายทาง

ชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ปลา ลูกปลา   

วัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั้ง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์

ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แพลงก์ตอนพืช เมื่อเปรียบเทียบในช่วงปี 2557 – 2559 มีการแพร่กระจายในพื้นที่ศึกษา

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และได้รับอิทธิพลจากน้ าขึ้น-น้ าลง ซึ่งเป็นธรรมชาติของบริเวณ

ปากแม่น้ า ฤดูแล้งพบว่าจ านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืช และความหลากหลายและความ

หนาแน่นลดลง โดยในฤดูฝนมีจ านวนชนิดฯ เพิ่มขึ้น และความหลากหลายฯ ลดลง 

แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นกลุ่มที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ าจืดและน้ ากร่อย มีความหลากหลาย

ทางชนิดปานกลาง และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 

ปลาวัยอ่อน โดยรวมปลาวัยอ่อนที่พบมีการลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฤดูแล้ง และฤดู

ฝนของปี 2557 – 2559 เนื่องจากพื้นที่ถูกใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ ท าให้น้ าขุ่นและมี

ตะกอนมาก 

สัตว์หน้าดิน มีความหลากหลายของชนิดและความสม่ าเสมอปานกลางถึง

ต่ า ประชาคมสัตว์หน้าดินที่พบโดยทั่วไปคือ ไส้เดือนน้ า ไส้เดือนทะเล และ

หอยฝาเดียว 
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นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 



    ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ า  
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ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม   
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจ าปี 2559 

รูปการเก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
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การส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อโรงไฟฟ้าพระนครใต้ของชุมชนที่อยู่โดยรอบ

โรงไฟฟูาฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยด าเนินการ 1 ครั้ง ต่อ 3 ปี ซึ่งข้อมูลนี้ส ารวจเมื่อวันที่    

6-7 พฤษภาคม 2558  พบว่า ร้อยละ 93.3 เห็นว่าโรงไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อชุมชน เพราะ

ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟูา มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 

4.0 เห็นว่าโรงไฟฟูาไม่มีประโยชน์  ส่วนความคิดเห็นในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ

โรงไฟฟูาฯ  ร้อยละ 75.3 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  มีเพียง                

ร้อยละ 9 ยังไม่พอใจในการด าเนินงานของโรงไฟฟูาเนื่องจากเห็นว่างบประมาณในการ

ช่วยเหลือชุมชนยังไม่ทั่วถึง และร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่างไม่แสดงความคิดเห็น 

ผลการส ารวจทัศนคต ิ



ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ ์
และชุมชนสัมพันธ์ ปี 2559 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านการศาสนา ด้านการศึกษาและเยาวชน 

ด้านประชาสมัพันธ์และดูงาน ด้านการแพทย์และอนามัย 

ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสังคม 



       สรุปผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ด าเนินการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพ

สิ่งแวดลอ้ม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด ต้ังแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการผลิตกระแสไฟฟูาในปัจจุบัน 

นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ไดส้่งรายงานผลการด าเนินงานด้าน

สิ่งแวดลอ้มให้แก่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน          

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อเสรมิสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ส่วนราชการและชุมชนต่อ      

การด าเนินงานของโรงไฟฟูาพระนครใต้ รวมทั้งให้ความส าคญัต่อการมสี่วนร่วม

และการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคูไ่ปกับการผลิต

กระแสไฟฟูา เพื่อให้โรงไฟฟาูพระนครใต้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อยา่งยั่งยืน 

การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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                      โรงไฟฟา้พระนครใต ้
 ช่วยเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น 
 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเขตนครหลวง 
    ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 
     และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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รางวัลที่ได้รบั และมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2008  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ISO14001:2004  และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001-2554  

ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตามมาตรฐาน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ISO14064-1 
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รางวัลที่ได้รบั และมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

รางวัล EIA Monitoring Awards 2016 

ระดับดีเด่น 

ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

(Green Industry) ระดับท่ี 3 

ระบบสีเขียว (Green System) 

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards ปี 2014 - 2016 



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บางกรวย นนทบุรี 11130 

จัดท าโดย ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ 

พิมพ์ที่ กองผลติสื่อประชาสัมพนัธ ์

ฝ่ายส่ือสารองค์การ กฟผ. 


