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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม บทสรุป 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  สําหรับผูบริหาร 
โรงไฟฟาพระนครใต  ฉบับที่ 25 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

                  ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

I 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
ตอมา กฟผ. มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและไดเสนอรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
ดังกลาวใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณา และไดรับความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 
วันที่ 31 ตุลาคม 2551 และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1  (โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 4) ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ โรงไฟฟาพระนครใต ไดยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวใน
รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  โครงการโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ และ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต  ระยะท่ี 1 (โรงไฟฟา             
พระนครใต ชุดที่ 4) ระยะดําเนินการ ที่ กฟผ. ไดผนวกมาตรการเดิมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตางๆ รวมไวดวยกัน ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใตตองยึดถือปฏิบัติภายหลังมีโครงการฯ ซึ่งครอบคลุม           
การดําเนินงานของโรงไฟฟาปจจุบันและโรงไฟฟาใหม ใหครอบคลุมโรงไฟฟาทุกหนวยผลิตแทนมาตรการเดิมที่เคย
ปฏิบัติมา 

ทั้งนี้ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 ระยะ
ดําเนินการ และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 (โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 4) ระยะดําเนินการ 
ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ ตามที่ไดเสนอไวในรายงานชี้แจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ พรอมจัดทํารายงานเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งรายงานฉบับนี้เสนอผลการดําเนินงาน ในระยะดําเนินการของโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 
และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 (โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 4) ฉบับที่ 25 ระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

1. การปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที ่ 3  และโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที ่ 1 

(โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 4) ระยะดําเนินการ ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมครบถวน ตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
คุณภาพน้ํา ทรัพยากรทางชีวภาพ การคมนาคม การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม  การจัดการกากของเสีย            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เศรษฐกิจ-สังคม การประชาสัมพันธและมีสวนรวมของประชาชน สาธารณสุข
และสุขภาพ และพื้นที ่สีเขียว  ตามที ่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
รายละเอียดแสดงในบทที่ 2 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  ผลการดําเนินงานระหวาง

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี ้
2.1 คุณภาพอากาศ 

  2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป การดําเนินการตรวจวัดครั้งที่ 1 ป 2564 ในการ
ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กาซซัลเฟอรไดออกไซดและกาซไนโตรเจน          
ไดออกไซด โดยรอบโรงไฟฟา 4 จุด (ชุมชนบางหัวเสือ ชุมชนบางดวนนอก ชุมชนสวนสม และชุมชนบานคลองทา
เกวียน) ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหมที่กระจายวงกวางและมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ            
ในบรรยากาศโดยทั่วไปสวนใหญ เปนจุดตรวจวัดที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่ตางๆ มีการกําหนดมาตรการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค สําหรับบุคคลที่เดินทางเขาพ้ืนที่อยางเครงครัด ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําหนังสือ
แจงหนวยงานที่กํากับดูแลการสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เรื่อง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือทราบแลว 
  2.1.2 ปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา การตรวจวัดปริมาณสารเจือปนท่ี
ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต แบบครั้งคราว ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 และ          
ชุดที่ 4 แบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน 
ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) 

2.2 ระดับเสียง การตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจวัด 4 สถานี (ริมรั้วดานหนาบริเวณ
โรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับชุมชนบางโปรง ริมรั้วดานทิศเหนือของโรงไฟฟาพระนครใตดานที่ติดกับชุมชน
บางโปรง บริเวณชุมชนคลองบางฝาย (วัดบางฝาย) และบริเวณชุมชนบางโปรง (วัดบางโปรง)) ไมสามารถ
ดําเนินการตรวจวัดได เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.3 คุณภาพน้ํา 

  2.3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน ตรวจวัดครั้งที่ 1 พบวา ทุกดัชนีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
2.3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งจากบอพักน้ําทิ้งสวนใหญมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานฯ ยกเวน คาของแข็งแขวนลอย (SS) และคาซีโอดี (COD) บริเวณบอพักน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตของ
โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 ในเดือนมกราคม 2564 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ งจากหอหลอเย็น สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวน             
คาของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS) บริเวณปลายรางระบายน้ําจากหอหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครใต ชุดท่ี 3 ใน      
เดือนมิถุนายน 2564 และบริเวณบอพักน้ํ าหลอเย็นของโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่  1 ใน            
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2564 มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ สําหรับผลการตรวจวัดไตรฮาโลมีเทน พบวา           
คาโบรโมฟอรม สูงกวาคา Detection Limit ในเดือนมกราคม 2564 และคาคลอโรฟอรม โบรโมฟอรม ไดโบรโมคลอโร
มีเทนสูงกวาคา Detection Limit ในเดือนพฤษภาคม 2564 

2.4 การแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็น ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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2.5 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา พบแพลงกตอนพืช 53 ชนิด 33 สกุล ความหนาแนนมีคาอยูระหวาง        
142,709-2,590,286 x103 หนวยตอลบ .ม . พบแพลงกตอนสัตว 9 ชนิด 6 สกุล 10 กลุม มีความหนาแนน 
89,600-1,666,680 ตัว/ลบ.ม. พบปลาวัยออน 3 วงศ มีความหนาแนน 3-13 ตัวตอปริมาตรนํ้า 1,000 ลบ.ม.        
พบสัตวหนาดินขนาดใหญกวา 500 ไมโครเมตร พบ 17 ชนิด มีความหนาแนน 45-3,690 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 ในป 2564 จะดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําใตดิน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

2.7 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม ทําการบันทึกสถิติน้ําทวมบริเวณพ้ืนที่โครงการทดแทนโรงไฟฟา
พระนครใต ระยะที่ 1 โดยไมพบวา มีน้ําทวมขัง ทั้งนี้ โครงการฯ ไดเตรียมการดานการระบายน้ําและปองกันน้ํา
ทวม โดยไดดําเนินการจัดทํารางระบายนํ้าถาวรเมื่อทําการปรับระดับพ้ืนที่กอสรางแลวเสร็จ 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.8.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ความรอน พบวา ทุกจุดตรวจวัดของงานเดินเครื่องและงานบํารุงรักษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 ระดับเสียง พบวา ทุกจุดตรวจวัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไมมีพ้ืนที่ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ 

 ไอระเหยสารเคมี พบวา ทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ 
2.8.2 การตรวจสุขภาพทั่วไป ดําเนินการปละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสุขภาพทั่วไปและสุขภาพพิเศษ

ตามลักษณะงานป 2564 มีพนักงานเขารับการตรวจ 325 ราย จากพนักงานทั้งหมด 325 ราย คิดเปน              
รอยละ 100 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 ระยะที่ 1 (โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 4) รวมถึงความคิดเห็นจากหนวยงานทองถิ่น ผูนําชุมชน และ
บันทึกปญหาขอรองเรียนที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีตอโรงไฟฟาพระนครใต  โดยดําเนินการปละ 1 ครั้ง ชวงเดือน
พฤศจิกายน 2563-มีนาคม 2564 

2.10 การคมนาคม พบวา ไมมีอุบัติเหตุเนื่องจากการคมนาคม และจากการตรวจนับปริมาณรถยนต             
เขา-ออกโรงไฟฟาบริเวณประตู 1 และประตู 2 พบวา มีปริมาณรถยนตเฉลี่ย 102 คัน/วัน และไมมีเรือจอดท่ีทา
เทียบเรือของโรงไฟฟา 

2.11 การจัดการของเสีย ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงานและบานพักพนักงานปริมาณ 29 ตัน           
ขยะเปยกและขยะลอยน้ําหนาอาคารชักนํ้าของระบบหลอเย็นปริมาณ 13.5 ตัน น้ําใยแกวปริมาณ 15.28 ตัน และ
ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม (ทําเชื้อเพลิงผสม) 10.91 ตัน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม บทสรุป 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  สําหรับผูบริหาร 
โรงไฟฟาพระนครใต  ฉบับที่ 25 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

                  ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

IV 

2.12 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ดําเนินการบันทึกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่
เกิดข้ึนของชุมชนที่มีตอโรงไฟฟาพระนครใตนั้น ตลอดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มีการรองเรียนเรื่อง 

- ไดรับผลกระทบ กล่ินเหม็น และควันออกมาจากโรงไฟฟา ทําใหคลื่นไส เวียนหัว และอาเจียน 
- ไดรับผลกระทบเรื่องบานราวจากการดําเนินงานในพ้ืนที่ 7 ไร แรงสั่นสะเทือน ฝุน และเสียงดัง 
- ไดรับผลกระทบเก่ียวกับฝุนสนิมที่อาจจะเกิดจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟา ชุดที่ 2 รวงหลนใสรถยนต 
- ไดรับผลกระทบเก่ียวกับการสรางสะพานขามลํารางสาธารณะประโยชนทับทางสัญจรสาธารณะ 
- ไดรับผลกระทบจากการที่ดินจากพ้ืนที่กอสรางสวนปาเชิงนิเวศไหลลงสูคลองบางฝาย 
ทั้งนี้ เมื่อไดรับขอรองเรียน ทางโรงไฟฟาพระนครใตไดประชุมโดยทันทีเพ่ือหารือกับผูบริหาร บริษัท      

ผูรับจาง และเจาหนาที่แผนกประชาสัมพันธ ในการติดตามเร่ืองรองเรียน พรอมกับลงพ้ืนที่เพ่ือหารือกับผูที่ไดรับ
ผลกระทบ เพ่ือดําเนินการหาแนวทางแกไขและปองกันตอไป ซึ่งสามารถคลายความหวงกังวลของประชาชนไดใน
เบื้องตน 

2.13 การสาธารณสุขและสุขภาพ โรงไฟฟาพระนครใตดําเนินการติดตอหนวยงานราชการ เพ่ือรวบรวม
สถิติการเกิดโรคของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงโรงไฟฟาพระนครใต ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ รวบรวมขอมูล
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ ปละ 1 ครั้ง ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3 
โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางโปรง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางดวน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางหัวเสือ  

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 ทําใหการขอขอมูลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลมีความขัดของ ทําใหไดรับขอมูลไมครบถวน จากการรวบรวมขอมูลสถิติโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางดวน การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
พบวา มีผูปวยนอกท่ีเปนโรคระบบทางเดินหายใจรวม 416 ราย จากจํานวนผูปวยนอกท้ังหมด 4,728 ราย คิดเปน
รอยละ 8.8 


