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01รู้จักโรงไฟฟา้
โรงไฟฟา้พระนครใต้ อยู่คู่ชุมชน 
มาอย่างยาวนาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟา้ และสร้าง 
ความมัง่คงของระบบไฟฟา้

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 1 ตำาบล 

บางโปรง อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 และชุดท่ี 4  

มีกำาลังผลิตติดตั้งรวม 2,647.4 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 มีกำาลังผลิต 

รวม 618 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหัน

ก๊าซ 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำา 1 เครื่อง

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 มีกำาลังผลิต

รวม 767.6 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้า

กังหันก๊าซ 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำา  

1 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 มีกำาลังผลิต

รวม 1,261.8 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้า

กังหันก๊าซ 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำา  

2 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำามัน

ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำารอง 

โดยนำาน้ำาจากแม่น้าเจ้าพระยามาใช้เพื่อระบาย

ความร้อนจากหอหล่อเย็น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดำาเนินงานโดยปฏิบัติตาม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  

พร้อมทั้ งดำ า เนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำาหนดอย่าง

เคร่งครัดและครบถ้วน

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ ดำาเนินการควบคู่ไปกับการดูแลรักษาและ 

เฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน
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02
คุณภาพอากาศ

 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษและสารเจือปนในอากาศให้มีน้อยที่สุด ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ

ทำาให้อากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้ามีคุณภาพดี และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพของอากาศ แบบต่อ

เนื่องและแบบครั้งคราว โดยดำาเนินการป้องกันและลดผลกระทบทางอากาศ ดังนี้

1. ควบคุมมลพิษอากาศโดยใช้ระบบฉีดน้ำา (Water Injection) เข้าไปในห้องเผาไหม้

2. ติดตั้ง Dry Low NO
X
 Burner เพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

3. ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4. ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ที่โรงไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า

5. ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า 

และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมาย และรายงาน EHIA กำาหนด

6. ติดตั้งจอแสดงผลตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนและออกซิเจน บริเวณทางเข้าโรงไฟฟ้า และด้านหน้า

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ด้านติดแม่น้ำาเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนรับทราบ

 โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศนั้น ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง 

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 กำาหนด

โรงไฟฟา้พระนครใต้ คำานึงถึงอากาศ
ทีด่ีของชุมชนอยู่เสมอ จึงดำาเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
อย่างต่อเนือ่ง
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โรงไฟฟา้พระนครใต้ 2564

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

จากปล่องโรงไฟฟ้าแบบคร้ังคราว

หมายเหตุ : ฝุ่นละออง (PM) มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)

     ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) 

     มีหน่วยเป็น ส่วนในล้านส่วน (ppm)

คุณภาพอากาศ
จากปล่อง 
โรงไฟฟา้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟา้ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

*ค่ามาตรฐานไม่เกิิน 96

*ค่ามาตรฐานไม่เกิิน 70

*ค่ามาตรฐานไม่เกิิน 20

*ค่ามาตรฐานไม่เกิิน 20

*ค่ามาตรฐานไม่เกิิน 10

*ค่ามาตรฐานไม่เกิิน 10

ไม่เกิน
58.30

ไม่เกิน
40.60

ไม่เกิน
0.84

ไม่เกิน
0.93

ไม่เกิน
1.30

ไม่เกิน
0.70
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TSP PM
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 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป จำานวน 5 

สถานี ได้แก่

   ชุมชนบางหัวเสือ

   ชุมชนบางด้วนนอก

   ชุมชนสวนส้ม

   ชุมชนบ้านคลองท่าเกวียน

 พื้ น ที่ ร้ื อ ถ อ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า

พระนครใต้

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

แบบครั้งคราว 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 

มีค่าระหว่าง 46-128
*ค่ามาตรฐานไม่เกิน 330 *ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 *ค่ามาตรฐานไม่เกิน 780

*ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320*ค่ามาตรฐานไม่เกิน 300

มีค่าระหว่าง 29-68 มีค่าระหว่าง 5.38-10

มีค่าระหว่าง 0.80-86.40มีค่าระหว่าง 6.09-8.14

คุณภาพอากาศ
บริเวณโดยรอบ

โรงไฟฟา้
พระนครใต้

คุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) 

และ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
) มีหน่วยเป็น ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

1
2
3
4
5
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03ระดับเสียง
ก า ร ติ ด ตั้ ง ชุ ด ล ด เ สี ย ง 
และการตรวจวัดระดับเสียง  
เพ่ือควบคุมระดับเสียงไม่ให้มี 
ผลกระทบต่อชุมชน

 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ป้องกันและควบคุมให้

ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้ง

อุปกรณ์เพื่อช่วยในการลดเสียงที่ต้นกำาเนิด บำารุงรักษา

และตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ ดังนี้

1. จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนบริเวณ

พื้นที่ที่มีเสียงดัง

2. กำาหนดพื้นที่เสียงดัง พร้อมติดป้ายเตือน 

ผู้เข้าไปทำางาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

เสียง เพื่อความปลอดภัย

3. ติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) ที่ปลายท่อ

ระบายความดันไอน้ำาของหม้อไอน้ำา

4. กำาหนดให้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียง

ดัง มีค่าระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ  

ที่ระยะห่าง 1 เมตร

ซึ่งในปี 2564 ระดับเสียงบริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า

และชุมชนใกล้เคียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด
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โรงไฟฟา้พระนครใต้ 2564

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

*ค่ามาตรฐานไม่เกิน 

70 เดซิเบลเอ 

*ค่ามาตรฐานไม่เกิน 

115 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(L
eq24hr

)

ระดับเสียงบริเวณชุมชนโดยรอบ

49.2-58.2 เดซิเบลเอ 70.9-90.4 เดซิเบลเอ

ระดับเสียงสูงสุด 

(L
max

) 

 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีการตรวจ

วัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณชุมชน

รอบโรงไฟฟ้า จำานวน 4 สถานี ได้แก่

ริมร้ัวด้านหน้าบริเวณทางเข้า

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ด้านที่ติด

กับชุมชนบางโปรง

ริมรั้วด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ด้านที่ติดกับชุมชน

บางโปรง

บริเวณชุมชนคลองบางฝ้าย

(วัดบางฝ้าย)

บริเวณชุมชนบางโปรง 

(วัดบางโปรง)

1

2

3

4

ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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04คุณภาพน้ำา
มีความสำาคัญต่อทุกคนในชุมชน  
และสิ่งมีชีวิตในน้ำา เราจึงต้อง 
ตรวจสอบคุณภาพอยู่ เ สมอ  
เพ่ือเฝา้ระวังคุณภาพน้ำาให้เหมาะสม

 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำา เพ่ือให้คุณภาพ

น้ำามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย

1. บำาบัดน้ำาท้ิงจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน 

โรงไฟฟ้า

2. ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบค่าอุณหภูมิของ 

น้ำาหล่อเย็นก่อนระบายออกสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา

3. น้ำาทิ้งจากการล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งปนเปื้อน

น้ำามัน จะนำาไปผ่านบ่อดักน้ำามันเพื่อแยกน้ำามัน

ออกจากน้ำา ก่อนระบายน้ำาสู่บ่อพักน้ำาทิ้ง

4. ภายหลังการบำาบัด น้ำาทิ้งจะถูกนำาไปกักเก็บไว้

ในบ่อพักน้ำาทิ้ง และนำามาใช้ประโยชน์ซ้ำาภายใน

โรงไฟฟ้า เช่น รดน้ำาต้นไม้ รดสนามหญ้า และ

ล้างพื้นถนน เป็นต้น โดยไม่มีการระบายน้ำาทิ้ง

ออกนอกโรงไฟฟ้า

5. ตรวจวัดคุณภาพน้ำาตามจุดต่าง ๆ  เช่น คลองบางฝ้าย 

คลองบางโปรง แม่น้ำาเจ้าพระยาทั้งเหนือและใต ้

จุดระบายน้ำาหล่อเย็น เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ 

น้ำาผิวดินของแหล่งน้ำาสาธารณะ
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โรงไฟฟา้พระนครใต้ 2564

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำา

คุณภาพ

น้ำาผิวดิน

คุณภาพ

น้ำาทิ้ง

อุณหภูมิ

น้ำาหล่อเย็น

 ดำาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดินจำานวน 7 จุด  

ได้แก่ คลองบางฝ้าย คลองบางโปรง และบริเวณแม่น้ำา 

เจ้าพระยาบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยในปี 2564  

ตรวจวัด จำานวน 3 ครั้งในเดือนมีนาคม กรกฎาคม  

และธันวาคม พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำาส่วนใหญม่ีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าบีโอดี และค่าออกซิเจนละลาย  

บริเวณแม่น้ำาเจ้าพระยาบางสถานี แหล่งน้ำาคลองบางฝ้าย 

และคลองบางโปรง เนื่องจากเป็นคลองที่รับน้ำาทิ้งจาก

ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำา จึงได้รับอินทรียสารจากน้ำาทิ้งของ

ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าไม่มีการปล่อยน้ำาทิ้งของ

โรงไฟฟ้าลงสู่บริเวณลำาคลองทั้งสองแต่อย่างใด

 การตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้งจากบ่อพักน้ำาทิ้ง  

จำานวน 3 บ่อ พบว่า ส่วนใหญ ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ยกเว้นค่าของแข็งแขวนลอย และค่าบีโอดี 

ในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตามน้ำาในบ่อพักน้ำาทิ้งของ

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก

โรงไฟฟ้า (Zero Discharge)

 สำาหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้งจาก 

หอหล่อเย็น ส่วนใหญ่มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ยกเว้น ค่าของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS) ในเมษายน 

และ มิถุนายน เนื่องมาจากอิทธิพลของน้ำาทะเลหนุน

ส่งผลให้ค่า TDS ในแม่น้ำาเจ้าพระยามีค่าสูง เมื่อสูบมา 

ใช้งานค่า TDS บริเวณหอหล่อเย็นฯ จึงมีค่าสูงตามไปด้วย

 จากผลการตรวจวัด พบว่า อุณหภูมิของแม่น้ำาเจ้าพระยาบริเวณกึ่งกลางลำาน้ำา  

ในช่วงน้ำาขึ้นและช่วงน้ำาลง มีค่าไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส  

ตามท่ีมาตรฐานกำาหนด แสดงว่าน้ำาหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าฯ ท่ีระบายลงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา 

ไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา



โรงไฟฟา้พระนครใต้
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05นิเวศวิทยา
ทางน้ำา
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำา
บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำาทีด่ี

 โรงไฟฟ้าพระนครใต้มีโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำา และแหล่งน้ำาร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อพัฒนาและ

อนุรักษ์นิเวศวิทยาแหล่งน้ำาให้อุดมสมบูรณ์ ดังนี้

1. ติดตั้งตะแกรงขนาดต่าง ๆ  บริเวณจุดสูบน้ำา เพื่อลดปริมาณสิ่งมีชีวิตที่จะถูกดูดเข้าไปในระบบหล่อเย็น

2. ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศกับชุมชน เช่น เก็บขยะตามคลอง การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่

สาธารณะ ริมคลอง แม่น้ำาเจ้าพระยา และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มีการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำาท้องถิ่น

ลงคลองบางฝ้าย และคลองบางโปรง



11

โรงไฟฟา้พระนครใต้ 2564

 ทำาการสำารวจชนิด ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์  

ไข่ปลา ลูกปลาวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั้ง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 ในช่วงฤดูแล้ง พบแพลงก์ตอนพืชชนิดที่พบได้

ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลและเขตน้ำากร่อยเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนฤดูฝน พบแพลงก์ตอนพืชชนิดที่พบทั่วไปในแหล่ง

น้ำาจืด โดยบริเวณนี้จะพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเซนทริค

ไดอะตอมหนาแน่นสูงที่สุด เนื่องจากมีสภาพแวดล้อม

และมีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม  

 สัตว์หน้าดิน ที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษา แบ่งได้

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์น้ำาจืดและกลุ่มสัตว์ทะเล  

ที่สามารถปรับตัวอาศัยอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำาหรือ

พื้นที่ที่ มีสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

โดยเฉพาะความเค็มของน้ำาจนสร้างเป็นประชาคมสัตว์

พ้ืนท้องน้ำา โดยบริเวณน้ีจะพบกลุ่มหอยฝาเดียวมากท่ีสุด 

 พบวงศ์ปลาบู่ปริมาณมากท่ีสุด โดยปลาบู่วัยอ่อน

น้ันพบได้เสมอและมีความหนาแน่นมากในระบบนิเวศ

ปากแม่น้ำา เนื่องจากปลาบู่มีแหล่งอาศัยถาวรบริเวณ 

น้ำากร่อย ปากแม่น้ำาและป่าชายเลน รวมท้ังบริเวณชายฝ่ัง  

สามารถทนการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำาได้ดี  

และประกอบไปด้วยปลาบู่หลายชนิดท่ีมีช่วงวางไข่ 

ไม่พร้อมกันจึงพบได้ตลอดทั้งปี 

 แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบแพร่กระจายบริเวณพื้นที่

ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โดยจะเป็นกลุ่มที่พบ

ได้ทั่วไปในแหล่งน้ำาจืดและน้ำากร่อย และมีความหลาก

หลายทางชนิดต่ำา

แพลงก์ตอนพืช

สัตว์หน้าดิน
สัตว์น้ำาวัยอ่อน

แพลงก์ตอนสัตว์
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06
เสียงจากชุมชน
โรงไฟฟา้พระนครใต้ รับฟงัความ
คิดเห็นของชุมชนเสมอ

 ดำาเนินการศึกษาสำารวจสภาพเศรษฐกิจ

สังคม และความคิดเห็น และทำาการรวบรวมข้อมูล

สถิติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับชุมชนในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร  

รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมถึงความคิดเห็น 

จากหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน และบันทึก

ปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นของชุมชนที่ มีต่อ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยดำาเนินการปีละ 1 ครั้ง 

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564  

โดยคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลการสำารวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของกลุ่มครัวเรือน 

ต่อการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

ประโยชน์ของกิจกรรม

จากโรงไฟฟ้าฯ  

ที่จัดร่วมกับชุมชน

กิจกรรม CSR

ที่ชุมชนสนใจเข้าร่วม

มากที่สุด

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้นำาชุมชน 

ต่อการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

ร้อยละ 46.6 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 35 พึงพอใจมาก

ร้อยละ 24.3 พึงพอใจมาก ร้อยละ 35 พึงพอใจปานกลาง 

ร้อยละ 2.6 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 5 พึงพอใจน้อย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 73.8 พึงพอใจ 

ต่อการดำาเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 75 พึงพอใจ 

ต่อการดำาเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต้

1 1
2 2
3 3

ช่วยให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น

กิจกรรมทั่วไป เช่น การส่งเสริมอาชีพ ทำานุบำารุงศาสนา 

สนับสนุนน้ำาเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น

ร้อยละ 42.3

ร้อยละ 19.7 

ร้อยละ 10.4 

ช่วยส่งเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรม

เคลื่อนที่ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและพิการ เป็นต้น

ทำาให้เกิดการจ้างงานในชุมชน

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ เช่น เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 

และจัดเสวนา หรือ โรงไฟฟ้าเยี่ยมเยียนชุมชน เป็นต้น

1

1

2

2

3

3
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07ชุมชนกับ
โรงไฟฟา้
ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ช่วยเหลือ 
เกือ้กูลกันเสมอมา

ด้านการแพทย์

ด้านการศึกษา

ด้านศาสนา

 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มอบเตียงสนามพร้อมเครื่องนอน มอบชุดเจลพร้อมหน้ากากอนามัย 

มอบตู้แรงดันบวก มอบยาสามัญประจำาบ้าน

 ร่วมงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน 

ลงพื้นที่ติดตั้งพัดลมในโครงการคลายทุกข์ร้อนให้น้อง

 สนับสนุนและร่วมงานทอดกฐินปรับปรุงระบบไฟฟ้าวัด  

ถวายงบประมาณซ่อมแซมหลังคากุฏิวัด
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ด้านการช่วยเหลือสังคม

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการมีส่วนร่วม

 มอบอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับภูมิทัศน์คลอง 

มอบอุปกรณ์สำาหรับกิจกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการชีววิถี

 กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตเวทีรับฟังความคิดเห็น

ประชาชน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ส่วนเพิ่ม ประชุม

ไตรภาคี

 มอบถุงยังชีพและน้ำาดื่ม กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหต ุ

เพลิงไหม้โรงงานสารเคมี มอบอุปกรณ์ทำาความสะอาดให้ชุมชน

 ร่วมเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำาอบรมนักประชาสัมพันธ์ 

เพื่อ บ้าน วัด โรงเรียน ยุค 5G
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ความภาคภูมิใจ
ของโรงไฟฟา้

08

รางวัลและมาตรฐานทีภู่มิใจ

ได้รับมาตรฐานระบบ
ISO9001:2015   

ISO14001:2015 OHSAS  
TIS18001 และ

การจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ISO14064

รางวัล 
สถานประกอบการดีเด่น
รางวัล CSR-DIW และ  

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 
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สาระน่ารู้
ทำาไมถึงต้องตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อม ? 

การตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อมมีอะไรบ้าง ? 

นำาผลตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อมไปทำาอะไรต่อ ? 
สามารถอ่านรายงานได้ที่

 กฟผ. มุ่งมั่นดำาเนินงานผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

จึงมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ

อยู่เสมอ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของ กฟผ. ไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม

 นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุ

ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เราสามารถแบ่งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็น 6 ประเภทใหญ่ ๆ ขึ้นกับประเภทของ

โครงการ ได้แก่

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า

2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำา เช่น การตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดิน คุณภาพน้ำาทิ้ง คุณภาพน้ำาใต้ดิน

3. การตรวจวัดระดับเสียง เช่น การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระดับเสียงภายในสถานที่ทำางาน

4. การสำารวจด้านนิเวศวิทยา เช่น การสำารวจส่ิงมีชีวิตในน้ำา (แพลงก์ตอน ลูกปลา สัตว์หน้าดิน) 

การสำารวจสิ่งมีชีวิตบนบก (ป่าไม้ สัตว์ป่า)

5. การตรวจวัดคุณภาพดิน

6. การสำารวจด้านสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน 

 หลังจากตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว จะนำาผลการตรวจวัด

มารวบรวมและจัดทำาเป็น “รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม” หรือ “รายงานมอนิเตอร์” ของแต่ละโรงไฟฟ้า เพื่อนำาส่ง

หน่วยงานอนุญาตและสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทุก ๆ 6 เดือน 

นอกจากนี้ ยังแสดงผลการตรวจวัดและรายงานมอนิเตอร์บนเว็บไซต์ กฟผ.
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ช่องทางติดต่อ
ช่องทางการติดต่อ

02-383-0000 ต่อ 2060

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ ์
โรงไฟฟา้พระนครใต้

Call Center : 1416

***ยื่นผ่านกล่องรับข้อร้องเรียนโรงไฟฟา้พระนครใต้  
บริเวณปอ้มยามประตู 1 โรงไฟฟา้พระนครใต้

โรงไฟฟา้พระนครใต้ เลขที่ 112 ม.1 ต.บางโปรง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

จดหมายข่าว กฟผ.โรงไฟฟา้พระนครใต้
ใบปลิวประชาสัมพันธ์ กฟผ.โรงไฟฟา้พระนครใต้
Facebook Page : กฟผ.โรงไฟฟา้พระนครใต้ 
จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางการสื่อสาร :

950288@egat.co.th

http://cmc-center.egat.co.th
www.egat.co.th

ช่องทางการร้องเรียน

โรงไฟฟา้พระนครใต้





ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0-2436-0833 โทรสาร 0-2436-0890 


