ติดตั้งตะแกรงขนาดที่เหมาะสมบริเวณโรงสูบน้ํา เพื่อปองกัน
สิ่งมีชีวิตที่จะถูกดูดเขาไปในระบบสูบน้ําหลอเย็น
สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษระบบนิเวศบริเวณคลองบางโปรง
คลองบางฝาย และแมน้ําเจาพระยา รวมกับชุมชนและ
หนวยงานทองถิ่นในกิจกรรมตางๆ
กําหนดใหมกี ารควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกมิใหเกินกฎหมายกําหนด
หลีกเลี่ยงการขนสงในชวงเวลาเรงดวน เพื่อลดปญหาการจราจร
ติดขัด
จํากัดความเร็วของรถขนสงในพื้นที่โรงไฟฟาไมเกิน 25 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง และในบริเวณชุมชนไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง
รถขนสงอุปกรณการกอสรางและเครื่องจักรตางๆ ในระยะ
กอสรางตองปดปกคลุมดานบนดวยผาใบอยางมิดชิด และ
ปองกันการหกหลนของวัสดุอุปกรณตางๆ จากดานลางของทาย
รถขณะทําการขนสง และหากมีวัสดุหกหลนใหทําความสะอาด
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
กากของเสียจากกระบวนการผลิต ไดแก แผนไสกรองน้ํา
น้ํามันที่เสื่อมสภาพ และแผนไสกรองอากาศ รวบรวมและ
จัดเก็บโดยแยกประเภทกากของเสียอยางชัดเจน และสงให
หนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตกําจัดกากของเสียจาก
หนวยงานราชการนําไปกําจัด
พิจารณารับสมัครคนในทองถิ่นขาทํางานในระยะกอสราง
เปนอันดับแรก
ดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนโดยรอบพืน้ ที่โรงไฟฟา
พระนครใต เชน สนับสนุนดานการศึกษา ดานศาสนา ดาน
สิ่งแวดลอม ดานอาชีพ เพื่อพัฒนารายไดใหกับชุมชน เปนตน
ฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย รวมกับชุมชน
บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟาพระนครใต

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และใหความรู
เพิ่มเติมดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพแกชุมชน
สนับสนุนดานการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของชุมชน
เชน สนับสนุนงบจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ สนับสนุนเวชภัณฑ
ใหกับหนวยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ สนับสนุนสถานทีอ่ อก
กําลังกาย สงเสริมใหความรูในการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน เปนตน

แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธโรงไฟฟาพระนครใต
เลขที่ 112 หมู 1 ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท : 0-2383-0510-21 ตอ 2003, 2060
โทรสาร : 0-2383-0510 ตอ 2064
อีเมล : pr_sbp@egat.co.th
บริษัท ซีคอท จํากัด
นางสาวจันทิมา ยะนิล/นางสาวณัชชาวีร ชูดวงแกว
239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซือ่
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท 0-2959-3600 ตอ 410, 413
โทรสาร 0-2959-3535
อีเมล : eedmail@secot.co.th

แผนพั ฒนากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580
(PDP2018) กํ า หนดให มี โครงการโรงไฟฟ า พระนครใต (ส ว นเพิ่ ม )
ประกอบดวยหนวยการผลิต 3 หนวย โดยหนวยที่ 1 มีกําหนดจายไฟเขา
ระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป 2569 หนวยที่ 2 และ 3 มีกําหนด COD
ในป 2570 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในเขตนครหลวง และ
ปองกันการเกิดเหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวางในอนาคต
ทั้งนี้ กฟผ. ไดดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมฯ โครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพิ่ม) แทน
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 2 ที่ไดรับความเห็นชอบ
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มฯ จากคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ แ ล ว ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2562 วั น ที่ 15
สิงหาคม 2562 โดยขอปรับปรุงกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดและเพิ่มหนวย
การผลิ ต อี ก 1 หน ว ย ขนาดกํ า ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง สู ง สุ ด หน ว ยละ 830
เมกะวัตต (รวม 3 หนวยเปน 2,490 เมกะวัตต)
เมื่ อ รวมกํ า ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง ของโรงไฟฟ า พระนครใต ภ ายหลั ง มี
โครงการฯ จะทํ า ให ข นาดกํ า ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง สู ง สุ ด ของโรงไฟฟ า
พระนครใต รวมเปน 4,519.4 เมกะวัตต ซึ่งเขาขายตองจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการ
ดํ า เนิ น การที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อยางรุนแรง (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

กฟผ. จะดําเนินการรื้อถอนโรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 2
ในป 2565 และจะเริ่มงานกอสรางโครงการโรงไฟฟาพระ
นครใต (ส ว นเพิ่ ม ) ในป 2566 ใช ร ะยะเวลาก อ สร า ง
ประมาณ 4 ป โดยมีกําหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
(COD) หนวยที่ 1 ในป 2569 หนวยที่ 2 และ 3 ในป 2570

 โครงการโรงไฟฟ าพระนครใต (ส วนเพิ่ ม) ตั้ งอยู ภายในพื้ นที่ โรงไฟฟ า
พระนครใตป จจุบั น ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุ ทรปราการ จังหวั ด
สมุทรปราการ ขนาดพื้นที่โครงการฯ รวมประมาณ 111 ไร
 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle)
 กําลังผลิตติดตั้งสูงสุด (Installed Capacity) หนวยละ 830 เมกะวัตต
(รวมกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโครงการ 2,490 เมกะวัตต)
 แหลงน้ําใช - น้ําใชกระบวนการผลิต : การประปานครหลวง
- น้ําหลอเย็น
: แมน้ําเจาพระยา
 เชื้อเพลิง - เชื้อเพลิงหลัก
: กาซธรรมชาติ
- เชื้อเพลิงสํารอง
: น้ํามันดีเซล

มลสารทางอากาศ

หนวย

คาความเขมขน
โครงการฯ

คามาตรฐาน

กาซซัลเฟอรไดออกไซด

สวนในลานสวน
ที่ 7% O2

10

20

กาซออกไซดของ
ไนโตรเจน

สวนในลานสวน
ที่ 7% O2

70

120

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ที่ 7% O2

20

60

ฝุนละออง

หมายเหตุ : คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2553

1) เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศในเขตนครหลวง
เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สังคม และเศรษฐกิจ
2) สรางอาชีพและรายไดในทองถิน่ ผานการจางงาน
3) ชุมชนไดรับผลประโยชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา ทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
4) เปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน

ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ใหเปนไปตามคาการ
ออกแบบ
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองของโรงไฟฟา
พระนครใต ที่จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 แหง
ไดแก ริมรั้วหนาโรงไฟฟาพระนครใต และบนอาคารของ
โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 ดานติดแมน้ําเจาพระยา
จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทําหนาที่ในการ
ควบคุมมลสารทางอากาศ
ในชวงระยะรือ้ ถอนและระยะกอสราง กิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดัง
จะตองดําเนินการในชวงเวลากลางวันเทานั้น (เวลา 07.00-18.00น.)
ประชาสัมพันธแผนการดําเนินงานกอสรางใหผูนําชุมชนและ
ประชาชนทราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนเริ่มงานกอสราง
พรอมทั้งชี้แจงมาตรการควบคุมผลกระทบดานเสียง และชองทาง
การรับเรื่องรองเรียนใหประชาชนรับทราบ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณใหอยูในสภาพดี เพื่อลดผลกระทบ
ดานเสียงจากเครือ่ งจักรและอุปกรณ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของระดับเสียงทั้งภายในโรงไฟฟาและ
บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟาเปนประจํา
น้ําทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต จะถูกบําบัดกอนระบายลงสูบอพักน้ําทิ้ง
โดยจะมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง กอนนําไปใชรดน้ําตนไมภายใน
โรงไฟฟา โดยไมมีการระบายออกนอกโรงไฟฟา
ควบคุมอุณหภูมิน้ําทิ้งหลอเย็นที่ระบายออกจากโรงไฟฟาพระนครใต
ณ จุดปลอยลงแมน้ําเจาพระยาไมใหสูงกวาอุณหภูมิน้ําที่สูบเขาเกิน
3 องศาเซลเซียส
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินและการแพรกระจายอุณหภูมิ
น้ําหลอเย็น ปละ 2 ครั้ง (ฤดูรอนและฤดูฝน)

