โรงไฟฟาพระนครใต
ความเปนมา
โรงไฟฟาพระนครใต เปนโรงไฟฟาในยุคเริ่มแรกของการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยในป
พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญในประเทศไทยมีเพียง 2 แหง คือ โรงไฟฟาพระนครเหนือ
และเขื่อนภูมิพล ดังนั้น การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงวางแผนการขยายแหลงผลิตไฟฟาทั้ง
ระบบพลังน้ําและพลังงานความรอน เพื่อใหเกิดความมั่นคงในระบบไฟฟา โดยใชชื่อแผนการนี้วา “โครงการ 5
ป” พ.ศ. 2510-2514 โดย ใชโรงไฟฟาพลังความรอนเปนโรงไฟฟาหลัก และโรงไฟฟาพลังน้ําใชเสริมในชวง
ความตองการไฟฟาสูง ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใตเปนหนึ่งในแผนการนี้

สถานที่ตั้ง
โรงไฟฟาพระนครใต ตั้งอยูที่ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หางจากถนนสุขุมวิท
ไปทางทิศตะวันตก 7 กิโลเมตร บนพื้นที่ 216 ไร ตัวโรงไฟฟาดานหนาติดแมน้ําเจาพระยา ทําใหสะดวกตอ
การคมนาคมขนสงอุปกรณในการกอสรางโรงไฟฟา
การดําเนินงาน
โรงไฟฟาพระนครใตไดรับการอนุมัติโครงการฯเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2510 และเริ่มงานกอสรางใน
ปลายป พ.ศ. 2511 เป นโรงไฟฟ าประเภทพลั งความรอน ใช น้ํ ามั น เตาเปน เชื้อเพลิง ประกอบด วยเครื่อง
กําเนิดไฟฟา 5 เครื่อง รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น 1,330 เมกะวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 9,320 ลาน
กิโลวัตตชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงไฟฟาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2515
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ตอมา มีการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทย กฟผ.จึงมีนโยบายนํากาซธรรมชาติมาเปนเชื้อเพลิงแทน
น้ํามันเตา ในป พ.ศ. 2524 กฟผ. ไดทําการดัดแปลงโรงไฟฟาพระนครใต เครื่องที่ 1-5 ใหใชกาซธรรมชาติ
ไดดวย แลวเสร็จครบทั้ง 5 เครื่องในป พ.ศ. 2528
ภายหลังเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น ในชวงป พ.ศ. 2531-2533 กฟผ. ไดกอสรางโรงไฟฟา
พลังความรอนรวมพระนครใตจํานวน 2 ชุด ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ชุดที่ 1 กําลังผลิต 316 เมกะวัตต
จา ยไฟเข าระบบเมื่ อป พ.ศ. 2537 ชุ ดที่ 2 กําลังผลิต 562 เมกะวัตต จายไฟเขาระบบเมื่อป พ.ศ. 2540
ตามลําดับ กอใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟาพระ
นครใต ซึ่ งมี โรงงานอุ ตสาหกรรมอยู โดยรอบเปน จํานวนมาก ดั งนั้ น กฟผ. จึงได นําเสนอโครงการกอสราง
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 3 ตามแผนความพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP
2004) พ.ศ. 2547-2558 เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการใช ไฟฟ าในภาพรวมของประเทศ โดยได รั บ อนุ มั ติ ให
ดําเนิ น การกอสราง เมื่ อวัน ที่ 25 ตุ ลาคม 2548 โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 มีกําลังผลิต 710 เมกะวัตต
สามารถจายไฟเขาระบบไดในป พ.ศ. 2552
ในป พ.ศ. 2551 กฟผ. ไดทําการปลดโรงไฟฟาพระนครใต เครื่องที่ 1-5 และระหวางป พ.ศ. 25632565 มีแผนปลดโรงไฟฟาพระนครใตพลังความรอนรวม ชุดที่ 1-2 ออกจากระบบ ตามลําดับ ซึ่งโรงไฟฟา
ทั้งหมดมีอายุการใชงานครบ 25 ป จากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 2558-2579 หรือ PDP
2015 ไดบรรจุโครงการกอสรางโรงไฟฟาพระนครใต ทดแทนเครื่องที่ 1-5 กําลังผลิตสุทธิ 1,300 เมกะวัตต
เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟาบริเวณเขตนครหลวง โซนตะวันออกและโซนตะวันตกใหมีเสถียรภาพ
คาดวาจะแลวเสร็จเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป พ.ศ. 2562 และทดแทนโรงไฟฟาชุดที่ 1-2 กําลังผลิต
สุทธิ 1,300 เมกะวัตต คาดวาจะแลวเสร็จเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป พ.ศ. 2565 ตามลําดับ
ปจจุบันโรงไฟฟาพระนครใตมีกําลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,588 เมกะวัตต และสามารถผลิตพลังงานไฟฟา
ได 9,951 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ตอป (ขอมูลป 2557)
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รายละเอียดโรงไฟฟา
โรงไฟฟา

เชื้อเพลิง

พลังความรอนเครื่องที่1-5

ป พ.ศ.ที่
แลวเสร็จ

กําลังผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต)
Stand by

กําลังผลิตสรางทดแทน /
ป พ.ศ. แลวเสร็จ
(เมกะวัตต)
1,300
/ทดแทน ป พ.ศ. 2562
1,300
/ทดแทน ป พ.ศ. 2565

น้ํามันเตา

2515

ดัดแปลงเครื่องที่ 1-5

กาซธรรมชาติ

2528

พลังความรอนรวมชุดที่ 1-2

กาซธรรมชาติ

2536

316

2540

562

2552

710

พลังความรอนรวมชุดที่ 3

กาซธรรมชาติ

รวมกําลังผลิต

-

1,588

การใชเชื้อเพลิง
โรงไฟฟาพระนครใตประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชกาซ
ธรรมชาติจากอาวไทย เปนเชื้อเพลิงหลัก โดยสงผานทอสงกาซธรรมชาติ ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
(ปตท.) และน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารองในกรณีฉุกเฉิน ขนสงทางเรือจากคลังน้ํามันบางจาก/หรือศรีราชา
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
กฟผ. ไดดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อทําใหทุก
ภาคสวนมั่นใจวาการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครใตน้ันไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนที่อยูรอบ
โรงไฟฟา การดําเนินการในดานตางๆ มีดังนี้
คุณภาพอากาศ ปองกันการเกิดปริมาณสารเจือปนในอากาศใหนอยที่สุด โดยใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงหลัก มีการควบคุมมลพิษอากาศโดยใชระบบฉีดน้ํา (Water Injection) เขาไปในหองเผาไหม ไดติดตั้ง
อุปกรณลดการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนโดยระบบ Dry Low NOx Burner และติดตั้งระบบตรวจสอบ
คุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง (CEMS) ที่ปลองของโรงไฟฟา เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดเวลา รวมถึงมี
การติดตั้งจอแสดงผลตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจนและออกซิเจน บริเวณทางเขาโรงไฟฟา และดานหนา
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 3 ดานติดแมน้ําเจาพระยา
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เสียง มีการติดตั้งอุปกรณชวยลดเสียง (Silencer) ที่ปลายทอระบายความดันไอน้ําของหมอไอน้ํา เพื่อ
เปนการลดผลกระทบทางเสียงที่ตนกําเนิดเสียง รวมถึงกําหนดใหเครื่องจักรและอุปกรณที่มีเสียงดัง เชน Air
Compressors, Gas Turbine, Steam Turbine และ Pump มี ค า ระดั บ เสี ย งไม เกิ น 85 เดซิ เบล (เอ) ที่
ระยะหาง 1 เมตร
คุณภาพน้ํา มีกระบวนการบําบัดน้ําทิ้งจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟา โดยน้ําทิ้งจากการ
ลางเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ซึ่งปนเปอนน้ํามันจะผานบอดักน้ํามันเพื่อแยกน้ํามันออกจากน้ํากอนระบายน้ําสู
บอพักน้ําทิ้ง น้ําใชจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานและน้ําทิ้งจากอาคารสํานักงาน จะเขาสูระบบบําบัดน้ํา
เสี ย ก อ นระบายสู บ อ พั ก น้ํ าทิ้ ง ซึ่ งน้ํ าทิ้ งหลั งการบํ าบั ด จะถูก นํ าไปกัก เก็บ ไวในบ อพั ก น้ํ าทิ้ ง และนํ ามาใช
ประโยชนซ้ําภายในโรงไฟฟา เชน รดน้ําตนไม รดสนามหญา และลางพื้นถนน เปนตน อีกทั้งยังมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําตามจุดตางๆ เชน คลองบางฝาย คลองบางโปรง แมน้ําเจาพระยาทั้งเหนือและใตจุดระบายน้ําหลอ
เย็น เปนตน เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
นิเวศวิทยาแหลงน้ํา มีการติดตั้งตะแกรงขนาดตาง ๆ บริเวณจุดสูบน้ํา เพื่อลดปริมาณสิ่งมีชีวิตที่จะ
ถูกดูดเขาไปในระบบหลอเย็น และไดเขารวมกิจกรรมการอนุรักษระบบนิเวศกับชุมชน เชน เก็บขยะตามคลอง
การปลูกปาชายเลนในพื้นที่สาธารณะ ริมคลอง แมน้ําเจาพระยา และพื้นที่ปาเสื่อมโทรม มีการปลอยพันธุปลา
และสัตวน้ําทองถิ่น เชน ปลาตะเพียน ปลาบู ลูกกุงกามกราม ลงคลองบางฝายและคลองบางโปรง โดยขอ
ความรวมมือกับประมงจังหวัดในการจัดหาซื้อพันธุปลาและสัตวน้ํา โดยใชงบประมาณจากโรงไฟฟาพระนครใต
การจัดการกากของเสีย ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงานจะถูกคัดแยก และเก็บรวบรวมไวในภาชนะ
ที่ปดมิดชิด ถูกสุขลักษณะ และโรงไฟฟาจะวาจางใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตมาเก็บรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดให
ถูกตองตามหลักวิชาการตอไป สวนสิ่งปฏิกูลของที่ไมใชแลว และกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เชน
กากเรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ น้ํามันที่ใชแลว หรือน้ํามันจากบอดักไขมัน จะถูกคัด
แยกตามประเภทของเสี ย ไว ในภาชนะที่ เหมาะสมตามแตล ะประเภท เมื่อรวบรวมของเสีย จนมีป ริม าณที่
เหมาะสมแลวจะแจงหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการมารับไปดําเนินการและกําจัดตอไป ซึ่ง
โรงไฟฟามีการเก็บขอมูล ปริมาณ ชนิด การขนสง และการจัดการกากของเสียจากการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานและกฎหมายของทางราชการ
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