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รายงานการประชุมคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาพระนครใต 
วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม ๒๕61  

ณ หองประชุม Auditorium อาคารท่ีทําการ โรงไฟฟาพระนครใต  
ครั้งท่ี 2/๒๕61 

รายช่ือผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ นามสกุล ตําแหนง ตําแหนงกรรมการฯ 

๑. นายอําพร วายลม (แทน) ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการ 
๒. นายอดสิัย พรชัย (แทน) ผูอํานวยการฝายโรงไฟฟาพระนครใต กรรมการ 
3. นายชาคริต  ภูษิตาภรณ   (แทน) ผูอํานวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟา

ทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 
กรรมการ 

4. นายชนินทร กาญจนาสุขา หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
5. นางสาวเกษแกว  พรหมณตะขบ  (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรปราการ 
กรรมการ 

6. นางจันทิมา  พูลเกิด (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
7. นางศิริวรรณ พรมรุกขชาติ (แทน) นายแพทยาสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรปราการ 
กรรมการ 

8. นายเกรียงไกร   บุญเลื่อน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

กรรมการ 

9. นางสาวคนึงนิจ   ไชยครอง (แทน) พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
10. นายทรงฤทธ์ิ   สามารถ นายอําเภอเมืองสมุทรปราการ กรรมการ 
11. นายภูวนาท   สุวรรณพรหม นายอําเภอพระประแดง กรรมการ 
12. นายสิทธิโชค   ศรีเจริญ นายอําเภอพระสมุทรเจดีย กรรมการ 

 นายชยุตพงศ เปยสวัสดิ ์ (แทน) ผูอํานวยการเขตทุงครุ กรรมการ 
๑3. ดร.สุวิชา   สุภามา นายกเทศมนตรเีมืองปูเจาสมิงพราย กรรมการ 
๑4. นายดนัย   เช่ือมประไพ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง กรรมการ 
๑5. นายชเนศวร แหวเพ็ชร (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลบางโปรง กรรมการ 
๑6. นางนฏกร   ไชยสล ี (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลบางดวน กรรมการ 
๑7. นายพงศพัฒน กรุดภู กํานันตําบลบางโปรง กรรมการ 
18. นายบัญชา มั่นทองคํา กํานันตําบลบางดวน กรรมการ 
19. นายปยสนธ์ิ เช้ือทอง ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโปรง กรรมการ 
20. วาท่ี ร.ต. หญิง 

สายสวาท 
สุขวิชัย ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางฝาย กรรมการ 

21. นางสาวพรทิพย บุญสรรค ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางดวน กรรมการ 
22. นายบัญฑิต รุงระวิ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางหัวเสือ กรรมการ 
23. นางพัชรี   แกวนอย ผูแทนประชาคมตําบลบางเมือง กรรมการ 
24. นายณรงคพล   ทองกร ผูแทนประชาคมตําบลบางเมืองใหม กรรมการ 
25. นายชาตรี  อยูวัฒนะ ผูแทนประชาคมตําบลเทพารักษ กรรมการ 
26. นางสมศรี   บุญริ้ว ผูแทนประชาคมตําบลปากนํ้า กรรมการ 
27. นายฤทธิรงค ตั้งเจริญ ผูแทนประชาคมตําบลสําโรงเหนือ กรรมการ 
28. นายวิฑูรย   ศรีธีรสกุล ผูแทนประชาคมตําบลทายบาน กรรมการ 
29. นางสาวพิมพา เจ็งใจบุญ ผูแทนประชาคมตําบลบางหญาแพรก กรรมการ 

30. นายสุทิน เภตรา ผูแทนประชาคมตําบลสําโรงกลาง กรรมการ 

31. นายศุภฤกษ   เพชรรัตน ผูแทนประชาคมตําบลสําโรงใต กรรมการ 

32. ร.ต.สมาน สมยา ผูแทนประชาคมตําบลบางจาก กรรมการ 
33. นายพีระ ขันแกว ผูแทนประชาคมตําบลบางครุ กรรมการ 
34. นายวิบูลย บูรณะภักดี ผูแทนประชาคมตําบลบางพ่ึง กรรมการ 

35.  นายยุทธนา ซําเจริญ ผูแทนประชาคมตําบลตลาด กรรมการ 

หน้าที่ 8



 
รายช่ือผูเขาประชุม (ตอ) 
ลําดับท่ี      ช่ือ     นามสกุล                        ตําแหนง ตําแหนงกรรมการฯ 

36. นายธนพล   เตี่ยไพบูนย ผูแทนประชาคมตําบลทรงคนอง กรรมการ 

37. นายเกรียงศักดิ์ ชิตเจริญ ผูแทนประชาคมตําบลบางนํ้าผึ้ง กรรมการ 

38. นายพิทยา   จันทรจีน ผูแทนประชาคมตําบลในคลองบางปลากด กรรมการ 

39. นายมานพ เต็มบุญ ผูแทนประชาคมตําบลบานคลองสวน กรรมการ 

40. นายวิเชษฐ ปรีชาสุชาติ ผูแทนประชาคมแขวงทุงครุ กรรมการ 

41. นายเสง่ียม นาคสุทธิ ผูแทนประชาคมแขวงบางมด กรรมการ 

42. นายคเณศ กมลพันธ นายกสมาคมผูสื่อขาวและสื่อมวลชนจังหวัด
สมุทรปราการ 

กรรมการ 

43. นางสิริลักษณ พงศจตุรวิทย (แทน) ผูอํานวยการฝายสิ่งแวดลอมโครงการ-กฟผ. กรรมการ 

44. นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ วิศวกรระดับ ๑๑ ฝายโรงไฟฟาพระนครใต  กรรมการและเลขานุการ 

45. นางธิดารัตน กาญจนาลัย หัวหนากองบริหารโรงไฟฟาพระนครใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

46. นางสาวเกศเกลา นานา วิทยากรระดับ 9 หัวหนาหนวยประสานงานกอสราง 
กฟผ. 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
รายช่ือผูเขารวมประชุมจาก กฟผ.         
ลําดับท่ี      ช่ือ     นามสกุล                        ตําแหนง 

๑. นายภักด ี ปฏิทัศน ผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตโรงไฟฟาพระนครใต 
2. นายไมตร ี พระรักษา วิศวกรระดับ ๑๑ ฝายโรงไฟฟาพระนครใต 
3. นายสมาส สุธาธีระเนตร หัวหนากองการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี ๑ 
4. นายธวัชชัย สังขแกว หัวหนากองการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี 2 
5. นายเกียรติศักดิ์ รัตนอนุจร หัวหนากองการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี 3 
6. นายสุวัฒน วงศเทพบุตร หัวหนากองการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวมทดแทน 
7. นายจุมพล พงษโพธากุล หัวหนากองบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังความรอนรวม   
8. นายกรีฑา แสงจันทร หัวหนากองบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมทดแทน   
9. นายสมเจษฎ ปนแกว หัวหนากองบํารุงรักษาอุปกรณสนับสนุนโรงไฟฟา    

10. นายพงษศิริ กาญจนาลัย หัวหนากองโยธา โรงไฟฟาพระนครใต  
11. นายสมมาศ รบชาง วิศวกรระดับ 10 ฝายวิศวกรรมโรงไฟฟา 
12. นายอนันต บุญมั่น วิศวกรระดับ 10 ฝายโรงไฟฟาพระนครใต 
13. นายนิคม สอนชัยญาติ วิศวกรระดับ 10 ฝายโรงไฟฟาพระนครใต 
14. นายระพีพันธ ศิริทิพย วิศวกรระดับ 10 กองบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมทดแทน   
๑5. นายจะเด็ด บุญญสิร ิ วิศวกรระดับ ๑๐ ฝายโรงไฟฟาพระนครใต 
๑6. นายปองเทพ ชลวิไล วิศวกรระดับ 10 ฝายการผลิตโรงไฟฟาพระนครใต 
17. นายชาญศักดิ์ ธานี วิศวกรระดับ 9 กองการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี 2 
18. นายพูมใจ อามระรัตนะ วิศวกรระดับ 9 ทนท.หัวหนาแผนกประสิทธิภาพ โรงไฟฟาพลังความรอน

รวม ชุดท่ี 3 
19. นางจุฑามาศ อุดมวงศ นักวิทยาศาสตรระดับ 9 ทนท. หัวหนาแผนกเคมีโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ทดแทน   
20. นางอรัญญา  แสนช่ืน วิทยากรระดับ 9 ทนท. หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ โรงไฟฟาพระนครใต 
21. นายทรงเดช คําเครื่อง หัวหนาแผนกสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
22. นางจารุวรรณ จันโสด  หัวหนาแผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
23. นายพสธร ราชัยธร หัวหนาแผนกเคมีโรงไฟฟาพระนครใต 
24. นายอุดม กายง หัวหนาแผนกเดินเครื่องกะ 3 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี ๑  

 
 

หน้าที่ 9



รายช่ือผูเขารวมประชุมจาก กฟผ.         
ลําดับท่ี      ช่ือ     นามสกุล                        ตําแหนง 

25. นายพงศนาท ทวยเจรญิ หัวหนาแผนกคุณภาพอากาศและเสียง 
26. นางจุฑาทิพย พันธุจินดา นักบัญชีระดับ 8 หบต-บ. 
27. นายธีระวัช ศรีนาค ชางระดับ 8 หรท-พ. 
28. นางทัศนีย รอบคอบ พนักงานวิชาชีพระดับ 7 หัวหนาแผนกธุรการและบริการ 
29. นางสาวดลฤทัย ตันติวราภรณ นักวิทยาศาสตรระดับ 6 แผนกสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
30. นางสาวนฤมล รักษโคตร พนักงานวิชาชีพระดับ 4 กองการผลิตโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี 2 
31. นางสาวพีรยา  มาลากรอง วิทยากรระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ โรงไฟฟาพระนครใต 
32. นางสาวณัฐนารี ชุนประเสริฐ วิศวกรระดับ 4 แผนกประสิทธิภาพ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี 3 

 
รายช่ือผูเขารวมประชุมจาก หนวยงานภายนอก 
ลําดับท่ี      ช่ือ     นามสกุล                        ตําแหนง 

1. นางสาวสุธาวัลย จิตรธรรม ผูแทน บริษัท อีอารเอ็ม สยาม จํากัด 
2. นายทรงฤทธ์ิ  นนทนํา ผูอํานวยการ บริษัท เอ็นไวรไซน จํากัด 

 
เปดประชุมเวลา ๐9:3๐ น. 
 ผูดําเนินการ / ติดตาม 

นายอดิสัย พรชัย (ผูชวยผูอํานวยการฝายโรงไฟฟาพระนครใต) กลาวตอนรับคณะกรรมการฯ ท่ีได
เสียสละเวลามาเขารวมประชุมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพระนครใต 
พรอมแจงวา ผูอํานวยการฝายผลิตโรงไฟฟาพระนครใตติดภารกิจรับเข็มงานบริจาคโลหิต จากสมเด็จ
พระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงมอบหมายใหเขาประชุมแทน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๑ ประธานแจงใหทราบ  
           นายอําพร วายลม (ประธานท่ีประชุมฯ) แจงวาผูวาราชการจังหวัดฯ และรองผูวาราชการจังหวัดฯ
ติดภารกิจประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ จึงมอบหมายใหพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ทําหนาท่ีประธานท่ี
ประชุมแทน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

- นางสาวอุทุมพร ขุนจันดี (นักวิทยาศาสตรระดับ 5 แผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน) ช้ีแจงขอปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เสนทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลของ
อาคารท่ีทําการ สําหรับผูมาเยี่ยมชมโรงไฟฟาพระนครใต 

 

  
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมไตรภาคีครั้งท่ี 1/๒๕61  

- แกไขคําผิดในวาระท่ี 5  หัวขอ 5.2) เรื่องติดตามความกาวหนาโครงการทดแทนโรงไฟฟา 
พระนครใตระยะท่ี ๑ จากนางศิริวรรณ พรมรุกขชาติ ผูแทนนายแพทยสาธาราณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ เปน ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

- แกไขคําผิดในวาระท่ี 7 หัวขอ 7.1) โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจาก
ของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า FSRU จากสถานีกาซ FSRU ตั้งอยูในอาวไทยติดกับทาเทียบเรือ
หางจากชายฝงสมุทรปราการ 20 กม. และมีทอสงกาซเช่ือมตอกับบนบกท่ี อ. บางปู เปน ต.บางปู 

 

  
วาระท่ี ๓ ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครใต  
๓.๑) สถานภาพและการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครใต  

นายพูมใจ อามระรัตนะ (หัวหนาแผนกประสิทธิภาพ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี ๓)  
รายงานรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๑. สถานภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟาพระนครใต ขนาดกําลังการผลิต 
และสภาพแวดลอมโดยรอบพ้ืนท่ี  
 ๒. ปจจุบันโรงไฟฟาพลังความรอน ปลดไปเดือนมีนาคม 2561 

3. ผลการดําเนินงานดานการผลิต ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครใต  
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕61 ท้ังสิ้นรวม 3,764.28 ลานหนวย 
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วาระท่ี 4 โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1  

4.1) ความกาวหนาโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระนครใตระยะท่ี 1  

นายชาคริต ภูษิตาภรณ (ผูชวยผูอํานวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี 1-บริหาร) รายงานวา โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระนครใตระยะท่ี 1 มีกําลังผลิตติดตั้ง
1,261.8 MW ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก และนํ้ามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงสํารอง โดย กฟผ. ไดทํา
สัญญากับ The Consortium consisting of Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Limited and 
Marubeni Corporation ราคาสัญญา 18,405 ลานบาท โดยกําหนดแลวเสร็จ วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 

ความกาวหน าโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใตระยะท่ี 1 ภาพรวมงานกอสรางเปนไปตาม
แผน โดยปจจุบันความกาวหนาแลวเสร็จ 86% อุปกรณหลัก เชน เครื่องกังหันกาซ  เครื่องกังหันไอนํ้า 
เครื่องกําเนิดไฟฟา ไดถูกยกวางบนแทนในอาคาร Generation ครบแลว ในสวนความกาวหนางานอาคาร 
HRSG หอหลอเย็น และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเปนไปตามแผน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

มาตรการ ผลการตรวจตดิตาม 
ดานคุณภาพอากาศ - ฉีดพรมนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง และถนน

ทางเขา-ออกโครงการวันละ 2 ครั้ง 

- ใชผาใบคลุมใหมิดชิดขณะทําการขนสงวัสดุ

อุปกรณการกอสรางท่ีอาจฟุงกระจาย  

- จํากัดความเร็วของรถบรรทุก ภายในพ้ืนท่ี

โรงไฟฟาฯ ไมเกิน 15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

- ทําความสะอาดลอรถ กอนออกจากบริเวณ
พ้ืนท่ีกอสรางสูถนนสาธารณะ และกวาดถนน 

- ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในบริเวณโครงการ 
SBRP1ปละ 2 ครั้ง 

ดานเสียง  - กิจกรรมท่ีกอใหเกิดเสียงดังจะตองดําเนินการ
ในชวงเวลากลางวันเทาน้ัน (เวลา 07.00 น.-
18.00 น.) 

- ประชาสัมพันธใหชุมชนโดยรอบโรงไฟฟาพระ
นครใตไดรับทราบ หากกิจกรรมกอสราง
กอใหเกิดเสียงดังมากกวาปกติโดย แจงให
ชุมชนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

- บริเวณพ้ืนท่ีรื้อถอนและกอสรางท่ีอยูใกล
ชุมชนและอยูติดกับรั้ว กฟผ. ใหก้ันดวยแผน
เหล็ก (Steel Sheet) ท่ีมีความหนา 1.27 
มิลลิเมตร สูง 4 เมตร 

- ติดตามตรวจวัดเสียงงานกอสรางท่ีอยูใกล
ชุมชนและอยูติดกับรั้ว กฟผ. 

ดานคุณภาพนํ้า - หองสุขาของคนงานกอสราง ตองสรางหาง
จากแหลงนํ้าสาธารณะ อยางนอย 150 เมตร 
พรอมท้ังจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- ติดตามตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงในบอพักนํ้าท้ิง 
(Holding Pond) ท้ังในพ้ืนท่ีกอสรางและท่ี
พักคนงาน เดือนละ 1 ครั้ง 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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มาตรการ ผลการตรวจตดิตาม 
ดานคุณภาพนํ้า (ตอ) - นํ้าเสียจากการอุปโภคบริโภค บําบัดดวย

ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป (Septic Tank) 
โดยการสูบออกไปยังบอพักนํ้าและกําจัดโดย
หนวยงานรับกําจัดท่ีไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม - หลีกเลี่ยงการขนสงในชวงเวลาเรงดวน 
(ระหวางเวลา 07.00-09.00 น. และ 
16.00-18.00 น.)  เพ่ือลดปญหา
การจราจรติดขัดจํากัดความเร็วของรถขนสง
ในบริเวณชุมชน ไมเกิน 15-20 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง เพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีกอสราง 

- กําหนดใหมีการควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุกมิให
เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

- การขนยายอุปกรณเครื่องจักรท่ีมีนํ้าหนักมาก
และมีขนาดใหญใหขนสงทางนํ้าเปนหลัก 

- จัดเจาหนาท่ีใหสัญญาณไฟเพ่ืออํานวยความ
สะดวกการจราจรในเวลากลางคืน 

ดานการจัดการกากของเสีย  - จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีเกิดจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงานในบริเวณพ้ืนท่ี
กอสราง และใหผูรับเหมากอสรางจัดเก็บเพ่ือ
นําไปกําจัดมูลฝอยทุกวัน 

- ใหผูรับเหมารวบรวมกากของเสียหรือขยะมูล
ฝอยภายในพ้ืนท่ีกอสราง ไปไวในพ้ืนท่ีกอง
เก็บ วันละ 1 ครั้ง หลังจากน้ันสงให
หนวยงานภายนอกท่ีไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานราชการนําไปกําจัด ภายใน 90 วัน 
หรือเมื่อกากของเสียมีปริมาณท่ีเหมาะสม 

ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย - จัดใหมีหองสุขา อุปกรณปฐมพยาบาลข้ันตน 
และนํ้าในการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอ และ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด 

- จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
กอสรางตลอด 24 ช่ัวโมง 

- จัดใหมีการอบรมความปลอดภัยใหกับคนงาน
กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

- ตรวจท่ีพักคนงานทุกสัปดาห 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

  
- เมื่อ กฟผ. ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา กฟผ. ไดนําเงินชําระเขากองทุนพัฒนาไฟฟา 

(ชวงระหวางกอสราง) จนถึงปจจุบันเปนเงินท้ังสิ้น 94.635 ลานบาท (50,000 บาท/เมกะวัตต/
ป) 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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คณะกรรมการฯ สอบถามประเด็นตางๆ ดังตาราง  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 

๑ นายอําพร วายลม พลังงานจังหวัด
สมุทรปราการ สอบถามเรื่อง การทํา
ความสะอาดฝุนถนนหรือไม และ
อยากใหเพ่ิมเปนกิจกรรมจิตอาสากับ 
กฟผ. โดยใหประสานกับ อบต. 
เพ่ือใหชุมชนเขารวม 

นายชาคริต ภูษิตาภรณ  ผูชวย
ผู อํานวยการโครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระ
นครใตระยะท่ี 1-บริหาร แจง
วา มีการฉีดพรมนํ้าบนถนนเพ่ือ
ปองกันฝุน 2 ครั้ง/วัน วันเสาร
จะทํา Big cleaning ใชนํ้า
แรงดันสูงลาง 

โครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี1 
(ท่ีประชุมรับทราบ) 

 

 

  
4.2) สรุปผลงานประชาสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

นางสาวพีรยา มาลากรอง (ผูแทนแผนกประชาสัมพันธ โรงไฟฟาพระนครใต) รายงานแผนปฏิบัติ 
การงานประชาสัมพันธ โรงไฟฟาพระนครใต เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ประจําป ๒๕61 ภายใต 5 
กิจกรรมหลักรองรับ ไดแก ดานงานประชาสัมพันธ, ดานงานชุมชนสัมพันธ, ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมชุมชน, ดานสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน และการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

กิจกรรม รายละเอียด 
งานประชาสัมพันธ 1. งานสื่อประชาสัมพันธภายใน  

- สง E-Mail เผยแพรประชาสัมพันธและขาวภายในโรงไฟฟา 
- เสียงตามสายภายในโรงไฟฟา 
- ขาว กฟผ. สวนกลาง เผยแพรใน EGAT TODAY (ขาว FAIFA 

2000) 
2. งานสื่อประชาสัมพันธภายนอก 

- เสียงตามสาย อบต. บางโปรง, เทศบาลปูเจาสมิงพราย, หอ
กระจายเสียงวัดบางฝาย 

- สื่อประชาสัมพันธประกาศโดยรถ mobile ของโรงไฟฟาพระนคร
ใต 

- จดหมายขาวประชาสัมพันธรายเดือน ใหแกชุมชนและสวนราชการ
ทองถ่ิน 

- ประชาสัมพันธขาวสารใหแกสื่อมวลชนทองถ่ิน จ. สมุทรปราการ 
- จัดทําสื่อแผนพับขอมูลโครงการ SBRP1 เพ่ือแจกจาย

ประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ 
- งานเผยแพรขอมูลขาวสาร 
- โครงการเปดบานใหชุมชนรอบโรงไฟฟา และโรงเรียนในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลเขาเยี่ยมชม 
- โครงการทูตพลังงาน รวมพลังพัฒนาอนุรักษพลังงานสูความยั่งยืน  
- โครงการศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกฯ  2561 
- ศึกษาดูงานศูนยการเรียนรู ระบบทอสงกาซธรรมชาติ จ.ชลบุรี 
- นําครูและนักเรียนศึกษาดูงานโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และ

ศูนยการเรียนรู กฟผ.ทับสะแก 
งานชุมชนสัมพันธ งานชุมชนสัมพันธ อาทิ 

- รวมพิธีสดุดีตางๆ เชน งานวันแม งานท่ีระลึกมหาจักรีวงศ 
- รวมกิจกรรมกับชุมชนรอบโรงไฟฟา เชน งานชมรมผูสูงอายุ งานวัน

ครบรอบสื่อมวลชนทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 
- รวมประชุมกับหนวยงานตางๆ เชน ประชุมรายการสื่อมวลชน 

รวมกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
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กิจกรรม รายละเอียด 
ดานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอม

ชุมชน 

# ดานศาสนา  
รวมงานกิจกรรมกับวัดรอบโรงไฟฟาพระนครใต ไดแก วัดบางฝาย 

วัดบางหัวเสือ วัดบางโปรง วัดบางดวน วัดสุขกร วัดสวนสม วัดบางนางเกรง, 
งานแหเทียนพรรษา, งานสงกรานต เปนตน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณีตางๆ
ใหกับทางวัด 
# ดานการศึกษาและเยาวชน 

รวมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียน และวัดโดยรอบ, สนับสนุน
ซอมแซมอุปกรณการศึกษาใหกับโรงเรียน, มอบทุนการศึกษา รวมถึงการ
ประชุมและสานเสวนากับโรงเรียน 
# ดานสังคม  

โครงการกีฬาสัมพันธชุมชน 3 ตําบล รอบโรงไฟฟาพระนครใต, 
โครงการอบรมการดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับชุมชน, 
โครงการฝกซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย, ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย, 
โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได  2561 
# ดานสิ่งแวดลอม  

ลงพ้ืนท่ีตรวจวัดคุณภาพนํ้าและอากาศ โดยเชิญชุมชนเปนผู
สังเกตการณ , โครงการพิทักษสิ่งแวดลอม , โครงการประชารัฐรวมใจอนุรักษ
สายนํ้าคลองบางนาเกรงและคลองบางโปรง คืนสูธรรมชาติ 2561 รวมกับ
ผูใหญบานบางดวน ทศม.บางดวน  โดยใหเก็บขยะตลอดแนวคลอง เพ่ือปรับ
ภูมิทัศน, กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2561, โครงการขยะทองคํา 
ประจําป 2561 

ดานสาธารณสุขและ
สุขภาพชุมชน 

โครงการหวงใยใสใจผูพิการ และผูปวยติดเตียงประจําป 2560 ได
ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนผูพิการและผูปวยติดเตียง ตําบลบางโปรง ตําบลบางดวน 
และ ตําบลบางหัวเสือ, มอบงบประมาณให รพ.สต.บางโปรง เพ่ือใชในงาน
บริการประชาชนดานสาธารณสุขของตําบลบางโปรง เปนจํานวนเงิน 
198,000 บาท, ทอดผาปาสามัคคีเพ่ือสมทบทุนในการพัฒนาระบบบริการ
ดานสาธารณสุข 

การมีสวนรวมในการ
ติดตามตรวจสอบ 

สานเสวนารวมกับชุมชนตางๆ เพ่ือวิเคราะหปญหาและความตองการ
ของชุมชน พรอมรวมกันหาแนวทางการแกไขปญหารวมกันทุกฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ , ลงพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟาพระนครใต เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียน 
และสอบถามปญหาหรือผลกระทบจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 และสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมของทาง
โรงไฟฟา  

ท่ีประชุมรับทราบ 

  

คณะกรรมการฯ สอบถามประเด็นตางๆ ดังตาราง  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 

๑ นายอําพร วายลม รักษาการสํานัก 
งานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 
สอบถามเรื่อง กิจกรรมตางๆท่ีจัดมี
เง่ือนไขเวลาหรือไม หรือทําอยาง
ตอเน่ือง อยากใหทางโรงไฟฟาฯ จัด
โครงการใหชุมชน และเยาวชน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู, จัดงาน
ทูตพลังงาน หรือจัดกิจกรรม
ทองเท่ียวระหวางตําบล 

นาย ทินกร  ลิมปนสุท ธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต ช้ีแจงวา มีการจัดทําอยาง
ตอเน่ือง มีท้ังโครงการระยะสั้น 
และระยะยาว สวนเรื่องเขามาดู
งานของชุมชนตางๆ มีการจัด
อยูอยางตอเน่ือง สวนเรื่องการ
ทองเท่ียวไดรวมโครงการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน- 

ฝายประชาสัมพันธ
โรงไฟฟาพระนครใต
(ท่ีประชุมรับทราบ) 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
๑ 

(ตอ) 
 ทา เ รื่ อ งแหล งท อ ง เ ท่ี ย ว  3 

ตําบล (บางโปรง, บางดวน, บาง
หัวเสือ) 

ฝายประชาสัมพันธ
โรงไฟฟาพระนครใต
(ท่ีประชุมรับทราบ) 

 

 

  
4.3) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาพระนครใต ท่ีประชุมรับทราบ 

นางสาวดลฤทัย ตันติวราภรณ (ผูแทนแผนกสังคมเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต กฟผ.) 
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพระนครใต รอบระยะรื้อถอน และ
กอสราง เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ประจําป ๒๕61 
สาระสําคัญของผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังตาราง 

 

มาตรการ ผลการตรวจตดิตาม 
ดานคุณภาพอากาศ (ในบรรยากาศโดยท่ัวไป, 
ท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา,) 

อยูในคามาตรฐานท่ีกฎหมายและ EHIA. กําหนด 

ดานระดับเสียง (โดยท่ัวไปเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง, 
ระดับเสียงรบกวน) 

อยูในคามาตรฐานท่ีกฎหมายและ EHIA. กําหนด 

ดานคุณภาพนํ้า  
# นํ้าท้ิง (บอพักนํ้าท้ิง, นํ้าจากระบบหลอเย็น) 
;วัดคุณภาพนํ้าท้ิง 4 จุด 

 
คาสวนใหญอยูในคามาตรฐานท่ีกฎหมายและ EHIA. 
กําหนด ของแข็งละลายท้ังหมดบริเวณจุดท่ี 4 (ปลาย
รางระบายนํ้าหลอเย็นลงสูแมนํ้าเจาพระยาและคลอง
บางโปรง) เกินคาเล็กนอย เน่ืองจากอากาศรอน 

# นํ้าผิวดิน ;วัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 7 จุด อยูในคามาตรฐานท่ีกฎหมายและ EHIA. กําหนด  
# การสํารวจนิเวศวิทยาแหลงนํ้า พบแพลงตอนพืช 62 ชนิด, แพลงตอนสัตว 20 ชนิด, 

ปลาใบออน 2 วงและสัตวหนาดิน 15 ชนิด   

 

  

คณะกรรมการฯ สอบถามประเด็นตางๆ ดังตาราง  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
๑ นายชนินทร กาญจนาสุขา หัวหนา

สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
สอบถามวา ไดนําขอมูลการวัด
คุณภาพตางๆ ไปเผยแพรให
ประชาชนรับทราบหรือไม  

นางสาวดลฤทัย ตันติวราภรณ 
ผูแทนแผนกสังคมเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต กฟผ.ช้ีแจงวา 
ทาง อสค. ออกรายงาน
สิ่งแวดลอมฉบับประชาชนอยู
แลว 

นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ 
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา ปกติจะนํา
รายงานฯ สื่อสารในการประชุม
ไตรภาคี และไดมีการเชิญชุมชน
ไปรวมตรวจวัดดวย   

ฝายสิ่งแวดลอม 
โครงการ กฟผ.
(ท่ีประชุมรับทราบ) 
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วาระท่ี 5 เรื่องติดตาม  
5.1) งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาพระนครใต  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 

1 
 

นายเกษม สุขวารี ผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 
ช้ีแนะวา เน่ืองจากปจจุบันมีปญหา
เก่ียวกับฝุนละอองท่ีมีขนาดต่ํากวา 
2.5 ท่ีกรุงเทพ และปริมณฑล โดย
ในสวนของจังหวัดสมุทรปราการ 
หลังจากตรวจสอบพบวา ไมมีปญหา
เรื่องฝุนละอองขนาดเล็ก แตเพ่ือ
ความสบายใจของผูอยูอาศัย จึง
อยากใหทาง กฟผ. ทําการตรวจวัด
ในเรื่องของฝุนละอองขนาดเล็กเพ่ิม 

นางสาวดลฤทัย ตันติวราภรณ 
ผูแทนแผนกสังคมเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต กฟผ ช้ีแจงวา 
ไดตรวจวัดปริมาณฝุนละออง
ขนาดไม เ กิน 2 .5 ไมครอน 
บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา
พระนครใต เมื่อวันท่ี 22-28 
พฤษภาคม 2561 ผลผ าน
เกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 50 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

นาย ทินกร  ลิมปนสุท ธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา เดิมจุดท่ี
ต ร ว จ วั ด เ ป น ไ ป ต า ม  EHIA 

กํ าหนด โดยทาง  อสค .  ได
ตรวจวัดแบบ PM2.5 เพ่ิม
เน่ืองจากผูอํานวยการสํานักงาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมรองขอ 

ฝายสิ่งแวดลอม 
โครงการ กฟผ. 
(ท่ีประชุมรับทราบ) 

 

 

  
5.2) เรื่องติดตามความกาวหนาโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใตระยะท่ี ๑      
ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 

1 นางศิวพร  ฉ่ัวสวัสดิ์ รองผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ เสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ใหระวังเรื่องดิน และทรายไหลลง
ทอระบายนํ้า ใหจัดการฉีดลางทอ 
เพ่ือปองกันเรื่องนํ้าทวม 
2. เรื่องพิษสุนัขบาระบาดท่ีบางบอ 
ฝากใหทางโครงการ ตรวจสอบท่ีพัก
คนงานเพ่ิมเติมเรื่องเลี้ยงสุนัขดวย 

นายชาคริต ภูษิตาภรณ  ผูชวย
ผู อํานวยการโครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระ
นครใตระยะท่ี 1-บริหาร ช้ีแจง
วา ทําความสะอาดพ้ืนผิวถนน 
โดยมีการเก็บกวาดดินทราย
แหงกอน แลวจึงฉีดนํ้าเพ่ือชะ
ลางผิวถนนอีกครั้ง นอกจากน้ี
ยังไดรับความอนุเคราะหจาก 
อบต.บางโปรงดําเนินการขุด
ลอกรางระบายนํ้าเปนระยะ ซึ่ง
ไดดํ า เ นินการครั้ งลาสุดเมื่ อ
เดือน กรกฎาคม 2561 โดย
ดูแลบริเวณรอบโรงไฟฟา และ
ภายในพ้ืนท่ีกอสราง สวนเรื่อง
การปองกันการระบาดของโรค
พิษสุนัขบา โครงการฯ ไดเนน
ย้ําคูสัญญาใหเขมงวดในการ
ปองกันโรคโดย มีมาตรการใน
การหามนําสัตวเลี้ยงมาเลี้ยงใน 

โครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี1 
(ท่ีประชุมรับทราบ) 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
1 

(ตอ) 
 ท่ีพักโดยเด็ดขาด และมีการ

รวมกันตรวจท่ีพักคนงานทุก
สัปดาห 

โครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี1 
(ท่ีประชุมรับทราบ  

 

  
5.3) เรื่องติดตามโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า 
FSRU 

 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
1 
 

วาท่ี ร.ต. หญิง สายสวาท สุขวิชัย 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางฝาย 

เสนอใหลงพ้ืนท่ีใหรับทราบมาตรการ
ความปลอดภัย กับคนในพ้ืนท่ีท่ีอยู
ตามแนวทอกาซโดยตรง 

บริ ษัท ท่ีปรึ กษาฯ  ช้ี แจ งว า 
ป จจุ บันอยู ในกระบวนการ
ศึ กษ า  แ ละจั ด ทํ า ร า ย ง า น
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และไดมีการลง พ้ืน ท่ีเ พ่ือให
ขอมูล และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการกอสรางอยางตอเน่ือง 
ปจจุ บันอยู ระหวางรวบรวม
ขอมูลขอคิดเห็นของชุมชมเพ่ือ
สงให สผ. พิจารณา 

บริษัทท่ีปรึกษาฯ 
และ ฝายวิศวกรรม
โรงไฟฟา
(ท่ีประชุมรับทราบ) 

 

 

  
วาระท่ี ๖ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 

1 วาท่ี ร.ต. หญิง สายสวาท สุขวิชัย 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางฝาย 
สอบถามเรื่องการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม เน่ืองจากบริเวณท่ีพัก
คนงานมีนักเรียนอาศัยอยูดวย ซึ่ง
พบวารอบบริเวณน้ันมักมีกลิ่นขยะ, 
นํ้าเสีย รบกวนผูอยูอาศัยบริเวณ
ใกลเคียง ขอใหเขมงวดในมาตรการ
มากข้ึน 

นายชาคริต ภูษิตาภรณ  ผูชวย
ผู อํานวยการโครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระ
นครใตระยะท่ี 1-บริหาร ช้ีแจง
วา โครงการฯ ไดรวมกับบริษัท
คูสัญญา ตรวจท่ีพักคนงานทุก
สัปดาห ซึ่ งรวมถึงการตรวจ
ระบบบําบัดนํ้าเสียดวย พบวา
ระบบบําบัดนํ้าเสียของท่ีพัก
คนงานของบริ ษัทเนาวรัตน 
พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 
และ บริ ษัทไทยจูรอง เ อ็นจิ
เ นี ย ริ่ ง ไ ม มี ป ญห า  แต ข อ ง
บริษัทคริสเตียนี และนีลเส็น 
(ไทย) จํากัด (มหาชน) ยังอยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุง 

โครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี1 (ติดตาม) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าที่ 17



 ผูดําเนินการ / ติดตาม 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
2 
 

วาท่ี ร.ต. หญิง สายสวาท สุขวิชัย 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางฝาย 
สอบถามเรื่องจุดตรวจวัดเสียง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
เน่ืองจากผลวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24
ช่ัวโมง มีคาเพ่ิมข้ึนเกือบทุกป จึง
ขอใหควบคุมมาตรฐานไมใหเกิน 70 
เดซิเบล เน่ืองจากในปน้ีคาเกือบถึง
เกณฑมาตรฐานแลว 

นางสิริลักษณ พงศจตุร วิทย
ผู ช ว ย ผู อํ า น ว ย ก า ร ฝ า ย
สิ่ งแวดลอมโครงการ -กฟผ . 
ช้ีแจงวา อสค. ไดมีการตรวจวัด
ระดับเสียงรบกวนเพ่ิมเติม เปน
เวลา 1 อาทิตย พบวาไมเกินคา
มาตรฐาน 10 เดซิเบล โดยใน
สวนของการวัดระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง เปนการวัดระดับ
เสียงท่ัวไป โดยทาง อค-ทต. จะ
ระมัดระวังไมใหเสียงไปรบกวน
ชุมชนและโรงเรียน 

ฝายสิ่งแวดลอม
โครงการ-กฟผ.
(ท่ีประชุมรับทราบ) 

3 นายปยสนธ์ิ เช้ือทอง ผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโปรง 
สอบถามวา เครนท่ีใชในการขนของ
บริเวณกอสรางใชแตรสงเสียงรบกวน
โรงเรียนบริเวณน้ันมาก  ทําใหคาด
วาเมื่อเปดเทอมจะสงเสียงรบกวนอยู
หรือไม เน่ืองอาจจะกระทบตอการ
สอนหนังสือของโรงเรียนได 

นายชาคริต ภูษิตาภรณ  ผูชวย
ผู อํานวยการโครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระ
นครใตระยะท่ี 1-บริหาร ช้ีแจง
วา  เสียงแตรท่ีไดยิน น้ัน คือ 
สัญญาณเสียงเพ่ือเตือนใหระวัง
วาเครนกําลังใชงาน ซึ่งมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีตามกฎหมาย 

แตอยางไรก็ตาม โครงการฯ จะ
ไปตรวจสอบระดับเสียงท่ี รร.
บางโปรง และหามาตรการใน
การลดเสียงรบกวนลง 

โครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี1 (ติดตาม) 

4 นายชนินทร กาญจนาสุขา หัวหนา
สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
สอบถามเรื่องหนวยวัดเสียง วาหนวย
วัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง จะ
เปนเสียงท่ัวไป ซึ่งคามาตรฐานอยูท่ี 
70 เดซิเบล จึงอยากทราบวาเสียง
รบกวนท่ีดังข้ึนเปนชวงๆ จะวัดไดก่ี
เดซิเบล 

น า ย พ ง ศ น า ท  ท ว ย เ จ ริ ญ 
หัวหนาแผนกคุณภาพอากาศ
และเสียง ช้ีแจงวา สําหรับเสียง
รบกวน คามาตรฐาน 10 เดซิ
เบล เปน เสียง ท่ี เ พ่ิม ข้ึนจาก
ระดับเสียงปกติไดไมเกิน 10 เด
ซิเบล สวนระดับเสียงท่ีดังข้ึน ณ 
เวลาหน่ึงท่ีมีคาสูงสุด เกณฑ
มาตรฐานอยูท่ี 115 เดซิเบล 
โดยปกติ อสค. จะทําการวัดอยู
แลว ในการประชุมครั้งหนาจะ
นําขอมูลมาแจงในท่ีประชุมฯ 

ฝายสิ่งแวดลอม
โครงการ-กฟผ.
(ติดตาม) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าที่ 18



 ผูดําเนินการ / ติดตาม 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
5 นายพงศพัฒน กรุดภู กํานันตําบล

บางโปรง แจงวา ชวงเชาพบรถ
พนักงานว่ิงเร็วชวงสี่แยกบางโปรง
จนถึงหนาโรงไฟฟา นอกจากน้ีชวง
กอสรางโรงไฟฟาทดแทน พบรถจอด
ขางทางมากข้ึน 

นาย ทินกร  ลิมปนสุท ธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต แจงวา จะรับไปตรวจสอบ 
และดําเนินการ  

นาย อําพร  วายลมพลั ง งาน
จังหวัดสมุทรปราการ เสนอใหมี
ชองทางรองเรียนอ่ืนๆ และ
นําไปกําชับพนักงาน สวนเรื่อง
รถจอดขางทาง ในชวงกอสราง
ทางโรงไฟฟาฯ มีมาตรการให
ชะลอความเร็วรถอยูแลว อาจ
ทําใหมีรถติดขัดบาง ควบคุมได
ยาก 

ฝายโรงไฟฟาพระ
นครใต (ติดตาม) 

6 นางสาวพิมพา เจ็งใจบุญ ผูแทน
ประชาคมตําบลบางหญาแพรก 
เสนอใหพิจารณาขยายพ้ืนท่ีใน
การศึกษาดูงานมากข้ึน เรื่องของ
กีฬาชุมชนสัมพันธ และการลงพ้ืนท่ี 
อยากใหครอบคลุมท้ัง 5 ตําบล 

นาย ทินกร  ลิมปนสุท ธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต แจงวา จะรับไปดําเนินการ  

นายอําพร วายลม พลังงาน
จังหวัดสมุทรปราการ เสนอให
ทํากิจกรรมใหท่ัวถึง โดยจัดสรร
ใหเหมาะสม ชุมชนท่ีใกล โรง
ไฟฟาฯ ใหโควตาจัดกิจกรรม
มากกวาบริเวณอ่ืน 

แผนกประชาสัมพันธ 
โรงไฟฟาพระนครใต
(ติดตาม) 

7 นายชเนศวร แหวเพ็ชร ผูแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลบางโปรง 
สอบถามเก่ียวกับกิจกรรมของ
โรงไฟฟาฯ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม อยากใหบูรณการ
รวมกันกับ อบต.บางโปรง เน่ืองจาก
อาจมีกิจกรรมบางสวนท่ีซ้ําซอนกัน 
และหากโรงไฟฟาฯ มีงบประมาณ
เพ่ือดําเนินการโครงการตางๆ เชน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอใหทาง
โรงไฟฟาฯ ชวยสนับสนุน และ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

นาย ทินกร  ลิมปนสุท ธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต ช้ีแจงวา แผนกิจกรรมตางๆ
ของชุมชน ทางโรงไฟฟาฯจะให
ชุมชนเขาไปประสานงานกับ 
อบต. เพ่ือพิจารณากิจกรรมท่ี
ซ้ําซอน สวนเรื่องบประมาณ 
โดยปกติจะมีการสนับสนุนให
ทาง อบต. อยูแลว ในสวนของ
เรื่องรายละเอียดจะเขาไปช้ีแจง
เพ่ิมเติม 

แผนกประชาสัมพันธ 
โรงไฟฟาพระนครใต
(ติดตาม) 

8 นายชเนศวร แหวเพ็ชร ผูแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลบางโปรง
แจงวา ไดดําเนินแกไขความสะอาด
ของถนนโดยการขุดลอกทอระบาย
นํ้า แตพบวาพนักงานกวาดถนนของ
โรงไฟฟาฯ บางครั้งอาจกวาดขยะลง
ทอระบายนํ้า ขอใหกําชับในเรื่องน้ี
ดวย 

นาย ทินกร  ลิมปนสุท ธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต ช้ีแจงวา โดยปกติทาง  
อค -ทต .  ไ ด ร วม ขุดลอกท อ
ระบายนํ้ากับ อบต. อยูแลว ใน
สวนของเรื่องคนกวาดถนนจะ
ให ทา ง โคร งการฯ ไป กํ า ชับ
ผูปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
โ ร ง ไฟฟ าทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี1 (ติดตาม) 

 
 

 

หน้าที่ 19



 ผูดําเนินการ / ติดตาม 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
9 นายบัญชา มั่นทองคํา กํานันตําบล

บางดวน แจงวา มีคนงานของ
โครงการกอสรางฯ เขาไปพักใน
ตําบลบางดวน และตรวจพบวามีการ
ใชสารเสพติด 

นายอําพร วายลม พลังงาน
จังหวัดสมุทรปราการ เสนอให 
อค-ทต. แจงบริษัทผูรับเหมา
รับทราบ และเครงครัดมากข้ึน 

นายชาคริต ภูษิตาภรณ  ผูชวย
ผู อํานวยการโครงการพัฒนา
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระ
นครใตระยะท่ี 1-บริหาร ช้ีแจง
เ พ่ิ ม เ ติ ม ว า  ไ ด รั บ ค ว า ม
อนุเคราะหเจาหนาท่ีฝายความ
มั่นคงของอําเภอและจังหวัด 
เขามาสุมตรวจยาเสพติดเมื่อ
เดือนก.ย. 61 และวันท่ี 30 
ต . ค .  6 1  จ ะ เ ข า ม า ช้ี แ จ ง
มาตรการควบคุมยาเสพติด
เพ่ิมเติม 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
โ ร ง ไฟฟ าทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต
ระยะท่ี1 (ติดตาม) 

10 นายบัญชา มั่นทองคํา กํานันตําบล
บางดวน เสนออยากใหเสริมสรางให
ชุมชนเปนแหลงทองเท่ียว เพ่ือ
กอใหเกิดอาชีพมากข้ึน และยกระดับ
สินคาของชุมชน ในสวนของการติด
ปายประชาสัมพันธรับเรื่องรองเรียน
ตามตําบล อยากใหทําเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
เปดใหภาคประชาชนมีสวนรวมมาก
ข้ึน 

นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต แจงวา ไดดําเนินการทํา 
MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา อยูระหวางจัดทํา 
TOR และสํารวจความคิดเห็น
ของชุมชน 

แผนกประชาสัมพันธ 
โรงไฟฟาพระนครใต
(ท่ีประชุมรับทราบ) 

 

 

  
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
7.1) โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า FSRU  

นายสมมาศ รบชาง วิศวกรระดับ 10 ฝายวิศวกรรมโรงไฟฟา รายงานเก่ียวกับการจัดทํารายงาน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และระบบบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยของโครงการ FSRU ซึ่งโครงการ 
FSRU ประกอบดวย 3 สวน 

1. โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า 
2. โครงการทาเทียบเรือ FSRU 
3. โครงการทอสงกาซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต และเช่ือมตอกับระบบ

โครงขายกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ/สถานีควบคุมกาซ RA6 ของ ปตท. 
นางสาวสุธาวัลย จิตรธรรม ตัวแทนจากบริษัท ERM รายงานถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ วา 

สถานีกาซจะทําการเก็บรักษากาซธรรมชาติ และแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า
สงไปตามโรงไฟฟา เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และเสริมความมั่นคงในการผลิตไฟฟาของประเทศ โดยตัวสถานี
กาซ FSRU ตั้งอยูในอาวไทยติดกับทาเทียบเรือหางจากชายฝงสมุทรปราการ 20 กม. และมีทอสงกาซ
เช่ือมตอกับบนบกท่ี ต.บางปู สงตอไปโรงไฟฟาพระนครใต ซึ่งโครงการน้ีจะจัดสงกาซธรรมชาติใหกับ 2 สวน
คือ โรงไฟฟาพระนครใต และโรงไฟฟาพระนครเหนือ 

โดยรูปแบบการวางทอใตทะเลมี 2 แบบ คือ 1. การวางทอในเขตนํ้าตื้น จะใชวิธีการเจาะลอด 
ผานแนวกําแพงกันคลื่น ออกไปพ้ืนทองทะเล 2. การวางทอในเขตนํ้าลึก (8 เมตรข้ึนไป) จะวางแนวทอท่ี
เช่ือมแลวลงบนพ้ืนทะเล แลวฝงทอใหอยูใตพ้ืนทองทะเล สวนการวางทอบนบก มี 3 แบบ คือ 1. การขุด 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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เปด สําหรับพ้ืนท่ีเปด 2. การดันลอด สําหรับพ้ืนท่ีมีสิ่งกีดขวางขนาดไมใหญ เชน จุดตัดถนน หรือจุดตัด
แมนํ้า 3. การเจาะลอด สําหรับพ้ืนท่ีมีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ เชน ชุมชน, แมนํ้า โดยแนวทอขนสงกาซ
ธรรมชาติจะวางผานชุมชน ต.บางเมืองใหม, ต.ปากนํ้า, ต.บางดวน และต.บางโปรง ตัวทอจะอยูในพ้ืนท่ีเขต
ความปลอดภัยใตเสาสงไฟฟา โดยฝงทอใตพ้ืนดินลึกไมนอยกวา 1.5 เมตร 

ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งทางโครงการไดมีการใหขอมูล 
และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 ในชวงเดือนสิงหาคมและตุลาคม 2561 พรอมนําเสนอถึง
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในชวงกอสราง และดําเนินการ รวมถึงมาตรการตางๆท่ีทางกฟผ.จะชวยลด
ผลกระทบใหเหลือนอยท่ีสุด โดยจัดเวทีท้ังในระดับจังหวัด, อําเภอและตําบล ในบริเวณแนวทอบนบก และ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทะเลดวย ท้ังหมด 22 เวที โดยภาพรวมของ 4 ตําบลท่ีอยูในแนวรอบโรงไฟฟา 
รับทราบวาจะมีการกอสรางโครงการ FSRU ข้ึน ในสวนของผลประเมินจากแบบสอบถาม พบวารอยละ 
63.8 ยังไมมีความวิตกกังวลของโครงการ FSRU ในสวนของความมั่นใจของการดําเนินการอยูท่ีรอยละ 69 
สําหรับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการฯ อยูท่ีรอยละ 90 สวนขอคิดเห็นเพ่ิมเติมสวนใหญจะสอบถาม
ถึงเกณฑในการเลือกแนววางทอ, มาตรฐานการออกแบบและการวางทอ รวมถึงการทรุดตัวของดิน, ระยะ
กอสรางมีความกังวลเรื่องของผลกระทบจากการจราจร ฝุนละอองและเสียง สวนพ้ืนท่ีในทะเลจะมีความ
กังวลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ เชน การประมง ในชวงดําเนินการมีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย เชน 
การระเบิดของทอ, การรั่วไหลของกาซ, การปฏิบัติตนกรณีฉุกเฉิน, ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจาก
โครงการฯ และการใหขอมูลประชาสัมพันธของโครงการฯ 

การออกแบบทอสงกาซจะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก โดยทอสงกาซจะใชวัสดุท่ีเปนเหล็ก
เหนียวพิเศษ มีความแข็งแรงตามแบบมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการปองกันผุกรอนดวยการเคลือบดวยโพลีเอ-
ทิลีน พรอมท้ังตรวจสอบความแข็งแรงและการรั่วของทอ นอกจากน้ีตามแนวทอจะมีการติดตั้งเครื่องหมาย
เปนระยะตลอดแนวทอ และบํารุงรักษาระบบทอสงกาซอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังมีระบบควบคุมตรวจสอบ
การสงกาซ(SCADA) และการทํางานของทอ ถาหากเกิดกรณีผิดปกติจะมีการแจงเตือนไปท่ีระบบควบคุม
สวนกลางเพ่ือใหเจาหนาท่ีทราบ พรอมท้ังมีการซอมแผนฉุกเฉินและรับแจงเหตุ 24 ช่ัวโมง และถาเกิดกรณี
รั่วไหลจะตัดการสงจายกาซได  

ไดมีการจัดทํา EIA สงใหหนวยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ ปจจุบันอยูระหวางการเก็บขอมูล
ท่ีเก่ียวของ ท้ังสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจะแลวเสร็จในป 2562 ในสวนของการกอสรางสามารถเริ่มดําเนินการไดในป 2563 ใช
ระยะเวลาในการดําเนินการท้ังหมด 4 ป คาดวาแลวเสร็จในป 2566 

 

  
คณะกรรมการฯ สอบถามประเด็นตางๆ ดังตาราง  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
1 นายอําพร วายลม พลังงานจังหวัด

สมุทรปราการ เสนอให
ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
พรอมจัดเวทีประชุมและรับฟงความ
คิดเห็นตอไป 

นายสมมาศ รบชาง วิศวกร
ระดับ 10 ฝายวิศวกรรม
โรงไฟฟา รับทราบและจะ
ดําเนินการตอ 

บริษัทท่ีปรึกษาฯ 
และ ฝายวิศวกรรม
โรงไฟฟา 

(ติดตาม) 

 

 

  
7.2) โครงการงานภูมิสถาปตยกรรม  

นายพงษศิริ กาญจนาลัย หัวหนากองโยธา โรงไฟฟาพระนครใต นําเสนอโครงการงานภูมิ
สถาปตยกรรม ซึ่งสรางบนพ้ืนท่ีท่ีทางโรงไฟฟาพระนครใตจัดซื้อมา มีเน้ือท่ี 38 ไร วัตถุประสงคของ
โครงการเพ่ือเปนสวนสาธารณะของชุมชน เปนสถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ พรอมเปนแหลง
เรียนรูเชิงนิเวศน และพลังงาน การออกแบบไดคํานึงถึงความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน, เคารพระบบนิเวศน
เดิมและสงเสริมใหดีข้ึน, คํานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน และชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ  โดยรูปแบบภูมิ
สถาปตยกรรม มีพ้ืนท่ีเปนสวนปา 25 ไร ท่ีเหลือเปนสถานทํากิจกรรมตางๆ เชน สนามฟุตบอล, สนาม
ตะกรอ, สนามแบดมินตัน, ศูนยเรียนรูของชุมชน, อาคารจําหนายสินคา OTOP, มีประติมากรรมแสดง
เอกลักษณของชุมชน, สวนสุขภาพ และสนามเด็กเลน เปนตน พรอมท้ังมีเสนทางปนจักรยาน, ทางว่ิงออก 
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กําลังกาย และทางเดินชมระบบนิเวศนในสวนแผนการดําเนินงาน แบงเปน 5 พ้ืนท่ี คือ  
1. สนามฟุตบอล กําหนดแลวเสร็จตนเดือนมิ.ย.62  
2. สวนปาเชิงนิเวศนและลานประติมากรรม กําหนดแลวเสร็จเดือนพ.ย. 62 
3. สนามกีฬาและอาคารเอนกประสงคตาง รวมถึงจําหนายสินคา OTOP กําหนดแลวเสร็จเดือน

เม.ย. 63 
4. สวนปาเชิงนิเวศนและบอนํ้า กําหนดแลวเสร็จเดือนมิ.ย. 63 
5. ตกแตงสวนปา กําหนดแลวเสร็จเดือนม.ค. 63 

 

  
คณะกรรมการฯ สอบถามประเด็นตางๆ ดังตาราง  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา การช้ีแจง ผูรับผิดชอบ 
1 นายอําพร วายลม พลังงานจังหวัด

สมุทรปราการ สอบถามวาชุมชน
สามารถเขาไปใชงานสวนสาธารณะ
ไดหรือไม และเสนอใหมีคนดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย พรอมตั้งกฎระเบียบ
ใหเหมาะสม 

นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ   
วศ.11 ฝายโรงไฟฟาพระนคร
ใต ช้ีแจงวา สามารถเขาใชงาน
ได โดยจะกําหนดเวลาเปด-ปด 
ซึ่งวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชนเขา
มาใชสถานท่ีอยูแลว 

ฝายโรงไฟฟาพระ
นครใต 
(ท่ีประชุมรับทราบ) 

 

 

ปดประชุมเวลา ๑1:45 น. 
 
 
 
                                     นางสาวณัฐนารี ชุนประเสริฐ 
               (ผูบันทึกรายงานการประชุม) 
 
            
 
สําเนาเรียน - คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบฯ  

- ชฟฟ๑.  
- ผูเขาประชุม 
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3. วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 (26 เม.ย. 62) 
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วาระการประชุม 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2561 

วาระท่ี 3 ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครใต 

วาระท่ี 4 โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 

4.1 ความกาวหนาโครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1 

4.2 งานประชาสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโรงไฟฟาพระนครใต 

วาระท่ี 5 เร่ืองติดตาม 

วาระท่ี 6 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

7.1 นําเสนอโครงการ FSRU 

7.2 นําเสนอโครงการภูมิสถาปตยกรรม 

7.3 นําเสนองานวิจัยการพัฒนาตนแบบชุมชนอยูดีมีสุข เพ่ือการอยู

รวมกันอยางยั่งยืนกับชุมชนรอบ กฟผ. โรงไฟฟาพระนครใต      
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4. เอกสารสนับสนุนการประชุม ครั้งที่ 1/2562 

(26 เม.ย. 62) 

หน้าที่ 25



วาระท่ี 3 ผลการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้

พื้นท่ี  371 ไร่ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

11

22 23

1,720.7 MW

335 MW

618 MW 767.7 MW

SB-C1

SB-C2 SB-C3
จ.สมุทรปราการ

East gas Oil
&

East gas
East Gas

&
West gas
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พ.ศ. 2515

SB-T
Unit 1- 2

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2521 SB-T
Unit 1- 5

พ.ศ. 2537 SB-C 1

พ.ศ. 2540

SB-C 2

พ.ศ. 2551 SB-C 3

Stop SB-T
Unit 1- 3

มี.ค.
พ.ศ. 2561

Stop SB-T
Unit 1- 5

SB-RP1

ธ.ค.
พ.ศ. 2562

Now

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

SB-RP2-1

พ.ศ. 2569

SB-RP2-2

1,234.3 MW

700 MW

1,400 MW

พ.ศ. 2570

ชุมชนบางฝ้าย

SB‐C3

RP1

SB‐RP1

ชุมชนบางโปรง

RP1‐Gas 
Compressor

RP1‐
Water

Treatment

SB‐T
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ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครใต้ชุดท่ี 1

เดือน ก.ค – ธ.ค. 61 
กําลังผลิต 0 หน่วย

Reserved Shutdown

ปลดเดือน ม.ค. 63

ไม่มีการสั่งการจาก 
NCC
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โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครใต้ชุดท่ี 2

เดือน ก.ค – ธ.ค. 61 
กําลังผลิต 844.27

 ล้านหน่วย

Normal Operation

เดินเครื่อง 80 วัน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครใต้ชุดท่ี 3

เดือน ก.ค – ธ.ค. 61 
กําลังผลิต 2,795.62 

ล้านหน่วย

Normal Operation

เดินเครื่อง 180 วัน
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พลังงานไฟฟ้าท่ีผลติรวม เดือน ก.ค – ธ.ค. 2561 ของโรงไฟฟา้พระนครใต้

โรงไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า
(ล้านหน่วย)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 0

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 844.27

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 2,795.62

รวม 3,639.89

วาระท่ี 4 โครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1
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วาระท่ี 4.1 ความก้าวหน้าโครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะท่ี 1

โครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าทดแทน

โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ระยะท่ี 1
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4

ความเป็นมาโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พศ.2558-2579 (PDP 2015)

คณะรัฐมนตรอีนุมัตโิครงการฯ วงเงนิ 33,590 ลา้นบาท โดยมเีงือ่นไขใหก้อ่สรา้งไดภ้ายหลงั
รายงาน EHIA ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(กก.วล.) 11 ต.ค. 2559

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(กก.วล.) มมีต ิเห็นชอบรายงาน EHIA ของโครงการฯ 28 ธ.ค. 2559

กฟผ. ออกหนังสอืตอบสนองรับราคา (LOI) งานกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าฯ ใหก้บั ผูรั้บจา้ง :  The 
Consortium consisting of Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Limited and Marubeni 
Corporation (SMC).

24 ม.ค. 2560

กฟผ. ลงนามสญัญาจา้ง SMC ในการออกแบบ จัดซือ้อปุกรณ์ และกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 6 ม.ีค. 2560

กําหนดแลว้เสร็จจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ (LOI +35 เดอืน) 24 ธ.ค. 2562

5

สถานที่ต้ังโครงการ

• โครงการมีพื้นที ่36 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นทีโ่รงไฟฟา้พระนครใต้ ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง

 ทิศเหนือ    จรดคลองบางฝ้าย และบ้านบางฝ้าย 
                    เขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลสําโรงใต้
 ทิศใต้         จรดแม่น้ําเจ้าพระยา
 ทิศตะวันออก  จรดบ้านบางโปรง 
                     เขตพ้ืนที่ อบต.บางโปรง
 ทิศตะวันตก    จรดแม่น้ําเจ้าพระยา และคลองบางฝ้าย
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ข้อมูลโครงการ

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมประเภท 
Single Shaft Combined Cycle

กําลังผลิตติดตั้ง 1,261.8 เมกะวัตต์

เช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ/น้ํามันดีเซล

ความต้องการใช้เชื้อเพลิง ประมาณ 200.78 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

ระบบระบายความร้อน แบบหอหล่อเย็น โดยใช้แหล่งน้ําจากแม่น้ํา
เจ้าพระยา

ปริมาณน้ําระบาย
ความร้อน ประมาณ 266,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

7

ข้อมูลสัญญา

งานออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1
สัญญาเลขที่ W100464-233R-2/2558-SBRP1  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
บริษัทคู่สัญญา The Consortium consisting of Siemens Aktiengesellschaft, 

Siemens Limited and Marubeni Corporation
ราคาสัญญา     18,405 ล้านบาท (Exchange Rate  ณ. วันที่ 14 ตุลาคม 2558)
                  โดยแยกเป็นเงินสกุลต่างๆ  ดังนี้  
      JPY        41,317,750,000.00 - (1 JPY  =  0.300867  THB)

THB       5,973,852,511.00 -                  
กําหนดแล้วเสร็จ  ธันวาคม 2562 (35 เดือน หลังจาก LOI) 
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Overall Progress S-Curve as of March 2019
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Progress (%)

Actual (%)

Plan (%)

2017 2018 2019

97.9%

95.7%

แผนงาน (%) ผลงานจรงิ(%)  + / - (%) แผนงาน (%) ผลงานจรงิ(%)  + / - (%)

7.7 99.3 100.0 +0.7 99.4 100.0 +0.6

61.6 99.4 99.9 +0.5 99.7 100.0 +0.3

17.0 92.9 96.1 +3.2 95.4 98.1 +2.7

11.4 70.4 94.4 +24.0 85.4 99.0 +13.6

2.3 15.1 18.3 +3.2 27.8 29.6 +1.8

100 93.1 96.8 +3.7 95.7 97.9 +2.2

1. Engineering

2. Procurement

3. Construction

4. Erection

Description weight (%)

5. Commissioning

Total Project

Last Month This Month

Project Key Date Train no.1

7

Commercial 
Operation Date 
Dec 24,  2019

Letter of 
Intent (LOI) 
Jan 24, 2017

Contract Signing 
Date Mar 6, 2017

Start Piling
Jun 24, 2017
Jul 14, 2017

(Actual)

GT on Base
Jul 22, 2018

Aug 2, 2018 (Actual)

Back Energizing
Nov 30, 2018

Dec 22,2018 (Actual)

First Ignition 
Mar 14, 2019

First Steam
Apr 15, 2019

Start Reliability 
Run 

Sep 12, 2019

Start Performance Test 
Aug 28, 2019

Steam Blowing
Start 

Mar 18, 2019

Now

Generator on Base 
Jul 26, 2018

Jul 28, 2018 (Actual)

20202017 20192018

First Sync. 
Generator

Mar 17, 2019

First Gas-in
Jan 12, 2019
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Project Key Date Train no.2

Commercial 
Operation Date 
Dec 24,  2019

Letter of 
Intent (LOI) 
Jan 24, 2017

Contract Signing 
Date Mar 6, 2017

GT on Base Sep 5, 2018
Aug 31, 2018 (Actual)

Back Energizing
Nov 30, 2018

Jan 12, 2019 (Actual)

First Ignition 
Apr 27, 2019

First Steam
May 29, 2019

Start 
Reliability 

Run 
Oct 26, 2019

Start Performance Test 
Oct 11, 2019

Steam Blowing 
Start 

May 1, 2019

Generator on Base 
Sep 9, 2018

Aug 27, 2018
(Actual)

20202017 20192018

First Sync. 
Generator

Apr 30, 2019

Start Piling
Jun 24, 2017
Jul 20, 2017

(Actual)

Now

8

อาคารและอุปกรณ์หลัก
Turbine Building เป็นอาคารที่ตั้ง
เคร่ืองกังหันก๊าซ (Gas Turbine), เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator), เคร่ืองกังหันไอนํ้า (Steam Turbine)

11
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อาคารผลิตไอนํ้าแรงดันสูง

13

หอหล่อเย็น
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14

โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า

15

อาคารเพิ่มแรงดันก๊าซ
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การขออนุญาต

การตรวจสอบ/การขออนุญาต กฟผ. ย่ืนเรื่อง ได้รับอนุญาต
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- แจ้งการก่อสร้างโครงการฯ ต่อ กรอ. (สํานักงานอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ)
- ขอเพิ่มพื้นท่ี (13 ไร่) ต่อ กรอ. (สํานักงานอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ)
- ขอบันทึกการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักร ต่อ กรอ. (15วัน นับจากติดตั้งเครื่องจักร)

26 เม.ย. 2560
16 ก.พ. 2560

เป็นการแจ้งเพือ่ทราบ
13 ก.ย. 2560

การแจ้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ
- แจ้งการก่อสร้างอาคาร (โรงไฟฟ้า และอาคารประกอบ) ต่อ อบต. บางโปรง 23 มี.ค. 2560 11 เม.ย. 2560

การขออนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
- กกพ.มีมติอนุญาตขยายกําลังการผลิตให้ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขท่ี กกพ 01-1(3)/52-008 19 เม.ย. 2560 9 ส.ค. 2560
การขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
- ผวจ สมุทรปราการออกหนังสือรับรองว่าการวางท่อและสายเคเบิลไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผัง
เมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม หนังสือ เลขท่ี สป0018.1/16054

9 ส.ค. 2560 21 ก.ย. 2560

- อบต. บางโปรง อนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า ตามหนังสือเลขท่ี สป 71103/102 9 ก.พ. 61 15 ก.พ. 61

17

การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ช่วงระหว่างการก่อสร้าง)
9 ส.ค. 60 : กกพ.มีมติอนุญาตขยายกําลังการผลิตให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

2 พ.ย. 60 : กกพ. รับแจ้งการส่งรายงานประมาณการเงินนําสง่เข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟผ. ส่งรายงานฯ วันที่ 4 ก.ย. 60)

14 พ.ย. 60 : ชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ประจําปี 2560)  
จํานวน 31.545 ล้านบาท

5 ม.ค. 61 :  ชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ประจําปี 2561) 
จํานวน 63.090 ล้านบาท

7 ม.ค. 62 :  ชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ประจําปี 
2562) จํานวน 63.090 ล้านบาท

รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 157.725 ล้านบาท
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 

ด้านคุณภาพอากาศ
• ฉีดพรมน้ําบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และถนนทางเข้า-ออกโครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
• กําหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมกระบะให้มิดชิดขณะทําการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างท่ีอาจฟุ้งกระจาย 
• จํากัดความเร็วของรถบรรทุก ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง
• ทําความสะอาดล้อรถ ก่อนออกจากบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างสู่ถนนสาธารณะ
• ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการฯ SBRP1 ปีละ 2 ครั้ง
• ทําความสะอาดพ้ืนผิวถนน

19

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเสียง
• กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดังจะต้องดําเนินการในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น (7.00น.-18.00 น.) โดยมีการตรวจวัดเสียงไม่ให้เกินท่ีกฎหมายกําหนด
• ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้รับทราบ หากกิจกรรมก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงดังมากกว่าปกติโดย แจ้งให้ชุมชนทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
• บริเวณพ้ืนท่ีรื้อถอนและก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้ชุมชนและอยู่ติดกับรั้ว กฟผ. ให้กั้นด้วยแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ท่ีมีความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 4 เมตร 
• ติดตามตรวจวัดเสียงงานก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้ชุมชนและอยู่ติดกับรั้ว กฟผ.
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพนํ้า
• ห้องสุขาของคนงานก่อสร้าง ต้องสร้างห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะ อย่างน้อย 150 เมตร 

พร้อมท้ังจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย
• จัดให้มีบ่อพักน้ําช่ัวคราวเพ่ือตกตะกอนน้ําเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง
• น้ําเสียจากการอุปโภคบริโภค บําบัดด้วยระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (Septic Tank) 

โดยการสูบออกไปยังบ่อพักน้ําและส่งกําจัดยังหน่วยงานรับกําจัดท่ีได้รับอนุญาต
• จัดสร้างรางระบายน้ําช่ัวคราวรอบพื้นท่ีโครงการ
• ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงในบ่อพักน้ําท้ิง (Holding Pond) ท้ังในพ้ืนท่ีก่อสร้าง

และท่ีพักคนงาน เดือนละ 1 ครั้ง

21

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการคมนาคม
• หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด
• กําหนดให้รถบรรทุกมีการปิดคลุมผ้าใบเพ่ือป้องกันการตกหล่นของอุปกรณ์ ท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
• จํากัดความเร็วของรถขนส่งในบริเวณชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
• กําหนดให้มีการควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด
• การขนย้ายอุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีมีน้ําหนักมากและมีขนาดใหญ่ให้ขนส่งทางน้ําเป็นหลัก
• จัดเจ้าหน้าท่ีให้สัญาณไฟเพ่ืออํานวยความสะดวกการจราจรในเวลากลางคืน
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการกากของเสีย
• จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง และให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเก็บ

เพ่ือนําไปกําจัดมูลฝอยทุกวัน

• ให้ผู้รับเหมารวบรวมกากของเสียหรือขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง ไปไว้ในพ้ืนที่กองเก็บ วันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นส่งให้
หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนําไปกําจัดภายใน 90 วัน หรือเมื่อกากของเสียมีปริมาณที่เหมาะสม

23

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภยั
• จัดให้มีห้องสุขาสําหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายกําหนด
• จัดให้บุคคลากรด้านการแพทย์ (พยาบาล) ตลอด 24 ชั่วโมง
• จัดให้มีน้ําในการอุปโภคบริโภคสําหรับคนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
• จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้างตลอด  24 ชั่วโมง
• จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยให้กับคนงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
• มีการตรวจที่พักคนงานทุกสัปดาห์ 
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ปฏิบัติตาม มาตรฐาน ISO 26000 ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. สิทธิ
มนุษยชน

3. ปฏบิัติ
ด้านแรงงาน

1. การ
กาํกับดูแล
องค์กร

5. การ
ปฏบิัตทิี่เป็น

ธรรม

6. ประเดน็ด้าน
ผู้บริโภค

7. การมีส่วน
ร่วมและ 
การพัฒนา
ชุมชน4. 

สิ่งแวดล้อม

วาระท่ี 4.2 งานประชาสัมพันธ์ 
ชุมชนสัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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สรุปกิจกรรม CSR 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
เดือนสิงหาคม 2561 – มีนาคม 2562

2

กิจกรรม CSR โรงไฟฟ้าพระนครใต้
เดือน กรกฎาคม 2561 – มีนาคม 2562

1. กิจกรรมด้านงานประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมด้านงานชุมชนสัมพันธ์
3. กิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมชุมชน
4. กิจกรรมด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน
5. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

3
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1. กิจกรรมด้าน งานประชาสัมพันธ์
1.1 งานส่ือประชาสัมพันธ์ภายใน
     1.2 งานส่ือประชาสัมพันธ์ภายนอก
          1.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

4

1.1 งานสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน

E-Mail เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และขา่ว ภายในโรงไฟฟ้า

เผยแพร่ใน กฟผ. ผ่าน  EGAT TODAY 

5
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1.2 งานสื่อประชาสัมพันธ์ ภายนอก

6

โครงการเผยแพร่สื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
หนังสือพิมพ์ จํานวน 9 ฉบับ
เคเบ้ิลทีวี จํานวน 3 ช่อง

1.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครใต้เดือน ก.ค.61 – มี.ค.62
9 ก.ค. 61 ฝ่ายวิศวกรรมเชือ้เพลิง และนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชม รฟต. จํานวน 11 คน

25 ก.ค. 61 รร.สตรีสมุทรปราการ เยี่ยมชม รฟต. จํานวน 73 คน

25 ก.ย. 61 โครงการเปิดบ้านปากคลองบางปลากด จํานวน 70 คน

10 ต.ค. 61 ประชุมสื่อมวลชนท้องถ่ินสมุทรปราการ

25 ต.ค. 61 กรุงเทพผลิตเหล็ก เยี่ยมชม รฟต. จํานวน 20 คน

21 ก.พ. 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํานวน 52 คน

8 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 50 คน

รวมท้ังหมด 306 คน

7
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คณะศึกษาดูงานโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
10 ก.ค. 61 ทสม.บางโปรงและบางหัวเสือ ร่วมโครงการอบรมตามศาสตร์พระราชา
22 ก.ค. 61 รุ่นคณะชุมชนต.บางฝ้ายและบางโปรง โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

22 ส.ค. 61 คณะชุมชนต.บางหญ้าแพรก ร่วมโครงการอบรมตามศาสตร์พระราชา
8-9 ธ.ค. 61 คณะชุมชนต.บางโปรง ร่วมโครงการสานสัมพันธช์มุชนรอบ รฟต. ดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.

สมุทรสงคราม

1.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

8

1.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

คณะศกึษาดูงานโครงการด้านพลังงานทางเลือกและกจิการ กฟผ.

9
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2. กิจกรรมด้าน งานชุมชนสัมพันธ์

10

ร่วมพิธีสดุดีต่างๆ
กิจกรรมพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10

11
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ร่วมพิธีสดุดีต่างๆ

12

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

13
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ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ

14

3. กิจกรรมดา้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมชุมชน
1. ด้านศาสนา
    2. ด้านการศึกษาและเยาวชน
        3. ด้านสังคม
            4. ด้านส่ิงแวดล้อม

15
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3. กิจกรรมดา้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมชุมชน
1. ด้านศาสนา
    2. ด้านการศึกษาและเยาวชน
        3. ด้านสังคม
            4. ด้านส่ิงแวดล้อม

16

ด้านศาสนา
ร่วมประชุมกับวัดรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

17
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ด้านศาสนา
สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ให้กับวัดรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

18

ด้านศาสนา
ร่วมกิจกรรมกับวัด รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

19
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3. กิจกรรมดา้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมชุมชน
1. ด้านศาสนา
    2. ด้านการศึกษาและเยาวชน
        3. ด้านสังคม
            4. ด้านส่ิงแวดล้อม

20

ด้านการศึกษาและเยาวชน
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

21
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ด้านการศึกษาและเยาวชน
โครงการฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 9 โรงเรียน รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

22

ด้านการศึกษาและเยาวชน
สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์ โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

23
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ด้านการศึกษาและเยาวชน
วันเด็กแห่งชาติ 2562 ร่วมกับโรงเรียน รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

24

ด้านการศึกษาและเยาวชน
วันเด็กแห่งชาติ 2562 ร่วมกับชุมชน รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

25
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ด้านการศึกษาและเยาวชน
สนับสนุนของขวัญร่วมกิจกรรมวันเด็กให้กับพ้ืนที่ต่างๆ

26

ด้านการศึกษาและเยาวชน
ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

27
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3. กิจกรรมดา้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมชุมชน
1. ด้านศาสนา
    2. ด้านการศึกษาและเยาวชน
        3. ด้านสังคม
            4. ด้านส่ิงแวดล้อม

28

ด้านสังคม
จัดพ้ืนที่ให้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทุกวันพุธและพฤหัสบดี

เริ่มวันที่ 15 ส.ค. 61

29
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ด้านสังคม
งานวิจัยการพัฒนาต้นแบบชุมชนอยู่ดีมีสุข

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้

30

ด้านสังคม
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย”

31
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3. กิจกรรมดา้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมชุมชน
1. ด้านศาสนา
    2. ด้านการศึกษาและเยาวชน
        3. ด้านสังคม
            4. ด้านสิ่งแวดล้อม

32

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการขยะทองคํา ปี 2561-2562

33
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ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการขยะทองคํา ปี 2561-2562

34

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการขยะทองคํา ปี 2561-2562

35

฿2,847.50

฿6,725.00

฿17,583.85

฿8,576.00 ฿8,441.80

฿11,051.00

มถินุายน (1) กรกฎาคม (2) กนัยายน (3) ตลุาคม (4) พฤศจกิายน (5) ธันวาคม (6)

รายไดจ้ากการขายขยะ (บาท)
รายไดจ้ากการขายขยะ (บาท)
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ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการขยะทองคํา ปี 2561-2562

36

2,9512,3902,023
1,112

337

฿55,225.15 

4,992

205

8

1

10

100

1,000

10,000

100,000

ปรมิาณขยะ จํานวนผูเ้ขา้ รายไดจ้ากการ

ทีนํ่าขยะมาขาย รว่มกจิกรรม ขายขยะ

(กโิลกรัม) (คน) (บาท)

พลาสตกิ แกว้ กระดาษ โลหะ ลังเบยีร+์ขวด (ลัง) ลังสรุา+ขวด (ลัง) น้ํามันพชืเกา่

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ําคลองบางนางเกรงและบางโปรง

37
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ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์คลองบางฝ้าย 2561-2562

38

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับภูมิทัศน์วัดบางด้วน ตามแนวทาง CSR-DIW

39
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ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา

ปลูกป่าชายเลน 
ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ

40

ด้านสิ่งแวดล้อม

ตรวจคุณภาพน้ํา โดยมี
ชุมชนร่วมสังเกตการณ์

โครงการตําบลน่าอยู่
หมู่บ้านสะอาด

ตําบลบางโปรง 2561

41
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ด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาดินตะกอนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

42

ด้านสิ่งแวดล้อม
ฉีดล้างถนน และพ่นละอองน้ํา เพ่ือลดฝุ่นพ้ืนที่ถนนประตู 1-2 โรงไฟฟ้าพระนครใต้

43
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4. กิจกรรมดา้น สาธารณสุขและสขุภาพชมุชน

44

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง 2561

45
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โครงการห่วงใยใส่ใจคณุแม่มอืใหม่ 2561

46

สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพชุมชน
มอบเสื้อและลําโพงเคลื่อนที่ให้กับชมรมแอโรบิค ตําบลบางโปรง

มอบถุงผ้าลดโลกร้อน กฟผ.
ให้กับ รพสต.คลองด่าน 

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการใช้แทนถุงพลาสติก

47
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โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับ รพสต.บางโปรง 2562

48

5. กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

49
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สานเสวนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

50

ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงไฟฟ้า
และรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนติดรั้วโรงไฟฟ้า

51
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วาระท่ี 4.3 การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครใต้

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2562

ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง
และระยะดําเนินการ
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และ
โครงการทดแทนโรงไฟฟา้พระนครใต้
ระยะท่ี 1
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
3

แผนงานดําเนินการตรวจวัด ปี 2561
งาน/กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

คุณภาพอากาศ
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบคร้ังคราว
- คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

ระดับเสียง
- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง
- ระดับเสียงรบกวน

คุณภาพน้ํา
- คุณภาพน้ําผิวดิน
- คุณภาพน้ําท้ิง
- นิเวศวิทยาแหล่งน้าํ

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
4

คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
5

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป

ดัชนีตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม (TSP)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
สภาพอุตุนิยมวิทยา (ความเร็วและทิศทางลม)

ดัชนีตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม (TSP)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
สภาพอุตุนิยมวิทยา (ความเร็วและทิศทางลม)

ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ตรวจวัด 1 ครั้ง

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
6

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพอุตุนิยมวิทยา
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 5 จุด
ในบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟา้
 1. ชุมชนบางหัวเสือ
 2. ชุมชนบางด้วนนอก
 3. ชุมชนสวนส้ม
 4. ชุมชนบ้านคลองท่าเกวียน
 5. ชุมชนบางฝ้าย
จุดตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา 1 จุด
อยู่ในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ผลตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
ความเร็วลม มีค่า <0.3–5.5  เมตร/วินาที
ลมส่วนใหญ่พัดจาก ทิศใต้ (S)
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
7

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพอุตุนิยมวิทยา

จุดที่ 3 ชุมชนสวนส้ม

จุดที่ 2 ชุมชนบางด้วนนอกจุดที่ 1 ชุมชนบางหัวเสือ

จุดที่ 4 ชุมชนบ้านคลองท่าเกวียน

 พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
8

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป
วันท่ี 17-23 ตุลาคม 2561

จุดตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาด

ไม่เกิน 10 ไมครอน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน

 ไดออกไซด์

ค่าเฉล่ีย 24 ชม. ค่าเฉล่ีย  24 ชม. ค่าเฉล่ีย 24 ชม. ค่า 1 ชม. ค่า 1 ชม.

ชุมชนบางหัวเสือ 32.2-97.5 20.6-56.9 1.4-6.5 <1.3-25.1 <1.0-111

ชุมชนบางด้วนนอก 21.7-75.9 18.8-51.6 2.5-7.4 <1.3-8.6 <1.0-133.6

ชุมชนสวนส้ม 33.7-106 16.8-60.1 2.8-6.8 1.8-19.4 5.6–190

ชุมชนบ้านคลองท่าเกวียน 26.2-114 16.9-59.3 2.4-4.2 <1.3-11.5 <1.0-92.2

ชุมชนบางฝ้าย 30.4-83.1 18.0-49.8 2.3-3.2 <1.3-4.7 <1.0-114.8

พิสัย 21.7-114 16.8-60.1 1.4-7.4 <1.3-25.1 <1.0-190

ค่ามาตรฐาน 330 120 300 780 320

หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ที่มา : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร่ี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)   
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
9

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป
บริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ปี 2557-2561

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
10

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป
บริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ปี 2557-2561
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
11

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป
บริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ปี 2557-2561

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
12

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป
บริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ปี 2557-2561
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
13

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
14

การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
ปริมาณฝุ่นละออง
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)

ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ตรวจวัด 1 ครั้ง
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
15

การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
16

ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารท่ีระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า

วัน เดือน ปี ปล่อง
ปริมาณมลสาร ค่ามาตรฐาน

ฝุ่นละออง
(mg/m3)

SO2
(ppm)

NOx
(ppm)

ฝุ่นละออง
(mg/m3)

SO2
(ppm)

NOx
(ppm)

18 ต.ค. 2561 SBC21 0.8 0.1 15.6
60 60 175

19 ต.ค. 2561 SBC22 1.1 0.1 12.7

17 ต.ค. 2561 SBC31 1.0 0.6 42.6
54* 20* 96*

24 ต.ค. 2561 SBC32 1.3 0.5 43.3

ที่มา : ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
* ค่าควบคุมการระบายมลสารจากปล่องโรงไฟฟ้าที่กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA)
 มาตรฐานปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่งหรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547)
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
17

ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่อง
โรงไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง (CEMS)

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ระบายออกจากปล่อง
โรงไฟฟา้พลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดท่ี 2

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ระบายออกจากปล่อง
โรงไฟฟา้พลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดท่ี 3

มีการปรบัปรงุระบบเผาไหมข้อง CC22
ทําให้ปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนลดลง

CEMS : Continuous Emission Monitoring System
คือ ระบบการตดิตามตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบอัตโนมตัิ
อย่างต่อเนื่อง

Shut down : หยุดเดินเคร่ืองตามคําสั่งศูนย์ควบคุมฯ
Minor inspection : หยุดเดินเคร่ืองตามแผนบํารุงรักษา

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
18
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
19

ระดับเสียง

จุดตรวจวัดที่ 4

จุดตรวจวัดที่ 1 จุดตรวจวัดที่ 2

จุดตรวจวัดระดับเสียง 4 จุด

จุดตรวจวัดที่ 3

ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ตรวจวัด 1 ครั้ง

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
20

ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง
ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2561

จุดตรวจวัด ระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ชม. (เดซิเบล(เอ))

1. ริมร้ัวด้านหน้าบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครใต้ด้านที่ติดกับชุมชนบางโปรง 55.2-60.4

2. ริมร้ัวด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ด้านทีต่ิดกับชุมชนบางโปรง 61.1-65.5

3. โรงเรียนวัดบางฝ้าย (ชุมชนบริเวณคลองบางฝ้าย) 60.6-70.0

4. วัดบางโปรง (บริเวณชุมชนบางโปรง) 58.4-67.5

พิสัย 55.2-70.0

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 70
ที่มา : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        ค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และ
        มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ที่เกิดจากสถานประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
21

ผลตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2561

จุดตรวจวัด
ระดับเสยีงรบกวน (เดซิเบล(เอ))

4 ก.ย. 5 ก.ย. 6 ก.ย. 7 ก.ย. 8 ก.ย. 9 ก.ย. 10 ก.ย. พิสัย

1. บริเวณพื้นที่ทํางานภายในโรงไฟฟา้
พระนครใต้ 4.8 9.9 6.9 1.2 1.6 3.4 4.7 1.2-9.9

2. โรงเรียนวัดบางฝ้าย (ชุมชนบริเวณ
คลองบางฝ้าย) 9.6 0.6 5.5 0.0 4.3 0.4 1.6 0.0-9.6

3. วัดบางโปรง (บริเวณชุมชน
บางโปรง) 0.0 8.0 0.0 0.0 4.3 0.0 5.3 0.0-8.0

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10

ที่มา : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        ค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
22

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระดบัเสียง ปี 2557–2561

ระดับเสียงรบกวน
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
23

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
24

การตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน และนิเวศวทิยาแหลง่นํ้า
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
25

จุดเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน

ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
เก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง

765
4

1 2 3

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
26

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย
คลองบางฝ้ายเหนือ
จุดระบายน้ําทิ้ง 100 

ม. (จุดที่ 1)

คลองบางโปรงเหนอื
จุดระบายน้ําทิง้ 100 

ม. (จุดที่ 2)

แม่น้ําเจ้าพระยา 
(จุด 3-7) มาตรฐาน* 

อุณหภูมิ

ความเป็นกรดและดา่ง

ออกซิเจนละลาย

ไนเตรต

ฟอสเฟต

สารแขวนลอย

ของแข็งละลายทั้งหมด

บีโอดี

น้ํามันและไขมัน

องศาเซลเซียส

-

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

29.9

7.4

1.0

3.3

1.85

34.5

678

4.7

<3

30.3

7.3

0.8

3.2

2.53

18.0

1,990

4.3

<3

30.8–30.9

7.3

1.0–1.3

0.7-2.4

1.02–1.18

53.5–81.2

312–340

2.7–3.5

<3

ธ1

5.0 - 9.0

ไม่น้อยกว่า 2.0

ไม่เกิน 5.0

ไม่ได้กําหนด

ไม่ได้กําหนด

ไม่ได้กําหนด

ไม่เกิน 4.0

ไม่ได้กําหนด
หมายเหตุ :  * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)

       ธ1 หมายถึง อุณหภูมิจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

ผลตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน วันที่ 4 ก.ค. 2561

หน้าที่ 80



กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
27

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย
คลองบางฝ้ายเหนือ
จุดระบายน้ําทิ้ง 100 

ม. (จุดที่ 1)

คลองบางโปรงเหนอื
จุดระบายน้ําทิง้ 100 

ม. (จุดที่ 2)

แม่น้ําเจ้าพระยา 
(จุด 3-7) มาตรฐาน* 

อุณหภูมิ

ความเป็นกรดและดา่ง

ออกซิเจนละลาย

ไนเตรต

ฟอสเฟต

สารแขวนลอย

ของแข็งละลายทั้งหมด

บีโอดี

น้ํามันและไขมัน

องศาเซลเซียส

-

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

29.8

7.5

1.1

1.3

0.96

35

3,062

2.2

<3

29.6

7.6

1.7

1.1

1.36

35.8

2,446

2.4

<3

29.5–29.7

7.4-7.5

1.0–1.4

0.8-2.1

1.08–1.26

26.2–30.2

5,837–9,597

2.0–2.7

<3

ธ1

5.0 - 9.0

ไม่น้อยกว่า 2.0

ไม่เกิน 5.0

ไม่ได้กําหนด

ไม่ได้กําหนด

ไม่ได้กําหนด

ไม่เกิน 4.0

ไม่ได้กําหนด
หมายเหตุ :  * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)

       ธ1 หมายถึง อุณหภูมิจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

ผลตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน วันที่ 13 พ.ย. 2561

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
28

ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพนํ้า              
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
29

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง
1 บ่อพักนํ้าท้ิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดท่ี 2

2 บ่อพักนํ้าท้ิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดท่ี 3

 

1

จุดระบายน้ําจากหอหล่อเย็นก่อนระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและคลองบางโปรง      

  ปลายรางระบายน้ําหล่อเย็นก่อนระบายลงสูแ่ม่น้ําเจ้าพระยาและคลองบางโปรง

3
4

2

3

4

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 1

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 2

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดท่ี 1-5

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3

2

30

1

เก็บตัวอย่าง
เดือนละ 1 คร้ัง
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
31

ผลตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง (บ่อพักน้ําท้ิง)
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2561

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย บ่อพักนํ้าทิง้ (Holding pond) 
พลังความรอ้นรว่มชุดที่ 2 (จุด 1)

บ่อพักนํ้าทิง้ (Holding pond) 
พลังความรอ้นรว่มชุดที่ 3 (จุด 2) มาตรฐาน* 

อุณหภูมิ

ความเป็นกรดและด่าง

ของแข็งละลายทั้งหมด

ของแข็งแขวนลอย

น้ํามันและไขมัน

บีโอดี

ซีโอดี

องศาเซลเซยีส

-

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

28-30

6.8–7.7

579–2,493

< 5-13

< 3-3

< 2.0-17.5

27.2–53.3

29-31

6.7-8.0

50-92

< 5-13

< 3

2.8–17.5

38.9–70.6

ไม่เกิน 40

5.5 - 9.0

ไม่เกิน 5,000

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 5.0

ไม่เกิน 20

ไม่เกิน 120
ท่ีมา : ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560)
               โรงไฟฟ้าฯ มิได้ระบายนํ้าท้ิงออกสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยนํานํ้าจากบ่อพักนํ้าท้ิงไปใช้ประโยชน์ รดนํ้าต้นไม้หรือฉีดพรมพื้นท่ีเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
32

ผลตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง (น้ําจากระบบหล่อเย็น)
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2561

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย
จุดระบายน้ําจากหอหล่อเย็น

ก่อนระบายลงสูแ่ม่น้าํเจา้พระยา
และคลองบางโปรง  (จุดที่ 3)

ปลายรางระบายน้ําหลอ่เย็น
ก่อนระบายลงสูแ่ม่น้าํเจา้พระยา
และคลองบางโปรง  (จุดที่ 4)

มาตรฐาน* 

อุณหภูมิ

ความเป็นกรดและด่าง

ของแข็งละลายทั้งหมด

น้ํามันและไขมัน

คลอรีนอิสระ

องศาเซลเซยีส

-

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

29–32

8.3-8.4

70-4,844

< 3

< 0.1

28–32

7.6–8.8

573–4,763

< 3

< 0.1

ไม่เกิน 40

5.5 - 9.0

ไม่เกิน 5,000

ไม่เกิน 5.0

ไม่เกิน 1.0

ท่ีมา : ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560)
               โรงไฟฟ้าฯ มิได้ระบายนํ้าท้ิงออกสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยนํานํ้าจากบ่อพักนํ้าท้ิงไปใช้ประโยชน์ รดนํ้าต้นไม้หรือฉีดพรมพื้นท่ีเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
33

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
34

การสํารวจนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา
กฟผ. ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สํารวจนิเวศวิทยาแหล่งน้ํารอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน 

ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
เก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
35

สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ชนิด ความหนาแน่นรวม การแพรก่ระจาย

แพลงก์ตอนพืช
60 ชนิด     
(38 สกุล)

(9,360-56,718)x103 

หน่วยต่อลบ.ม.

พบกลุ่มที่พบได้ทั่วไปบริเวณนํ้าจืด น้ํากร่อย 
และในทะเล โดยพบเซนทริคไดอะตอม และ
สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงินเป็นกลุ่มเด่น

แพลงก์ตอนสัตว์
20 ชนิด
(11 สกุล)
5 กลุ่ม

40,500-519,000 ตัว/ลบ.ม.
พบกลุ่มที่พบได้ทั่วไปในแหล่งนํ้าจืด และนํ้า
กร่อย โดยพบซิลิเอทโปรโตซัว เป็นกลุ่มเด่นเกือบ
ทุกจุดเก็บตัวอย่าง

ปลาวัยอ่อน 2 วงศ์ เฉลี่ย 31 ตัวต่อปริมาตรนํ้า 
1,000 ลบ.ม.

พบวงศ์ปลาสายยู บึก และวงศ์ปลาบู่ บริเวณจุด
เก็บตัวอย่างที่ 3 เท่านั้น

สัตว์หน้าดิน 10 ชนิด 135-1,260 ตัว/ตร.ม. พบกลุ่มหอยฝาเดียวในทุกจุดเก็บตัวอย่าง

ที่มา : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผลสํารวจนิเวศวิทยาแหล่งนํ้า วันที่ 23 ตุลาคม 2561

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
36

สรุปเปรียบเทียบผลการสํารวจนิเวศวทิยาแหลง่นํ้า

จากการสํารวจที่ผ่านมา การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางน้ําในบริเวณนี้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ
ธรรมชาติ ข้ึนอยู่กับฤดูกาล และอิทธิพลนํ้าข้ึนน้ําลงของน้ําทะเล

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ปี 2559–2561
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
37

สรุปเปรียบเทียบผลการสํารวจนิเวศวทิยาแหลง่นํ้า

จากการสํารวจที่ผ่านมา การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางน้ําในบริเวณนี้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ
ธรรมชาติ ข้ึนอยู่กับฤดูกาล และอิทธิพลนํ้าข้ึนน้ําลงของน้ําทะเล

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ ปี 2559–2561

กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
38

สรุปเปรียบเทียบผลการสํารวจนิเวศวทิยาแหลง่นํ้า

จากการสํารวจที่ผ่านมา การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางน้ําในบริเวณนี้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ
ธรรมชาติ ข้ึนอยู่กับฤดูกาล และอิทธิพลนํ้าข้ึนน้ําลงของน้ําทะเล

ความหนาแน่นของปลาวัยอ่อน ปี 2559–2561
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กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมษายน 2562
39

สรุปเปรียบเทียบผลการสํารวจนิเวศวทิยาแหลง่นํ้า

จากการสํารวจที่ผ่านมา การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางน้ําในบริเวณนี้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ
ธรรมชาติ ข้ึนอยู่กับฤดูกาล และอิทธิพลนํ้าข้ึนน้ําลงของน้ําทะเล

ความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน ปี 2559–2561

วาระท่ี 5 เร่ืองติดตาม
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เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ประเด็น 
ว่าท่ี ร.ต. หญิง สายสวาท สุขวิชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย สอบถามเร่ืองการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณท่ีพักคนงานมีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
ซ่ึงพบว่ารอบบริเวณนั้นมักมีกลิ่นขยะ, น้ําเสีย รบกวนผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง ขอให้เข้มงวดในมาตรการมากข้ึน

• ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะท่ี1 

• ชี้แจง
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะท่ี 1 
ชี้แจงว่า ดําเนินจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบปิดแบบมี
ขั้นตอน คือ
1. ปรับปรุงสภาพนํ้า
2. สูบออกโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการ เพ่ือไป
บําบัด และกําจัด
3. มีการสุ่มตรวจท่ีพักคนงานทุกสัปดาห์

• ประเด็น 
นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบาง
โปรง สอบถามว่า เครนท่ีใช้ในการขนของบริเวณก่อสร้างใช้แตร
ส่งเสียงรบกวนโรงเรียนบริเวณนั้นมาก  ทําให้คาดว่าเม่ือเปิด
เทอมจะส่งเสียงรบกวนอยู่หรือไม่ เนื่องอาจจะกระทบต่อการ
สอนหนังสือของโรงเรียนได้

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ระยะท่ี1 

• ชี้แจง
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะท่ี 1
ชี้แจงว่า โครงการฯ ได้ดําเนินการ
1. ตรวจสอบระดับเสียงท่ี รร. ซ่ึงไม่เกินค่ามาตราฐาน
2. ได้ควํ่าแตรสัญญาณลง เพ่ือลดการกระจายเสียง
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• ประเด็น 
นายชนินทร์ กาญจนาสุขา หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดสมุทรปราการ สอบถามเร่ืองหน่วยวัด
เสียง ว่าหน่วยวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะ
เป็นเสียงท่ัวไป ซ่ึงค่ามาตรฐานอยู่ท่ี 70 เดซิเบล 
จึงอยากทราบว่าเสียงรบกวนท่ีดังขึ้นเป็นช่วงๆ 
จะวัดได้กี่เดซิเบล

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ-กฟผ.

• ชี้แจง
นายพงศ์นาท ทวยเจริญ หัวหน้าแผนกคุณภาพอากาศและ
เสียง ชี้แจงว่า สําหรับเสียงรบกวน ค่ามาตรฐาน 10 เดซิ
เบล เป็นเสียงท่ีเพ่ิมขึ้นจากระดับเสียงปกติได้ไม่เกิน 10 เด
ซิเบล ส่วนระดับเสียงท่ีดังขึ้น ณ เวลาหนึ่งท่ีมีค่าสูงสุด 
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ท่ี 115 เดซิเบล โดยปกติ อสค. จะทํา
การวัดอยู่แล้ว ในการประชุมคร้ังหน้าจะนําข้อมูลมาแจ้งใน
ท่ีประชุมฯ

• ประเด็น 
นายพงศ์พัฒน์ กรุดภู่ กํานันตําบลบางโปรง แจ้งว่า ช่วงเช้า
พบรถพนักงานว่ิงเร็วช่วงสี่แยกบางโปรงจนถึงหน้า
โรงไฟฟ้า นอกจากนี้ช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน พบรถ
จอดข้างทางมากข้ึน

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ 
แผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

• ชี้แจง
แผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดําเนินการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย “ถนนปลอดภยั คนไทยปลอดภัย” เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2561
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• ประเด็น 
นางสาวพิมพา เจ็งใจบุญ ผู้แทนประชาคมตําบลบางหญ้า
แพรก เสนอให้พิจารณาขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาดูงานมากขึ้น 
เร่ืองของกีฬาชุมชนสัมพันธ์ และการลงพ้ืนท่ี อยากให้
ครอบคลุมท้ัง 5 ตําบล

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ
แผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้

• ชี้แจง
แผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดําเนินการขยาย
แผนโครงการศึกษาดูงานพลังงานทางเลือก ดังตาราง

วัน/เดือน/ปี คณะผู้ร่วมโครงการ

14-15 สิงหาคม 2562 ชุมชนตําบลบางหญ้าแพรก

26-27 สิงหาคม 2562 ชุมชนตําบลสําโรงใต้

• ประเด็น 
นายชเนศวร์ แห้วเพ็ชร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโปรง สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงไฟฟ้าฯ 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อยากให้บูรณการ
ร่วมกันกับ อบต.บางโปรง เนื่องจากอาจมีกิจกรรมบางส่วนท่ี
ซํ้าซ้อนกัน และหากโรงไฟฟ้าฯ มีงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
โครงการต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้ทางโรงไฟฟ้าฯ 
ช่วยสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมร่วมกัน

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ 
คุณชาญศักดิ์ ธานี 

• ชี้แจง
ได้มีการเข้าไปสานเสวนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับ
รองปลัด อบต.บางโปรง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบางโปรง เมื่อวันท่ี 19 มี.ค. 62 และมีแผนเข้าไป
ดําเนินการดังตาราง

กิจกรรม กําหนดการ รายละเอียดการดําเนินงาน สถานที่

1.รับฟังความ
คิดเห็นร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บางโปรง

19 มีนาคม 
2562

1.รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
2.รวบรวมข้อมูลเพื่อนําเขา้สู่
กระบวนการสานเสวนาตามแนวทาง 
ISO26000 /CSR-DIW

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บางโปรง

2.ดําเนินการจัด
สานเสวนา พื้นที่
ในความ
รับผิดชอบ ของ 
กผรรต2-ฟ.

ระหว่างเดือน 
ก.ค.-ส.ค.62

จัดเวทีสานเสวนาตามแนวทาง 
ISO26000 /CSR-DIW พื้นที่ในความ
รับผิดชอบ ของ กผรรต2-ฟ. ได้แก่
- วัดบางโปรง
- รร.วัดบางโปรง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางโปรง
- ชุมชนบางโปรง หมู่ที่ 2

รอประสานงาน
ดําเนิน

การจัดเวทีสาน
เสวนา
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• ประเด็น 
นายชเนศวร์ แห้วเพ็ชร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโปรงแจ้งว่า ได้ดําเนินแก้ไขความสะอาดของถนน
โดยการขุดลอกท่อระบายน้ํา แต่พบว่าพนักงานกวาดถนน
ของโรงไฟฟ้าฯ บางคร้ังอาจกวาดขยะลงท่อระบายน้ํา ขอให้
กําชับในเร่ืองนี้ด้วย

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะท่ี1 

• ชี้แจง
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะท่ี 1 
ดําเนินการทําความสะอาดพ้ืนผิวถนน โดยมีการกําชับให้เก็บ
กวาดขยะดินทรายแห้งท้ิงก่อน แล้วจึงฉีดน้ําเพ่ือชะล้างผิวถนน

• ประเด็น 
นายบัญชา ม่ันทองคํา กํานันตําบลบางด้วน แจ้งว่า มี
คนงานของโครงการก่อสร้างฯ เข้าไปพักในตําบลบางด้วน 
และตรวจพบว่ามีการใช้สารเสพติด

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะท่ี1 

• ชี้แจง
โครงการฯได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายความ
ม่ันคงอําเภอเมืองสมุทรปราการ เข้ามาสุ่มตรวจสารเสพติด
ของแรงงานก่อสร้างเป็นระยะๆ หากตรวจพบผู้ใช้สารเสพติด 
จะดําเนินการส่งตัวไปบําบัด
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• ประเด็น 
นายอําพร วายลม พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 
เสนอให้ประชาสมัพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อม
จัดเวทีประชุมและรบัฟังความคิดเหน็ตอ่ไป

เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 2/2561
• ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเตรยีมการกอ่สรา้งสถานกีกัเกบ็และแปลงสภาพก๊าซ
ธรรมชาติเหลว แบบลอยน้ํา พร้อมระบบจอดผูกเรอืและระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาต ิ(หก-ตก.) 

• ชี้แจง
โครงการฯ ได้ดําเนนิการประชาสมัพันธ์และจัดรบัฟังความ
คิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผลจากการจดักจิกรรม
แสดงดังกราฟ

11

เปรียบเทียบการจัดรับฟังความคิดเหน็ฯ ครั้งท่ี 1 และคร้ังที ่2 
โครงการ FSRU
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ความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาโครงการฯ

มีความเหมาะสม ควรปรับปรุง

ไมแ่สดงความิดเหน็
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ข่าวสารเก่ียวกับ

โครงการฯ

เคยรับทราบมาก่อน เพ่ิงทราบ

80.8
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วิตกกงัวล ไมวิ่ตกกงัวล

ไมแ่สดงความคิดเหน็
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12

เปรียบเทียบการจัดรับฟังความคิดเหน็ฯ ครั้งท่ี 1 และคร้ังที ่2 
โครงการท่าเทียบเรือ FSRU
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ข่าวสารเก่ียวกับ
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เคยรับทราบมาก่อน เพ่ิงทราบ
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วิตกกงัวล ไมวิ่ตกกงัวล

ไมแ่สดงความคิดเหน็
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มีความเหมาะสม ควรปรับปรุง

ไมแ่สดงความิดเหน็

13

เปรียบเทียบการจัดรับฟังความคิดเหน็ฯ ครั้งท่ี 1 และคร้ังที ่2 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (เฉพาะพืน่ท่ีศกึษาในทะเล)
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การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับ

โครงการฯ

เคยรับทราบมาก่อน เพ่ิงทราบ
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วิตกกงัวล ไมวิ่ตกกงัวล

ไมแ่สดงความคิดเหน็
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มีความเหมาะสม ควรปรับปรุง

ไมแ่สดงความิดเหน็
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14

เปรียบเทียบการจัดรับฟังความคิดเหน็ฯ ครั้งท่ี 1 และคร้ังที ่2 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ภาพรวม)
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ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2
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พัฒนาโครงการฯ

มีความเหมาะสม ควรปรับปรุง

ไมแ่สดงความิดเหน็

วาระท่ี 6 เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ

วาระท่ี 7.1 โครงการ FSRU
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การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ
ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ FSRU โครงท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซฯ

5
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วาระท่ี 7.2 โครงการภูมิสถาปัตยกรรม

2

26 เมษายน 2562

งานภูมิสถาปัตยกรรม 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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3

 การดําเนินงานภูมิสถาปัตยกรรมโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ถูกออกแบบพื้นท่ีให้เป็นแบบสวนป่าเชิงนิเวศ เพื่อเป็น
สถานท่ีออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน มี
สถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมของชุมชน พร้อมกับเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงนิเวศของชุมชน

วัตถุประสงค์

4

ภาพมุมสูงแสดงท่ีต้ังงานภูมิสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ีสีเขียว
โรงไฟฟ้าพระนครใต้

ท่านอยู่ที่น่ี
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PTT STATION

FSRU 
FG MEETING

FG
COMPRESSOR

สนามฟุตบอล
ขนาด 45x60 ม.

LAY-DOWN AREA
6,700 sq.m.

สวนป่าเชิงนิเวศน์
สูงไม่เกิน 3       

สวนป่าเชิงนิเวศน์
สูงไม่เกิน 3 ม.

สวนป่าเชิงนิเวศน์

สนามเด็กเล่น

FITNESS STATION

สนามหญ้า

สนามบาสฯ
สนามวอลเล่

บอล

สนาม
ตะกร้อ

อาคารศูนย์กีฬา
อาคาร

ประชาสัมพันธ์

ลานประติมากรรม

แนวเสาส่ง กฟน.

แนวเสาส่ง กฟผ.

แนวเสาส่ง กฟน.

ห้องน้ํา

พ้ืนท่ีข้างเคียง

พ้ืนท่ีชาวบ้าน

พ้ืนท่ีชาวบ้าน

5

ภาพขยายงานภูมสิถาปัตยกรรมพ้ืนท่ีสีเขยีว 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้

1.6 ลานประติมากรรม

1.1 ทางเดินไม้เทียม
1.2 ลานจอดรถจักรย

จักรยานยนต์
1.3 สนามเด็กเล่น

1.4 พ้ืนท่ีถมดินปลูกห

1.12 ทางจักรยาน Asphaltic Concrete

1.7 พ้ืนท่ีปลูกต้นไม้หรือไม้พุ่ม

1.8 แนวร้ัวลวดตาข่ายสนามฟุตบ

1.11 ลานจอดรถประมาณ 20 คัน

2.3 พ้ืนท่ีปลูกไม้พุ่ม
2.4 ร้ัวคอนกรีตบล็อค

2.1 ร้ัวตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป

แนวท่อก๊าซช่วงท่ี 19
ประกาศไว้ 10 เมตร

1.10 รางระบายนํ้า

1.5 ศาลาที่พัก

1.9 ทางเดิน คสล.ผวิกรวดลา้ง

แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้าง

2.2 ทางจักรยาน Asphaltic Concrete

1.13 อาคารอเนกประสงค์
1.14 สนามเปตอง

1.15 ห้องนํ้า
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แผนการดําเนินงาน
Tentative Timeline

งานภูมิสถาปัตยกรรม โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ขอบเขตงาน

2561 2562 2563
 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย. 

1. งานภูมิสถาปัตยกรรม (68.80 ล้านบาท)                       

 2. งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และสนาม
กีฬา (19.20 ล้านบาท)

                      

งานออกแบบ
งานจัดทํา TOR+ราคากลาง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานปรับถม บดอัดดิน
ควบคุมงานก่อสร้าง

บํารุงรักษา

Rev.5

 พื้นท่ีปลูกต้นไม้หรือไม้พุ่ม / รางระบายนํ้า / ลานจอดรถ

แบบก่อสร้างและภาพแสดงสิ่งปลูกสร้าง
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สนามเด็กเล่น / ศาลาท่ีพัก / ลานประติมากรรม

แบบก่อสร้างและภาพแสดงสิ่งปลูกสร้าง

สนามฟุตบอล
ขนาด 45x60 ม.

สนามเดก็เลน่

FITNESS STATION

สนามหญ้า

สนาม
บาสฯ

สนาม
วอลเล่
บอล

เอนกประ
สงค์ 1

เอนกประ
สงค์ 2

ลานประตมิากรรม

ห้องนํ้า

สนาม
ตะกร้อ

พื้นท่ีข้างเคียง

ท่ีจอดจักรยาน

พื้นท่ีข้างเคียง

PTT STATION FG
COMPRESSOR

ลานประติมากรรม
ประติมากรรมใบจาก

ทางจักรยานกว้าง 3.00 ม. (สวนทาง) พร้อมทางเดินกว้าง 1.50 ม. ทางจักรยานกว้าง 2.00 ม. (ทางเดียว) พร้อมทางเดินกว้าง 1.50 ม.

ทางจักรยาน และ ทางเดิน

แบบก่อสร้างและภาพแสดงสิ่งปลูกสร้าง
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LAY-DOWN AREA
6,700 sq.m.

ลานประติมากรรม

แนวเสาส่ง กฟน.

แนวเสาส่ง กฟผ.

 อาคารเอนกประสงค์

แบบก่อสร้างและภาพแสดงสิ่งปลูกสร้าง

LAY-DOWN AREA
6,700 sq.m.

ลานประติมากรรม

แนวเสาส่ง กฟน.

แนวเสาส่ง กฟผ.

 ห้องน้ํา

แบบก่อสร้างและภาพแสดงส่ิงปลูกสร้าง
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วาระท่ี 7.3 นําเสนองานวิจัยการพัฒนาต้นแบบ
ชุมชนอยู่ดีมีสุข เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน

กับชุมชนรอบ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้

แนวทางการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญรอบโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ ให้เกิดความผาสุก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมั่นคงยัง่ยืน

การสื่อสาร – ชุมชนสัมพันธ์ – สร้างความสัมพันธ์ –กิจกรรมเพื่อสังคม
มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000

โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความ
รับผิดชอบตอ่สังคม CSR-DIW

โครงการวิจัยเพื่อชุมชน
วิสาหกิจเพ่ือชุมชน

CSR  CSV  SE
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3

นําเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา
“ โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนอยู่ดีมีสุขเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างย่ังยืนกับชุมชนรอบ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

จังหวัดสมุทรปราการ ”

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และ กฟผ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

4

วิเคราะห์ทุนทาง
สังคมด้าน
วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว ชุมชน 3
ตําบล รอบ
โรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้

ออกแบบ
กระบวนการในการ
เรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ชุมชนต้นแบบอยู่ดี
มีสุข

ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้า บน
พ้ืนฐานทางสังคมสู่
ก า ร จั ด ก า ร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

ค้นหาและกําหนด
เส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน
และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องบน
พื้นฐาน
ทุนทางสังคมของ 3 
ตําบล

เสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Data สําหรับชุมชนและ กฟผ. 
อย่างย่ังยืน
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5

ประเมิน
คัดเลือกทุนทาง
สังคมที่มีศักยภาพ 
ด้านอาชีพ 
ผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัด
จําหน่าย เส้นทาง
การท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพสามารถ
จําหน่ายได้ ตําบล
ละ 10 ผลิตภัณฑ์ 
(รวม 30 
ผลิตภัณฑ์)

ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้า บน
พ้ืนฐานทางสังคมสู่
ก า ร จั ด ก า ร
วิสาหกิจเพื่อสังคม

เส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน
และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องบน
พื้นฐานทุนทาง
สังคม ตําบลละ
อย่างน้อย 1 
เส้นทาง

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Data สําหรับชุมชนและ กฟผ. 
อย่างย่ังยืน จํานวน 1 ระบบ

6
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อัตลักษณ์ของชุมชนบนฐานแนวคิดของ กฟผ. 
สู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน

11

22

66

7www.ssru.ac.th

33

44

55

77

88

99

ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียว 3 ตําบลรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

รายงานสรุปผลการค้นหาทุนทางสังคมท่ีมีศักยภาพของ 3 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

 

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพสามารถจําหน่ายได้ ตําบลละ 10 ผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์ท่ีขอยื่นจดการรับรองมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์

 

เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานทุนทางสังคมของชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตําบลบางโปรง ตําบลบางด้วนและตําบลบางหัวเสือ ตําบลละ 1 เส้นทาง

 

รายงานรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Data สําหรับชุมชนและ กฟผ. อย่าง
ยั่งยืน 1 ระบบ
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ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้สามารถพัฒนาชุมชนจนกลายเป็นสังคมพ่ึงพา
ตนเองได้

 

มีต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนอยู่ดีมีสุขตามแนวทางของ กฟผ. ที่สามารถนําไป
ขยายผลและประยุกต์ใช้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กฟผ. อื่นๆ 

 

เกิดรูปแบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ที่สามารถพัฒนาและสร้างความ
ยั่งยืนของชุมชนอยู่ดีมีสุขตามแนวทางของ กฟผ.

 

กฟผ. สามารถพัฒนาตนเองในการเป็นหน่วยงานให้การรับรอง (Certify Body) ชุมชน
อยู่ดีมีสุขได้ตามแนวทางของ กฟผ.

 

แนวทางการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจตามนโยบายของรัฐ
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