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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อยางเครงครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมในหัวขอที่ เกี่ยวของตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมในทุกหัวขอ ไดแก         
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาทางนํ้า การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การคมนาคม        
กากของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข และเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน  

 
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังนี้ 

 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟา  
1.1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร
อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ  
ชุดที่ 2 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอร-           
ไดออกไซด (SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาทั้ง 4 ปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และคาควบคุมที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 
สวนผลการตรวจวัดคาความทึบแสง พบวา สวนใหญมีคาคอนขางต่ํา  
 

1.1.2 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
ผลการตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร

อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และ     
ชุดที่ 2 ระหวางวันที่ 9-22 ตุลาคม 2562 และวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 พบวา ตําแหนงที่ติดตั้ง Probe เปน
ตําแหนงที่สามารถเก็บตัวอยางอากาศที่เปนตัวแทนอากาศในปลองได และเคร่ืองตรวจวัด (Analyzer) ของโรงไฟฟา
พระนครเหนือทั้ง 2 ชุด ติดตั้งในบริเวณที่สะดวกตอการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัด และ
เครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศติดตั้งอยูภายในปลองโรงไฟฟาที่ระดับเดียวกับที่ติดตั้ง CEMS ซึ่งสะดวกตอ
การดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัด สําหรับการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ CEMS 
พบวา ระบบตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกซิเจน (O2) และ
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อัตราการไหลของอากาศจากปลองโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพการทํางานอยูใน
เกณฑดี สามารถตรวจวัดและใหขอมูลปริมาณสารเจือปนไดถูกตอง 

 
1.1.3 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราวของโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 และ 11 ตุลาคม 2562 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 17 และ      
24 ตุลาคม 2562 พบวา ฝุนละออง (PM) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)      
ที่ระบายจากปลองระบายมลสาร มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก
โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และคาควบคุมที่
กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 

 
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 2 ระหวางวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562 บริเวณจุดตรวจวัด 4 จุด ไดแก พ้ืนที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2  
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และวัดสรอยทอง พบวา คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา 
1 ชั ่วโมง (NO2) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) สําหรับฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10)  มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) สําหรับผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ 
พบวา ลมที่พัดผานโรงไฟฟามาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศเหนือ (NNE) เปนหลัก 

 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ระหวางวันที่ 11-15 ตุลาคม 2562 พบวา 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟาฯ ไดแก แนวร้ัวดาน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟาฯ แนวร้ัวดานทิศตะวันตกของโรงไฟฟาฯ และบริเวณบานพักพนักงาน (เดิม)      
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) สวนคาระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 
(L90) และระดับเสียงตํ่าสุด (Lmin) ไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานราชการ 
 

3. คุณภาพน้ํา 
3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ําเจาพระยา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริเวณหนา
โรงไฟฟาพระนครเหนือ จํานวน 4 สถานี ครอบคลุมบริเวณเหนือน้ําและทายน้ําเปนระยะทาง 500 เมตร จาก       
จุดระบายนํ้าทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พบวา คุณภาพน้ําผิวดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ทุกดัชนี
ตรวจวัด นอกจากนี้ ยังไดนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินมาประเมินคาดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) เพ่ือแสดง
ถึงสถานการณคุณภาพนํ้าในภาพรวม ซึ่งพบวา คุณภาพนํ้าบริเวณจุดตรวจวัดในแมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑพอใช 
และเส่ือมโทรม  
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3.2 การแพรกระจายอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น 
ผลการตรวจวัดการแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็นในแมน้ําเจาพระยา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 

2562 ในแมน้ําเจาพระยาจากจุดก่ึงกลางหนาที่ตั้งโรงไฟฟาฯ ขึ้นไป 1 กิโลเมตร ทางเหนือน้ํา และ 1 กิโลเมตร ลงไป
ทางทายน้ํา ทั้งหมด 4 แนวตามความกวางของลําน้ําที่ระยะ 50, 100, 150 และ 200 เมตร จากฝงโรงไฟฟาฯ และ
แตละการตรวจวัดทุก 50 เมตร ทําการตรวจวัด 3 ระดับความลึกคือ 0.2 , 0.5 และ 0.8 ของความลึกน้ํา พบวา 
อุณหภูมิของแมน้ําเจาพระยาบริเวณก่ึงกลางลําน้ํา ในชวงน้ําขึ้นและชวงน้ําลงที่ความลึกทั้ง 3 ระดับ มีคาสูงไมเกิน
กวา 3 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 
เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4  

 
3.3 คุณภาพน้ําทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริเวณบอพักน้ําทิ้ง และบริเวณปลาย
ทอระบายน้ําจากหอหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 พบวา 
คุณภาพน้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือทั้ง 2 ชุด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบาย    
น้ําทิ้งจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ทุกดัชนีตรวจวัด สําหรับคุณภาพน้ําทิ้งจากหอ      
หลอเย็น พบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวนคาของแข็งแขวนลอยของโรงไฟฟาพระนครเหนือท้ัง 2 ชุด    
ที่พบวา มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร) โดยเมื่อพิจารณาคุณภาพ
น้ําในแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนนํ้าที่สูบเขาระบบหลอเย็นของโรงไฟฟา (Raw Water) พบวา มีคาของแข็งแขวนลอยสูงกวา             
50 มิลลิกรัม/ลิตร เชนกัน ทั้งนี้ เนื่องจากในเดือนกันยายน เปนชวงสภาวะนํ้าหลากจากทางตอนบนของแมน้ําเจาพระยา 
ซึ่งมีตะกอนถูกพัดพามากับน้ําจํานวนมาก สงผลใหคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาในเดือนดังกลาวมีคาของแข็งแขวนลอย
สูง ทั้งนี้ น้ําหลอเย็นเปนนํ้าที่มาจากแมน้ําเจาพระยาโดยตรง และใชเพ่ือการระบายความรอนของโรงไฟฟาเทานั้น 
หลังจากผานหอหลอเย็นเพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐานฯ แลว จะระบายกลับสูแมน้ําเจาพระยาตามเดิม  
 

4. นิเวศวิทยาทางน้ํา การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ผลการสํารวจชนิด ความหนาแนน และความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในน้ํา  ไดแก    

แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน และสัตวหนาดิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งเปนตัวแทน        
ฤดูฝน โดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 4 สถานี    
ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน พบแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน
สวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจายไดทั่วไปแหลงน้ํากรอย และน้ําจืด โดยพบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอมเปน
กลุมที่มีปริมาณสูงสุดทุกสถานีที่ทําการศึกษา มี ชนิดเดน ไดแก ไดอะตอมชนิด Aulacoseira granulata, 
Thalassiosira sp., Cyclotella sp., สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิด Oscillatoria spp. และไดอะตอมชนิด 
Skeletonema costatum เปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํามีสารอาหารสูง สวนแพลงกตอนสัตว พบกลุมกลุมโพรโทซัว
เปนกลุมที่มีความหนาแนนสูงสุด แพลงกตอนสัตวชนิดเดน ไดแก Tintinnopsis sp.1, Copepod nauplii, Filinia  
longiseta, Gastropod larvae และ Pelecypod larvae ตามลําดับ สําหรับลูกปลาและสัตวน้ําวัยออน พบทั้งสิ้น 
2 วงศ ไดแก วงศลูกปลาซิวแกว และวงศลูกซิว-สรอย-ตะเพียน สวนสัตวหนาดินเปนชนิดที่พบไดทั่วไปในแหลงน้ํา
จืดในระดับคุณภาพน้ําต่ํา สามารถอาศัยอยูในน้ําที่มีความเค็มไดในระดับหนึ่ง และสามารถทนตอสภาวะมลพิษไดดี 
ซึ่งอยูในกลุมไสเดือนน้ํา และกลุมหอย  

การสํารวจสภาวะประมงในแมน้ําเจาพระยา ดําเนินการโดยการสัมภาษณนักตกปลาเมื่อวันที่     
29 กันยายน 2562 บริเวณใตสะพานพระราม 5 ทาเรือพิบูลยสงคราม และบริเวณใตสะพานพระราม 7             
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(ฝงกรุงเทพฯ) จํานวน 8 ราย พบวา นักตกปลาท้ัง 8 ราย เปนนักตกปลาสมัครเลน มาตกปลาเปนงานอดิเรก        
ปลาท่ีตกไดจะนําไปบริโภคในครัวเรือน หรือแจกจายและขายใหกับบานใกล เคียง นอกจากนี้ นักตกปลาท้ัง 8 ราย
กลาววา ปลาไมคอยกินเหยื่อ และคุณภาพน้ําไมเหมาะแกการตกปลา จึงทําใหพบเห็นนักตกปลาไดนอย แตก็เริ่มมี
จํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ คาดวาหลังจากท่ีฝนตกสักระยะ (เดือนตุลาคม) เพ่ือไลน้ําเสียลงไปแลว น้ําใหมจะพาปลามา
มากข้ึน และจะพบเห็นนักตกปลาไดมากข้ึนอีก  
 

5. กากของเสีย 
ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 มีปริมาณขยะและกากของเสียจากโรงไฟฟาพระนครเหนือ 

ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่สงกําจัดแลวรวม 239.76 ตัน แบงเปนขยะทั่วไป 36.96 ตัน ขยะรีไซเคิล 5.28 ตัน และกาก   
ของเสียอุตสาหกรรม 197.52 ตัน โดยโรงไฟฟาฯ มีการคัดแยกและกําจัดตามชนิดของกากของเสีย โดยขยะท่ัวไป 
และขยะรีไซเคิล จะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะใสถุงดํา โดยพนักงานทําความสะอาด พรอมผูกรัดปากถุงให
เรียบรอยนําไปรวมไวที่จุดจัดเตรียมรอการนําไปกําจัดโดยฝายบริหารและจัดการทรัพยากร กฟผ. สําหรับกากของ
เสียอุตสาหกรรม จะดําเนินการเก็บรวบรวมในภาชนะอยางมิดชิด เพ่ือรอนําไปกําจัดยังหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว      
พ.ศ. 2548  

 
  6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ดําเนินการปละ 1 ครั้ง โดยดําเนินการบันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บของพนักงาน 
และการตรวจสุขภาพของพนักงาน ซึ่งในป 2562 พนักงานและลูกจางของโรงไฟฟาฯ ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ อยางเครงครัด สําหรับระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ไมพบอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่โรงไฟฟาฯ สําหรับ       
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาพระนครเหนือ ประจําป 2562 ไดรายงานไวในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ครบถวนแลว  
 

7. สาธารณสุข  
ผลการเก็บขอมูลสถิติของโรคที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพของประชาชนผูอาศัยในพื้นที่ใกลเคียง

โรงไฟฟาฯ จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ใกลเคียง 4 แหง ไดแก รพ.สต.บางกรวย  
(บานวัดจันทร) รพ.สต.บางสีทอง (บานวัดรวก) รพ.สต.บางไผ (บานบางไผนอย วัดศาลารี) อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และรพ.สต.บานวัดโชติการาม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
พบวาประชาชนสวนใหญเขารับบริการสาธารณสุขดวยอาการปวยใน 3 อันดับแรก คือ โรคระบบยอยอาหารรวมโรคใน
ชองปาก รอยละ 14.10 รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ รอยละ 11.21 และโรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 8.80 
ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนในอําเภอบางกรวย ตั้งแตป 2557-2560 พบวา 
ประชากรสวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบหายใจมากเปนอันดับ 1 ของทุกป ทั้งนี้ ตั้งแตป 2561-ปจจุบัน พบวา 
ประชากรสวนใหญมีแนวโนมปวยดวยโรคอ่ืนๆ โดยในป 2561 พบสวนใหญปวยเปนโรคระบบไหลเวียนเลือดมาก
เปนอันดับ 1 สําหรับป 2562 พบสวนใหญปวยเปนโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปากมากเปนอันดับ 1
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อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางครบถวน จึงไมอาจสรุปไดวาเปนสาเหตุหลัก
ของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 

 
8. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณชุมชนใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ โดยการสัมภาษณผูนําชุมชนและครัวเรือน 2 ปตอคร้ัง ตลอดระยะ
ดําเนินการ โดยดําเนินการสํารวจครั้งสุดทายเมื่อป 2561 และจะสํารวจครั้งถัดไป ในป 2563 
 




