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สําเนาหนังสือราชการ 
 หนังสือใหความเห็นชอบตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และโครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
 หนังสือแจงผลการพิจารณารายงานผลการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 
 ใบอนุญาตผลิตไฟฟา โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และ ชุดที่ 2 
 หนังสือแจงการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และผลการพิจารณา 
 สําเนาหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และพัฒนา

สิ่งแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาพระนครเหนือ  และคณะทํางานสิ่งแวดลอมภายใต
คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน
โรงไฟฟาพระนครเหนือ 

 สก.1 และ สก.2 
 หนังสือรับแจงการมีบุคลากรสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 
 สําเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 
 กรอบงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ 

ข หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ค ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ง สถานีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 
จ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟา 
ฉ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ช ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ซ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน และนิเวศวิทยาแหลงน้ํา 
ฌ 
 

การดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ  
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3-21 จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช ป 2560-พฤษภาคม 2563 3-45 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อยางเครงครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมในหัวขอที่เกี่ยวของตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกหัวขอ ไดแก         
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้า นิเวศวิทยาทางน้ํา การประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 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 ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 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 ชุดที่ 1 และ     
ชุดที่ 2 ระหวางวันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 พบวา ตําแหนงที่ติดตั้ง Probe เปนตําแหนงที่สามารถเก็บตัวอยาง
อากาศที่เปนตัวแทนอากาศในปลองได และเคร่ืองตรวจวัด (Analyzer) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือทั้ง 2 ชุด ติดตั้ง
ในบริเวณที่สะดวกตอการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัด และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของ
อากาศติดตั้งอยูภายในปลองโรงไฟฟาที่ระดับเดียวกับที่ติดต้ัง CEMS ซึ่งสะดวกตอการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
สภาพเคร่ืองตรวจวัด สําหรับการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ CEMS พบวา ระบบตรวจวัดกาซออกไซด
ของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกซิเจน (O2) และอัตราการไหลของอากาศจากปลอง
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โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สามารถตรวจวัดและใหขอมูล
ปริมาณสารเจือปนไดถูกตอง 

 
1.1.3 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองแบบครั้งคราวของโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 และ 11 มิถุนายน 2563 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 2 และ    
4 มิถุนายน 2563 พบวา ฝุนละออง (PM) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)      
ที่ระบายจากปลองระบายมลสาร มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และคาควบคุมที่
กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 

 
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที ่ 2 ระหวางวันที่ 4-10 มิถุนายน 2563 บริเวณจุดตรวจวัด 4 จุด ไดแก โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียน
กลาโหมอุทิศ วัดสรอยทอง และพ้ืนที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 2  พบวา คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
ในเวลา 1 ชั่วโมง (NO2) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) สําหรับฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) สวนผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ พบวา 
ลมที่พัดผานโรงไฟฟามาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางตะวันตก (WSW) เปนหลัก 

 

2. ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ระหวางวันที่ 4-8 มิถุนายน 2563 พบวา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 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 จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พบวา คุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวนคาออกซิเจนละลาย และคาไนเตรต 
ที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากสภาพตามธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา ที่เปนแหลงรองรับสารอินทรีย
จากกิจกรรมริม 2 ฝงแมน้ํา นอกจากน้ี ยังไดนําผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินมาประเมินคาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป 
(WQI) เพ่ือแสดงถึงสถานการณคุณภาพนํ้าในภาพรวม ซึ่งพบวา คุณภาพน้ําบริเวณจุดตรวจวัดในแมน้ําเจาพระยาอยู
ในเกณฑเส่ือมโทรม ซึ่งเปนไปตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา 
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3.2 การแพรกระจายอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น 
ผลการตรวจวัดการแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็นในแมน้ําเจาพระยา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

ในแมน้ําเจาพระยาจากจุดกึ่งกลางหนาที่ตั้งโรงไฟฟาฯ ขึ้นไป 1 กิโลเมตร ทางเหนือน้ํา และ 1 กิโลเมตร ลงไปทาง
ทายน้ํา ทั้งหมด 4 แนวตามความกวางของลําน้ําที่ระยะ 50, 100, 150 และ 200 เมตร จากฝงโรงไฟฟาฯ และแตละ
การตรวจวัดทุก 50 เมตร ทําการตรวจวัด 3 ระดับความลึกคือ 0.2 , 0.5 และ 0.8 ของความลึกน้ํา พบวา อุณหภูมิ
ของแมน้ําเจาพระยาบริเวณกึ่งกลางลําน้ํา ในชวงน้ําขึ้นและชวงน้ําลงที่ความลึกท้ัง 3 ระดับ มีคาไมสูงเกินกวา        
3 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4  

 
3.3 คุณภาพน้ําทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 และวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
บริเวณบอพักน้ําท้ิง และบริเวณปลายทอระบายน้ําจากหอหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 2 พบวา คุณภาพนํ้าท้ิงจากบอพักน้ําทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือท้ัง 2 ชุด สวนใหญมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ยกเวน คา
ของแข็งละลายนํ้า ในเดือนมกราคม 2563 ที่พบวามีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากบอพักน้ําทิ้งดังกลาวรองรับ
น้ําจากระบบกําจัดแรธาตุในนํ้า ซึ่งเปนน้ําจากแมน้ําเจาพระยาที่มีคาของแข็งละลายน้ําสูงจากอิทธิพลการหนุนของ 
น้ําทะเล อยางไรก็ตาม น้ําทิ้งจากบอพักนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจะถูกนําไปใชภายในบริเวณโรงไฟฟาฯ เชน  
การรดน้ําตนไม เปนตน และไมไดระบายลงสูแมน้ําเจาพระยาแตอยางใด สําหรับคุณภาพน้ําท้ิงจากหอหลอเย็น พบวา 
สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวนคาของแข็งละลายน้ํา และคาของแข็งแขวนลอย ในเดือนมกราคม 2563 ของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือทั้ง 2 ชุด ที่พบวา มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ โดยเม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา  
ซึ่งเปนน้ําที่สูบเขาระบบหลอเย็นของโรงไฟฟา (Raw Water) พบวา ในชวงระหวางวันที่ 24-25 มกราคม 2563 แมน้ํา
เจาพระยาไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนสูงสุด ทําใหน้ําที่สูบเขาระบบหลอเย็นมีคาของแข็งละลายน้ําสูง ประกอบกับน้ํา
ไดพัดพาตะกอนจากบริเวณตอนลางของแมน้ําขึ้นมาดวย จึงสงผลใหคาของแข็งแขวนลอยในแมน้ําเจาพระยามีคาสูง 
ทั้งนี้ น้ําหลอเย็นเปนน้ําท่ีมาจากแมน้ําเจาพระยาโดยตรง และใชเพ่ือการระบายความรอนของโรงไฟฟาเทานั้น หลังจาก
ผานหอหลอเย็นเพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐานฯ แลว จะระบายกลับสูแมน้ําเจาพระยาตามเดิม  
 

4. นิเวศวิทยาทางน้ํา  
ผลการสํารวจชนิด ความหนาแนน และความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในน้ํา  ไดแก    

แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน และสัตวหนาดิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทน        
ฤดูแลง โดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 4 สถานี    
ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน พบแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน
สวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจายไดทั่วไปแหลงน้ําจืด และน้ํากรอย โดยพบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอมเปน
กลุมที่มีปริมาณสูงสุดทุกสถานีที่ทําการศึกษา มีชนิดเดน ไดแก Thalassiosira sp., Cyclotella sp., Skeletonema 
costatum, Cylindrotheca closterium, Aulacoseira granulata และ  สาหร ายสี เขี ยวแกม นํ้ า เงินชนิ ด 
Oscillatoria spp. ซึ่งเปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํามีสารอาหารสูง สวนแพลงกตอนสัตว พบกลุมโรติเฟอรเปนกลุมท่ีมี
ความหนาแนนสูงสุด แพลงกตอนสัตวชนิดเดน ไดแก Vorticella sp., Unknown Bdelloidea และ Brachionus 
calyciflorus ตามลําดับ สําหรับลูกปลาและสัตวน้ําวัยออน พบทั้งสิ้น 1 วงศ ไดแก วงศลูกปลาเสือพนน้ํา         
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สวนสัตวหนาดินเปนชนิดที่พบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืดในระดับคุณภาพนํ้าต่ํา สามารถอาศัยอยูในน้ําที่มีความเค็มได
ในระดับหนึ่ง และสามารถทนตอสภาวะมลพิษไดดี ซึ่งอยูในกลุมไสเดือนน้ํา และกลุมหอย   
 

5. กากของเสีย 
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มีปริมาณขยะและกากของเสียจากโรงไฟฟาพระนครเหนือ 

ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่สงกําจัดแลวรวม 157.22 ตัน แบงเปนขยะทั่วไป 23.10 ตัน ขยะรีไซเคิล 3.30 ตัน และกาก   
ของเสียอุตสาหกรรม 130.82 ตัน โดยโรงไฟฟาฯ มีการคัดแยกและกําจัดตามชนิดของกากของเสีย โดยขยะท่ัวไป 
และขยะรีไซเคิล จะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะใสถุงดํา โดยพนักงานทําความสะอาด พรอมผูกรัดปากถุงให
เรียบรอยนําไปรวมไวที่จุดจัดเตรียมรอการนําไปกําจัดโดยฝายบริหารและจัดการทรัพยากร กฟผ. สําหรับกากของ
เสียอุตสาหกรรม จะดําเนินการเก็บรวบรวมในภาชนะอยางมิดชิด เพ่ือรอนําไปกําจัดยังหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว      
พ.ศ. 2548  

 
  6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ดําเนินการบันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บของพนักงาน เปนประจําทุกเดือน และ
ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปละ 1 ครั้ง โดยในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ไมพบอุบัติเหตุเกิด
ขึ้นกับพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่ สําหรับผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาพระนครเหนือ 
ประจําป 2563 ดําเนินการเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ซึ่งประกอบดวยการตรวจรางกายท่ัวไปโดยแพทยและ
ตรวจเลือดของพนักงานจํานวน 132 คน และการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน จากผลการตรวจสุขภาพ 
พบวา พนักงานสวนใหญมีสุขภาพดานตางๆ อยูในเกณฑปกติ ยกเวนระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดที่พบวา    
สวนใหญมีความผิดปกติ รอยละ 75.29 สําหรับการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน พบวา พนักงานมี
สมรรถภาพการไดยินปกติ รอยละ 40.00 การทํางานของปอดปกติ รอยละ 90.53 และมีสายตาปกติ รอยละ 14.07 
ทั้งนี้ พนักงานรายท่ีพบความผิดปกติ แพทยไดดําเนินการใหคําแนะนําและใหการรักษาเบื้องตน พรอมทั้ง           
นัดติดตามอาการ 
 

7. สาธารณสุข  
เก็บขอมูลสถิติของโรคที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพของประชาชนผูอาศัยในพ้ืนที่ใกลเคียงโรงไฟฟาฯ 

จากโรงพยาบาลส งเสร ิมส ุขภาพตําบล  (รพ .สต .) ใน พื ้นที ่ใกล เค ียง  4 แห ง ได แก  รพ .สต .บางกรวย  
(บานวัดจันทร) รพ.สต.บางสีทอง (บานวัดรวก) รพ.สต.บางไผ (บานบางไผนอย วัดศาลารี) อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และรพ.สต.บานวัดโชติการาม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยในชวงมกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา
ประชาชนสวนใหญเขารับบริการสาธารณสุขดวยอาการปวยใน 3 อันดับแรก คือ โรคระบบยอยอาหารรวมโรคใน       
ชองปาก รอยละ 24.72 รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ รอยละ 10.14 และโรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 7.42 
ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนในอําเภอบางกรวย ตั้งแตป 2558-2560 พบวา 
ประชากรสวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบหายใจมากเปนอันดับ 1 ของทุกป  สําหรับต้ังแตป 2561-มิถุนายน 
2563 พบวา ประชากรสวนใหญมีแนวโนมปวยดวยโรคอ่ืนๆ โดยในป 2561 พบสวนใหญปวยเปนโรคระบบไหลเวียน
เลือดมากเปนอันดับ 1 สําหรับป 2562-มิถุนายน 2563 พบสวนใหญปวยเปนโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชอง
ปากมากเปนอันดับ 1 อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
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แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางครบถวน จึงไมอาจสรุปไดวา
เปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 

 
8. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณชุมชนใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ โดยการสัมภาษณผูนําชุมชนและครัวเรือน 2 ปตอครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ โดยในป 2563 ดําเนินการลงพ้ืนที่สํารวจ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ จะนําเสนอผลการสํารวจใน
รายงานฉบับถัดไป 
 


