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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อยางเครงครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 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 ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังนี้ 

 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟา  
1.1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร
อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ  
ชุดที่ 2 ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน  (NOx) และกาซซัลเฟอร-           
ไดออกไซด (SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาทั้ง 4 ปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2553) รวมทั้ ง คาควบคุมที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ  
 

1.1.2 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
ผลการตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร

อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ     
ชุดที่ 2 ระหวางวันที่ 9-24 พฤศจิกายน 2563 พบวา ตําแหนงท่ีติดตั้ง Probe เปนตําแหนงท่ีสามารถเก็บตัวอยาง
อากาศที่เปนตัวแทนอากาศในปลองได และเคร่ืองตรวจวัด (Analyzer) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือทั้ง 2 ชุด ติดตั้ง
ในบริเวณที่สะดวกตอการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัด และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของ
อากาศติดตั้งอยูภายในปลองโรงไฟฟาที่ระดับเดียวกับที่ติดตั้ง CEMS ซึ่งสะดวกตอการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
สภาพเคร่ืองตรวจวัด สําหรับการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ CEMS พบวา ระบบตรวจวัดกาซออกไซด
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ของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกซิเจน (O2) และระบบตรวจวัดคาอัตราการไหลของ
อากาศจากปลองโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สามารถ
ตรวจวัดและใหขอมูลปริมาณสารเจือปนไดถูกตอง 

 
1.1.3 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองแบบครั้งคราวของโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 2563 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เมื่อวันที่      
18-19 พฤศจิกายน 2563 พบวา ฝุนละออง (PM) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) ที่ระบายจากปลองระบายมลสาร มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก
จากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(พ.ศ. 2553) รวมทั้ง คาควบคุมท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ  
 

1.2 คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

และชุดที่ 2 ระหวางวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 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 
ลมสวนใหญที่พัดผานโรงไฟฟามาจากทางทิศเหนือ (N) เปนหลัก 

 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ระหวางวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2563 

พบวา ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟาฯ ไดแก  
แนวรั้วดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟาฯ แนวร้ัวดานทิศตะวันตกของโรงไฟฟาฯ และบริเวณบานพัก
พนักงาน (เดิม) ดานทิศตะวันออกของโรงไฟฟาฯ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548)  
 

3. คุณภาพน้ํา 
3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ําเจาพระยา  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 พบวา 
คุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวนคาออกซิเจนละลาย ที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจาก
สภาพตามธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา ที่เปนแหลงรองรับสารอินทรียจากกิจกรรมริม 2 ฝงแมน้ํา นอกจากนี้ ยังได
นําผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินมาประเมินคาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) เพ่ือแสดงถึงสถานการณคุณภาพน้ํา
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ในภาพรวม ซึ่งพบวา คุณภาพนํ้าบริเวณจุดตรวจวัดในแมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ซึ่งเปนไปตามสภาพ
ธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา 

 
3.2 การแพรกระจายอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น 

ผลการตรวจวัดการแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็นในแมน้ําเจาพระยา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 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 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บริเวณบอพักน้ําทิ้ง และหอหลอเย็นของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 พบวา คุณภาพน้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้ง และ 
หอหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครเหนือทั้ง 2 ชุด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ทุกดัชนีตรวจวัด  
 

4. นิเวศวิทยาทางน้ํา  
ผลการสํารวจชนิด ความหนาแนน และความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในน้ํา  ไดแก    

แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน และสัตวหนาดิน เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 ซึ่งเปนตัวแทน        
ฤดูฝน โดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 4 สถานี    
ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน พบแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน
สวนใหญเปนชนิดที่พบแพรกระจายไดทั่วไปแหลงน้ําจืด และน้ํากรอย โดยพบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอมเปน
กลุมที่มีความหนาแนนสูงสุดทุกสถานีที่ทําการศึกษา แพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบ ไดแก ไดอะตอมชนิด Aulacoseira 
granulata, Cyclotella sp., Thalassiosira sp. แล ะสาหร ายสี เขี ยวแกมน้ํ าเงิ นชนิ ด  Oscillatoria spp. ส ว น 
แพลงกตอนสัตว พบกลุมโพรโทซัวมีความหนาแนนสูงสุด แพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาน้ี 
ไ ด แ ก  Vorticella sp.,  Polyarthra vulgaris,  Copepod nauplii,  Unidentified  calanoid copepods, 
Brachionus calyciflorus, Brachionus falcatus, Brachionus angularis และ Rotaria sp. ตามลําดับ โดย
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบสวนใหญเปนชนิดท่ีบงชี้ถึงแหลงน้ํามีสารอาหารสูง สําหรับลูกปลา
และสัตวน้ําวัยออน สํารวจไมพบในการศึกษาครั้งนี้ สวนสัตวหนาดินเปนชนิดที่พบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืดในระดับ
คุณภาพน้ําต่ํา สามารถอาศัยอยูในนํ้าที่มีความเค็มไดในระดับหนึ่ง และสามารถทนตอสภาวะมลพิษไดดี ซ่ึงกลุมที่พบ
มาก ไดแก กลุม Gastropod (หอยฝาเดียว) 
 

5. กากของเสีย 
ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีปริมาณขยะและกากของเสียจากโรงไฟฟา 

พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่สงกําจัดแลวรวม 1,971 ตัน แบงเปนขยะทั่วไป 36.96 ตัน ขยะรีไซเคิล  
5.28 ตัน และกากของเสียอุตสาหกรรม 1,928.76 ตัน โดยโรงไฟฟาฯ มีการคัดแยกและกําจัดตามชนิดของ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 17  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพระนครเหนือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
 

ง 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กากของเสีย โดยขยะท่ัวไป และขยะรีไซเคิล จะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะใสถุงดํา โดยพนักงานทําความสะอาด  
พรอมผูกรัดปากถุงใหเรียบรอย และสงกําจัดโดยหนวยงานภายนอก กฟผ. สําหรับกากของเสียอุตสาหกรรม  
จะดําเนินการเก็บรวบรวมในภาชนะอยางมิดชิด เพ่ือรอนําไปกําจัดยังหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานราชการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548  

 
  6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ดําเนินการบันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บของพนักงาน เปนประจําทุกเดือน และ
ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปละ 1 ครั้ง โดยในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ไมพบอุบัติเหตุเกิด
ขึ้นกับพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่ สําหรับผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาพระนครเหนือ 
ประจําป 2563 ดําเนินการเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ซึ่งประกอบดวยการตรวจรางกายท่ัวไปโดยแพทยและ
ตรวจเลือดของพนักงานจํานวน 132 คน และการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ซึ่งรายงานผลไวในรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ 16 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ครบถวนแลว 
 

7. สาธารณสุข  
เก็บขอมูลสถิติของโรคที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพของประชาชนผูอาศัยในพ้ืนที่ใกลเคียงโรงไฟฟาฯ 

จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพ้ืนที่ใกลเคียง 4 แหง ไดแก รพ.สต.บางกรวย (บานวัดจันทร) 
รพ.สต.บางสีทอง (บานวัดรวก) รพ.สต.บางไผ (บานบางไผนอย วัดศาลารี) อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ 
รพ.สต.บานวัดโชติการาม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยในชวงกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 พบวา ประชาชน 
สวนใหญเขารับบริการสาธารณสุขดวยอาการปวยใน 3 อันดับแรก คือ โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก  
รอยละ 18.02 รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ รอยละ 11.45 และอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ ที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได รอยละ 10.74 ตามลําดับ 

 
8. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูนําชุมชนและประชาชนในบริเวณชุมชนใกลเคียงที่คาดวาจะ
ได รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ าพระนครเหนือ  ภายในรัศมี  5 กิ โล เมตร  เมื่ อ เดื อน 
มีนาคม-กรกฎาคม 2563 โดยใชวิธีการสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน จํานวน 1,311 ราย และสัมภาษณกลุมครัวเรือน 
(ประชาชน) จํานวน 1,213 ราย จากผลการสํารวจ พบวา กลุมผูนําชุมชนและกลุมครัวเรือน (ประชาชน) สวนใหญ 
เห็นวาโรงไฟฟาพระนครเหนือมีประโยชนมากกวาผลกระทบในทางลบ มีความเชื่อมั่นในการจัดการของโรงไฟฟาฯ 
อีกทั้ง มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงไฟฟา นอกจากน้ี พบวา ผูนําชุมชนสวนใหญ รอยละ 94.1 ไดรับ
ทราบขาวสารของโรงไฟฟาฯ และไดรับทราบผานทางจดหมายมากท่ีสุด สําหรับกลุมครัวเรือน พบวา กลุมครัวเรือน 
รอยละ 47.6 ไดรับทราบขาวสารของโรงไฟฟาฯ และไดรับทราบผานทางการพบเห็นดวยตนเอง /เขาเยี่ยมชม
โรงไฟฟาฯ มากท่ีสุด 
 


