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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 ในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ระบุใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 อยางเครงครัด โดยผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ไดดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในหัวขอที่เกี่ยวของตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ในทุกหัวขอ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาทางน้ํา การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
การคมนาคม กากของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข และเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของ
ประชาชน  

 
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังนี้ 

 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟา  
1.1.1 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร
อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และ    
ชุดที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอร          
ไดออกไซด (SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาท้ัง 4 ปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และคาควบคุมที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 
สวนผลการตรวจวัดคาความทึบแสง พบวา สวนใหญมีคาคอนขางต่ํา  

สําหรับผลการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายจากปลองในชวงเวลาเดียวกับที่มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งดําเนินการระหวางวันที่ 16-22 มกราคม 2560 นั้น พบวา กาซ
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) จากการตรวจวัดจากปลองโรงไฟฟาทั้ง 2 ปลอง    
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ และคาควบคุมที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 
สวนผลการตรวจวัดคาความทึบแสง พบวามีคาตํ่า  
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1.1.2 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร

อยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และ
ชุดที่ 2 ระหวางวันที่ 10-20 มกราคม 2560 พบวา ระบบตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด (SO2) กาซออกซิเจน (O2) และอัตราการไหลของอากาศจากปลองโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพผานเกณฑกําหนดของ US.EPA สามารถตรวจวัดและใหขอมูลปริมาณมลสารไดอยางถูกตอง
และแมนยํา 

สวนตําแหนงติดตั้ง Probe (Probe location) ของระบบตรวจวัดกาซ และระบบ
ตรวจวัดคาอัตราการไหลของอากาศที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ทั้ง 2 เครื่อง) อยูใน
ตําแหนงที่สามารถเขาไปบํารุงรักษาดูแลและตรวจสอบสภาพ CEMS ไดโดยสะดวก แมวาตําแหนงที่ติดตั้ง Probe 
จะไมเปนไปตามเกณฑกําหนดของ US.EPA แตเมื่อทําการทดสอบความเหมาะสมของจุดติดตั้งดวยการทดสอบการ
ไหลวนของอากาศ (Cyclonic flow test) และทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันของมลสารในปลอง (Homogeneous 
test) สรุปไดวา ตําแหนงที่ติดตั้ง CEMS ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีการไหลวนและมีความเปนเนื้อ
เดียวกันของมลสารอยูในเกณฑของ US.EPA สําหรับตําแหนงท่ีติดต้ัง Probe ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
เปนไปตามเกณฑกําหนดการติดตั้ง CEMS ของ US.EPA   

 
1.1.3 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองแบบคร้ังคราวของโรงไฟฟา       
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในวันที่ 17 และ 24 มกราคม 2560 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 ระหวางวันที่ 19-
20 มกราคม 2560 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง 
(Particulate) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และคา
ควบคุมท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 

 
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 2  ไดแก กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน     
(PM-10)  ระหวางวันที่ 16-22 มกราคม 2560 บริเวณจุดตรวจวัด 4 จุด ไดแก พ้ืนที่โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ      
ชุดที่ 2  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และวัดสรอยทอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) ตลอดระยะเวลาตรวจวัด 
สําหรับผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ พบวา ลมที่พัดผานโรงไฟฟามาจาก
ทางทิศตะวันออก (E) เปนหลัก 

 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ระหวางวันที่ 19-23 มกราคม 2560 

พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟาฯ ไดแก 
แนวร้ัวดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟาฯ แนวรั้วดานทิศตะวันตกของโรงไฟฟาฯ และบริเวณบานพัก
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พนักงาน (เดิม) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) สวนคาระดับเสียง
เปอรเซ็นตไทลที่ 90 (L90)  และระดับเสียงตํ่าสุด (Lmin) ไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานจากหนวยงานราชการ 
 

3. คุณภาพน้ํา 
3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ําเจาพระยา ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ดําเนินการ
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 และวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ครอบคลุมบริเวณเหนือน้ําและทายน้ําเปน
ระยะทาง 500 เมตร จากจุดระบายนํ้าทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และ 2 จํานวนรวม 4 จุด พบวา ดัชนี
คุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเวนคาออกซิเจนละลาย บริเวณทายน้ําจากจุดระบายนํ้าทิ้ง โรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ทั้ง 2 ครั้งของการตรวจวัด และคาบีโอดีจากการตรวจวัดใน
เดือนมกราคม 2560 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ทั้งนี้ คาดวาเปนผลมาจากสภาพ
ธรรมชาติของแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของชุมชน และอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูบริเวณริม 2 ฝงของแมน้ํา
เจาพระยา อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาพระนครเหนือไมไดมีการระบายนํ้าทิ้งลงสูแมน้ําเจาพระยา แตจะนําน้ําทิ้งไปผาน
กระบวนการบําบัด และนํากลับไปใชในกิจกรรมของโรงไฟฟาฯ เชน การรดน้ําตนไม เปนตน นอกจากนี้ ยังไดนําผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินมาประเมินคาดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) เพ่ือแสดงถึงสถานการณคุณภาพน้ําใน
ภาพรวม ซึ่งพบวา คุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ซึ่งเปนไปตามลักษณะของแหลงนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 4 

 
3.2 การแพรกระจายอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น 

ดําเนินการตรวจวัดการแพรกระจายอุณหภูมิน้ําหลอเย็นในแมน้ําเจาพระยา เมื่อวันท่ี              
31 พฤษภาคม 2560 โดยตรวจวัดคาอุณหภูมิน้ําจากจุดกึ่งกลางหนาที่ตั้งโรงไฟฟาฯ ขึ้นไป 1 กิโลเมตร ทางเหนือน้ํา 
และ 1 กิโลเมตร ลงไปทางทายน้ํา ทั้งหมด 4 แนวตามความกวางของลําน้ําที่ระยะ 50,  100,  150  และ 200 เมตร 
จากฝงโรงไฟฟาฯ และแตละการตรวจวัดทุก 50 เมตร ทําการตรวจวัด 3 ระดับความลึกคือ 0.2,  0.5 และ 0.8 ของ
ความลึกน้ํา จากการตรวจวัดพบวาอุณหภูมิของแมน้ําเจาพระยาบริเวณกึ่งกลางลําน้ํา ในชวงน้ําขึ้นและชวงน้ําลง     
ที่ความลึกทั้ง 3 ระดับ มีคาไมสูงเกินกวา 3 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ แสดงวาน้ําหลอเย็นของโรงไฟฟาฯ 
ที่ปลอยลงสูแมน้ําเจาพระยาไมสงผลกระทบตออุณหภูมิของนํ้าในแมน้ําเจาพระยา ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 สําหรับ
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นบริเวณปลายทอของโรงไฟฟาพระนครเหนือชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 ที่ปลอยลงสูแมน้ําเจาพระยา     
มีคาแตกตางไปจากอุณหภูมิน้ําตามสภาพธรรมชาติในแมน้ําเจาพระยาไมเกิน 2 องศาเซลเซียสตามท่ีระบุในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 

 
3.3 คุณภาพน้ําทิ้ง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากบอพักน้ําทิ้ง และบริเวณปลายทอระบายนํ้าจาก     
หอหลอเย็นของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 ซ่ึงตรวจวัดในเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2560 พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
และเขตประกอบอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2559) ทั้งนี้ น้ําทิ้งจาก
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กระบวนการผลิตรวมถึงนํ้าใชในโรงไฟฟาฯ ที่ผานการบําบัดแลวจะนํากลับไปใชในกิจกรรมอ่ืน เชน รดน้ําตนไม โดยไม
มีการระบายลงสูแมน้ําเจาพระยาแตอยางใด 

 
 

4. นิเวศวิทยาทางน้ํา การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ผลการสํารวจชนิด ความหนาแนน และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ํา  ไดแก   

แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําวัยออน และสัตวหนาดิน เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเปนตัวแทน        
ฤดูแลง โดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแมน้ําเจาพระยา  จํานวน 4 จุด     
ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าผิวดิน พบแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว  และสัตวหนา
ดินเปนชนิดที่พบแพรกระจายไดทั่วไปแหลงน้ําจืด และน้ํากรอย เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน    
เ ข า ม า  โ ดยพบแพล งก ต อน พืชช นิ ด เ ด น  ไดอะตอมชนิ ด  Cyclotella sp.,  Aulacoseira granulata,      
Thalassiosira sp., Skeletonema costatum, Cylindrotheca closterium และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิด 
Oscillatoria spp. มีปริมาณสูงในทุกสถานีศึกษา สวนแพลงกตอนสัตว พบชนิดแพลงกตอนสัตวสวนใหญเปนชนิดที่
มีการแพรกระจายไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด และพบโพรโทซัวชนิด Vorticella sp. และ Thuricola sp. เปนกลุมเดน 
และมีปริมาณสูงในทุกสถานี สําหรับลูกปลาและสัตวน้ําวัยออน ไมพบลูกปลาในทุกสถานี เนื่องจากชวงที่ทําการ
สํารวจยังไมใชชวงเวลาที่ปลาผสมพันธุวางไข การสํารวจสภาวะประมงในแมน้ําเจาพระยา ดําเนินการโดยการ
สัมภาษณนักตกปลาเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 บริเวณแมน้ําเจาพระยา ใตสะพานพระราม 5 ฝงทาเรือพิบูลย
สงคราม ตําบลพิบูลยสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ราย โดยผูใหสัมภาษณ กลาววา ในชวงน้ํา
หลากชวงแรกๆ ที่น้ําเหนือไหลลงมา และชวงที่สภาพน้ําขุน จะตกปลาไมคอยได และในชวงเดือนพฤษภาคม 2560 
พบวาจํานวนคนตกปลามีนอย  
 

5. กากของเสีย 
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560  มีปริมาณกากของเสียจากโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

และชุดที่ 2 รวม 124.9 ตัน แบงเปนขยะทั่วไป 30.03 ตัน กากของเสียอุตสาหกรรม 74.57 ตัน ขยะรีไซเคิล      
4.29 ตัน และน้ํามันท่ีใชแลว 16 ตัน โดยโรงไฟฟาฯ มีการคัดแยกและกําจัดตามชนิดของกากของเสีย โดยขยะทั่วไป 
และขยะรีไซเคิล จะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะใสถุงดํา โดยพนักงานทําความสะอาด พรอมผูกรัดปากถุงให
เรียบรอยนําไปรวมไวที่จุดจัดเตรียมรอการนําไปกําจัดโดยฝายบริการ สําหรับกากของเสียอุตสาหกรรม               
จะดําเนินการเก็บรวบรวมในภาชนะอยางมิดชิด เพ่ือรอนําไปกําจัดยังหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานราชการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548 สวนนํ้ามัน
ที่ไมใชแลว จะรวบรวมใสภาชนะถังเปลา 200 ลิตร พรอมติดฉลากกํากับไวขางถัง และนําไปจัดเก็บไวใรบริเวณ
สถานที่เก็บกากของเสียอันตราย และสงใหหนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการเปน
ผูนําไปกําจัดตอไป 

 
  6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ดําเนินการปละ 1 คร้ัง โดยดําเนินการบันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บของพนักงาน 
และการตรวจสุขภาพของพนักงาน ซึ่งในป 2560 พนักงานและลูกจางของโรงไฟฟาฯ ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
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สิ่งแวดลอม ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ อยางเครงครัด สําหรับระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่โรงไฟฟาฯ จํานวน 1 ครั้ง 
เปนความรุนแรงระดับ C (บาดเจ็บเล็กนอย ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ไมหยุดงาน) ในเดือนกุมภาพันธ 2560 อยางไร       
ก็ตาม ทางโรงไฟฟาฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุดังกลาวเพ่ิมเติมแลว สําหรับผลการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาพระนครเหนือ ประจําป 2560 ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน             
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ - 13 มีนาคม 2560 โดยมีพนักงานที่เขารับการตรวจสุขภาพท้ังหมด 155 คน โดยผลการ
ตรวจสุขภาพอยูระหวางการรวบรวม วิเคราะห พรอมสรุปผล และจะนําเสนอขอมูลในรายงานฉบับถัดไป 
 

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 พบวาประชาชนสวนใหญเขารับบริการ
สาธารณสุขดวยอาการปวยใน 3 อันดับแรก ไดแก โรคระบบหายใจ รอยละ 15.03 รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียน
เลือด รอยละ 14.68 และโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก รอยละ 11.91 

 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนในอําเภอบางกรวย ตั้งแตป 2555 – มิถุนายน 2560 
พบวา ประชากรสวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบหายใจมากเปนอันดับ 1 ของทุกป อยางไรก็ตาม การดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางครบถวน จึงไมอาจสรุปไดวาเปนสาเหตุหลักของการเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจ 

 
8. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

   ดําเนินการเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และสํารวจความคิดเห็นของผูนําชุมชนและครัวเรือนท่ี
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ โดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 2 ปตอครั้ง 
ตลอดระยะดําเนินการ โดยในป 2560 จะดําเนินการศึกษาในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560  


