
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                     ฉบับที่ 11                             
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
 

ก 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในระยะด าเนินการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อย่างเคร่งครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ก. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ได้ด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในทุกหัวข้อ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ า นิเวศวิทยาทางน้ า การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การคมนาคม กากของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข และเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

 
ข. มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้ดังนี้ 

 
1. คุณภำพอำกำศ 

1.1 คุณภำพอำกำศที่ระบำยจำกปล่องโรงไฟฟ้ำ  
1.1.1 คุณภำพอำกำศที่ระบำยจำกปล่องอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใช้ระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ    
ชุดที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 พบว่า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์          
ไดออกไซด์ (SO2) ที่ระบายจากปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าทั้ง 4 ปล่อง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ 
ส่วนผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้างต่ า  

ส าหรับผลการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายจากปล่องในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 นั้น พบว่า     
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากการตรวจวัดจากปล่องโรงไฟฟ้าทั้ง        
4 ปล่อง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ และค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าฯ ส่วนผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity) ที่ปล่องโรงไฟฟ้าทั้ง 4 ปล่อง พบว่ามีค่าในระดับต่ า  
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1.1.2 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำงำนระบบ CEMS 
การตรวจสอบความถูกต้องของการท างานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสาร

อย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2560 พบว่า ระบบตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกซิเจน (O2) และอัตราการไหลของอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ก าหนดของ US.EPA สามารถตรวจวัดและให้ข้อมูลปริมาณมลสารได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย า 

โดยส่วนต าแหน่งติดตั้ง Probe (Probe location) ของระบบตรวจวัดก๊าซ และระบบ
ตรวจวัดค่าอัตราการไหลของอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ทั้ง 2 หน่วยผลิต) อยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถเข้าไปบ ารุงรักษาดูแลและตรวจสอบสภาพ CEMS ได้โดยสะดวก แม้ว่าต าแหน่งที่ติดตั้ง Probe 
จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของ US.EPA แต่เมื่อท าการทดสอบความเหมาะสมของจุดติดตั้งด้วยการทดสอบการ
ไหลวนของอากาศ (Cyclonic flow test) และทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของมลสารในปล่อง (Homogeneous 
test) สรุปได้ว่า ต าแหน่งที่ติดตั้ง CEMS ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีการไหลวนและมีความเป็นเนื้อ
เดียวกันของมลสารอยู่ในเกณฑ์ของ US.EPA ส่วนต าแหน่งที่ติดตั้ง Probe ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดการติดตั้ง CEMS ของ US.EPA   

 
1.1.3 คุณภำพอำกำศที่ระบำยจำกปล่องแบบครั้งครำว 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องแบบครั้งคราวของโรงไฟฟ้า       
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 
13-14 กรกฎาคม 2560 พบว่า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง 
(Particulate Matter : PM) ที่ระบายจากปล่องระบายมลสารมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2547) และค่าควบคุมท่ีก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ 

 
1.2 คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 2 ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน     
(PM-10)  ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 บริเวณจุดตรวจวัด 4 จุด ได้แก่ พ้ืนที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2  
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และวัดสร้อยทอง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ตลอดระยะเวลาตรวจวัด ส าหรับผลการ
ตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พบว่า ลมที่พัดผ่านโรงไฟฟ้ามาจากทางตะวันตก
เฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก (WSW) เป็นหลัก 

 
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560 
พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟ้าฯ ได้แก่ 
แนวรั้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้าฯ แนวรั้วด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้าฯ และบริเวณบ้านพัก
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พนักงาน (เดิม) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ส่วนค่าระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)  และระดับเสียงต่ าสุด (Lmin) ไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานราชการ 
 

3. คุณภำพน้ ำ 
3.1 คุณภำพน้ ำผิวดิน 

คุณภาพน้ าผิวดินในแม่น้ าเจ้าพระยา ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ด าเนินการ
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ครอบคลุมบริเวณเหนือน้ าและท้ายน้ าเป็นระยะทาง 500 เมตร จากจุดระบาย
น้ าทิ้งของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จ านวนรวม 4 จุด พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) ทุกจุดตรวจวัด นอกจากนี้ ยังได้น าผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินมาประเมินค่าดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป 
(WQI) เพ่ือแสดงถึงสถานการณ์คุณภาพน้ าในภาพรวม ซึ่งพบว่า คุณภาพน้ าบริเวณจุดตรวจวัดส่วนใหญ่ในแม่น้ า
เจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 

 
3.2 กำรแพร่กระจำยอุณหภูมิของน้ ำหล่อเย็น 

ด าเนินการตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นในแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อวันที่               
9 ตุลาคม 2560 โดยตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ าจากจุดกึ่งกลางหน้าที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ ขึ้นไป 1 กิโลเมตร ทางเหนือน้ า และ 
1 กิโลเมตร ลงไปทางท้ายน้ า ทั้งหมด 4 แนวตามความกว้างของล าน้ าที่ระยะ 50,  100,  150  และ 200 เมตร จาก
ฝั่งโรงไฟฟ้าฯ และแต่ละการตรวจวัดทุก 50 เมตร ท าการตรวจวัด 3 ระดับความลึกคือ 0.2 ,  0.5 และ 0.8 ของ
ความลึกน้ า จากการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิของแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณกึ่งกลางล าน้ า ในช่วงน้ าขึ้นและช่วงน้ าลง     
ที่ความลึกทั้ง 3 ระดับ มีค่าไม่สูงเกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ แสดงว่าน้ าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าฯ 
ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4 ส าหรับ
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นบริเวณปลายท่อของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา     
มีค่าแตกต่างไปจากอุณหภูมิน้ าตามสภาพธรรมชาติในแม่น้ าเจ้าพระยาไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ตามที่ระบุในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ 

 
3.3 คุณภำพน้ ำทิ้ง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้ง และบริเวณปลายท่อระบายน้ าจาก     
หอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ซึ่งตรวจวัดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2560 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าฯ ได้น าน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปใช้ภายในบริเวณ
โรงไฟฟ้าฯ เช่น การรดน้ าต้นไม้ เป็นต้น และไม่ได้ระบายลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาแต่อย่างใด ส าหรับน้ าทิ้งบริเวณปลาย
ท่อระบายน้ าจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ยกเว้นค่าสาร
แขวนลอยของน้ าทิ้งบริเวณปลายท่อฯ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ที่พบว่ามีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 
เมื่อพิจารณาค่าสารแขวนลอยของน้ าที่เข้าโรงไฟฟ้า (Raw Water) พบว่ามีค่าสารแขวนลอยในปริมาณสูงเช่นกัน 
ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านทางตอนเหนือของประเทศ 
ท าให้ เกิดการชะล้างตะกอนดินลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา และส่งผลให้สารแขวนลอยมีค่าสูงในเดือนดังกล่าว          
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อย่างไรก็ตาม น้ าทิ้งจากหอหล่อเย็นเป็นน้ าที่มาจากแม่น้ าเจ้าพระยาโดยตรง และใช้เพ่ือการระบายความร้อนของ
โรงไฟฟ้าเท่านั้น หลังจากผ่านหอหล่อเย็นเพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ แล้ว จึงระบายกลับสู่
แม่น้ าเจ้าพระยาตามเดิม 
 

4. นิเวศวิทยำทำงน้ ำ กำรประมง และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
ผลการส ารวจชนิด ความหนาแน่น และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ า  ได้แก่   

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นตัวแทน        
ฤดูฝน โดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 4 จุด     
ซึ่งเป็นจุดเก็บตัวอย่างเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน พบแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์  และสัตว์     
หน้าดินส่วนใหญ่เป็นชนิดที่พบแพร่กระจายได้ทั่วไปแหล่งน้ าจืด และน้ ากร่อย เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจาก     
น้ าทะเลหนุนเข้ามา โดยพบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ไดอะตอมชนิด Aulacoseira granulata, Cyclotella sp.,
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินชนิด Oscillatoria spp. และไดอะตอมชนิด Thalassiosira sp. ซึ่งมีปริมาณสูงใน       
ทุกสถานีศึกษา ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ พบกลุ่มโรติเฟอร์เป็นชนิดเด่นในสถานีต่างๆ ยกเว้นสถานีที่ 3 ที่พบโพรโทซัว
เป็นกลุ่มเด่น ส าหรับลูกปลาและสัตว์น้ าวัยอ่อน พบทั้งสิ้น 3 วงศ์ โดยพบเฉพาะในสถานีที่ 3 เท่านั้น ส่วน          
สัตว์หน้าดินเป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ าจืดในระดับคุณภาพน้ าต่ า การส ารวจสภาวะประมงในแม่น้ าเจ้าพระยา 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์นักตกปลาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ท่าเทียบเรือ          
ใต้สะพาน พระราม 5 จ านวน 4 ราย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า เดือนที่ผ่านมาน้ าเหนือไหลลงมาท าให้คุณภาพน้ า   
ดีขึ้น (น้ าแดง เป็นตะกอนและขุ่น) ท าให้ตกปลาได้มากข้ึน 

 
5. กำกของเสีย 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีปริมาณกากของเสียจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 2 ที่ส่งก าจัดแล้วรวม 144.74 ตัน แบ่งเป็นขยะทั่วไป 36.96 ตัน กากของเสียอุตสาหกรรม 56.5 ตัน ขยะ        
รีไซเคิล 5.28 ตัน และน้ ามันที่ใช้แล้ว 46 ตัน โดยโรงไฟฟ้าฯ มีการคัดแยกและก าจัดตามชนิดของกากของเสีย โดย
ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล จะด าเนินการเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงด า โดยพนักงานท าความสะอาด พร้อมผูกรัดปากถุง
ให้เรียบร้อยน าไปรวมไว้ที่จุดจัดเตรียมรอการน าไปก าจัดโดยฝ่ายบริการ ส าหรับกากของเสียอุตสาหกรรม                
จะด าเนินการเก็บรวบรวมในภาชนะอย่างมิดชิด เพ่ือรอน าไปก าจัดยังหน่วยงานรับก าจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ส่วนน้ ามัน
ที่ไม่ใช้แล้ว จะรวบรวมใส่ภาชนะถังเปล่า 200 ลิตร พร้อมติดฉลากก ากับไว้ข้างถัง และน าไปจัดเก็บไว้ในบริเวณ
สถานที่เก็บกากของเสียอันตราย และส่งให้หน่วยงานรับก าจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็น
ผู้น าไปก าจัดต่อไป 

 
  6. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการบันทึกสถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน 
และการตรวจสุขภาพของพนักงาน ซึ่งในปี 2560 พนักงานและลูกจ้างของโรงไฟฟ้าฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ อย่างเคร่งครัด ส าหรับระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ไม่พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าฯ ส าหรับ       
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ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ประจ าปี 2560 ด าเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน                 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2560 โดยมีพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 147 คน พบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่มีผลตรวจร่างกายโดยทั่วไปโดยแพทย์และตรวจเลือดปกติ ส าหรับผลการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน 
ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด และการตรวจการมองเห็น พ บว่า 
ส่วนใหญ่มีอาการปกติ ยกเว้นด้านการมองเห็นที่พบว่ามีอาการผิดปกติร้อยละ 72.8 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 
โดยอาการผิดปกติส่วนใหญ่เป็นอาการของการมองเห็นไกลไม่ชัดหรือสายตาสั้น ส่วนการประเมินสุขภาพกลุ่มงาน     
อับอากาศ และกลุ่มงานพนักงานขับเครื่องจักรกล พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

7. สำธำรณสุข  
ผลการเก็บข้อมูลสถิติของโรคท่ีเกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าฯ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ใกล้เคียง 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บางกรวย 
(บ้านวัดจันทร์) รพ.สต.บางสีทอง (บ้านวัดรวก) รพ.สต.บางไผ่ (บ้านบางไผ่น้อย วัดศาลารี) อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และรพ.สต.บ้านวัดโชติการาม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับบริการ
สาธารณสุขด้วยอาการป่วยใน 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ ร้อยละ 18.26 รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด 
ร้อยละ 16.07 และโรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และมอตะบอลิซึม ร้อยละ 12.31 

 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนในอ าเภอบางกรวย ตั้งแต่ปี 2555-2560 พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจมากเป็นอันดับ 1 ของทุกปี อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน จึงไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจ 

 
8. เศรษฐกิจ สังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

   ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชนและครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 2 ปีต่อครั้ง 
ตลอดระยะด าเนินการ โดยในปี 2560 ด าเนินการระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 จากผลการส ารวจพบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และส่วนใหญ่เห็นว่า
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาจากแหล่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้า 


