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ป 2554 คงเปนปที่อยูในความทรงจําของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะพอแมพี่นอง

ในภาคกลางและกรุงเทพฯ เนื่องจาก “นองน้ํา” ไดเขามาเยี่ยมเยือนถึงในบานกันอยางถวนหนา 

กอใหเกิดความสูญเสียชีวิต จิตใจ และทรัพยสิน หนักหนาแตกตางกันไป แตทามกลางความสูญเสีย

ที่เกิดขึ้น พวกเรากลับไดสิ่งที่มีอยูในคนไทยแตดูเหมือนจะจืดจางไปตามกาลเวลา นั่นคือ “น้ําใจ”  

ไมวาจะเปนจากทหาร ตํารวจ หนวยงานรัฐ บริษัทเอกชน องคกร อาสาสมัครตางๆ รวมทั้ง

ผูประสบภัยดวยกัน ซึ่งในชวงเวลาแหงความยากลําบากนั้นเอง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หรือ กฟผ. ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ไดมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อชวย

บรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เชน การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค 

น้ํายาชีวภาพ การสนับสนุนรถเพื่อรับสงพี่นองไปยังสถานที่ตางๆ เปนตน ดวยความเต็มใจ “เพื่อ

ความสุขของคนไทย” 

ในปเดียวกันนี้เอง เปนขวบปแรกของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ไดเดินเครื่อง

ผลิตและจายกระแสไฟฟาเขาระบบกําลังไฟฟาของประเทศเพื่อใหพี่นองชาวไทยไดใชกัน และรายงาน

สิ่งแวดลอมฉบับประชาชนฉบับนี้เปนรายงานฉบับแรกของระยะดําเนินการผลิตซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อ

เผยแพรการดําเนินงานของโรงไฟฟาฯ ในการดูแล ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจ

เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาใหประชาชนไดรับทราบ ซึ่งจะชวยเสริมสราง    

ความมั่นใจใหกับชุมชนและสังคมตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาฯ และตอนโยบายของ กฟผ. ในการ

ที่จะผลิตกระแสไฟฟาควบคูไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงานจะเปนอยางไร 

ติดตามอานไดภายในเลม 

แลวพบกันใหมในรายงานสิ่งแวดลอมฉบับประชาชนฉบับหนาคะ 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ     
     มีนาคม 2555 
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ที่ตั้งและลักษณะโรงไฟฟา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1
สํานักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   
มีกําลังผลิตติดต้ังของเครื่อง 72
(กําลังการผลิตสุทธิซ่ึงส่งเข้าระบบกําลังไฟฟ้าของ
ประเทศ 704 เมกะวัตต์ ส่วนกําลังไฟฟ้าท่ีเหลือใช้
ในกระบวนการผลิต) ประกอบด้วยเครื่องผลิต
ไฟฟ้ากังหันก๊าซ  2 เครื่อง ขนาดกําลังผลิต
230 เมกะวัตต์ เครื่องผลิตไอน้ํา 2 เครื่อง
ผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ําขนาดกําลังผลิต 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

รายงานสิ่งแวดลอมฉบบัประชาชน ป 2554   โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 

    

 

ที่ตั้งและลักษณะโรงไฟฟา 
1 ต้ังอยู่ ติดกับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   

725 เมกะวัตต์ 
กําลังการผลิตสุทธิซ่ึงส่งเข้าระบบกําลังไฟฟ้าของ

เมกะวัตต์ ส่วนกําลังไฟฟ้าท่ีเหลือใช้
ประกอบด้วยเครื่องผลิต

เครื่อง ขนาดกําลังผลิตเครื่องละ 
เครื่อง และเครื่อง
ผลิต 265 เมกะวัตต์ 

 

 

 
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี
2549 ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนและ
เสริมสร้างความม่ันคงของระบบกําลังไฟฟ้าของ
ประเทศ  โดย กฟผ. ได้เริ่มต้นก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ
ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2550 
44 เดือน และได้เดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: 
COD) ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

 

 

 

เชื้อเพลิงที่ใช 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย
พระนครใต้ ซ่ึงบริษัท ปตท
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้ากับท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยท่ีรับก๊าซมาจากประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

 

 

 

 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 1 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับ
นุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 

ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนและ
เสริมสร้างความม่ันคงของระบบกําลังไฟฟ้าของ

ได้เริ่มต้นก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ
2550 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง        

ครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
Commercial Operation Date: 

พฤศจิกายน 2553   

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยส่งผ่าน

ไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-
ซ่ึงบริษัท ปตท. (จํากัด) มหาชน ได้

เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้ากับท่อส่งก๊าซ
วังน้อยท่ีรับก๊าซมาจากประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
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กระบวนการผลิต 
การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดท่ี 1 จะเริ่มด้วยการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติซ่ึง
เป็นเชื้ อเพลิ ง ในการผลิตเ พ่ือให้ ไ ด้พลั งงาน    
ความร้อนส่งไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
กังหันก๊าซจํานวน 2 เครื่องเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
รวม 460 เมกะวัตต์ ก๊าซร้อนท่ียังคงมีพลังงาน
ความร้อนเหลืออยู่จะถูกส่งไปท่ีเครื่องผลิตไอน้ํา
เพ่ือผลิตไอน้ํา ก่อนส่งไปขับเคลื่อนเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาด 265 เมกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าท่ีได้จะถูกส่งไป
ตามสายไฟ เ ข้ าห ม้อแปลงไฟฟ้า เ พ่ือแปลง
แรงดันไฟฟ้าให้สูงข้ึน หลังจากนั้นจะถูกป้อนเข้า
ลานไกไฟฟ้าส่งออกไปตามสายส่งไฟฟ้าแรงสูงซ่ึง
เชื่อมโยงไปยังระบบไฟฟ้าเขตภาคกลางเพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป 

    

นํ้าใชและการจัดการ 

• น้ําใชในกระบวนการผลิตและอุปโภค-

บริโภค 
โรงไฟฟ้าฯ สูบน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านท่อสูบ
น้ําภายในโรงสูบน้ําซ่ึงมีการติดต้ังตะแกรงก้ันสัตว์น้ํา
และสัตว์น้ําวัยอ่อน โดยน้ําจะถูกสูบเข้าสู่โรงปรับ
สภาพน้ําเพ่ือผลิตน้ําประปา น้ําประปาส่วนหนึ่ง
จะถูกส่งไปกําจัดแร่ธาตุในน้ํ าเ พ่ือใช้ เป็นน้ํ า 
สําหรับเครื่องผลิตไอน้ํา (make-up water) สําหรับ
น้ําประปาส่วนท่ีเหลือจะถูกนําไปใช้ในกิจกรรม
อ่ืนๆ เช่น ใช้ อุปโภค-บริโภค ล้างเครื่องจักร
อุปกรณ์ และใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี  

น้ําท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภค-บริโภคจะ
ถูกบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําท้ิงก่อนตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเพ่ือควบคุมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนนําน้ํา

ท่ีผ่านการบําบัดแล้วดังกล่าวมาใช้ในกิจกรรมอ่ืน
ของโรงไฟฟ้า เช่น รดน้ําต้นไม้ ล้างถนน เป็นต้น 
โดยไม่มีการระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา 

• น้ําใชในระบบหลอเย็น 
โรงไฟฟ้าฯ จะสูบน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านท่อ
ส่งน้ําเพ่ือนําไปใช้เป็นน้ําระบายความร้อนโดยการ
ปล่อยน้ําให้ตกจากท่ีสูงและใช้พัดลมขนาดใหญ่
ช่วยดึงความร้อนออกเพ่ือลดอุณหภูมิให้เย็นลง
ก่อนน้ําจะถูกนํากลับไปยังเครื่องควบแน่น เพ่ือ
ควบแน่ นนํ าน้ํ า กลั บมา ใช้ ใ นระบบ อีกครั้ ง 
หมุนเวียนเช่นนี้ตลอดเวลา น้ําส่วนหนึ่งจะสูญหาย
จากระบบเนื่องจากการระเหยในรูปของละอองน้ํา
และไอน้ํา  น้ําท่ีไม่ถูกระเหยเม่ือผ่านการใช้งานจะ
ถูกระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา โดยอุณหภูมิน้ําท่ี
จุดปล่อยน้ํ าลงสู่แ ม่น้ํ า เจ้ าพระยาจะสูงกว่ า
อุณหภูมิน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

 

 

การจัดการของเสีย 

ม ูล ฝ อย ทั ่ว ไ ป จ า กอา ค า ร สํ า น ัก ง าน  เ ช ่น 
ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ จะถูกจัดเก็บโดยฝ่าย
บริการของสํานักงานกลาง กฟผ. ก่อนนําไป
กําจัดที ่สถานที่ทิ ้งมูลฝอยของเทศบาลอําเภอ
เมืองบางกรวย จ.นนทบุร ี ส ่วนขยะจากการ
เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น แผ่นไส้กรอง
อากาศ น้ํามันหล่อลื ่นเครื ่องจักรที่เสื ่อมสภาพ 
รวมท้ังน้ํามันจากบ่อแยกน้ํามัน เป็นต้น จะถูกส่ง
ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการกําจัดกาก
ข อ ง เ ส ีย อ ุต ส า ห ก ร ร ม จ า ก ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมดําเนินการกําจัดต่อไป  
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การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 เป็นโรงไฟฟ้า 
ท่ีต้ังอยู่ในเขตชุมชนซ่ึงเป็นท่ีพักอาศัย ย่านการค้า 
สถาบันการศึกษาและวัด  กฟผ.ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ดังนั้น 
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้าฯ จึง
ดําเนินควบคู่ไปกับการปฏิบั ติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ (Environmental 
Impact Assessment: EIA) อย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าฯ ยังได้นําระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 
14001 มาปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับชุมชนและสังคมต่อการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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การปองกันและแกไขผลกระทบการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมส่ิงแวดลอม  
     

ป 2554 เปนปแรกของการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งโรงไฟฟาฯ ไดดําเนินการภายใตการดูแลและควบคุม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาฯ อาทิ คุณภาพอากาศ 

ระดับเสียง คุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาทางน้ํา เปนตน รวมทั้งผูปฏิบัติงานของโรงไฟฟาฯ ตลอดจนสภาพความ

เปนอยูของประชาชนในชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา โดยปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมซึ่งถูกจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับมาตรการที่ระบุในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาฯ  

 

    

คุณภาพอากาศ 

• ติดต้ังระบบควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจนจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิง (dry low NOx burner) 
โดยควบคุมไม่ให้ค่าความเข้มข้นของออกไซด์
ของไนโตรเจนออกสู่บรรยากาศมากกว่า 96 
ส่วนในล้านส่วน ท่ีปริมาณออกซิเจนส่วนเกิน
ร้อยละ 7 

• ติดต้ังระบบการติดตามตรวจสอบการระบาย
มลสารต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
System: CEMs) โดยตรวจวัดออกไซด์ของ
ไ น โ ต ร เ จ น  ( NOx)  ก๊ า ซ อ อ ก ซิ เ จ น ( O2)         
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และอัตราการไหล 

• แสดงผลการตรวจวัดผ่านจอแสดงผลการ
ตรวจวัดบริเวณหน้าทางเข้าโรงไฟฟ้าฯ ด้าน
ถนนจรัญสนิทวงศ์ และริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี และเชื่อมโยงระบบข้อมูลการ
ตรวจวัดไปยังกรมควบคุมมลพิษ     
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ระดับเสียง 

• กําหนดแผนบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพ
การทํางานของเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพการทํางาน 
อายุการใช้งานของมอเตอร์หรือฟันเฟืองต่างๆ
เ พ่ือปรับปรุ งและเปลี่ ยนอุปกรณ์ ท่ีชํ ารุด
หมดอายุการใช้งาน 

• ติดต้ังเครื่องจักรท่ีเป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังของ
โรงไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกังหันก๊าซและเครื่อง
กังหันไอน้ํา ไว้ภายในอาคารท่ีก่อสร้างกําแพง
ด้วยวัสดุดูดซับเสียงและติดต้ังชุดลดเสียง 
(silencer) เพ่ือลดระดับเสียงท่ีเกิดข้ึน 

• พนักงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรจะปฏิบัติงานอยู่ภายในห้อง
(control room) ซ่ึงสร้างด้วยวัสดุดูดซับเสียง 
และออกกฎข้อบั ง คับพร้อมป้ายเตือนให้
พนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณท่ีมีเสียงดังต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังท่ีโรงไฟฟ้าฯ 
ไว้ทุกครั้ง 
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กําหนดแผนบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพ
การทํางานของเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพการทํางาน 
อายุการใช้งานของมอเตอร์หรือฟันเฟืองต่างๆ 
เ พ่ือปรับปรุ งและเปลี่ ยนอุปกรณ์ ท่ีชํ ารุด

ติดต้ังเครื่องจักรท่ีเป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังของ
โรงไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกังหันก๊าซและเครื่อง
กังหันไอน้ํา ไว้ภายในอาคารท่ีก่อสร้างกําแพง
ด้วยวัสดุดูดซับเสียงและติดต้ังชุดลดเสียง 

ท่ีเกิดข้ึน  

พนักงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรจะปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องควบคุม 

ซ่ึงสร้างด้วยวัสดุดูดซับเสียง 
และออกกฎข้อบั ง คับพร้อมป้ายเตือนให้
พนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณท่ีมีเสียงดังต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังท่ีโรงไฟฟ้าฯ จัดเตรียม

 

• ตรวจวัดระดับเสียงภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้
และโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจํา  

• ควบคุมระดับความดังของเสียงท่ีพนักงานได้รับ
ในการทํางานติดต่อกัน 
ไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) 

• นําระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก
ปฏิบัติในโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึงมีการจัดการอบรมใน
หลั ก สู ต ร ต่ า งๆ  เ พ่ื อ เ ส ริ มส ร้ า งค ว าม รู้
ความเข้าใจ ทัศนคติท่ีดี และพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน  

• โรงไฟฟ้าฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการ
ตรวจสุขภาพท่ัวไปพร้อมเก็บบันทึกประวัติ
สุขภาพกับฝ่ายแพทย์และอนามัยของ กฟผ
เป็นประจําทุกปี และจัดให้พนักงานท่ีทํางาน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังได้รับการตรวจสมรรถภาพ
การได้ยินเพ่ิมเติมด้วย 

 

 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 5 

ดระดับเสียงภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ 
และโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าฯ อย่างต่อเนื่องเป็น

ควบคุมระดับความดังของเสียงท่ีพนักงานได้รับ
ในการทํางานติดต่อกัน 8 ชั่วโมงต่อกะ ให้     

 

นําระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 มา

งมีการจัดการอบรมใน
เ พ่ื อ เ ส ริ มส ร้ า งค ว าม รู้      

ความเข้าใจ ทัศนคติท่ีดี และพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กงานทุกคนได้รับการ
ตรวจสุขภาพท่ัวไปพร้อมเก็บบันทึกประวัติ
สุขภาพกับฝ่ายแพทย์และอนามัยของ กฟผ. 
เป็นประจําทุกปี และจัดให้พนักงานท่ีทํางาน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังได้รับการตรวจสมรรถภาพ
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คุณภาพนํ้า 
ควบคุมคุณภาพน้ํา ท้ิงท่ีมีการปนเปื้อน
บําบัดผ่านระบบบําบัดแยกตามประเภทของ
น้ําท้ิง เช่น น้ําท้ิงจากการอุปโภคและบริโภค
ของผู้ปฏิบัติงานจะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูป  น้ําท้ิงจากห้องปฏิบัติการเคมีและ
น้ําท้ิงจากระบบกําจัดแร่ธาตุในน้ําจะถูกส่งไป
บ่อปรับสภาพเป็นกลาง เป็นต้น โดยน้ําท่ีผ่าน
การบําบัดท้ังหมดจะถูกปล่อยลงสู่บ่อพักน้ํา
และตรวจสอบคุณภาพน้ํ าให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงก่อนนําน้ํากลับมาใช้ใน
กิจกรรมอ่ืนของโรงไฟฟ้า เช่น รดน้ําต้นไม้  
ล้างถนน เป็นต้น โดยไม่มีการระบายน้ําลงสู่
แม่น้ําเจ้าพระยา 

นิเวศวิทยาทางนํ้า 

• ติ ด ต้ั ง หั ว สู บน้ํ า ช นิ ด มี ต ะแ กร ง  
screen) เพ่ือป้องกันสิ่งมีชีวิตต่างๆ ถูกสูบติด
ไปกับน้ํา ใช้ระบบแรงดันลม (power intake 
system) เป่าตะแกรง ท่ีติดต้ังไว้บริเวณโรงสูบ
น้ําเป็นประจํา เพ่ือป้องกันเศษวัสดุ ขยะต่างๆ
ตลอดจนสิ่งมีชีวิต และสัตว์น้ําวัยอ่อนท่ีถูกสูบ
ติดไปกับน้ํา  

• ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ําอย่างเคร่งครัด
ควบคุมการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

• ติดต้ังระบบตรวจสอบคลอรีนตกค้า
chlorine) และอุณหภูมิ (temperature)
เพ่ือควบคุมอัตราการป้อนคลอรีน
คลอรีนตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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ควบคุมคุณภาพน้ํา ท้ิงท่ีมีการปนเปื้อนโดย
บําบัดผ่านระบบบําบัดแยกตามประเภทของ

น้ําท้ิงจากการอุปโภคและบริโภค
งานจะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสีย

น้ําท้ิงจากห้องปฏิบัติการเคมีและ 
น้ําท้ิงจากระบบกําจัดแร่ธาตุในน้ําจะถูกส่งไป
บ่อปรับสภาพเป็นกลาง เป็นต้น โดยน้ําท่ีผ่าน

ะถูกปล่อยลงสู่บ่อพักน้ํา
และตรวจสอบคุณภาพน้ํ าให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงก่อนนําน้ํากลับมาใช้ใน
กิจกรรมอ่ืนของโรงไฟฟ้า เช่น รดน้ําต้นไม้  

โดยไม่มีการระบายน้ําลงสู่

ติ ด ต้ั ง หั ว สู บน้ํ า ช นิ ด มี ต ะแ กร ง  (intake 
เพ่ือป้องกันสิ่งมีชีวิตต่างๆ ถูกสูบติด

power intake 
ตะแกรง ท่ีติดต้ังไว้บริเวณโรงสูบ

น้ําเป็นประจํา เพ่ือป้องกันเศษวัสดุ ขยะต่างๆ
ตลอดจนสิ่งมีชีวิต และสัตว์น้ําวัยอ่อนท่ีถูกสูบ

ตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ําอย่างเคร่งครัดเพ่ือ

โรงไฟฟ้าฯ ไม่ให้

ติดต้ังระบบตรวจสอบคลอรีนตกค้าง (residual 
emperature) ของน้ําหล่อเย็น

เพ่ือควบคุมอัตราการป้อนคลอรีนไม่ให้มีค่า
มาตรฐาน   

 

 

 

• โรง ไฟฟ้าฯ ดูแลระบบบําบัดน้ํ า เสียของ
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพท่ีดี พร้อมเดินระบบให้
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

• โรงไฟฟ้าฯ ได้ติดต้ังหอหล่อเย็นแบบระบบปิด 
(closed cycle cooling water system)
อุณหภูมิของน้ําท่ีผ่านหอหล่อเย็นมีอุณหภูมิ
ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
ก่อนระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาต่อไป

• เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณ
แม่น้ํ า เจ้าพระยากับชุมชนและหน่วยงาน
ท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 

 

การคมนาคม 

• แจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงทราบ
กิจกรรมของโรงไฟฟ้าฯ 

• ตรวจสอบสภาพยานพาหนะของโ
อย่างสมํ่าเสมอ 

• บันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรท่ี
โรงไฟฟ้าฯ อย่างสมํ่าเสมอ
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โรง ไฟฟ้าฯ ดูแลระบบบําบัดน้ํ า เสียของ
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพท่ีดี พร้อมเดินระบบให้
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

โรงไฟฟ้าฯ ได้ติดต้ังหอหล่อเย็นแบบระบบปิด 
losed cycle cooling water system) เพ่ือให้

อุณหภูมิของน้ําท่ีผ่านหอหล่อเย็นมีอุณหภูมิ 
ลเซียส จากสภาพธรรมชาติ

ก่อนระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาต่อไป 

เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณ
แม่น้ํ า เจ้าพระยากับชุมชนและหน่วยงาน

    
    

 

แจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงทราบถึงการดําเนิน
 

ตรวจสอบสภาพยานพาหนะของโรงไฟฟ้าฯ

การจราจรท่ีเกิดข้ึนภายใน
อย่างสมํ่าเสมอ 
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การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
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การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 

• ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ 
อย่างจริงจังและสร้างผลประโยชน์กลับสู่
ท้องถ่ินในรูปของการช่วยเหลือกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน 

• เผยแพร่ข้อมูลโรงไฟฟ้าฯ ผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ วี ดิทัศน์  เป็นต้น โดย
เผยแพร่ข้อมูลโรงไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ง า น ชุ ม ช น สั ม พั น ธ์ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ๆ 
นอกจากนี้  ยั ง มีการจัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ต่อหน่วยราชการ
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

• จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เปิดบ้าน
ต้อนรับชุมชน”เ พ่ือรองรับ
สถานศึกษาและชุมชนเข้า
อย่างสมํ่าเสมอ 

• สนับสนุนการดําเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีปลูกฝังทัศนคติ
อย่ าง มีประสิทธิภาพ รู้ คุณ ค่าและรั กษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 

• จัดประชุมชี้ แจงความ ก้าวหน้ าของการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ
ข้อคิดเห็นกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอ
บางกรวย/ อําเภอเมือง จ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต บ า ง พ ลั ด
กรุงเทพมหานคร  

• สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดของ
โรงเรียน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน  
การสอน อุปกรณ์กีฬา และสอน
ด้านวิชาการกับนักเรียน
มหาวิทยาลัย 
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ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ 
สร้างผลประโยชน์กลับสู่

ท้องถ่ินในรูปของการช่วยเหลือกิจกรรมการ

เผยแพร่ข้อมูลโรงไฟฟ้าฯ ผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ วี ดิทัศน์  เป็นต้น โดย
เผยแพร่ข้อมูลโรงไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ง า น ชุ ม ช น สั ม พั น ธ์ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ๆ  

การจัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ต่อหน่วยราชการ
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เปิดบ้าน
เ พ่ือรองรับหน่วยราชการ 

เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ 

โครงการห้องเรียนสีเขียว 
เป็นโครงการท่ีปลูกฝังทัศนคติในการใช้ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพ รู้ คุณ ค่าและรั กษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา รวมท้ัง

ให้มีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ  

จั ดประชุมชี้ แจงความ ก้าวหน้ าของการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอ

อําเภอเมือง จ.นนทบุรี  และ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต บ า ง พ ลั ด / บ า ง ซ่ื อ 

สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดของ
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน  

การสอน อุปกรณ์กีฬา และสอนพิเศษให้ความรู้
นักเรียนเพ่ือเตรียมสอบเข้า
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• สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและประเพณี เช่น งาน
พรรษา งานทอดกฐิน งานวันอีดิ้ลฟิฏร์ 

• จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการกับประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้าฯ 

• ส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน เช่น 
เพาะเลี้ยงเห็ดตะกร้า การผลิตน้ําจุลินทรีย์ 
น้ํายาเอนกประสงค์ เป็นต้น 

• สนับสนุนงบประมาณและร่วมปรับปรุงภู
ของวัดและโรงเรียนและสถานท่ีสําคัญ

• ให้ความช่วยเหลือ จัดศูนย์พักพิง
เครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม รวมท้ังจัดกิจก
ปลอบใจหลังภัยน้ําท่วม 

• จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาทางน้ําให้กับนักเรียน
จากโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าฯ

• จัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทน
จากส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
โรงไฟฟ้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็น
ประธานคณะกรรมการฯ  
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สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและประเพณี เช่น งานถวายเทียน

วันอีดิ้ลฟิฏร์ เป็นต้น 
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการกับประชาชนใน

ส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน เช่น การ
เพาะเลี้ยงเห็ดตะกร้า การผลิตน้ําจุลินทรีย์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสถานท่ีสําคัญในชุมชน 
จัดศูนย์พักพิง พร้อมมอบ

เครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ให้กับ
จัดกิจกรรมรับขวัญ

จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาทางน้ําให้กับนักเรียน
จากโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าฯ 

คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทน
จากส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็น
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สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทํางาน 
และตรวจสุขภาพประจําปี 

• นําระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (มอก.18001) เข้ามาปฏิบัติใน
โรงไฟฟ้าฯ  

• จัดทําป้ายบอกตําแหน่งและทิศทางของท่อส่ง
ก๊าซ รวมท้ังจัดทํารั้ วหรือสิ่ ง กีดขวางเ พ่ือ
ป้องกันท่อจากเหตุกระแทก 

• ระบบท่อก๊าซภายในโรงไฟฟ้าฯ ได้รับการ
ออกแบบและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
และมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังมีการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซและ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยภายใต้การดําเนินระบบ มอก. 18001 
เพ่ือควบคุมปัญหาและผลกระทบเม่ือเกิดการ
รั่วไหลของเชื้อเพลิงภายในโรงไฟฟ้าฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

• มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม มีฉลาก
ระบุชนิดของสารเคมี รวมท้ังมีเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety 
Data Sheet: MSDS) กํากับการใช้สารเคมี  
แต่ละชนิด  

• ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครอบคลุมหลายๆ 
พ้ืนท่ีในโรงไฟฟ้าฯ 

• จัดทําและติดต้ังป้ายเตือนอันตราย (safety 
sign) ในบริเวณต่างๆ 

• ฝึกซ้อมและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
เพ่ือควบคุมภาวะฉุกเฉินต่างๆ อย่างเคร่งครัด
และสมํ่าเสนอ เช่น เหตุอัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล 
เป็นต้น 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมส่ิงแวดลอม
 
 
 

    
คุณภาพอากาศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
โรงไฟฟาไดผลิตกระแสไฟฟาภายใตการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมตอหนวยงานราชการและเผยแพรขอมูลตอ
ชุมชนใกลเคียงอยางสม่ําเสมอ 

 

การตรวจวัดมลสารทางอากาศซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดข้ึนในระยะ
ดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ 
ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(ไม่เกิน 10 ไมครอน) ดําเนินการปีละ 
บริ เวณจุดตรวจวัด 3 จุด ได้แก่ 
วัดเขมาภิรตาราม และเชิงสะพานพระราม
กรุงเทพมหานคร)  
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมส่ิงแวดลอม
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วัดเชิงกระบือ วัดเขมาภิรตาราม

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าเฉลี่ยสูงสดุในเวลา 

มาตรฐานไม่เกิน  320 ไมโครกรัม

1 ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานตางๆ
ภายใตการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมตอหนวยงานราชการและเผยแพรขอมูลตอ

         หมายถึง  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบ
                  ต่อสุขภาพอนามัย
                 หมายถึง  มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

             ต่อสุขภาพอนามัย
                

การตรวจวัดมลสารทางอากาศซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดข้ึนในระยะ

ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง 
ได้แก่ วัดเชิงกระบือ        

และเชิงสะพานพระราม7 (ฝั่ง

ผลการตรวจวัดในปี 2554 พบว่าความเข้มข้นของ
มลสารท้ัง 3 ชนิดมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
24 (พ.ศ. 2547) และฉบับท่ี 33
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 10 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

วัดเขมาภิรตาราม เชิงสะพานพระราม 7

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ค่าเฉลี่ยสูงสดุในเวลา 1 ชั่วโมง

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานตางๆ เพื่อใหมั่นใจวา 
ภายใตการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด โดย

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมตอหนวยงานราชการและเผยแพรขอมูลตอ

หมายถึง  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบ  
อนามัย 

เกณฑ์มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบ  
อนามัย 

พบว่าความเข้มข้นของ  
มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
33 (พ.ศ. 2552) โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 



 

 

รายงานสิ่งแวดลอมฉบบัประชาชน ป 
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330

วัดเชิงกระบือ วัดเขมาภิรตาราม

ฝุ่นละอองรวม (ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร

ค่าเฉลี่ยสูงสดุในเวลา 24 

มาตรฐานไม่เกิน 330 ไมโครกรัม

ระดับเสียง
การตรวจวัดระดับเสียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
ผลิตกระแสไฟฟ้าดําเนินการ 6 
ตรวจวัดครั้ งละ 3 วันติดต่อกัน 
ใกล้ เ คียงโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึง เป็น พ้ืนท่ี ท่ีจะไ ด้รับ
ผลกระทบด้านเสียงมากท่ีสุด ได้แก่ บริเวณริมรั้
กฟผ.ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  แนวรั้วโรงไฟฟ้า
ด้านทิศตะวันตก และบริเวณบ้านพักพนักงาน 
กฟผ. เดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการตรวจวัดในปี 2554 พบว่า ค่าระดับเสียง
เฉลี่ยใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548) โดยมีระดับเสียงเท่ากับระดับเสียงท่ี
ใช้สนทนาตามปกติ 

รายงานสิ่งแวดลอมฉบบัประชาชน ป 2554   โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 
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ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร)

 ชั่วโมง

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดระดับเสียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโรงไฟฟ้าในช่วงการ

 เดือน/ครั้ง โดย
วันติดต่อกัน บริเวณพ้ืนท่ี

ใกล้ เ คียงโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึง เป็น พ้ืนท่ี ท่ีจะไ ด้รับ
ผลกระทบด้านเสียงมากท่ีสุด ได้แก่ บริเวณริมรั้ว 

แนวรั้วโรงไฟฟ้า
ด้านทิศตะวันตก และบริเวณบ้านพักพนักงาน 

พบว่า ค่าระดับเสียง
มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยมีระดับเสียงเท่ากับระดับเสียงท่ี

ส่วนการติดตามผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าฯ  ได้ทําการตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลาทํางาน 
ห้องควบคุมการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ีผู้ปฏิบั ติงานอาจได้รับ
ผลกระทบจากเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตไฟฟ้า
ทําการตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง ผลการตรวจวัดพบว่า 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
2546)  และมาตรฐานตาม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสง
สว่างและเสียง (พ.ศ. 2549
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วัดเชิงกระบือ วัดเขมาภิรตาราม

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าเฉลี่ยสูงสดุในเวลา 

มาตรฐานไม่เกิน 120

แนวรั้วโรงไฟฟ้า
ด้านทิศตะวันตก

ริมรั้ว กฟผ.
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

มาตรฐานไม่เกิน 70
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ค่าสูงสดุของระดับเสียงเฉลี่ย 
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ส่วนการติดตามผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าฯ  ได้ทําการตรวจวัดค่า
ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลาทํางาน 8 ชั่วโมงภายใน
ห้องควบคุมการเดินเครื่อง (control room) ภายใน
โรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ีผู้ปฏิบั ติงานอาจได้รับ
ผลกระทบจากเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตไฟฟ้า โดย

ครั้ง ผลการตรวจวัดพบว่า   
8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
และมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ

ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสง
2549)   

วัดเขมาภิรตาราม เชิงสะพานพระราม 7

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ค่าเฉลี่ยสูงสดุในเวลา 24 ชั่วโมง

120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

แนวรั้วโรงไฟฟ้า
ด้านทิศตะวันตก

บ้านพักพนักงาน กฟผ. เดิม

70 เดซิเบลเอ

ค่าสูงสดุของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ)
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คุณภาพนํ้า 
ในระยะดําเนินการ โรงไฟฟ้าฯ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 2 ประเภท ได้แก่ คุณภาพน้ําผิวดิน 
และคุณภาพน้ําท้ิง (น้ําท้ิงจากบ่อพักน้ําและน้ําท้ิง
จากหอหล่อเย็น) รวมถึงติดตามตรวจสอบการ
แพร่กระจายของอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นในแม่น้ํา
เจ้าพระยา เพ่ือตรวจสอบว่า น้ําหล่อเย็นจาก
โรงไฟฟ้าฯ ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํ าและ
สิ่งมีชีวิตในน้ําหรือไม่  

 
 
การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําใน
แม่น้ําเจ้าพระยาดําเนินการปีละ 3 ครั้ง ในเดือน
มกราคม เมษายน และกันยายน โดยทําการเก็บ
ตัวอย่าง จํานวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าจุด
ระบายน้ําท้ิงรวมของ กฟผ. 1 จุด บริเวณเหนือ
น้ําและท้ายน้ําจากจุดระบายน้ํา ท้ิงรวมของ 
กฟผ. ประมาณ 500 เมตรอย่างละ 1 จุด 
ครอบคลุมระยะทางรวม 1 กิโลเมตร  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผลการตรวจวัดในปี 2554 พบว่า ดัชนีคุณภาพ
น้ําเกือบท้ังหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) ยกเว้นปริมาณทองแดง 
(Cu) ในเดือนกันยายน 2554 ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์

มาตรฐานฯ ทุกจุดตรวจวัด ต้ังแต่เหนือจุด
ระบายน้ําท้ิงรวมของ กฟผ. 500 เมตร ลงมา ซ่ึง
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่มีการใช้
สารเคมีท่ีมีส่วนประกอบของทองแดง รวมท้ัง
กระบวนการผลิตก็ไม่ทําให้เกิดทองแดงปนเปื้อน
สู่สิ่งแวดล้อม  โดยปกติแล้ว ทองแดงสามารถ
พบได้ตามธรรมชาติ และปัจจุบันถูกนํามาใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น  ผลิตลวด สายไฟ  
สารเคมีทางการเกษตร สารกําจัดศัตรู พืช     
การทําสีย้อมผ้า เป็นต้น ดังนั้น การท่ีปริมาณ
ทองแดงในแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเกินมาตรฐานฯ 
อาจมีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนกับน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและการชะล้างจากพ้ืนท่ี
การเกษตรซ่ึงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
สารกําจัดศัตรูพืชในช่วงฤดูฝน ท้ังนี้ โรงไฟฟ้าฯ 
จะระบายเฉพาะน้ําหล่อเย็นและน้ําฝนลงสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยา ส่วนน้ําท้ิงจากขบวนการผลิตอ่ืน
รวมถึงน้ําใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ท่ีผ่านการบําบัดแล้ว
จะนํากลับไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน เช่น รดน้ําต้นไม้ 
เป็นต้น โดยไม่มีการระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
แต่อย่างใด  

 

 
 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ค่ามาตรฐาน 5-9
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เหนือจุดระบายน้ํา 500 เมตร จุดระบายน้ํา ท้ายจุดระบายน้ํา 500 เมตร

มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.)

คุณภาพน้ําผิวดิน 



 

 

รายงานสิ่งแวดลอมฉบบัประชาชน ป 

 

 
 
 
โรงไฟฟ้าฯ ตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงเป็นประจําทุก
เดือน โดยน้ําท้ิงท่ีเกิดจากจากกิจกรรมของ
โรงไฟฟ้าฯ มี 2 ประเภท คือ  

1) น้ําท้ิงจากบ่อพักน้ําท้ิง ได้แก่ น้ําเสีย
การอุปโภคและบริโภคของพนักงาน 
การล้างสารเคมี น้ําจากระบบควบแน่น 
จากระบบกําจัดแร่ธาตุในน้ํา ซ่ึงต้องได้รับการ
บําบัดจนมีค่าอยู่ในมาตรฐานกําหนด
ของน้ําท้ิงท่ีระบายน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 
(พ.ศ.2539) ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ําท้ิง 

2) น้ําท้ิงจากหอหล่อเย็น ตรวจวัด
ในดัชนีต่างๆ เช่น อุณหภูมิ คลอรีน เป็นต้น โดย
ควบคุมให้ มี ค่า เป็นไปตามมาตรฐาน
มาตรฐานกําหนดคุณลักษณะของน้ํา
น้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ
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 ม.ค. 54  พ.ค. 54

เหนือจุดระบายน้ํา 500 เมตร จุดระบายน้ํา ท้ายจุดระบายน้ํา 

ออกซิเจนละลาย (DO)

ค่ามาตรฐานฯ  มากกว่า 2 มก./ล.

มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.)

คุณภาพน้ําท้ิง 
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น้ําท้ิงเป็นประจําทุก
จากกิจกรรมของ

น้ําท้ิงจากบ่อพักน้ําท้ิง ได้แก่ น้ําเสียจาก
การอุปโภคและบริโภคของพนักงาน น้ําเสียจาก

จากระบบควบแน่น และน้ํา
จากระบบกําจัดแร่ธาตุในน้ํา ซ่ึงต้องได้รับการ

กําหนดคุณลักษณะ
ท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 
ระบายลงสู่บ่อพักน้ําท้ิง  

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา
คลอรีน เป็นต้น โดย

ให้ มี ค่า เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์
น้ําท้ิงท่ีระบาย
ตามประกาศ

พ.ศ.2539) 

 

 

 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง
และจากปลายท่อระบายน้ําจากหอหล่อเย็นในปี 
2554 ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด ยกเว้นปริมาณสารแขวนลอย 
(SS) ของน้ําท้ิงจากบ่อพักน้ําท้ิงเดือนกรกฎาคม 
2554  และน้ํ า ท้ิ งจ ากหอหล่ อ เ ย็ น ใน เ ดื อน
กรกฎาคม-กันยายน 2554 
มาตรฐานฯ ซ่ึงโรงไฟฟ้าฯ ได้กําหนดแนวทางการ
แก้ไขเพ่ือควบคุมค่าสารแขวน
การตรวจวัดในเดือนตุลาคม 
แนวโน้มท่ีดีข้ึน โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ  
ท้ังนี้ โรงไฟฟ้าฯ ได้นําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัด
บ่อพักน้ําท้ิงไปใช้ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าฯ และ
ไม่ได้ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา

 ก.ย. 54

ท้ายจุดระบายน้ํา 500 เมตร
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เหนือจุดระบายน้ํา 500 เมตร จุดระบายน้ํา

บีโอดี (BOD)

ค่ามาตรฐานฯ  ไม่เกิน 

มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงท้ังจากบ่อพักน้ําท้ิง
และจากปลายท่อระบายน้ําจากหอหล่อเย็นในปี 

ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด ยกเว้นปริมาณสารแขวนลอย 

ของน้ําท้ิงจากบ่อพักน้ําท้ิงเดือนกรกฎาคม 
และน้ํ า ท้ิ งจ ากหอหล่ อ เ ย็ น ใน เ ดื อน

2554 ท่ี มีค่าเกินเกณฑ์
โรงไฟฟ้าฯ ได้กําหนดแนวทางการ

แก้ไขเพ่ือควบคุมค่าสารแขวนลอยดังกล่าว และผล
การตรวจวัดในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 มี

น โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ  
ท้ิงท่ีผ่านการบําบัดจาก

ไปใช้ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าฯ และ
ไม่ได้ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา 

54  ก.ย. 54

จุดระบายน้ํา ท้ายจุดระบายน้ํา 500 เมตร

BOD)

ค่ามาตรฐานฯ  ไม่เกิน 4 มก./ล.
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นิเวศวิทยาทางนํ้า 
เพ่ือสํารวจชนิด ปริมาณและความหลากชนิดของ
สิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในน้ํา ท้ังสัตว์น้ําประเภทกุ้ง หอย 
ปลา รวมถึงพืชและสัตว์ขนาดเล็กซ่ึงเป็นอาหาร
ของสัตว์น้ํา ท่ีเรียกว่า “แพลงก์ตอน
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าหรือไม่  
กฟผ.จึงร่วมมือกับคณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทําการสํารวจสิ่ ง มีชี วิตในน้ํ า เป็นประจํ า ทุก 
6 เดือน ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยเก็บ
ตัวอย่างสิ่ ง มีชีวิตในแม่น้ํ าเจ้ าพระยาบริ เวณ
เดียวกันกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา 

ผลการสํารวจในปี 2554 พบสิ่งมีชีวิตในน้ําขนาด
เล็กจําพวกพืช (แพลงก์ตอนพืช) สิ่งมีชีวิตในน้ําขนาด
เล็กจําพวกสัตว์ (แพลงก์ตอนสัตว์)  และปลาวัยอ่อนท่ี

การแพรกระจายของอณุหภูมิน้ําหลอเย็น

รายงานสิ่งแวดลอมฉบบัประชาชน ป 2554   โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 

การตรวจวัดการแพร่กระจาย อุณหภู มิของ
น้ําหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาดําเนินการ
(ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง) ครอบคลุมช่วง
และน้ําลงตํ่าสุด โดยกําหนดจุดตรวจวัด
เจ้าพระยาจํานวน 7 จุด ได้แก่ 
ระบายน้ําท้ิง กฟผ.  บริเวณเหนือน้ําจากจุดระบาย
น้ําท้ิง กฟผ. ประมาณ 200 
รวมท้ังบริเวณท้ายน้ําจากจุดระบายน้ําท้ิง
ประมาณ 200  300 และ 500  

เพ่ือสํารวจชนิด ปริมาณและความหลากชนิดของ
ท้ังสัตว์น้ําประเภทกุ้ง หอย 

รวมถึงพืชและสัตว์ขนาดเล็กซ่ึงเป็นอาหาร
แพลงก์ตอน” ว่า ได้รับ

โรงไฟฟ้าหรือไม่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ทําการสํารวจสิ่ ง มีชี วิตในน้ํ า เป็นประจํ า ทุก         
เดือน ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยเก็บ

ตัวอย่างสิ่ ง มีชีวิตในแม่น้ํ าเจ้ าพระยาบริ เวณ
เดียวกันกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา  

พบสิ่งมีชีวิตในน้ําขนาด
สิ่งมีชีวิตในน้ําขนาด
และปลาวัยอ่อนท่ี

พบได้ท่ัวไปในแหล่งน้ําจืด เช่น สาหร่ายสีเขียว
แกมน้ําเงิน  สาหร่ายสีเขียว  โปรโตซัว 
ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาบู่  
รวมถึงสัตว์พ้ืนท้องน้ําประเภทไส้เดือน นอกจากนี้ 
จากการสํารวจและเก็บข้อมูลการทําประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า พบว่า 
สัตว์น้ําและการทําประมงเป็นอาชีพหลักบริเวณ
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 

ผลการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิของน้ําในแม่น้ํา
เจ้ าพระยาเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพน้ํ าตาม
ธรรมชาติไม่เกิน 0.9 องศาเซลเซียส เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
8 (พ.ศ. 2537) ท่ีกําหนดให้มีค่าไม่สูงเกินกว่า 
องศาเซลเซียส นั่นคือ อุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นจาก
โรงไฟฟ้าฯ ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของน้ําในแม่น้ํา
เจ้าพระยา 

อณุหภูมิน้ําหลอเย็น 
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การแพร่กระจาย อุณหภู มิของ        
น้ําหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ท่ี
ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาดําเนินการปีละ 2 ครั้ง 

ครอบคลุมช่วงน้ําข้ึนสูงสุด
โดยกําหนดจุดตรวจวัดในแม่น้ํา

จุด ได้แก่ บริเวณหน้าจุด
บริเวณเหนือน้ําจากจุดระบาย

 300 และ 500  เมตร 
น้ําจากจุดระบายน้ําท้ิง กฟผ. 

500  เมตร 

พบได้ท่ัวไปในแหล่งน้ําจืด เช่น สาหร่ายสีเขียว
เงิน  สาหร่ายสีเขียว  โปรโตซัว โรติเฟอร์ 

  ปลาเสือพ่นน้ํา เป็นต้น 
รวมถึงสัตว์พ้ืนท้องน้ําประเภทไส้เดือน นอกจากนี้ 
จากการสํารวจและเก็บข้อมูลการทําประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า พบว่า ไม่มีการเพาะเลี้ยง    
สัตว์น้ําและการทําประมงเป็นอาชีพหลักบริเวณ

 

 

 

 
 

 

พบว่าอุณหภูมิของน้ําในแม่น้ํา
เจ้ าพระยาเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพน้ํ าตาม

องศาเซลเซียส เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

ท่ีกําหนดให้มีค่าไม่สูงเกินกว่า 3 
นั่นคือ อุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นจาก

ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของน้ําในแม่น้ํา



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยตระหนักว่าความคิดเห็นและทัศนคติของ
ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเป็น
เห มือนกระจก ท่ีสะท้อนการ ดํา เนินงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ และมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาการดําเนินงานให้ดียิ่งข้ึน  

โครงการ กฟผ. จึ งทําการสํารวจทัศนคติของ
ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนภายในรัศมี 
จากท่ีต้ังโรงไฟฟ้าฯ ครอบคลุมเขตบางพลัด เขตบางซ่ือ  
ของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเทศบาลบางกรวย 
และ อ.เมือง จ. นนทบุรี เป็นประจํา 

 ทัศนคติของชุมชนตอการดําเนินงานของโรงไฟฟา
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ด้วยตระหนักว่าความคิดเห็นและทัศนคติของ
ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเป็น
เห มือนกระจก ท่ีสะท้อนการ ดํา เนินงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ และมีส่วนช่วยในการ

  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
จึ งทําการสํารวจทัศนคติของ

ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
เขตบางพลัด เขตบางซ่ือ  
เทศบาลบางกรวย 

เป็นประจํา 2 ปีต่อครั้ง  

ผลการสํารวจทัศนคติของชุมชนจํานวน 
ครัวเรือนตัวอย่าง ในปี 255
รับทราบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ จากการ
บอกเล่าของผู้นําชุมชน เจ้าหน้าท่ี กฟผ
การบอกเล่าของญาติและเพ่ือนบ้าน 
ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 72
ไม่ไ ด้รับผลกระทบจากการดํา เนินงานของ
โรงไฟฟ้าฯ ไ ม่ว่ าจะ เป็น ด้านการคมนาคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สําหรับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชน พบว่า ร้อยละ 
จาก ฝุ่น เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน
ร้อนข้ึน ขยะตกค้าง นอกจากนี้ จากการสอบถาม
เก่ียวกับทัศนคติและความคิดเห็นโดยรวมต่อการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ร้อยละ 59.5 มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
โรงไฟฟ้าในด้านต่างๆ 

 

ทัศนคติของชุมชนตอการดําเนินงานของโรงไฟฟา 
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ผลการสํารวจทัศนคติของชุมชนจํานวน 220 
2554 พบว่า ประชาชนได้

รับทราบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ จากการ
เจ้าหน้าท่ี กฟผ. รวมถึง

การบอกเล่าของญาติและเพ่ือนบ้าน โดยกลุ่ม
72 มีความเห็นว่า ชุมชน

ะทบจากการดํา เนินงานของ
ไ ม่ว่ าจะ เป็น ด้านการคมนาคม     

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ
86 ไม่ได้รับผลกระทบ

แรงสั่นสะเทือน น้ําเสีย อากาศท่ี
นอกจากนี้ จากการสอบถาม

ทัศนคติและความคิดเห็นโดยรวมต่อการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 พบว่า
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน



 

 

รายงานสิ่งแวดลอมฉบบัประชาชน ป 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ได้นําระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาปฏิบัติต้ังแต่
ระยะเริ่มต้นของการผลิตกระแสไฟฟ้า
การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ซ่ึงผู้บริหารสู งสุดของโรงไฟฟ้าฯ 
นโยบายสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยให้
ความสํา คัญต่อการปฏิบั ติตามกฎหมาย 
ป้องกันมลพิษ อุบัติเหตุ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบความปลอดภัย
ตลอดจนการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนผู้ เ ก่ียวข้องในโรงไฟฟ้า
พนักงานจ้างเหมาทุกคน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการ
ดําเนินงานท้ัง 2 ระบบต่อสังคมและสาธารณชน
 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานระบบการจัดการการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม 
 

ดวยเจตนารมณที่จะเสริมสรางความมั่นใจใหกับสวนราชการ ชุมชน
ส่ิงแวดลอม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ทุกแหงนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ควบคุมการดําเนินงานของโรงไฟฟาใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยที่สุด
และแกไขปญหาที่ตนเหตุอันเปนการ
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ได้นําระบบการ
มาปฏิบัติต้ังแต่

ระยะเริ่มต้นของการผลิตกระแสไฟฟ้า ควบคู่ไปกับ
การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) 
ซ่ึงผู้บริหารสู งสุดของโรงไฟฟ้าฯ ไ ด้ กําหนด

อาชีวอนามัยและความ
เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยให้

วามสํา คัญต่อการปฏิบั ติตามกฎหมาย การ
รติดตามตรวจสอบ

ระบบความปลอดภัย
ตลอดจนการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ปลอดภัยในโรงไฟฟ้าฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงไฟฟ้า อาทิ แม่บ้าน 
ทุกคน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการ

ต่อสังคมและสาธารณชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าฯ ได้จัดทําโครงการเพ่ือ
ถึงความมุ่งม่ันท่ีจะจัดการและควบคุมการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน เช่น โครงการจัดการขยะ
และของเสียอันตราย  โครงการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เป็นต้น และเพ่ือให้ม่ันใจว่า 
ดําเนินระบบการจัดการเป็นไปตามมาตรฐาน 
โรงไฟฟ้าฯ จึงจัดให้มีการตรวจประเมิน
ท้ั ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า
ประเมินโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบ
ภายนอก โดยโรงไฟฟ้าฯ คาดว่าจะได้
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
14001) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายในต้นปี 2555  

 
 
 
 
 

การดําเนินงานระบบการจัดการการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม IISSOO  1144000011  
เสริมสรางความมั่นใจใหกับสวนราชการ ชุมชน และสังคมตอการดูแลรักษา

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงมีนโยบายใหโรงไฟฟา
นําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001) ซึ่งเปนมาตรฐานสากลมาปฏิบัติ 

ของโรงไฟฟาใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยที่สุด 
และแกไขปญหาที่ตนเหตุอันเปนการสงเสริมการดําเนินงานอยางยั่งยืน 
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นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าฯ ได้จัดทําโครงการเพ่ือแสดง
จะจัดการและควบคุมการใช้

พลังงาน เช่น โครงการจัดการขยะ
โครงการลดการใช้พลังงาน

า เป็นต้น และเพ่ือให้ม่ันใจว่า ได้จัดทําและ
ดําเนินระบบการจัดการเป็นไปตามมาตรฐาน    

จัดให้มีการตรวจประเมินท้ัง 2 ระบบ 
ท้ั ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าฯ เอง และการตรวจ
ประเมินโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบจาก
โดยโรงไฟฟ้าฯ คาดว่าจะได้รับการ

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 
ควบคู่ไปกับมาตรฐานระบบการจัดการ   

และความปลอดภัย (มอก. 18001) 

การดําเนินงานระบบการจัดการการดําเนินงานระบบการจัดการ

และสังคมตอการดูแลรักษา
นโยบายใหโรงไฟฟาของ กฟผ. 

ซึ่งเปนมาตรฐานสากลมาปฏิบัติ เพื่อ
 โดยมุงเนนการปองกัน
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เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจ
ให้กับชุมชนต่อการดําเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ตลอดจนสนับสนุนให้
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กฟผ. จึง
จัดกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดย
ชุมชนท้องถ่ินข้ึน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายใน กฟผ. ได้แก่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
(อสค.)  ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) และ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (อฟน.) โดยกิจกรรมนี้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของ ง านรอ งรั บแผนแ ม่บทความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ปี 2553 - 2557  

ในปี 2554 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาทางน้ําใน
แม่น้ําเจ้าพระยา ภายใต้ชื่อเครือข่าย “เยาวชน
รักษ์สายน้ํา” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีได้เริ่มดําเนินการมา
ต้ังแต่ปี 2553 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์จากสถานศึกษาท่ี
ต้ังอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ    
ชุดท่ี 1 จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์บางกรวย โรง เรียนสตรีนนทบุ รี  
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชนันทาจารย์   
(สามเสนวิทยาลัย 2)  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมท่ีจัด ข้ึนในปี 2554 ประกอบด้วยการ
อบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาทางน้ํา 
ก า ร เ ยี่ ย ม ช ม แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ฯ       
ร วม ท้ั งกา รอบรมให้ ค ว ามรู้ ด้ า น อ่ืนๆ  เ ช่ น        
การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง    
เป็นต้น ซ่ึงได้รับความสนใจจากกลุ่มเครือข่ายฯ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายติดตามตรวจสอบเครือขายติดตามตรวจสอบ  

คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยชุมชนทองถิ่นคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยชุมชนทองถิ่น  
 



 

 

รายงานสิ่งแวดลอมฉบบัประชาชน ป 

 

 
 
 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ได้ดําเนินการ
กระแสไฟฟ้าภายใต้การปฏิบั ติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 
ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด ยกเว้น
คุณภาพน้ําในบางดัชนี ได้แก่ ปริมาณทองแดง
(Cu) ในเม่น้ําเจ้าพระยาในเดือนกันยายน 
รวมท้ังปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
บ่อพักน้ําท้ิงในเดือนกรกฎาคม 2554 
จากหอหล่อเย็นในเดือนกรกฎาคม-
ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบในกรณีของปริมาณทองแดงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาในทุกจุดตรวจวัด
ต้ังแต่เหนือน้ําก่อนจุดระบายน้ําท้ิงรวมของ กฟผ
เป็นต้นมา คาดว่าน่าจะเกิดจากการปนเปื้อนกับ
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการชะล้างจาก
พ้ืนท่ีการเกษตรซ่ึงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
สารกําจัดศัตรูพืชในช่วงฤดูฝน ส่วนคุณภาพน้ํา
ซ่ึงพบค่าสารแขวนลอยไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ 
นั้น โรงไฟฟ้าฯ ได้กําหนดแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
ควบคุมสารแขวนลอยดังกล่าว และผลการตรวจวัด

สรุปผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมสรุปผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
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ได้ดําเนินการผลิต
ภายใต้การปฏิบั ติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

อย่างเคร่งครัด โดยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2554 มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด ยกเว้น

ปริมาณทองแดง 
ในเม่น้ําเจ้าพระยาในเดือนกันยายน 2554 

) ของน้ําท้ิงจาก
2554 และน้ําท้ิง
-กันยายน 2554  

ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงจากการ
ในกรณีของปริมาณทองแดงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ปีท่ีผ่านมาในทุกจุดตรวจวัด
ต้ังแต่เหนือน้ําก่อนจุดระบายน้ําท้ิงรวมของ กฟผ. 

จากการปนเปื้อนกับ 
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการชะล้างจาก
พ้ืนท่ีการเกษตรซ่ึงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ส่วนคุณภาพน้ําท้ิง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ 

โรงไฟฟ้าฯ ได้กําหนดแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
สารแขวนลอยดังกล่าว และผลการตรวจวัด 

 

 

ในเดือนต่อๆ มามีแนวโน้มท่ีดีชึ้น โดยมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ท้ังนี้ ในกระบวนการหล่อเย็น
ของโรงไฟฟ้าฯ ไม่มีการเติมสารเคมีท่ีส่งผลต่อการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา
น้ําท้ิงจากกระบวนการผลิตอ่ืนๆ รวมถึงน้ําใช้ใน
โรงไฟฟ้าฯ ท่ีผ่านการบําบัดแล้วจะนํากลับไปใช้ใน
กิจกรรมอ่ืน เช่น รดน้ําต้นไม้ เป็นต้น โดยไม่มีการ
ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแต่อย่างใด

ท้ังนี้ กฟผ. ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ เสนอต่อหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 6 จังหวัดนนทบุรี  รวมท้ังอําเภอเมือง 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ยังได้รายงานผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้
คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ทราบอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพ่ือเสริมสร้างความ
เชื่ อ ม่ันให้แ ก่ส่ วนราชการและชุมชนต่อการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมสรุปผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
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มีแนวโน้มท่ีดีชึ้น โดยมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ท้ังนี้ ในกระบวนการหล่อเย็น

ไม่มีการเติมสารเคมีท่ีส่งผลต่อการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา นอกจากนี้ 

การผลิตอ่ืนๆ รวมถึงน้ําใช้ใน
โรงไฟฟ้าฯ ท่ีผ่านการบําบัดแล้วจะนํากลับไปใช้ใน
กิจกรรมอ่ืน เช่น รดน้ําต้นไม้ เป็นต้น โดยไม่มีการ
ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแต่อย่างใด 

ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ เสนอต่อหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนนทบุรี  รวมท้ังอําเภอเมือง 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้  กฟผ. 

ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้
ร่วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
เนื่องตลอดมาเพ่ือเสริมสร้างความ

เชื่ อ ม่ันให้แ ก่ส่ วนราชการและชุมชนต่อการ
โรงไฟฟ้าฯ ในการดูแลสังคมและ

สรุปผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมสรุปผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย 

พิมพที่กองผลิตสือ่ประชาสัมพันธ  ฝายสื่อสารองคการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 


