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ในปี 2558 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้เดินเครื่องผลิตและ 

จ่ายกระแสไฟฟ้าเข ้าระบบก�าลังไฟฟ้าของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง 

ด้านพลังงานให้กับประเทศไทยมาเป็นปีที่ 5 พร้อมกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ ชุดที่ 2 เพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งนี้เนื่องมา

จากสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่สูงขึ้นมากกว่าที่พยากรณ์ไว้ใน

การจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553 - 2573 (PDP 2010) 

ประกอบกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของเอกชนมีความล่าชา้ ด้วยเหตุนี้ โครงการโรง

ไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 จึงถูกก�าหนดให้จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง

ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2559 

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน 2558 ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 6 จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ของปี 

2558 จากการด�าเนินการด้านติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ รอบ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือในระหว่างด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและการด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ชุดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ระดับเสียงทั่วไป คุณภาพน�้า 

นิเวศวิทยาทางน�้า การประมง การคมนาคม การมีส่วนร่วมของประชาชน และสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและสังคมต่อการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด

  

      ว่าที่พันตรี

อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อ�านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ

มีนาคม 2559

ทักทายกันก่อน
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บทบรรณาธิการ

 ส วัสดีท ่านผู ้อ ่ านทุกท ่าน รายงานสิ่ ง
แวดล้อมฉบับประชาชน 2558 ฉบับนี้เป็นรายงาน
ฉบับที่ 6 โดยผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะน�าเสนอ
ผลการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะเน้ือหาน้ัน อาจต้องให้ข้อมูล
วิชาการบ้าง แต่อย่างไรก็ดี ผู้จัดท�าพยายามที่จะใช้
ข้อความท่ีจะท�าให้เข้าใจได้โดยง่ายและพยายามที่
จะอธิบายในค�าศัพท์ต่างๆ ผ่านคอลัมน์นานาสาระ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยและจะ
ท�าให้ท่านผู ้อ ่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมี
ความเข้าในที่ตรงกัน ในเนื้อหานานาสาระมีพื้นที่
จ�ากัดและค�าศัพท์ต่างๆ มีมาก ดังนั้นผู้จัดท�าคาด
หวังว่าผู้อ่านจะติดตามในทุกๆ ฉบับต่อๆ ไปเพื่อ
ความเข้าใจที่ครอบคุมมากขึ้น

ท้ายนี้ผู ้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรง
ไฟฟ้าพระนครเหนือจะอยู ่คู ่กับประเทศไทย 
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานร่วมกับโรง
ไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อความผาสุขของคน
ไทยตลอดไป

              บรรณาธิการ
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ย้อนรอยภมูคิวามหลังกบัความภาคภมิูใจของคนไทย

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ทีท่นัสมยัทีส่ดุแห่งแรกของประเทศไทย มปีระวตัคิวามเป็นมา
เคียงคู่กับก�าเนิดของ“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 
(กฟผ.) 

ในสมัยที่เริ่มท�าการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลหรือเข่ือนยันฮี
นัน้“การไฟฟ้ายันฮ”ีได้ถกูจดัตัง้ข้ึน เพือ่ดแูลการก่อสร้างและ
บรหิารจดัการเมือ่เขือ่นแล้วเสรจ็ แต่ระหว่างทีเ่ขือ่นภมูพิลยงั
ไม่แล้วเสรจ็ การไฟฟ้ายนัฮไีด้สร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ประเภทไอน�้าขึ้นมารองรับก่อนในปี พ.ศ. 2502 ถือเป็น
โรงไฟฟ้าโรงแรกที่การไฟฟ้ายันฮีสร้างขึ้น และท�าพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการในวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเปรียบเสมือน“โรงครู”อัน
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของ
ประเทศไทยและโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ด้รับใช้สงัคมไทยมายาวนาน
ถงึ 40 ปี โดยในปี พ.ศ. 2544 กฟผ. ได้ถอดโรงไฟฟ้าแห่งนี้
ออกจากระบบและสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ข้ึนมาทดแทนในพ้ืนทีเ่ดมิ ตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า
ของประเทศ พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) เพือ่รองรับต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยได้รับความเห็น
ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรง
ไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุที ่ 1 (EIA) จากคณะกรรมการสิง่
แวดล้อมแห่งชาติเมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2548 และ (กฟผ.) 
ได้เร่ิมด�าเนนิการก่อสร้างตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2550 และเดนิ
เครือ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ (Commercial 
Operation Date: COD) ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 
เป็นต้นมา 

จากนัน้ กฟผ. ได้สร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดท่ี 2 
ขึ้น เพ่ือเป็นการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก�าลัง
ผลติไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) รองรบั
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งเสริมความมั่นคงในการ
จ่ายไฟฟ้าเข ้าระบบให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ประกอบกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของ
เอกชนมคีวามล่าช้าและโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุ
ที่ 2 ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 (EIA) 
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2556 และเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date: COD) ในวันท่ี 15 มกราคม 
2559 เป็นต้นมา

เล่าสู่กันฟัง โรงไฟฟ้าของเรา
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ทีต่ัง้และลกัษณะโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตั้งอยู ่ติดกับ
ส�านักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต�าบล
บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ีมกี�าลงัผลิตรวม 
725 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยเครือ่งผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 2 
เครือ่ง ขนาดก�าลงัผลิตเครือ่งละ 230 เมกะวตัต์ เครือ่งผลติ
ไอน�า้ 2 เครือ่ง และเครือ่งผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน�า้ขนาดก�าลงั
ผลติ 265 เมกะวตัต์ จ�านวน 1 เครือ่ง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 มีก�าลังผลิตรวม 
920 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยเครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 2 
เครือ่ง ขนาดก�าลงัผลิตเครือ่งละ 304 เมกะวตัต์ เครือ่งผลติ
ไอน�า้ 2 เครือ่ง และเครือ่งผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน�า้ขนาดก�าลงั
ผลิต 156 เมกะวตัต์ จ�านวน 2 เครือ่ง

เชือ้เพลงิทีใ่ช้

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที ่1 และ ชดุที ่2 ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติผสมระหว่างก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมยีนมาร์ (ฝ่ังตะวนัตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝ่ัง
ตะวนัออก) เป็นเชือ้เพลิง การขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ
ก๊าซด�าเนนิงานโดยบรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (เส้นทาง 

และรปู) ซึง่ใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัิ (Supervisory Control 
and Data Acquisition System) หรือที่เรียกว่า SCADA 
เป็นการน�าเทคโนโลยรีะบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์มาใช้ใน
งานปฏิบัติการ ควบคุม และติดตาม สภาวะของอุปกรณ์ 
ต่างๆ ในการรบัและจ่ายก๊าซธรรมชาตใินระบบท่อ มีระบบ
แสดงสญัญาณเตือนภยั เพือ่ให้ทราบถงึเหตผุดิปกติต่างๆ มี
แผนรองรบักรณฉีกุเฉนิ พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบระบบอยู่
เป็นประจ�า

กระบวนการผลติ

กระบวนการผลติของทัง้โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 
ชดุที ่1 และชดุที ่2 มีกระบวนการแบบเดยีวกนั กล่าวคอื 
พลงังานความร้อนทีไ่ด้จากการเผาเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ
จะถกูส่งไปขบัเคลือ่นเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้ากังหนัก๊าซ
จ�านวน 2 เครือ่ง โดยก๊าซร้อนทีย่งัคงมีพลังงานความร้อน
เหลืออยูจ่ะถกูส่งไปให้เครือ่งผลิตไอน�า้เพือ่ผลิตไอน�า้ และ
ถูกส่งไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน�้า 
กระแสไฟฟ้าทีไ่ด้จะถกูส่งไปตามสายไฟเข้าหม้อแปลงไฟ
ฟ้าเพ่ือแปลงแรงดนัไฟฟ้าให้สูงขึ้น หลังจากนั้นจะถูก
ป้อนเข้าลานไกไฟฟ้าส่งออกไปตามสายส่งไฟฟ้าแรง
สูงเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  

น�า้ใช้ในกระบวนการผลิต และอุปโภค-บรโิภค

โรงไฟฟ้าฯ สบูน�า้จากแม่น�า้เจ้าพระยาผ่านท่อสบู
น�า้ภายในโรงสบูน�า้ซึง่มกีารตดิตัง้ตะแกรงกัน้สตัว์น�า้และ
สตัว์น�า้วยัอ่อน โดยน�า้จะถกูสบูเข้าสูโ่รงปรับสภาพน�า้เพือ่
ผลิตน�า้ประปา โดยน�า้ประปาส่วนหนึง่จะถกูส่งไปก�าจัดแร่
ธาตใุนน�า้เพือ่ใช้เป็นน�า้ส�าหรบัเครือ่งผลิตไอน�า้ (make-
up water) ส�าหรบัน�า้ประปาส่วนทีเ่หลือจะถูกน�าไปใช้ใน
กิจกรรมอื่นๆ เช่น ใช้อุปโภค-บริโภค ล้างเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ และใช้ในห้องปฏิบัตกิารเคมี 

โรงไฟฟ้าของเรา
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การจัดการของเสีย

มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส�านักงาน เช่น ถุงพลาสติก
กระดาษ ฯลฯ จะถูกจัดเก็บโดยฝ่ายบริการของส�านักงาน
กลาง กฟผ. ก่อนน�าไปก�าจัดทีส่ถานท่ีทิง้มลูฝอยของเทศบาล
อ�าเภอเมอืงบางกรวย จ.นนทบรุี ส่วนขยะจากการเดนิเครือ่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น แผ่นไส้กรองอากาศ น�้ามันหล่อลื่น
เครื่องจักรท่ีเสื่อมสภาพ รวมทั้งน�้ามันจากบ่อแยกน�้ามัน
เป็นต้น จะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมให้ก�าจดัต่อไป

น�้าใช้ในระบบหล่อเย็น

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอืสบูน�า้จากแม่น�า้เจ้าพระยา
ผ่านท่อส่งน�า้เพือ่ใช้ในกระบวนการควบแน่นในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า หลังจากนั้นน�้าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและถูกส่ง
เข้าไปยังหอหล่อเย็นโดยการปล่อยน�า้ให้ตกจากทีส่งูและใช้
พัดลมขนาดใหญ่ช่วยดึงความร้อนออกจากน�้าเพ่ือลด
อุณหภูมิให้เย็นลงก่อนจะถูกน�ากลับไปใช้ในกระบวนการ
ควบแน่นอีกครั้งหน่ึง เป็นจ�านวนรอบครึ่งหมุนเวียนเช่นนี้
ก่อนปล่อยลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา โดยน�า้ส่วนหนึง่จะสญูหาย
จากระบบเนื่องจากระเหยไปในอากาศในรูปของละออง
น�า้และไอน�า้ ส่วนน�า้ทีไ่ม่ถกูระเหยจะถกูระบายลงสูแ่ม่น�า้
เจ้าพระยา โดยก่อนการระบายจะควบคุมอุณหภูมิของน�้า
หล่อเย็นท่ีจุดปล่อยน�้าลงสู ่แม่น�้าเจ้าพระยาจะสูงกว่า
อณุหภูมนิ�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยา ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

ความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที ่2 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 มีแผนการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวม 36 เดือน นับต้ังแต่ท�าหนังสือแสดง
เจตจ�านงในการด�าเนนิงานโครงการ (Issuance of letter 
intent :LOI) ในเดือนมกราคม 2556 ก่อสร้างจนมาถึง
ธันวาคม 2558 มีความก้าวหน้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 2 (ในระยะก่อสร้าง) ผลงานรวมแล้ว
เสรจ็ร้อยละ 99.9 ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.1 
 ในปี 2558 โครงการฯ ได้ก่อสร้างอาคารควบคุม Central
Control สร้างอาคารควบคุมแรงดันเช้ือเพลงิ Fuel Gas Com-
pressor งานสร้างอาคารหอหล่อเยน็ (Cooling Tower) งาน
ก่อสร้างอาคารปรบัปรุงน�า้ TreatmentPlant งานตดิตัง้เครือ่ง
ก�าเนดิไฟฟ้าชนดิใช้แก๊สและชนดิใช้แรงดันไอน�า้ จ�านวน 2 เคร่ือง 
(Gas TurbineและSteamTurbineของ Train 1 และ 2) 

ด้านนเิวศวทิยาทางน�า้/การประมง  
และการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้

ความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุที ่2 

การจัดการของเสีย

น�้าใช้ในระบบหล่อเย็น
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ด้านคุณภาพอากาศ

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได ้ติดตั้งระบบควบคุม
ออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (Dry Low 
NO

x
Burner) ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งติดตั้งระบบการตดิตามตรวจ
สอบการระบายมลสารต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring System: CEMS) โดยตรวจวัด NO

x
O

2
SO

2
และ

อัตราการไหล พร้อมรายงานผลการตรวจวัดไปยังกรมควบคุม
มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และติดตั้งจอแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องบริเวณหน้าทางเข้าโรง
ไฟฟ้าพระนครเหนือ ด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ และบริเวณถนน
บางกรวย-ไทรน้อย

ระดับเสียง

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้ติดตั้งเครื่องจักรที่เป็น
แหล่งก�าเนิดเสียงดังของโรงไฟฟ้าไว้ภายในอาคารที่ก่อสร้าง
ก�าแพงด้วยวัสดุดูดซับเสียง ติดตัง้ชดุลดเสยีง (Silencer) กบัชดุ
วาล์วนิรภัย (Safety Valve) เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึน้ พร้อมทัง้
ปลกูต้นไม้เพิม่เติมในพืน้ทีว่่างและดแูลต้นไม้ตามแนวเขตพืน้ที่
โรงไฟฟ้า เพือ่เป็นแนวเขตลดระดบัเสยีงต่อชมุชนโดยรอบโรง
ไฟฟ้า

ด้านนเิวศวทิยาทางน�า้/การประมง และการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

 เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณ
แม่น�้าเจ้าพระยากับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น

คุณภาพน�้า

 ควบคมุอณุหภูมนิ�า้ทีร่ะบายออกจากหอหล่อเยน็ 
ณ จุดปล่อยลงแม่น�้าเจ ้าพระยา ให้แตกต่างจากสภาพ
ธรรมชาติในแม่น�้าไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

 ควบคมุคณุภาพน�า้ทิง้ทีไ่ม่ใช่น�า้หล่อเยน็ (น�า้ทิง้จาก
การอปุโภคหรอืน�า้ใช้ทัว่ไป) ก่อนนำน�า้กลบัมาใช้ในกจิกรรม
อ่ืนของโรงไฟฟ้า เช่น รดน�้าต้นไม้ (ระบบสปริงเกอร์) เป็นต้น 
โดยไม่มกีารระบายน�า้ลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา

มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศ

ระดับเสียง

ด้านนเิวศวทิยาทางน�า้/การประมง  
และการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้

ด้านคุณภาพน�้าความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุที ่2 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ในปี 2558

ด้านคุณภาพอากาศ
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
2 ได้มีการฉีดพรมน�้าบริเวณพื้นที่ก ่อสร้างและ
ถนนภายในโครงการฯ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ
และส ่งผลกระทบต ่อชุมชนใกล ้ เคียง จ�า กัด
ความเร็วรถวิ่งเข ้า-ออก พื้นที่ โครงการ ให้ใช ้
ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดให้
มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักเป็นประจ�า
ทุกเดือน เพื่อลดมลสารที่เกิดจากท่อไอเสียของ
เคร่ืองจักรดังกล่าว ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออก
จากพ้ืนที่โครงการทุกครั้ง และการปิดคลุมรถ
บรรทุกด้วยผ้าใบ เพื่อป้องกันการหล่น ร ่วง
และปลิวของวัสดุลงบนพื้นถนน เป็นต้น

คุณภาพน�้า
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
2 ก�าหนดให้คนงานห้ามทิ้งขยะเศษวัสดุ เศษดิน
ลงสู่ทางระบายน�้า และในแม่น�้าเจ้าพระยาโดย
เด็ดขาด พร้อมท้ังจัดเก็บเศษวัสดุ เศษดิน และ
ขยะจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยรวบรวม
บรรจุ และก�าจัดให้เหมาะสม อีกทั้งน�้าเสียที่เกิด
จากการใช้อุปโภค-บริโภคในส�านักงานก่อสร้าง
ชั่ วคราวจะถูกบ�า บัดด ้วยถั งบ� า บัดน�้ า เสีย
ส�าเร็จรูป และประสานกับเทศบาลเพื่อเข้ามา
ด�าเนินก�าจัดในล�าดับต่อไป

ด้านนิเวศวิทยาทางน�้า/การประมง และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
 ห้ามคนงานก่อสร้างจับสัตว์น�้าในแม่น�้า
เจ้าพระยาบริเวณท่ีตั้งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
โดยประชาสัมพันธ์ และติดป้ายเตือน

ด้านนเิวศวทิยาทางน�า้/การประมง และการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้

คุณภาพน�า้

ด้านคุณภาพอากาศ
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ด้านระดับเสียง

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ได้
ด�าเนินการควบคุมระดับเสียงในพ้ืนท่ีโครงการโดย
ด�าเนินการควบคุมบริเวณที่เป็นแหล่งก�าเนิดเสียง
จากการก่อสร้างโดยการกั้นด้วยแผ่นเหล็ก (Steel 
Sheet) ที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ตามต�าแหน่งที่ท�าการก่อสร้าง

 ควบคุมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชน
แต่อยู่ห่างจากร้ัวของ กฟผ. (พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่ติดรั้ว
กฟผ.) ให้ก่อสร้างรั้วเพื่อเป็นก�าแพงกันเสียงชิด
ขอบพื้นท่ีก่อสร้าง มีความสูง 3 เมตร โดยใช้แผ่น
เหล็ก (Steel Sheet) ที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร 
ประกบกัน 2 ชั้น โดยท่ีตรงกลางเป็นโครงคร่าว
เหล็กกล่องขนาด 1.5x1.5 นิ้ว

 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชนและอยู่
ติดกับรั้ว กฟผ. ให้ก่อสร้างรั้วเพื่อเป็นก�าแพงกัน
เสียง โดยสร ้างก�าแพงกันเสียงเสริมข้ึนเหนือ
ก�าแพงปัจจุบันที่เป็นคอนกรีตบล็อกสูง 2 เมตร
โดยใช้แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ที่มีความหนา 
1.27 มิลลิเมตร ประกบกัน 2 ชั้น โดยที่ตรงกลาง
เป็นโครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด 1.5x1.5 นิ้ว สูงขึ้น
ไปจากก�าแพงเดิมอีก 2 เมตร รวมความสูงทั้งหมด 
4 เมตร

 บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างท่ีไม่อยู ่ติดกับชุมชน
(อีกด้านหนึ่งเป็นพื้นท่ีของ กฟผ.) ให้ก่อสร้างรั้ว
เพื่อเป็นก�าแพงกันเสียงชิดขอบพื้นที่ก่อสร้าง มี
ความสูง 2 เมตร โดยใช้แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) 
ที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร รวมถึงการตรวจ
สอบและซ่อมบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 2 
 กฟผ. และโรงไฟฟ้าฯ ได้ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าฯ ในหลายรูปแบบ เช่น การเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ
จัดท�ารายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน เพื่อเผยแพร่
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ในการดูแล ป้องกัน และ
แก้ไข ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง
ด�าเนินการของโรงไฟฟ้าฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ ปีละ
1 ฉบับและแจกแผ่นพับเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เรื่อง
พลังงานและกระบวนการการผลิตไฟฟ้าให้กับผู ้สนใจ
กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ 
 โรงไฟฟ้าฯ ได้ด�าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น�า
ชุมชน และตัวแทนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดเวทีชุมชนระดับเขตอ�าเภอ
โดยเน้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการเพื่อให้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และ 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้า

การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ

การมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการของโครงการ ข้อมูล 
และข้อเสนอแนะ

ด้านระดับเสียง
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การมีส่วนร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือร่วม
รับประโยชน์ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหเนือ ชุด
ที่ 2 ได้ก�าหนดแผนพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ  
แผนพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาศาสนา ศิลป
วฒันธรรม และประเพณีท้องถิน่ แผนการส่ง
เสรมิอาชพีชมุชน แผนพัฒนาด้านสขุภาพ
อนามยั แผนการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว 
แผนการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า
แผนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ
ผู้ด้อยโอกาส และแผนการสนบัสนนุและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ของ
ประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน และ
พัฒนาสิ่ งแวดล ้อมชุมชนโรง ไฟฟ ้ า
พระนครเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรีเป็นประธาน หน่วยงานราชการ 
ร่วมถึงตัวแทนภาคประชาชนของเขต
ต่างๆรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือก�ากับดูแลการ
ด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

มีคณะท�างานส่ิงแวดล้อมภายใต้
คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ
ด�าเนินงาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยมีผู้อ�านวย
การส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล ้อมเป ็นประธานดูแลด ้ านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆ ร่วมกันกับโรงไฟฟ้า
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิง
แวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าและ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 นั้น.อยู่ภายใต้การ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามกฎหมายที่ก�าหนด โดย
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วย
งานราชการและเผยแพร่ข ้อมูลต ่อชุมชนใกล้เคียงอย ่าง
สม�่าเสมอ
คุณภาพอากาศ

การตรวจวัดมลสารทางอากาศในระยะด�าเนินการผลิต
กระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
การตรวจวัดอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient) การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบคร้ังคราว และการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(Ambient) จะตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบความเร็วและทิศทางลมเพื่อท�าให้
ทราบการกระจายตัวของมลสาร
 2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

2
) จากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
 3. ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) 
 ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ใน
ระยะก่อสร้างนั้น ตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละอองรวม (TSP)
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
 โดยด�าเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง โดยจะใช้จุดตรวจวัดร่วมกันทั้ง 2 ชุด ซึ่งจุดตรวจวัดมี
ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ 
 1. พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
 2. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
 3. โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
 4. วัดสร้อยทอง
 ผลการตรวจวัดในปี 2558 พบว่า ความเข้มข้นของมล
สารทั้ง 3 ชนิดมีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 2552) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

มาตรการติดตาม
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นอกจากนี้ ยังมีการรายงาน

คุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง ่ายต ่อ
ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปต่อ
สถานการณ์มลพิษทางอากาศว่ามีค่าอยู่
ในระดับใด และมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยหรือไม่ ที่เรียกว่า “ดัชนีคุณภาพ
อากาศ”ซึ่งก�าหนดโดยกรมควบคุม
มลพิษ

“ดัชนีคุณภาพอากาศ”ท่ีใช้ใน
ประเทศไทย โดยเทียบจากมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท 
ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O

3
) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 
ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

2
) 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO

2
) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่
ค�านวณได้มาจากค่าสูงสุดของวัดตรวจวัด 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นดัชนีของคุณภาพอากาศ
วันนั้น

“ดัชนีคุณภาพอากาศ”ของ
ประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 
0 ถึงมากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับ จะใช้
สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนี
คุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปหากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่า
สูงกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้น
ข อ ง ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ มี ค ่ า เ กิ น
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้น
จะเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

เมื่อน�าผลการตรวจวัดในป ี 
2558 มาจัดท�าให้อยู่ในรูปแบบของดัชนี
คุณภาพอากาศ พบว่า ค่าที่ได้อยู่ในช่วง
สีเขียวซึ่งหมายความว่าคุณภาพอากาศ
รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไม่มีผลกระ
ทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบ

AQI ความหมาย สีที�ใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ
0-50 คุณภาพดี ฟ้า ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

51-100 คุณภาพปานกลาง เขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
101-200 มีผลกระทบต่อ เหลือง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี�ยงการ

สุขภาพ ออกกําลังกายภายนอกอาคาร บุคคลทั�วไป โดยเฉพาะเด็ก
และผู้สุงอายุไม่ควรทํากิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน

201-300 มีผลกระทบต่อ ส้ม ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี�ยงกิจกรรม
สุขภาพมาก ภายนอกอาคาร  บุคคลทั�วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สุงอายุ 

ควรจํากัดการออกกําลังกายภายนอกอาคาร
มากกว่า 300 อันตราย แดง บุคคลทั�วไป ควรหลีกเลี�ยงการออกกําลังกาย

ภายนอกอาคาร  สําหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
 ควรอยู่ภายในอาคาร

คุณภาพดี     

คุณภาพปานกลาง     อันตราย

มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

มีผลกระทบต่อสุขภาพ     

83
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การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั้งคราว

 เป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่โรงไฟฟ้าฯ ระบายออกจากปล่องว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง (Particulate) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO

x
)

 ผลการตรวจ พบว่า ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO

x
)  มีค่า

การตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 และค่าควบคุมตาม EIA

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS)

เป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องอย่างต่อเนื่อง ว่าผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหรือไม่ โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO

x
) และค่าทึบแสง 

โดยผลการตรวจวัดจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อันได้แก่ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนรอบโรงไฟฟ้าฯ

ดัชนีที่ตรวจวัด (หน่วย)
ปล่อง HRSG 

ของเครื่องที่ 1

ปล่อง HRSG 

ของเครื่องที่ 2
ค่ามาตรฐาน ค่าควบคุม

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm) 21.19 - 29.97 19.52 - 28.67 120 96

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 0.39 - 2.26 0.00 - 2.80 20 10

ค่าความทึบแสง (%) 0.00 - 4.59 0.00 - 2.98 - -

ผลการตรวจ พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO

x
) มีค่าการ

ตรวจวัดอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 และค่าควบคุมตาม EIA
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การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ด�าเนินการตรวจวัดระดับ
เสียงภายในพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้าเพื่อเฝ้าระวังระดับเสียงไม่ให้
เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ โดยวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
(L

eq 24 hr.
) ระดบัเสียงสงูสดุ (L

max
) ระดบัเสยีงต�า่สุด (L

min
) และ

ระดบัเสยีงเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่90 (L
90
) 

 ช่วงระยะก่อสร้าง ในปี 2558 ได้ตรวจวัดระดบัเสยีง
ทุกๆ 3 เดือน ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม
และพฤศจิกายน 2558 โดยมจีดุตรวจวัดทัง้หมด 3 จดุ ได้แก่ 

1. แนวรัว้ด้านทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของโรงไฟฟ้า 

2. แนวรัว้ด้านทศิตะวนัตกของโรงไฟฟ้า 

3. บ้านพกัพนกังาน (เดมิ) ด้านทศิตะวนัออกของโรงไฟฟ้า 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในปี 2558 พบว่า ทุก
จุดตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดย
ทั่วไปทั้ง 4 เดือน ค่าระดับเสียงเฉลี่ยใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 
ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) โดยเกณฑ์มาตรฐานฯ 

ก�าหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และผลการตรวจวัดระดับ
เสียงสูงสุดทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. (พ.ศ. 2548) โดยเกณฑ์
มาตรฐานฯ ก�าหนดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)
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การตรวจวัดด้านคุณภาพน�้า

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอืได้ด�าเนนิการตรวจวดัคณุภาพ
น�้าในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
แม่น�า้สายหลักท่ีใกล้ชิดกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนอืมาโดยตลอด
ซ่ึงจากการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าได้ระบายน�า้ทิง้จากหอหล่อ
เยน็เพยีงอย่างเดยีวลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา ในขณะที่น�้าทิ้งจาก
การใช ้เพื่อการอุปโภค-บริโภคภายในโรงไฟฟ้าฯ จะถูก
ระบายลงสู ่ระบบบ�าบัดของโรงไฟฟ้าฯ และเมื่อคุณภาพน�้า
ทิ้งในระบบบ�าบัดมีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าทิ้งแล้วโรง
ไฟฟ้าฯ จะน�าน�้ากลับมาใช้ในกิจกรรมอื่น

การตรวจวัดคุณภาพน�้าด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. การตรวจวัดคุณภาพน�้าผิวดิน

2. การตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน�้าหล่อเย็น 

3. การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้ง

4. การส�ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน�้า

การตรวจวัดคุณภาพน�้าผิวดิน

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ด�าเนินการตรวจวัด
คุณภาพน�้าผิวดิน ปีละ 3 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมท้ังฤดู
แล้ง และฤดูฝน โดยตรวจวัดในเดือนมกราคม พฤษภาคม 
และกันยายนของทุกปี ซึ่งด�าเนินการตรวจวัดโดยคณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูง

โดยมีจุดตรวจวัดดังนี้
1 . บ ริ เ วณ เหนื อน�้ า จ า กจุ ด ร ะบายน�้ า ทิ้ ง 

รฟ.พระนครเหนือ ชุดที่ 2 
2.บริเวณจุดระบายน�้าท้ิง รฟ.พระนครเหนือ

ชุดที่ 2 (คลองระบายน�้า)
3.บริเวณจุดระบายน�้าท้ิง รฟ.พระนครเหนือ

ชุดที่ 1 (คลองระบายน�้า)
4 . บ ริ เ วณท ้ า ยน�้ า จ า กจุ ด ร ะบ ายน�้ า ทิ้ ง

รฟ.พระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ผลการตรวจวัดในปี 2558 พบว่า ดัชนีตรวจวัด
ส่วนใหญ่มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ยกเว้นค่าออกซิเจนละลาย (DO) ท่ีมีค่าไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานฯ ทั้ง 3 ครั้ง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
อาจเกิดจากการระบายน�้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ที่
กระจายอยู่บริเวณทั้ง 2 ฝั ่งของแม่น�้าเจ้าพระยา เช่น 
การใช้น�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของแหล่งชุมชน 
อุตสาหกรรม เป็นต้น ประกอบกับภาวะภัยแล้งของ
ประเทศท�าให้ปริมาณน�้าตอนบนของประเทศไหลลงสู่
ตอนล่างมีปริมาณน้อยจึงท�าให้เกิดการหนุนของน�้า
ทะเลและส่งผลท�าให้แม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่างถูกผลัก
ดันขึ้นมาในบริเวณจุดตรวจวัดของโรงไฟฟ้า และให้
คุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์ต�่า แต่อย่างไรก็ตาม น�้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตและน�้าใช้ภายในโรงไฟฟ้าฯ ที่ผ่านการ
บ�าบัดแล้วไม่มีการระบายลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาแต่อย่าง
ใด แต่จะถูกน�ากลับไปใช้ใหม่ในกิจกรรมอื่น เช่น รดน�้า
ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ล้างถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น
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การตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน�้าหล่อเย็น

การตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิของน�้า
หล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือท่ีระบายลงสู่แม่น�้า
เจ้าพระยาด�าเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดู
ฝน ครอบคลุมช่วงน�้าขึ้นและน�้าลง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ
น�้าจากจุดกึ่งกลางหน้าที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ เหนือน�้าขึ้นไป 1 
กิโลเมตร และ ท้ายน�้าลงไป 1 กิโลเมตร โดยตรวจวัด
อุณหภูมิทั้งหมด 4 แนว คือ ระยะ 50 100 150 และ 
200 เมตร จากฝั่งโรงไฟฟ้าฯ ที่ระดับ 0.2  0.5  และ 0.8  
เมตรของความลึก

ผลการตรวจวัด ในปี 2558 พบว่าอุณหภูมิของน�้า

ในแม่น�้าเจ ้าพระยาเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพน�้าตาม

ธรรมชาติไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เป็นไปตามข้อก�าหนดของ 

EIA และไม่เกิน 3 องศาเซลเซียสที่จุดตรวจวัดตามความ

กว้างของล�าน�้า ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง

แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ที่ก�าหนดให้มีค่า

ไม่สูงเกินกว่า 3 องศาเซลเซียส นั่นคือ อุณหภูมิของน�้า

หล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าฯ ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของน�้าใน

แม่น�้าเจ้าพระยา
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การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้ง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ด�าเนินการตรวจวัด

คุณภาพน�้าทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งมีอยู่ 2 

ประเภท ดังนี้

น�้าทิ้งจากบ่อพักน�้าทิ้ง ได้แก่ น�้าเสียจากการใช้อุปโภค

และบริโภคของพนักงาน น�้าเสียจากการล้างสารเคมี และน�้า

จากระบบก�าจัดแร่ธาตุในน�้า ซึ่งต้องได้รับการบ�าบัดจนมีค่าอยู่

ในมาตรฐานก�าหนดคุณลักษณะของ น�้าทิ้งที่ระบายน�้าทิ้งที่

ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน�้าทิ้ง

น�้าทิ้งจากหอหล่อเย็น ได้แก่ น�้าที่ผ่านการใช้ใน

กระบวนการลดอุณหภูมิในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงก่อน

ปล่อยลงสู่แหล่งน�้าได้ตรวจวัดคุณภาพน�้าในดัชนีต่างๆ เช่น 

อุณหภูมิ คลอรีน ของแข็งแขวนลอย เป็นต้น โดยควบคุมให้มี

ค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดคุณลักษณะของน�้าทิ้งที่

ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539)

ในการด�าเนนิการตรวจวดัคณุภาพน�า้ทิง้ทัง้ 2 ประเภท
นัน้ จะด�าเนนิการตรวจวดัในเดอืนเดยีวกบัการตรวจวัดคุณภาพ
น�า้ผวิดนิ ได้แก่ เดอืนมกราคม พฤษภาคม และกนัยายนของทกุ
ปี และโรงไฟฟ้าฯ ยงัได้มกีารเพิม่การตรวจวดัทกุเดอืนซึง่นอก
เหนอืจากมาตรการทีก่�าหนด

ผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ทิง้ในปี 2558 จากบ่อพกั
น�า้ทิง้และน�า้ทิง้จากปลายท่อระบายน�า้จากหอหล่อเยน็ พบ
ว่ามีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดคณุลกัษณะของน�า้ทิง้ที่
ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 
ฉบับที ่2 (พ.ศ.2539) 

 นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าฯ ได้น�าน�า้ทิง้ทีผ่่านการบ�าบดัจาก
บ่อพักน�า้ทิง้ไปใช้ในกจิกรรมอ่ืน เช่น รดน�า้ต้นไม้ เป็นต้น โดย
ไม่มกีารระบายลงสู่แม่น�า้เจ้าพระยาแต่อย่างใด
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การส�ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน�้า

การส�ารวจด้านนิเวศวิทยาทาง
น�้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือด�าเนิน
การเพ่ือส�ารวจชนิด ปริมาณและความ
หลากชนิดของส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในน�้า ทั้ง
สัตว์น�้าประเภทกุ้ง หอย ปลา รวมถึงพืช
และสัตว์ขนาดเล็กซึ่งเป็นอาหารของ
สัตว์น�้า ที่เรียกว่า “แพลงก์ตอน” ว่า ได้
รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าหรือไม่ กฟผ. ได้ร่วมมือกับ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ท�าการส�ารวจสิ่งมีชีวิตในน�้าเป็นประจ�า
ทุก 6 เดือน ซึ่งครอบคลุมช่วงฤดูแล้ง 
และฤดูฝน โดยเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตใน
แม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณเดียวกันกับจุด
เก็บตัวอย่างคุณภาพน�้าผิวดนิ

ผลการส�ารวจในปี 2558 พบสิง่
มชีวิีตในน�า้ขนาดเล็กจ�าพวกพืช (แพลงก์
ตอนพชื) เช่น สาหร่ายสเีขยีวแกมน�า้เงิน 
สาหร่ายสเีขยีว ยกูลนีอยด์ ไดอะตอม ได
โนแฟลกเจลเลต สิ่งมีชีวิตในน�้าขนาด
เลก็จ�าพวกสตัว์ (แพลงก์ตอนสตัว์) เช่น   
โพรโทซวัทีม่เีท้าเทยีม โพรโทซวัทีม่ซีีเลยี 
โรตเิฟอร์ อาร์โทรพอด และกลุม่ลกูสตัว์
น�า้วยัอ่อนพบลกูปลาแป้นแก้วเพยีงวงศ์
เดียว ส�าหรับสัตว์หน้าดินที่พบ ได้แก่ 
หนอนปล้อง และหอย (หอยสองฝา)

นอกจากนี้ การส�ารวจและ
เก็บข้อมูลการท�าประมงและเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้า พบว่า ไม่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าและการท�าประมงเป็นอาชีพ
หลักบริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยา ส่วน
ใหญ่เป็นนักตกปลาสมัครเล่น ใช้เบ็ด
ฝรั่งในการตกปลา โดยนิยมตกปลาใน
ช่วงตอนเย็น พันธุ์สัตว์น�้าที่จับได้ ได้แก่ 

ปลากด ปลาตะโกก ปลาตะเพียน ปลา
สวาย ปลาสายยู ปลายีสก ปลาดุก ปลา
ตะเพียน ปลาซัคเกอร์ เป็นต้น

หนอนปล้อง

หอยสองฝา

การเก็บแพลงค์ตอน เก็บสัตว์หน้าดิน 

และวัดคุณภาพน้�า

ลูกปลาแป้นแก้ว

สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน

สาหร่ายสีเขียว

ตัวอ่อนหอยสองฝา

การส�ารวจและเก็บข้อมูลการท�าประมง

โดยการสััมภาษณ์นักตกปลาสมัครเล่น
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ทัศนคติของชุมชนต่อการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า

ส�ารวจทัศนคติความคิดเห็นของผู ้น�าชุมชนและ

ประชาชนต่อการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือใน

ระยะด�าเนินการของชุดที่ 1 และการก่อสร้างชุดที่ 2 โดยรอบ

พื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในเขตอ�าเภอเมือง 

และอ�าเภอบางกรวย และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเขต

บางพลัด และบางซื่อ

การส�ารวจทัศนคติของชุมชนในการด�าเนินการของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในปี 2558 จากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 

422 ครัวเรือน พบว่า ประชาชนในชุมชนพื้นท่ีศึกษาได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมาจากสื่อ

ต่างๆ หลายแหล่ง โดยร้อยละ 15 รับรู้จากโทรทัศน์ รองลงมา

ร้อยละ 12 และร้อยละ 11 ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ีของ

โรงไฟฟ้า และได้รับข่าวสารจากผู้น�าชุมชนตามล�าดับ 

การเข้าร่วมและได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโรง

ไฟฟ้าพระนครเหนือ พบว่า ร้อยละ 36 ทราบว่ามีกิจกรรมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และร้อยละ 12 กิจกรรมที่ชุมชนได้

เข้าร่วมมากที่สุดได้แก่ งานวันเด็กแห่งชาติ (ร้อยละ 40) รองลงมาคือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

กับหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 13)  และกิจกรรมโครงการชุมชนสะอาดชีวิตสดใส (ร้อยละ 12) 

และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ ได้แก่ กิจกรรมโครงการชุมชนสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง กิจกรรม

เทิดพระเกียรติและวันส�าคัญทางประเพณีต่างๆ กิจกรรมการเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ กฟผ. 

กิจกรรมทางศาสนา และการสนับสนุนปรับปรุงสาธารณสถาน

ศาสนสถานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ส�าหรับความพอใจต่อการด�าเนินงานในภาพรวมของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 

ของผู ้ ให ้สัมภาษณ์มีความ

พอใจ ร้อยละ 17.1 ไม่แสดง

ความคิดเห็น และอีกร้อยละ 

0.9 ไม่พอใจ
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กฟผ.ได้ตระหนกัถงึผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่ง

แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
รอบโรงไฟฟ้าฯ ดงัน้ัน การด�าเนนิกจิกรรม
ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าฯ ต้องด�าเนินควบคู่ไป
กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล ้อมตามที่
ก�าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
(Environmental Impact Assessment: 
EIA) อย่างเคร่งครดัและต่อเนือ่ง จวบจนถงึ
ปัจจบุนั

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือยังได้น�า
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน
สากล ISO 14001 และระบบการจัดการ
ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยัตาม
มาตรฐาน มอก.18001 มาใช้ในการปฏบิตัิ
งานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ชุมชนและสังคมต่อการด�าเนินงานด้าน
สิง่แวดล้อมอกีด้วย ด้วยความมุง่มัน่ด้านสิง่
แวดล้อมและความปลอดภยัของผูป้ฏิบตังิาน
และชมุชนรอบข้าง โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื
จึงได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อย่างต่อ
เนือ่ง ดงันี้

ด้านสิง่แวดล้อม

 โครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม 

การอนุรกัษ์และเฝ้าระวงัลุม่แม่น�า้
เจ้าพระยาตอนล่าง“ระดบัดเีด่น”

การรับรองระบบการจัดการสิ่ ง
แวดล้อมตามมาตรฐานเลขที ่ มอก.14001-2548

EIA Monitoring Awards 2011
องค์กรน�าร่องและใบรับรองค่า

คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร เป็นต้น

ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้รับรางวัล

อย่างต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยต้ังแต่เริ่มเดินเครื่องจนถึงปัจจุบัน 
อาทิ

การรับรองระบบการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลข
ที่ มอก.18001-2554

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างานระดับประเทศ ประจ�า
ปี 2557

ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2558 เป็นต้น

ด้านชมุชนสมัพนัธ์ และความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้รับ
รางวัลอย่างต่อเนื่อง ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่ม
เดินเครื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ

CSR-DIW Continuous Award 
ประจ�าปี 2556

CSR-DIW Continuous Award 
ประจ�าปี 2558
 รางวัลชมเชยโครงการที่มีการ
ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
ประจ�าปี 2558 เป็นต้น

สิ่งดีๆ...ที่โรงไฟฟ้าเราทำ 



โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มี
ภารกิจในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเสริมความ
มั่นคงของระบบก�าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ นอกจากภารกิจหลักในการผลิต
ไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าพระนครเหนือยังได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อมของโรงไฟฟ้าเพ่ือเสริมสร้าง
ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจให้กับ
ชุมชนต่อการด�าเนินงานด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังเล็ง
เห็นความส�าคัญของการให้ความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
และสถาบันการศึกษาบริเวณโดยรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ผ่านกิจกรรม
เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดย
ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้กลุ ่มเครือ
ข่ายฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
เบื้องต้น และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้ง 
สามารถน�าความรู ้ที่ได้รับไปเผยแพร่ 
และประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา 
ชุมชน และสังคมต่อไป 

โดยกิจกรรมในปี 2558 ได้จัด
กิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม โร ง ไ ฟ ฟ ้ า
พระนครเหนือโดยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมี
กลุ ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาและครูจากโรงเรียนที่
ตัง้อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ของโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือครอบคลุมพื้นที่ 2 อ�าเภอ
ของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อ�าเภอเมือง
และอ�าเภอบางกรวย รวมทั้งอีก 3 เขต
ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางพลัด 
เขตบางซื่อ และเขตดุสิต จ�านวนรวม 19 
โรงเรียน เช่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนรัตนาธิเบศร ์
โรงเรียนเขมาภิรตาราม โรงเรียนราชินีบน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร เป็นต้น

กิจกรรมที่จัดข้ึนประกอบด้วย 
การอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การให้ความ
รู้ด้านการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

ด ้านคุณภาพอากาศ การตรวจวัด
ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์อย่างง่าย
ในภาคปฏิบัติ เพ่ือน�าไปใช้ตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบริเวณของแต่ละ
โรงเรียน พร้อมทั้งการน�าเสนอผลการ
ตรวจวัดของแต่ละโรงเรียนโดยผ่าน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน
ใน รู ป แบบขอ งกิ จ ก ร รมสั ป ด าห ์
วิทยาศาสตร์ของแต่ละโรงเรียน พร้อม
ทั้ ง จั ด ก า รประกวดกา รน� า เ สนอ

กิจกรรมประชาสัมพันธ ์ของแต ่ละ
โรงเรียน และให้รวมทั้งการเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

ส�าหรับโรงเรียนชนะเลิศ
การน�าเสนอ ได้แก่ โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน
ราชินีบน รองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชา-นุ
สรณ์ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล
ได้แก่ โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ และ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

 

เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ                  
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น

รายงานสิ่งแวดล้อม ฉบับประชาชน 2558
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นานาสาระ A เครื่อง
ตรวจวัด TSP

ฝุ่นละอองคือ อนุภาคของแข็ง

ขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่ง
เกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ ตี บด กระแทก 
จนแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ เมื่อถูก
กระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่
ในอากาศ และตกลงสู่พื้น ซึ่งเวลาใน
การตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน�้าหนัก
ของอนุภาคฝุ่น แหล่งก�าเนิดของฝุ่น
จะแสดงถึงคุณสมบัติความเป็นพิษ
ของฝุ่นด้วย เช่น แอสเบสตอส ตะกั่ว 
ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น

ฝุ่นแบ่งตามขนาดเป็น 2 ส่วน 
คือ ฝุ ่นขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า TSP 
( คื อ ฝุ ่ นละออง ท่ีมี ขนาด เส ้ นผ ่ า
ศูนย์กลางขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอน*ลง
ไป) และฝุ ่นขนาดเล็ก ซึ่งเรียกว ่า 
PM10 (ฝุ ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอน* ลงมา)    

การตรวจวัดฝุ ่นขนาดใหญ่
หรือ TSP ท�าได้โดยใช้เครื่องมือชัก
ตัวอย่างชนิด High Volume Air 
Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูด
ผ ่ าน หัว คัด เ ลือกขนาด ฝุ ่ นซึ่ ง มี
ลักษณะดังรูป A

การตรวจวัดฝุ ่นขนาดเล็ก
หรือ PM10 ท�าได้โดยใช้เครื่องมือ
ชักตัวอย่างชนิด High Volume Air 
Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูด
ผ ่ าน หัว คัด เ ลือกขนาด ฝุ ่ นซึ่ ง มี
ลักษณะดังรูป B
ผลกระทบของฝุ่นละออง
ต่อสภาพบรรยากาศทั่วไป

ฝุ่นละอองจะลดความสามารถ
ในการมองเห็น ท�าให้ทัศนวิสัยไม่ดี 
ต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้าง

ฝุ ่นละอองที่ตกลงมา จะท�าให ้เกิด

ความสกปรกเลอะเทอะแก่
อ า ค า ร บ ้ า น เ รื อ น แ ล ะ
กัดกร่อนผิวหน้าของโลหะ

~100 ไมครอน 20-40 ไมครอน ~6-50 ไมครอน 1-100 ไมครอน 0.5-30 ไมครอน ~1-3 ไมครอน ~0.1-10 ไมครอน ~0.05-0.2 ไมครอน

เส้นผม ผิวหนังก�าพร้า เกสรดอกไม้ เถ้าลอย เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย ควันบุหรี่ เขม่า การเผาไหม้

มลสารต่างๆ ในอากาศสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานเทา่ใด

~3-5 วินาที

~15 วินาที

~45 วินาที

~5-30 นาที

~30-60 นาที

~1-2 ชั่วโมง

~2-10 ชั่วโมง

~8->24 ชั่วโมง
ที่ร

ะย
ะค

วา
มส

ูง 
1 

เม
ตร

* ไมครอนเป็นหน่วยวัด โดย 10,000 ไมครอน เท่ากับ 1 เซนติเมตร
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ือ North Bangkok Power Plant

~100 ไมครอน 20-40 ไมครอน ~6-50 ไมครอน 1-100 ไมครอน 0.5-30 ไมครอน ~1-3 ไมครอน ~0.1-10 ไมครอน ~0.05-0.2 ไมครอน

เส้นผม ผิวหนังก�าพร้า เกสรดอกไม้ เถ้าลอย เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย ควันบุหรี่ เขม่า การเผาไหม้

มลสารต่างๆ ในอากาศสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานเทา่ใด

~3-5 วินาที

~15 วินาที

~45 วินาที

~5-30 นาที

~30-60 นาที

~1-2 ชั่วโมง

~2-10 ชั่วโมง

~8->24 ชั่วโมง

ที่ร
ะย

ะค
วา

มส
ูง 

1 
เม

ตร

ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
นอกจากฝุ่นละอองจะท�าให้

เกิดอาการคายเคืองตาแล้ว ยังท�า
อันตรายต ่อระบบหายใจ ท� า ให ้
ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มี
เสมหะ หรือมีการสะสมของฝุ่นใน
ถุงลมปอด ท�าให้การท�างานของ
ปอดเสื่อมลง

B เครื่อง
ตรวจวัด PM10

คุณรู้..หรือไม่ 
ฝุ่นในอากาศ ริมถนนของกรุงเทพมหานครเป็น

ฝุ่นที่เกิดจากควันด�าของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลถึง 40% 

ซึ่งมีสารก่อมะเร็งปะปนอยู่ด้วย  

ในห้องนอนของคุณหากใช้เครื่องปรับอากาศ จะมีฝุ่นที่

เป็นอันตรายสะสมอยู่ คุณควรถอดแผ่นกรองหลังเครื่องปรับ

อากาศออกมาท�าความสะอาดเป็นประจ�า

ที่มา : รวบรวมจากฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป กองอนามัยสิ่ง

แวดล้อม ส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร
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