
รายงานสิง่แวดล้อมฉบบัประชาชน  2559  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

คอลมันพ์เิศษ : โรงไฟฟา้กบัความภาคภมูใิจ 

ผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงไฟฟา้ 

ทศันคตขิองชุมชนทีม่ตีอ่โรงไฟฟา้ 

เรือ่งเลา่จากโรงไฟฟา้ ป ี2559 

ฉบับที ่7 



 ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เดนิเครื่องผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบก าลงัไฟฟ้าของประเทศครบทัง้ 2 ชุด แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้แก่ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)  

 

 นอกจากนี้ ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจ าปี 2559 
ในระดับดเีด่น (EIA Monitoring Awards 2016) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสงัคม ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมา 

 

 รายงานสิ่งแวดล้อมฉบบัประชาชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 2559 ฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับที่ 7 
จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านคุณภาพน้ า นิเวศวิทยาทางน้ า และด้านการมีสว่นรว่มของ
ประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและสังคมต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 
ทั้ง 2 ชุด 

นายนฤมิต  คินิมาน  

ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  

มีนาคม 2560 

ทักทาย 
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สารบัญ 
  4 คอลมันพ์เิศษ :  โรงไฟฟา้กบัความภาคภมูใิจ 

  6 คอลมันพ์เิศษ :  พธิเีปดิโรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2 

  8 รูจ้กั......โรงไฟฟา้ 

 12 มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 14 มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

  และผลการปฏบิตัติามมาตรการ 

 26 เครอืขา่ยตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื โดยชมุชนท้องถิน่ 

 28 เรือ่งเลา่จากโรงไฟฟา้ ป ี2559 

ภาพถา่ยรางวลัชนะเลศิการประกวดภาพถา่ยงานวนัสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ป ี2559 

ชื่อภาพ : โรงไฟฟา้รักษ์ชมุชน โดยคณุอฐัภญิญา อรรถพชื 
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ณ รมิฝัง่ “ เจ้าพระยา ” ธารากว้าง  

เราก่อสร้าง “ โรงไฟฟา้ พระนครเหนือ ”  

เพิม่แรงผลติ เศรษฐกจิไทย ไวจ้นุเจอื 

ผลงานเชื่อ ถือได ้ในวชิา 

 

อันสภาพ แวดล้อม พร้อมปกปอ้ง 

ค่าไฟตอ้ง ยตุิธรรม ถอืน าหน้า 

เพื่อชมุชน เพือ่สงัคม สมวาจา 

“ การไฟฟ้า ฝ่ายผลติ มติรผองชน ” 

                                                  ก้องภพ รื่นศิร ิ

 คอลัมน์พิเศษ : โรงไฟฟ้ากบัความภาคภมูใิจ 
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 หลังจากสงครามโลกครั้งที ่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศไทยต้องประสบภาวะการขาดแคลนพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนครหลวง และบรเิวณใกลเ้คียง ซึ่งแต่เดิมโรงไฟฟ้าที่มี
อยู่เป็นโรงไฟฟ้าที่มขีนาดเลก็และประสิทธิภาพต่ า มีสภาพช ารุดอย่างหนัก ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ จนท าให้ต้องดับไฟฟ้าเป็นเขตๆ อยู่ตลอดเวลา 

 รัฐบาล ได้มอบให้การไฟฟ้ายันฮี ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างและติดตั้งในระยะเวลาสั้น ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้
อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ ดังนั้น การไฟฟ้ายันฮีจึงไดด้ าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใหญ่
ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยในขณะนั้นคือ โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นพระนครเหนอื 

 “ ถ้าให้พูดถึงโรงไฟฟ้าที่ภาคภูมิใจที่สุด ก็คือ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพราะมีความยากเย็นกว่าจะ
สร้างได้ แต่ภมูใิจทีส่ดุคอื เมือ่ตอนทีเ่ราสามารถสรา้ง
โรงไฟฟา้พระนครเหนอื และมไีฟใชไ้ดท้นัในวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-     
มหาภมูพิลอดลุยเดช วนัที ่ 5 ธนัวาคม 2504        
ซึง่ปนีัน้เปน็ปทีีง่านเฉลมิฯ สวา่งไสวดว้ยไฟประดบั
สวยงามเปน็พเิศษ และนี่แหละคือหัวใจของ กฟผ.     

ที่มันได้เริ่มจากจุดนี้ ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ” 

นายเกษม จาติกวณิช 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทยคนแรก 
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พิธีเปิด 
คอลัมน์พิเศษ :  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 2 

ที่ตัง้ของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชดุที่ 2 : 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ติดกับส านกังานใหญ่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 

 
พืน้ทีข่องโรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2 :  

พื้นที่ประมาณ 60 ไร่  
แบ่งเป็นพื้นที่ตัวโรงไฟฟ้าประมาณ 36 ไร่ 

ประกอบด้วย อาคารผลิตกระแสไฟฟ้า 
อาคารสถานีไฟฟ้าแรงสูง  

อาคารผลิตน้ าใช้ในโรงไฟฟา้  
และหอหล่อเย็น  

ส่วนพืน้ที่อีกจ านวน 24 ไร่ 
ก าหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
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  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต    
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ    
ชุดที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ ์      
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร ี ผู้บริหาร กฟผ. หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้า
ร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื อ าเภอ
บางกรวย จังหวดันนทบุรี 

 

  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เป็นหนึ่งใน
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 1010 หรือแผน
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2553-2573 ซึ่งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้ กฟผ. ด าเนินโครงการ 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เพื่อรองรับความต้องการ     
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าพยากรณ์ โดยเริ่มก่อสร้างใน
เดือนมกราคม 2556 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2559 

พิธีเปิด 
คอลัมน์พิเศษ :  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุที่ 2 
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  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื “แหล่งผลติไฟฟา้ใจกลางเมือง “ 

...ใชเ้ทคโนโลยีทันสมัย ห่วงใยสิง่แวดล้อม และชุมชน... 
  ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ประกอบด้วยโรงไฟฟา้จ านวน 2 ชุด ได้แก่ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2  
ต้ังอยู่ติดกับส านักงานกลาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

รู้จัก.........................โรงไฟฟ้า 

 โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่1  

 มีก าลังผลิตรวม 725 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เครื่อง
ผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 2 เคริ่อง ขนาดเครื่องละ 230    
เมกะวัตต์ และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า 1 เครื่อง 
ขนาด 265 เมกะวัตต์ 

เชือ้เพลงิทีใ่ช ้:  

  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  ใช้ก๊าซธรรมชาติผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรัฐ   
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝั่งตะวันตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวันออก) เป็นเชื้อเพลิง ท าให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน
กรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใดแหล่งหนึง่ไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ มีีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 
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 โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2  

 มีก าลังผลิตรวม 920 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เครื่อง
ผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ  2   เครื่อง ขนาดเครื่องละ 304 
เมกะวัตต์ และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า 2 เครื่อง 
ขนาดเครื่องละ 156 เมกะวตัต์ 



กระบวนการผลติ : โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื      

ทั้ง 2 ชุด เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม 
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีกังหัน  2 ประเภท ท างาน
ร่วมกัน ได้แก่ กังหันก๊าซ และกังหันไอน้ า  

การท างาน  (ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน) :  

ขัน้ตอนที ่ 1 : โรงไฟฟ้าเผาไหมเ้ชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ จากนั้นพลังงานความร้อนที่ได้จากการ
เผาไหม้จะถูกส่งไปขบัเคลื่อนเครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งต่อ
กับเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อผลติไฟฟ้า 

ขัน้ตอนที ่ 2 : ก๊าซร้อนทีย่ังคงมีพลังงานความร้อน
เหลืออยู่จะถูกส่งไปให้เครื่องผลิตไอน้ าเพื่อผลิตไอน้ า 
และไอน้ าจะถูกส่งไปขบัเคลือ่นเครื่องกังหันไอน้ า  ซึง่
ต่อกีับเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่ง 

น้ าใชใ้นกระบวนการผลติ และอปุโภค-บรโิภค :  

 โรงไฟฟ้าฯ สูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งมีการ
ติดตั้งตะแกรงป้องกันสัตว์น้ าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าฯ 
เข้าสู่โรงปรับสภาพน้ าเพื่อผลิตน้ าประปา น้ าประปา
ส่วนหนึง่จะถูกส่งไปก าจัดแร่ธาตุในน้ า เพื่อใช้เป็นน้ า
ส าหรับเครื่องผลิตไอน้ า ส าหรับน้ าประปาส่วนที่เหลือ
จะถูกน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การอุปโภคและ
บริโภค การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ และการใช้ในการ
ห้องปฏิบัติการเคมี 

การจดัการของเสยี :  

 มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงาน เช่น กระดาษ 
ถุง และขวดพลาสติก ฯลฯ จะถูกจัดเก็บโดยฝ่ายบริการของ
ส านักงานกลาง กฟผ. และน าไปก าจัดที่สถานที่ทิ้งมูลฝอย
ของเทศบาลอ าเภอเมืองบางกรวย จ.นนทบุร ี ส่วนขยะ
จากการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น แผน่ไส้กรอง
อากาศ น้ ามันหล่อลื่น เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ รวมทั้ง 
น้ ามันจากบ่อแยกน้ ามันจะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัดต่อไป 
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 “ โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2 เปน็โรงไฟฟา้เทคโนโลยโีรงไฟฟา้ใหมล่า่สดุ   

ลดความสญูเสยีของระบบไฟฟา้ เนือ่งจากอยูใ่กลศ้นูยก์ลางการใชไ้ฟฟา้  
สามารถผลติไฟฟา้ไดอ้ยา่งเพยีงพอและมัน่คง ตลอดจนเปน็โรงไฟฟา้ทีใ่หค้วามใสใ่จสิง่แวดลอ้ม  

สงัคม และชมุชน อยา่งต่อเนือ่งตลอดมา ” 

นายสุนชัย ค านูณเศรษฐ์  
อดีตผู้ว่าการการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
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  น้ าใช้ในระบบหลอ่เยน็ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื สบูน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านท่อส่งน้ าเพื่อใช้ในกระบวนการควบแน่นใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้า หลังจากนั้นน้ าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และถูกส่งเข้าไปยังหอหล่อเย็นโดยการปล่อยน้ าให้
ตกจากที่สูงและใช้พัดลมขนาดใหญ่ช่วยดึงความร้อนออกจากน้ าเพื่อลดอุณหภูมิให้เย็นลงก่อนจะถูกน ากลับไป
ใช้ในกระบวนการควบแนน่อีกครั้งหนึ่ง เป็นจ านวนรอบครึ่ง ก่อนปล่อยกลับลงสูแ่ม่น้ าเจ้าพระยา  

น้ าส่วนหนึง่จะสูญหายจากระบบเนื่องจาก “น้ าระเหยกลายเปน็ไอน้ าลอยขึน้ไปสูอ่ากาศ” 

ส่วนน้ าอีกส่วนหนึ่งที่มีอุณหภูมิลดต่ าลงแล้ว จะถูกระบายลงสู่แมน่้ าเจ้าพระยา ซึ่งโรงไฟฟ้าฯ จะ
ควบคมุอณุหภมู ิ  ของน้ าหล่อเยน็ทีจ่ดุปลอ่ยน้ าใหม้คีา่ไมเ่กนิ 2 องศาเซลเซยีส จากอณุหภมูขิอง
น้ าในแมน่้ าเจา้พระยา 
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มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ด้านคณุภาพอากาศ..... 

ด้านระดบัเสยีง.... 

จอแสดงผลตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอ่ง 

 ติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดังของโรงไฟฟ้าไว้
ภายในอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุดูดซับเสียง  

 ติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) กับชุดวาล์วนิรภัย (Safety 
Valve) เพื่อลดระดับเสียง 

 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ว่างและดูแลต้นไม้ตามแนวเขตพื้นที่
โรงไฟฟ้าฯ เพื่อเป็นแนวเขตลดระดบัเสียงต่อชุมชนโดยรอบ

 ติดตั้งระบบควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
(Dry Low NOx Burner) เพื่อควบคุมอัตราการระบายมลสาร    
ทางอากาศของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 ติดตั้งระบบการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring System : CEMS) โดย
ตรวจวัด NOx, SO2, O2 และอัตราการไหล พร้อมรายงานผลการ
ตรวจวัดไปยังกรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 บริเวณหน้าทางเข้าโรงไฟฟ้าฯ            
ด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
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ด้านนเิวศวทิยาทางน้ า/ การประมง และการเพาะเลีย้งสตัว์น้ า.... 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนเิวศ
บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น 

ด้านคณุภาพน้ า.... 
 ควบคุมอุณหภูมิน้ าที่ระบายออกจากหอหล่อเย็น ณ จุด

ปล่อยลงแม่น้ าเจ้าพระยา ให้แตกต่างจากสภาพธรรมชาติ
ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

 ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ไมใช่น้ าหล่อเย็น (น้ าทิ้งจากการ
อุปโภคหรือน้ าใช้ทั่วไป) ก่อนน าน้ ากลับมาใช้ในกิจกรรม
อื่นของโรงไฟฟ้า เช่น รดน้ าต้นไม้ (ระบบสปริงเกอร์) 
เป็นต้น โดยไม่มีการระบายน้ าลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

รูห้รอืไม่ ???  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีตัวแทนภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐ   
จ านวน 2 ชุด เข้ามามสี่วนรว่มในการก ากบัดแูลการด าเนนิการของโรงไฟฟา้ฯ 
และรว่มตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ฯ ได้แก่ ..... 

 คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนนิงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

 คณะท างานสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและพัฒนาสิง่แวดล้อม
ชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจวา่ 

การผลิตไฟฟ้า อยู่ภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าฯ     
ยังได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มต่อหน่วยงานราชการ และด าเนนิการเผยแพร่ข้อมลูตอ่
ชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ประกอบด้วย 

ดา้นคุณภาพน้ า 
 คุณภาพน้ าผิวดิน 
 คุณภาพน้ าทิ้ง 
 การแพร่กระจายอณุหภมูิ 
 น้ าหล่อเย็น 

ดา้นนิเวศวทิยาทางน้ า 
และการประมง 

ดา้นคุณภาพอากาศ 
  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  คุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั้งคราว 
  คุณภาพอากาศจากปล่องอย่างตอ่เนื่อง 
   (CEMS) 

ดา้นระดบัเสียง 
 

 
ดา้นทศันคตขิองชุมชน 

มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

และผลการปฏบิตัติามมาตรการ 
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คุณภาพอากาศ 

 

จดุตรวจวดั ประกอบดว้ย 4 จุด 
1. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
2. โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
3. วัดสร้อยทอง 
4. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 

ดชันีตรวจวดั 
 ความเร็ว และทิศทางลม 
 ฝุ่นละอองรวม  
 ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน  
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ระหว่างปี 2554-2559 

 ผลการตรวจวัดในปี 2554-2559 พบว่า ความเขม้ข้น
ของมลสารทั้ง 3 ชนิด มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) 
และฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) โดยไม่สง่ผลตอ่สุขภาพของ
ประชาชน ส าหรับในปี 2554-2555 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 2 ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จงึไม่มีผลการตรวจวัด 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป
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 ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค านวณจากมลพิษทางอากาศ 
5 ประเภท ไดแ้ก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า        
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

 ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คอื ตั้งแต ่           
0 ถึง มากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดบัจะใช้สีเป็นสัญญลักษณ์เปรียบเทยีบระดับ
ของผลกระทบตอ่สุขภาพอนามยั  

 ดัชนีคุณภาพอากาศ เปน็การรายงานขอ้มูลคุณภาพอากาศในรูปแบบทีง่่ายต่อความเข้าใจของ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รบัทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศ
ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยหรือไม ่ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบ
สากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เชน่ สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นตน้  

การค านวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะค านวณจากผลการตรวจวัด            
ดชันคีณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 2 ประเภท จากทัง้หมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) เฉลีย่ 1 ชัว่โมงและ ฝุน่ละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM10) 

 “  ดชันคีุณภาพอากาศ ” 

ผลการตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม 2559 
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คุณภาพอากาศจากปล่องแบบครัง้คราว 

 เป็นการตรวจวดัคุณภาพอากาศที่โรงไฟฟ้าฯ ระบายออกจากปล่อง โดยมีดัชนตีรวจวัด ไดแ้ก่       
ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

 จากผลการตรวจวดั พบว่า ดัชนีคุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบครัง้คราว มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2547 และค่าควบคุมตาม EIA ทุกดัชนี
ตรวจวดั 

คุณภาพอากาศจากปล่องอย่างตอ่เนื่อง (CEMS) 

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2547 และค่าควบคุมตาม EIA 

17 

ผลการตรวจวดั : 

เป็นการตรวจวดัคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ทั้ง 2 ชุด อย่างต่อเนือ่ง โดยมี
ดัชนีตรวจวดั 3 ดัชนี ได้แก ่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  และค่าความทึบแสง ซึ่งผลการตรวจวัดทีไ่ดจ้ะถูกส่งไปยัง 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าฯ ไดแ้ก่ กรมโรงงานอตุสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ 



.....โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ไดด้ าเนนิการตรวจวดัระดับเสยีงภายในพืน้ทีข่องโรงไฟฟา้  
เพื่อเฝ้าระวงัระดับเสยีงไม่ใหม้คี่าเกนิมาตรฐานทีก่ าหนดไว.้.... 
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ระดับเสียง 

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  

—> มคี่าไมเ่กนิ 70 เดซเิบล (เอ) 

 

ค่าระดับเสียงสงูสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548)  

—> มคี่าไมเ่กนิ 115 เดซเิบล (เอ) 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

จดุตรวจวดั ประกอบดว้ย 3 จุด 
1. แนวรั้วด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้า 
2. แนวรั้วด้านทิศตะวนัตกของโรงไฟฟ้า 
3. บ้านพักพนักงาน (เดิม) ดา้นทิศตะวันออกของ

โรงไฟฟ้า 
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คุณภาพน้ า โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ด าเนนิการตรวจวดัคณุภาพน้ าดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่
คณุภาพน้ าผวิดนิ   คณุภาพน้ าทิง้ และการแพร่กระจายอณุหภมูนิ้ าหลอ่เยน็ 

เพือ่เฝา้ระวงัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่แมน่้ าเจา้พระยา   

คุณภาพน้ าผวิดนิ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน
ปีละ 3 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูแลง้ และฤดูฝน โดยตรวจวัดในเดือน
มกราคม พฤษภาคม และกันยายน ของทุกปี ซึ่งการตรวจวัด
ด าเนินการโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผลการตรวจวัดใน ปี 2559 พบว่า คุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้น
ค่าออกซิเจนละลาย (DO) และค่าบีโอดี ซึ่งพบว่ามีคา่ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจาก แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแหล่งรองรับ
น้ าทิ้งจากกิจกรรมที่อยู่ 2 ฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา เช่น      
แหล่งชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น 

“ อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงาน     
ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ       

ไม่มีการระบายน้ าทิ้งจากการอุปโภค-
บริโภคภายในโรงไฟฟ้าลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา จะมีเพียงแต่การระบาย      
น้ าหล่อเย็น ซึ่งเป็นน้ าที่ใช้ในการ       

ลดอุณหภูมิจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

เท่านั้น ” 
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 ดชันคีณุภาพน้ าทัว่ไป (Water Quality Index) เหมาะแกก่ารอธบิาย
ภาพรวมของคณุภาพน้ าในแหลง่น้ า   มหีนว่ยเปน็คะแนน เริม่จาก 0-100 

 การค านวณดชันคีณุภาพน้ า ของกรมควบคมุมลพษิ จะด าเนนิการค านวณคา่ดชันคีณุภาพน้ าจากดชันี
คณุภาพน้ าจ านวน 5 ดชัน ีไดแ้ก ่ออกซเิจนละลายน้ า (DO) คา่บโีอด ี(BOD) แบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอรม์
ทัง้หมด (TCB) แบคทเีรยีกลุม่ฟคีอลโคลฟิอรม์ (FCB) และแอมโมเนยีไนโตรเจน (NH3-N) 

ผลจากการค านวณ โดยใชผ้ลการตรวจวดั
คณุภาพน้ าผวิดนิหนา้โรงไฟฟา้พระนครเหนอื 
เมือ่เดอืนกนัยายน 2559 พบวา่ คณุภาพน้ า
ในแมน่้ าเจา้พระยาอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้(แถบสี
เหลอืง) - เสือ่มโทรม (แถบสสีม้) ซึง่เปน็ไปตาม
ลกัษณะของแหลง่น้ าทีจ่ดัอยูใ่นแหลง่น้ าผวิดนิ
ประเภทที ่4 

คณุภาพน้ าผวิดนิประเภทที ่4 หมายถงึ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือ 
1) การอุปโภคบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2) การอุตสาหกรรม 

ดชันคีุณภาพน้ า 
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คุณภาพน้ าทิง้ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้ง 
และน้ าทิ้งจากหอหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เป็น
ประจ าทุกเดือน  

 ซึ่งผลการตรวจวัดในปี 2559 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้ง     
และน้ าทิ้งจากหอหล่อเย็น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง     
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2559) ทุกดัชนี
ตรวจวัด 

 น้ าทิง้จากบอ่พักน้ าทิง้ ไดแ้ก่ น้ าที่ผ่านการใช้อุปโภค-บริโภคของ
พนักงาน น้ าเสียจากการล้างสารเคมี และน้ าจากระบบก าจัดแร่ธาตุ
ในน้ า ซึ่งต้องได้รับการบ าบัดให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด ก่อนน าไปพักไว้ในบ่อพักน้ าทิ้ง 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ไม่ได้มีการระบายน้ าทิ้งจาก
บ่อพักน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้ว ลงสู่แมน่้ าเจ้าพระยา แต่
จะน าน้ าทิ้งไปใช้ในกิจกรรมรดน้ าต้นไม้ ภายในบริเวณ
โรงไฟฟ้าแทน 

 น้ าทิง้จากหอหล่อเยน็ ไดแ้ก่ น้ าที่ใช้ในกระบวนการลดอุณหภูมิ     
ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า ต้องมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ า และลดอุณหภูมิของน้ า ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนดก่อนระบายลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

น้ าทิง้ คืออะไร ?? 

 “ เรยีกวา่น้ าทิง้..... แตไ่ม่ไดท้ิง้ ” 
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การแพรก่ระจายอณุหภมูนิ้ าหลอ่เยน็ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือด าเนินการตรวจวัด
การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น ปีละ 2 ครั้ง ใน
เดือนเมษายน (ฤดูแล้ง) และเดือนตุลาคม (ฤดูฝน) 
ครอบคลุมช่วงน้ าขึ้นและน้ าลง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ
จากจุดก่ึงกลางที่ตั้งโรงไฟฟา้ฯ บริเวณเหนือน้ าขึน้ไป 
1 กิโลเมตร และท้ายน้ าลงไป 1 กิโลเมตร ท าการ
ตรวจวัดอุณหภูมิที่ระยะ 50, 100, 150 และ 200 
เมตร จากฝั่งโรงไฟฟ้าฯ และที่ระดบั 0.2, 0.5 และ 
0.8 เมตรของความลึกน้ า 

ผลการตรวจวดั 

 อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิของน้ าที่
จุดกึ่งกลางล าน้ าเจ้าพระยา โดยมีอุณหภูมิแตกต่างจากอุณหภูมิน้ าปกติตามสภาพธรรมชาติไม่เกิน 3 องศา-
เซลเซียส ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 4 และอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นบริเวณจุดระบายน้ าหอหล่อเย็น มีคา่
แตกต่างจากอุณหภูมิน้ าตามสภาพธรรมชาติไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA ของ
โครงการฯ 
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นิเวศวิทยาทางน้ า 

การประมงและการเพาะเลีย้งสตัวน์้ า 

 จากผลการส ารวจ พบว่า ไม่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ   
ท าประมงเป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่ตกปลาเป็นงานอดิเรก โดย
พันธุ์ปลาที่ตกได้ ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะโกก และปลาตะเพียน  

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ด าเนินการส ารวจด้านนเิวศวิทยาทางน้ า 
ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดนิ 
บริเวณจุดตรวจวัดเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ครอบคลุมช่วง
ฤดูแล้ง และฤดูฝน โดยไดร้ับความรว่มมือในการส ารวจจากคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ลกูปลาและสตัวน์้ าวยัอ่อน ในช่วงฤดูแล้ง ไม่พบลกูปลาในพื้นที่ศึกษามา
ต้ังแต่ปี 2556-2559 ส าหรับในช่วงฤดูฝน พบว่าลูกปลามีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของฤดูกาลและอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนเป็นส าคัญ 

แพลงกต์อน ในช่วงฤดูแลง้ จะพบแพลงก์ตอน
ชนิดที่แพร่กระจายในน้ ากร่อย เนื่องจากบริเวณ
พื้นที่ศึกษาจะได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุน
ส่วนในช่วงฤดูฝน สว่นใหญ่จะพบแพลงก์ตอน
ชนิดที่แพร่กระจายน้ าจืด 

สัตว์หน้าดิน พบจ านวนชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน มีความผันแปรไปตาม
ฤดูกาลในรอบปี ได้แก่ ช่วงเวลาน้ าขึ้นน้ าลง  น้ าหลากในช่วงฤดูฝน คุณภาพน้ า ความแรงของคลื่น การ
กัดเซาะบริเวณริมตลิ่ง และน้ าทะเลหนุนจากอ่าวไทยเป็นหลัก  

ผลการส ารวจ 
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ทัศนคติของชุมชน 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ส ารวจทัศนคติความคิดเหน็ของ
ผู้น าชุมชนและประชาชนต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ฯ
โดยรอบพื้นที่โครงการในรศัมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอบางกรวย และ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเขตบางพลัด บางซื่อ และดุสติ 

 ส าหรับการส ารวจในปี 2559 ด าเนินการสัมภาษณ์
ครัวเรือนจ านวน 424 ครัวเรือน เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการมีสว่นร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ 

 ผลการส ารวจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 
85 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ และ  
ร้อยละ 24.8 ได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ ผา่นผู้น า
ชุมชน รองลงมา ร้อยละ 24.8 ได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
โทรทัศน ์
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แหลง่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโรงไฟฟา้ฯ 



เครอืข่ายตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยชมุชนทอ้งถิ่น  

 นอกจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะมีภารกิจในการ
ผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงมีนโยบายในการใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ โดย   
ได้มีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ตามที่กฎหมายก าหนดเสมอมา และยังได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับชุมชน แล้ว 

 โรงไฟฟ้าฯ ยังเลง็เห็นความส าคัญของการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ให้แก่ชุมชน และสถาบันการศึกษาบริเวณรอบโรงไฟฟ้าฯ 
จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเครือขา่ยติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดยชุมชนท้องถิ่น 
ภายใต้ชื่อ “เยาวชนรกัษส์ิง่แวดลอ้ม” มาต้ังแต่ปี 2553   
เพื่อมุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ-
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเบื้องต้นแก่กลุ่มเครือข่ายฯ 
และสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ 
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 ส าหรับปี 2559 โรงไฟฟา้พระนครเหนือ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและการตรวจตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม
เบื้องต้นในด้านต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า และระดบัเสียง เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายฯ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปเผยแพร่ต่อในสถาบันการศึกษา และชุมชนได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาจารย์จากสถาบันการศึกษารวม 17 แห่ง ที่ต้ังอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 2 อ าเภอของจังหวดันนทบรุี ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี และอ าเภอ
บางกรวย และพืน้ที่ 3 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก ่เขตบางพลดั เขตบางซื่อ และเขตดสุิต  

  

 ในปีนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้เพิ่มเติมการจัด
กิจกรรมพิเศษ โดยการน านักเรียนที่ชนะการประกวด
ผลงานจ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชินบีน 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงเสนี) นนทบุรี และ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน ์ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่    
เพื่อเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ ณ อุทยาน
นวัตกรรมรังสรรค์อวกาศ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ 
SPACE INSPIRIUM และพิพิธภัณฑ์สัตวน์้ า     
บางแสน สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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รางวัล EIA Monitoring Awards  2016 ระดบัดเีดน่ 

“เรื่องเล่าจากโรงไฟฟ้า ” 

ปี 2559 

รางวัลสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่ 
ดา้นความปลอดภยั 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเดน่ ต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปี
ขึ้นไป ระดับทอง ซึง่จัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า โรงไฟฟ้าฯ        มีความใส่ใจและให้ความส าคัญ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ
คุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท างานให้เป็นศูนย์ ประจ าปี 2559 (Zero 
Accident Campaign 2016) ซึ่งจัดโดย
กระทรวงแรงงาน 

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เข้ารับรางวลั CSR-DIW Continuous 
ประจ าปี 2559 ซึ่งเปน็โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนา
ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เข้ารับรางวลัสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการใน
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดเีด่น 
ประจ าปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) ในระดับดีเดน่ ซึ่งจดัโดย
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
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กจิกรรมวนัเดก็ป ี2559  

จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2559 พร้อมเปิดบ้านโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
เยี่ยมชมแหล่งผลิตไฟฟ้า พร้อมน าเหล่า  Super Hero มามอบ
ความสุข สนุกสนานมากมาย 

กจิกรรมทนัตกรรมเคลือ่นที ่ 

จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ โดยให้บริการ
ตรวจวัดความดนั การตรวจสุขภาพ  
ในช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน และ
ถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

จลุนิทรยีท์ีม่ีประสทิธภิาพ (EM) 

สาธิตเรื่องจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(EM) และการท าน้ ายา
เอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียน และ
ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า 

ฟตุบอลเยาวชน 

จัดกิจกรรมฟุตบอลเยาวชนปี 2559 
เพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอล
ในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน
รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าฯ ให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาในระดับมืออาชีพต่อไป 

แหเ่ทยีนพรรษา 

ร่วมประเพณีแหเ่ทียนในวนัเข้าพรรษา   
กับอ าเภอบางกรวย และเขตบางพลัด 

กจิกรรมแวน่แกว้ 

จัดกิจกรรมแว่นแก้ว เพื่อตรวจสายตา 
พร้อมทั้ง มอบแว่นตาให้แก่ประชาชนรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

คนืคลองสวยสูช่มุชน 

จัดกิจกรรม โดยการเท EM เพื่อบ าบัดน้ าในคลอง และน าผักตบชวาขึ้น
จากคลอง 

ขา้วกลอ้งไขเ่จยีว 

สนับสนุนข้าวกล้องไขเ่จียวใน
กิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพืน้ที่  
รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื  
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จัดท าโดย กองพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดลอ้มโครงการ 

พิมพ์ครั้งที่ 1/2560 จ านวน 2,000 เล่ม 

พิมพ์ที่ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 




