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ผลิตไฟฟ้า 
เพื่อความสุขของคนไทย 

เรื่องเด่นน่าสนใจ 

 คอลมันพ์เิศษ : พืน้ทีส่เีขยีวโรงไฟฟา้พระนครเหนอื 
 ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงไฟฟา้ 

 เราตรวจวดัระดบัเสยีงกนัอยา่งไร 
 เรือ่งเลา่จากโรงไฟฟา้ ป ี2560 

Scan QR Code ของรายงานฯ ไดท้ีน่ีเ่ลย 



 ในปี 2560 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
ระบบก าลงัไฟฟ้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย ตาม
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) และยังคงมีความมุ่งมั่นในการ
ผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นไดจ้ากการที่โรงไฟฟ้า    
พระนครเหนือ มีการปฏิบัติตามมาตรการติดตามป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีระบุไว้ในรายงาน EIA ของโรงไฟฟ้าฯ และการด าเนินกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ 
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป  

 

 รายงานสิ่งแวดล้อมฉบบัประชาชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปี 2560 ฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับที่ 8   
จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในด้านตา่งๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านคุณภาพน้ า นิเวศวิทยาทางน้ า และด้านการมีสว่นร่วม
ของประชาชน ในปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและสังคมต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด 

นายนฤมิต  คินิมาน  

ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  

มีนาคม 2561 

สารจาก....ผู้บริหาร 
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4  คอลมันพ์เิศษ :  
 พืน้ทีส่เีขยีวโรงไฟฟา้พระนครเหนอื 
 
 

6  แนะน าโรงไฟฟา้... 

 

10  ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข  
 ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
 

12 ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
 คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

สารบัญ 

22 เครอืขา่ยตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
โรงไฟฟา้พระนครเหนอื โดยชมุชนท้องถิน่            
ปี 2560 

 
24 เรือ่งเลา่จากโรงไฟฟา้พระนครเหนอื ป ี2560 
 
26 กจิกรรมประชมุสญัจร/ สานเสวนา 
 
27 รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ 
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คอลัมน์พิเศษ : พื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 “บนพืน้ทีส่เีขยีวสว่นหนึง่ของโรงไฟฟา้พระนครเหนอื 
ประมาณ 12 ไร ่กฟผ. ไดม้แีนวคดิในการออกแบบสรา้ง  
สวนน้ าพระทยั ซึง่เปน็การพฒันาพืน้ทีแ่บบยัง่ยนืดว้ย
แนวคดิการสรา้งสวนปา่เชงินเิวศ  หรอื Eco Park         
โดยป่าแหง่นีจ้ะเตบิโต และสรา้งความอดุสมบรูณ ์         

ทางระบบนเิวศใหพ้ืน้ทีโ่รงไฟฟา้พระนครเหนอื ” 

 การจ าลองสภาพพื้นที่ปลูกป่า ได้ด าเนินการ
ออกแบบพื้นที่ปลูกป่า แบบต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า การสร้างฝายชะลอน้ า พื้นที่แก้มลิง และ
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวศาสตร์พระราชา 

โซน 1 ปา่ตน้น้ า  
เป็นพื้นที่สูง ปลูกพันธุ์ไม้ทนแล้ง เช่น ต้นสัก 
ประดู่แดง ประดู่ป่า    

โซน 2 ปา่กลางน้ า  
เป็นพื้นที่ราบลงมา ปลูกต้นยางนา เป็นต้น 

โซน 3 ปา่ปลายน้ า  
เป็นพื้นที่ราบ ปลูกต้นไม้ที่ให้ผลและกินได้ 
ใช้ประโยชน์ได้ตามไม้ท้องถิ่น เช่น มะพร้าว 
ทุเรียน และข้าว  แนวคดิการออกแบบพืน้ทีป่ลูกปา่ 
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พื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 ส าหรบัพืน้ทีส่เีขยีวของโรงไฟฟา้พระนครเหนอื มพีืน้ทีท่ัง้สิน้ 34 ไร ่(ซึง่คดิเปน็รอ้ยละ 30 ของพืน้ที่
ทัง้หมดของพืน้ทีโ่รงไฟฟา้ฯ) โดยมีการกระจายพืน้ทีส่เีขยีวตามจดุตา่งๆ ภายในโรงไฟฟา้พระนครเหนอื และ
มกีารปลกูตน้ไมห้ลายประเภท ทัง้ตน้ไมใ้หญ ่พืชเกษตร และตน้ไมเ้ลก็  

กิจกรรมปลูกวนัแม ่  วนัที ่21 สงิหาคม 2560 
ภาพจาก : www.egat.co.th 

กิจกรรมเกีย่ววนัพอ่  วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 
ภาพจาก : www.egat.co.th 

 ในปี 2560 กฟผ. ได้จัดกิจกรรม  ปลกูวนัแมเ่กีย่ววนัพอ่ โดยปลูกพันธุ์ขา้วหอมปทุมธานี 1 เนื่องจาก   

พันธุ์ข้าวดงักล่าวเหมาะสมกบัพื้นที่ภาคกลาง โดยใช้วธิีปักต้นกล้าในบริเวณพื้นที่ป่าโซน 3 (ป่าปลายน้ า) โดยมี
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชนรอบ กฟผ. มาเข้าร่วมกิจกรรม 

 นอกจากนี้  กฟผ. ยังมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพืน้ที่
ส าหรับออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. และประชาชนโดยรอบ พร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศพื้นที่ป่า และสามารถน าแนวคิดไปพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเอง ทั้งบริเวณบ้านเรือน โรงเรียน และชุมชน ซึง่จะเป็นการ
เพิ่มพื้นที่สเีขียวให้แก่ชุมชนต่อไป 
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แนะน า........................โรงไฟฟ้า 

  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ประกอบดว้ยโรงไฟฟา้จ านวน 2 ชดุ ไดแ้ก่ 
 โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่1 และโรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2  
ตัง้อยู่ตดิกบัส านกังานกลาง  การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย  

 โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่1  

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

 โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2  

 มีก าลังผลิตรวม 920 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย   
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ  2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 
304 เมกะวัตต์ และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า     
2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 156 เมกะวัตต์ 
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โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที่ 1 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที่ 2 



เชื้อเพลิงที่ใช้  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (ฝั่งตะวันตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวนัออก) 
เป็นเชื้อเพลงิ ท าให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในกรณีแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติแหล่งใดแหล่งหนึ่งไม่สามารถจ่ายก๊าซได้        
มีีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

กระบวนการผลิต  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด เป็นโรงไฟฟ้าประเภท  
พลังความร้อนรว่ม (Combine Cycle Power Plant) 
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่าง
คุ้มค่า เนื่องจากมีกังหัน  2 ประเภท ท างานร่วมกัน ได้แก่ 
กังหันก๊าซ และกังหันไอน้ า  

การท างาน  (ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน)  

ขัน้ตอนที ่ 1 : โรงไฟฟ้าเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จากนั้นพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกส่งไปขับเคลื่อน
เครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งต่อกับเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า 

ขัน้ตอนที ่2 : ก๊าซร้อนที่ยังคงมีพลงังานความร้อนเหลืออยู่จะถูกส่งไปให้เครื่องผลิตไอน้ าเพื่อผลิตไอน้ า และไอน้ าจะถูกส่งไป
ขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ าซึ่งต่อกีับเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่ง 

เรามาท าความรู้จักกับก๊าซธรรมชาติกันสักนิด....ดีกว่า 

 ก๊าซธรรมชาติ หรือ Natural Gas คือ ปิโตรเลียมที่มีสถานะเป็นก๊าซ เกิดจากซากพืชซากสัตว์ทีท่ับถม
กันภายใต้ความร้อนหลายร้อยล้านปี และแรงกดดันมหาศาลจนแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม  
 ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยก๊าซหลายอย่าง ได้แก่ ก๊าซมีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น       
แต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนในสัดส่วน 70% ขึ้นไป  
คณุสมบตัขิองกา๊ซธรรมชาต ิ

 ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น  
 มีความปลอดภัยสูง เน่ืองจากเบากวา่อากาศ เมื่อเกิดการรัว่ไหล จะลอยขึ้นสู่อากาศทันที 
 ติดไฟได้ และสามารถติดไฟได้เองในอุณหภูมิ 537-540 องศาเซลเซียส 
 เป็นเชื้อเพลิงสะอาด เนื่องจากมีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน จึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่า 
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การใช้น้ าของโรงไฟฟ้า 

 น้ าใชใ้นระบบหลอ่เยน็ 

 น้ าใชใ้นกระบวนการผลติ และอปุโภค-บรโิภค   

 โรงไฟฟ้าสบูน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งมีการติดตั้งตะแกรง
ป้องกันสัตว์น้ าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าฯ เข้าสู่โรงปรบัสภาพน้ าเพื่อ
ผลิตน้ าประปา โดยน้ าประปาส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปก าจัดแร่ธาตุใน
น้ าเพื่อใช้เป็นน้ าส าหรับเครื่องผลิตไอน้ า ส าหรับน้ าประปาส่วนที่
เหลือจะถูกน าไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การอุปโภคและบริโภค 
การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ และการใช้ในการห้องปฏิบัติการเคมี 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะน าน้ าประปานครหลวง
และน้ าบาดาลมาใช้เป็นระบบส ารอง เพื่อป้อนเข้าโรงปรับสภาพน้ า 
ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 

 โรงไฟฟ้าสูบีน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านท่อส่งน้ าเพื่อใช้ในกระบวนการควบแนน่ในกระบวนการผลิตไฟฟา้ 
หลังจากนั้นน้ าจะมีอุณหภมูิสูงขึ้น และถูกสง่เข้าไปยังหอหล่อเย็นโดยการปล่อยน้ าให้ตกจากที่สูงและใช้พัดลมขนาด
ใหญ่ช่วยดึงความร้อนออกจากน้ าเพื่อลดอุณหภูมิให้เย็นลงก่อนจะถูกน ากลับไปใช้ในกระบวนการควบแน่นอกีครั้ง
หนึ่ง เป็นจ านวนรอบครึ่ง ก่อนปล่อยกลับลงสู่แม่น้ าเจา้พระยา  

โดย น้ าส่วนหนึง่จะสูญหายจากระบบเนื่องจาก “น้ าระเหยกลายเปน็ไอน้ าลอยขึน้ไปสู่อากาศ” 

ส่วนน้ าอีกส่วนหนึ่งที่มีอุณหภูมิลดต่ าลงแล้ว จะถูกระบายลงสู่แมน่้ าเจ้าพระยา  

ซึ่งโรงไฟฟ้าฯ จะควบคุมอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นที่จุดปล่อยน้ าให้มีค่าไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส  
จากอณุหภมูขิองน้ าในแมน่้ าเจา้พระยา 
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หอหล่อเย็น หรือ Cooling Tower 



 มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงาน เช่น กระดาษ ถุง และขวดพลาสติก ฯลฯ จะถกูจัดเก็บโดยฝ่ายบริการ
ของส านักงานกลาง กฟผ. และน าไปก าจัดที่สถานที่ทิ้งมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี ส่วนขยะ
จากการเดินเครื่องผลิตไฟฟา้ เช่น แผ่นไส้กรองอากาศ น้ ามันหล่อลื่น สารเคมีทีเ่สื่อมสภาพ รวมทั้งน้ ามันจาก
บ่อแยกน้ ามันจะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัดต่อไป 

การจัดการของเสีย  

อาคารเกบ็กากอตุสาหกรรม 
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 หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยอาศัยการระเหยตัวของน้ า  
โดยปกติหอหล่อเย็นจะถูกน าไปใช้ในการระบายความร้อนของน้ าหล่อเย็นของอุปกรณ์ต่าง เช่น อุปกรณ์ 

ในโรงไฟฟ้า และใช้ในการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

หลกัการท างาน : 
 หอหล่อเย็นจะน าน้ าที่มีอุณหภูมิสูง (น้ าร้อน) 
จากเครื่องควบแน่น มาฉีดให้เป็นละอองเล็กๆ ผ่าน   
แผงกระจายละอองน้ า ซึ่งละอองน้ าที่เกาะตัวอยู่กับแผง
กระจายละอองน้ า จะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดูดเข้ามาใน
หอหล่อเย็น และก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อน
ระหว่างน้ าที่มีอุณหภูมิสูง (น้ าร้อน) กับอากาศที่มี
อุณหภูมิต่ า ท าให้น้ ามีอุณหภูมิต่ าลง และสามารถ
น าไปใช้ซ้ าในกระบวนการหล่อเย็น หรือระบายคืนสู่
แหล่งน้ าได้ ขณะเดียวกนัละอองน้ าบางส่วนจะระเหย
กลายเป็นไอน้ าไปในอากาศ  

ละอองไอน้ าที่ระเหยไปในอากาศ  
โดยจะสามารถเหน็ได้ชดัในชว่งที่อากาศอิ่มตวั 



ติดตั้งระบบการติดตามตรวจสอบ  
การระบายมลสารต่อเนื่อง 
(Continuous Emission  

Monitoring System : CEMS)  
โดยตรวจวัด NOx, SO2, O2 และ
อัตราการไหล พร้อมรายงานผลการ

ตรวจวัดไปยังกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศจากปล่องของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 2 จ านวน 2 จุด ได้แก่ 

ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
(Dry Low NOx Burner) เพื่อ
ควบคุมอัตราการระบายมลสารทาง
อากาศของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ “ป้องกันและแก้ไข

“ด้านคุณภาพอากาศ” 

“ด้านระดับเสียง” 

ติดตั้งชุดลดเสียง 
(Silencer) กับชุดวาล์ว
นิรภัย (Safety Valve) 

เพื่อลดระดบัเสียง 

ติดตั้งเครื่องจักรที่เป็น
แหล่งก าเนิดเสียงดงัของ

โรงไฟฟ้าไว้ภายในอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุดูดซบัเสียง  

ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ว่าง
และดูแลต้นไม้ตามแนวเขตพื้นที่
โรงไฟฟ้าฯ เพื่อเป็นแนวเขตลด
ระดับเสียงต่อชุมชนโดยรอบ

2. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

1. หน้าทางเข้าโรงไฟฟ้าฯ  
ด้านถนนจรัญสนิทวงศ์  
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 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ไดติ้ดตั้งหัวสูบน้ าชนิดมีตะแกรง และติดตั้งระบบแรงดันลมเป่าตะแกรง 
เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิต และสัตว์น้ าวัยอ่อนถูกสูบติดไปกับน้ า 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนเิวศบรเิวณแม่น้ าเจ้าพระยาร่วมกับ
ชุมชน และหน่วยงานท้องถิน่ 

ป้องกันและแก้ไข” ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. หน้าทางเข้าโรงไฟฟ้าฯ  

“ด้านคุณภาพน้ า” 

ควบคุมอุณหภูมิน้ าที่ระบายออกจาก 
หอหล่อเย็น ณ จุดปล่อยลงแม่น้ าเจ้าพระยา 

ให้แตกต่างจากสภาพธรรมชาติไม่เกิน  
2 องศาเซลเซียส ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน 

EIA ของโรงไฟฟ้าฯ 

ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ไมใช่น้ าหล่อเย็น  
(น้ าทิ้งจากการอุปโภคหรือน้ าใช้ทั่วไป)  

ก่อนน าน้ ากลับมาใช้ในกิจกรรมอ่ืนของโรงไฟฟ้า 
เช่น รดน้ าต้นไม้ (ระบบสปริงเกอร์) เป็นต้น 
โดยไม่มีการระบายน้ าลงสูแ่ม่น้ าเจ้าพระยา 

“ด้านนิเวศวิทยาทางน้ า/ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” 
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 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจวา่ 

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

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ “ติดตามตรวจสอบ” 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพอากาศ 

ด้านทัศนคติและ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ด้านนิเวศวิทยาทางน้ า 
และการประมง 
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ด้านระดับเสียง 

ด้านคุณภาพน้ า 



การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของ 

  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือกับชุมชน  
                       และหน่วยงานของรัฐ  

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื มีตัวแทนภาคประชาชน 

และหน่วยงานของรัฐ เข้ามามีส่วนรว่มในการก ากับดูแลการ
ด าเนนิงานของโรงไฟฟา้ฯ และรว่มตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ฯ จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่  
 คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนนิงานและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 คณะท างานสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการร่วม

ติดตามตรวจสอบการด าเนนิงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี และคณะอนุกรรมการไตรภาคี  เพื่อรายงานผล 
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่คณะกรรมการฯ ทราบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
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จดุตรวจวดั ประกอบดว้ย 4 จดุ 
1. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
2. โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
3. วัดสร้อยทอง 
4. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 

ดชันีตรวจวดั 
 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา :ความเร็ว และทิศทางลม 
 ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
 ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) 
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป

ด้านคุณภาพอากาศ 

ผลการตรวจวดั ในป ี2556-2560 พบว่า ความเข้มข้นของ
มลสารทั้ง 3 ชนิด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 
(พ.ศ.2547) และฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) โดยไม่ส่งผล

ต่อสุขภาพของประชาชน  

เมื่อน าผลการตรวจวัดมาค านวณ ”ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ” 

บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะพบว่า     
อากาศบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและรอบโรงไฟฟ้าฯ          

 มีคุณภาพดี-ปานกลาง 

ระดบัของดชันคีณุภาพอากาศ 

ค านวณจากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
ในเดอืนกรกฎาคม 2560 
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2. คณุภาพอากาศจากปลอ่งแบบครัง้คราว 

 ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง (PM)  

     ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ 

     ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  
 ด าเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัด 
     ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2560 

 ผลการตรวจวดั พบวา่ ดชันคีณุภาพอากาศ
จากปล่องแบบครั้งคราว มคี่าอยู่ในค่าควบคุมตาม 
EIA ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด และ
มาตรฐานฯตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2547 ทุกดัชนีตรวจวัด 

3. คณุภาพอากาศจากปลอ่งอยา่งต่อเนื่อง (CEMS) 

 เป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด อย่างต่อเนื่อง       
ด้วยระบบ CEMS มีดัชนีตรวจวัด 3 ดัชนี ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
และค่าความทึบแสง ซึ่งผลการตรวจวัดที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ฯ ได้แก ่   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 ผลการตรวจวดั พบวา่ กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ (SO2) และก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) มีค่าอยู่ในค่าควบคุมตาม EIA ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด และเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547  

ระบบ CEMS 

“เปน็การตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
ทีร่ะบายจากปลอ่งของโรงไฟฟา้ฯ” 
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ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  

—> มคี่าไมเ่กนิ 70 เดซเิบลเอ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

  ตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปบรเิวณรมิรัว้ของ 
โรงไฟฟา้พระนครเหนอื จ านวน  3 จดุ ไดแ้ก่ 

1. แนวรั้วด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้า 
2. แนวรั้วด้านทิศตะวนัตกของโรงไฟฟ้า 
3. บ้านพักพนักงาน (เดิม) ดา้นทิศตะวันออกของโรงไฟฟ้า 

ด้านระดับเสียง 

ค่าระดับเสียงสงูสุด (Lmax) มีค่าอยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  
—> มคี่าไมเ่กนิ 115 เดซเิบลเอ 
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เราตรวจวัดระดับเสียงอย่างไร 

 อุปกรณท์ี่ใชใ้นการตรวจวดั เรยีกวา่ “Sound Level Meter” 

 หนว่ยของระดับเสยีง เรยีกวา่  “เดซิเบล (dB)“ 

ฟองน้ ากนัลม (Wind Screen) กระแสลมมีผลท าให้การวัดระดับเสียงเกิด

ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ฟองน้ ากันลมจึงมีหน้าที่ป้องกันกระแสลมเพื่อ
ความถูกต้องของผลการตรวจวัด นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันฝุ่น ละอองน้ า หรือ
สารเคมีอ่ืน ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียงได้ด้วย 

เครือ่งวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) เครือ่งมือที่สามารถแปลงการ
เปลี่ยนแปลงของเสียง ทั้งความดัง และความถี่ของเสียงในรูปของคลื่นเสียงให้เป็น
สัญญาณไฟฟ้า โดยมีความถี่ในระดับต่างๆ ได้ 

ขาตัง้ (Tripod) ใช้ส าหรับต้ังเครื่องวัดระดับเสยีง ทีใ่ชร้ะยะเวลานาน 
มีลักษณะเหมือนขาตั้งกล้องถ่ายรูป 

 วธิีการตรวจวดัระดับเสยีง 

 โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ด าเนินการตรวจวัดระดับ
เสียงต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน ครอบคลุมวันจันทร-์ศุกร์ และ
วันเสาร-์อาทิตย์ โดย จะต้ังเครื่องมือสูงจากพื้น 1.2-1.5 
เมตร และมีระยะห่างจากสิ่งกีดขวางการเดินทางของเสียงเปน็
ระยะ 3.5 เมตร  

 การเปรยีบเทยีบคา่ระดับเสยีงที่ตรวจวดัได้กบัระดับเสยีงใน
ชีวติประจ าวนั 

 โดยส่วนใหญ่แล้ว โรงไฟฟ้าพระนครเหนือตรวจวัดระดับ
เสียงได้อยู่ในช่วงเสียงของการจราจรจากยานพาหนะบนท้อง
ถนน  
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——— คณุภาพน้ าผวิดนิประเภทที ่4—— -หมายถงึ แหล่งน้ าท่ีได้รับน้ าท้ิงจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ 
1) การอุปโภคบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่าน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2) การอุตสาหกรรม 

 ผลการตรวจวดั ใน ป ี2560 พบวา่ ดชันคีณุภาพ
น้ าผิวดินส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ าผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้นค่า
ออกซิเจนละลาย (DO) และค่าบีโอดี (BOD) ที่พบว่า  
มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจาก
แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแหลง่รองรับน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ 
ที่อยู่ริม 2 ฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา  

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินปีละ 3 ครัง้ ครอบคลุมช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน       
โดยตรวจวัดในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ของทุกปี ซึ่งการตรวจวัดด าเนนิการโดยคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. คุณภาพน้ าผวิดนิ 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ด าเนนิการตรวจวดัคณุภาพน้ าดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่
คณุภาพน้ าผวิดนิ คณุภาพน้ าทิง้ และการแพรก่ระจายอณุหภมูนิ้ าหลอ่เยน็ 

เพือ่เฝา้ระวงัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่แมน่้ าเจา้พระยา   

เมื่อน าผลการตรวจวัดมาค านวณ ”ค่าดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป” 

บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะพบว่า     
คุณภาพน้ าผิวดินในแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ เมื่อเดือนกันยายน 2560  อยู่ในเกณฑ์พอใช้  

(แถบสีเหลือง) - เสื่อมโทรม (แถบสีส้ม) ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของ 
แหล่งน้ าที่จัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 

เกณฑป์ระเมนิคา่ดชันคีณุภาพน้ าโดยทัว่ไป โดยกรมควบคมุมลพษิ 
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“ อย่างไรก็ตาม น้ าทิ้งจากหอหล่อเย็น
เป็นน้ าที่มาจากแม่น้ าเจ้าพระยาโดยตรง 
และใช้เพื่อการระบายความร้อนของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเทา่นั้น หลังจาก
ผ่านหอหล่อเย็นเพื่อควบคมุอุณหภูมิของ
น้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ แล้ว จงึ

ระบายกลับสู่แมน่้ าเจ้าพระยาตามเดิม ” 

2. คณุภาพน้ าทิง้ 

 ผลการตรวจวดั ในปี 2560 พบวา่ คณุภาพน้ าทิง้จากบอ่พัก   
น้ าทิ้ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกดัชนีตรวจวัด ส าหรับคุณภาพ   
น้ าทิ้งจากหอหล่อเย็น พบว่า สว่นใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 
ยกเว้น ค่าสารแขวนลอย (SS) ของน้ าทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 2 ที่พบว่า มีค่าสูงกว่ามาตรฐานฯ เล็กน้อยใน   
การตรวจวัดเดือนกันยายน 2560 ทั้งนี้ พบว่า คณุภาพน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยาก่อนเข้าโรงไฟฟา้ (Raw Water) มีค่าสารแขวนลอยใน
ปริมาณสูงเช่นเดียวกัน โดยในเดือนดังกล่าว แมน่้ าเจ้าพระยาได้รบั
อิทธิพลจากภาวะน้ าหลากจากพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ท าให้
น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยามีตะกอนเพิ่มสูงขึน้ 

3. การแพรก่ระจายอณุหภมูิน้ าหลอ่เยน็ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือด าเนินการตรวจวัดการ
แพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นในแม่น้ าเจ้าพระยา ปีละ 
2 ครั้ง ในเดือนเมษายน (ฤดูแล้ง) และเดือนตุลาคม      
(ฤดูฝน) ครอบคลุมช่วงน้ าขึ้นและน้ าลง โดยตรวจวัด
อุณหภูมิจากจุดกึ่งกลางที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ บรเิวณเหนอืน้ า
ขึ้นไป 1 กิโลเมตร และท้ายน้ าลงไป 1 กิโลเมตร ท าการ
ตรวจวัดอุณหภูมิที่ระยะ 50, 100, 150 และ 200 
เมตร จากฝั่งโรงไฟฟ้าฯ และที่ระดับ 0.2, 0.5 และ 0.8 
เมตรของความลึกน้ า 

 ผลการตรวจวดั พบวา่ อุณหภมูนิ้ าหลอ่เยน็ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไม่มีผลกระทบ
ต่ออุณหภูมิของน้ าที่จุดกึ่งกลางล าน้ าเจ้าพระยา โดยมี
อุณหภูมิแตกต่างจากอุณหภูมิน้ าปกติตามสภาพธรรมชาติ
ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส ตามประกาศคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 4 และ
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นบริเวณจุดระบายน้ าหอหล่อเย็น มีค่า
แตกต่างจากอุณหภูมิน้ าตามสภาพธรรมชาติไม่เกิน          
2 องศาเซลเซียส ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA ของ
โรงไฟฟ้าฯ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้ง 
และน้ าทิ้งจากหอหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เป็น
ประจ าทุกเดือน และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งกับมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560)      

ผลการตรวจวดัในเดอืนตลุาคม (ฤดฝูน)/  
สภาวะน้ าขึน้/  

ทีร่ะดบั 0.2 เมตร ของความลกึ  
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 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ด าเนินการส ารวจด้านนเิวศวิทยาทางน้ า ได้แก่ 
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตวน์้ าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน บรเิวณจดุ
ตรวจวัดเดียวกับการตรวจวดัคุณภาพน้ าผิวดิน ครอบคลุมช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน    
มีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ความหนาแน่น และชนิดของนเิวศวิทยานั้นๆ  โดยได้รบั
ความร่วมมือในการส ารวจจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ลกูปลาและสตัวน์้ าวยัอ่อน  
ในช่วงฤดูแลง้ ไม่พบลูกปลาในพื้นที่ศึกษา      
มาต้ังแต่ปี 2556-2560 ส าหรับในช่วง   

ฤดูฝน พบว่าลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่
กับอิทธิพลของฤดูกาลและอทิธิพลจาก      

น้ าทะเลหนุนเป็นส าคัญ 

 การประมงและการเพาะเลีย้งสตัวน์้ า  
พบว่า ไม่มีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและท าประมงเป็น

อาชีพหลัก ส่วนใหญ่ตกปลาเป็นงานอดิเรก      
พันธุ์ปลาที่ตกได้ ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะโกก     

เป็นต้น โดยจะพบเห็นนักตกปลาบริเวณริม 2 ฝั่ง
แม่น้ าในช่วงเวลาตอนเย็นและกลางคืน โดยเฉพาะ
เวลา ประมาณ 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเลิกงาน  

 แพลงกต์อน ประกอบดว้ย แพลงกต์อนพชื         
และแพลงกต์อนสตัว ์ 

ในช่วงฤดูแลง้ พบแพลงก์ตอนชนิดที่แพร่กระจายในน้ า
กร่อยเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณพื้นทีศ่ึกษาได้รับอิทธิพล
จากน้ าทะเลหนุน สว่นในชว่งฤดูฝน จะพบแพลงก์ตอน
ชนิดที่แพร่กระจายในน้ าจืดเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจตั้งแต่ปี 2556-2560 
พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในช่วง
ฤดูแล้งมีค่าสงูกว่าในช่วงฤดฝูนอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนจ านวนชนิดพบว่ามีจ านวนใกล้เคียงกัน 
ส าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ พบความหนาแน่น

และจ านวนชนิดมีค่าใกล้เคยีงกัน 

 สตัวห์นา้ดนิ  
พบจ านวนชนิดและปริมาณของสัตว์   

หน้าดิน ในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน มีความ
ผันแปรไปตามฤดูกาลในรอบปี ได้แก่ 
ช่วงเวลาน้ าขึน้น้ าลง  น้ าหลากในช่วง    
ฤดูฝน คุณภาพน้ า ความแรงของคลื่น 
การกัดเซาะบรเิวณริมตลิง่ และน้ าทะเล

หนุนจากอ่าวไทยเป็นหลัก  

ด้านนิเวศวิทยาทางน้ า 
และการประมง 

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

 ส าหรับการส ารวจในปี 2560 ด าเนินการสัมภาษณ์
ครัวเรือนจ านวน 422 ครัวเรือน เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการมีส่วนรว่มของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ซึ่งด าเนนิการโดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านทัศนคติและ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

แหลง่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโรงไฟฟา้ฯ  

พบว่า ร้อยละ 34.7 ไดร้ับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ 
ผ่านผู้น าชุมชน รองลงมา รอ้ยละ 23.0 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ความคดิเหน็ตอ่การด าเนนิงานของโรงไฟฟา้ฯ  

พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 82   
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ผลการส ารวจ 

การเขา้รว่มกจิกรรมของชุมชนในกจิกรรมตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ฯ 
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เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยชุมชนท้องถิ่น ปี 2560 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ด าเนนิการจดักจิกรรม
เครอืขา่ยตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
โรงไฟฟา้พระนครเหนอื โดยชมุชนท้องถิน่ อย่าง
ต่อเนือ่งเปน็ประจ าทกุป ีโดยในป ี2560 นี ้     

เปน็การจดักจิกรรมครัง้ที ่9 แลว้ ภายใตช้ื่อ 
“เยาวชนรกัษส์ิง่แวดลอ้ม” 

วตัถุประสงค ์
 เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ   
 เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัในการดูแลและ

รักษาสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มใน

การด าเนินงานของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ 

“ กลุม่เครอืขา่ย “ 
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ต้ังอยู่
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ รวม 15 แหง่ ซึ่ง  
ประกอบด้วยอ าเภอ/เขตต่างๆ ดังนี้  

 จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อ าเภอเมือง
นนทบุรี และอ าเภอบางกรวย  

 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางพลดั  
เขตบางซื่อ และเขตดสุิต 
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 ในปี 2560 นี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ร่วมกับฝ่ายสิง่แวดล้อมโครงการ กฟผ.  
 จัดกิจกรรมเครือข่ายฯ   โดยให้กลุ่มเครือข่ายฯ ด าเนินการจัดท าโครงงาน 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยค้นหาสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พร้อมทั้งด าเนินการ
แก้ไขปัญหา และสรุปผลลัพธ์เพื่อน ามาเสนอต่อ กฟผ. โดยมีคณะกรรมการจาก กฟผ. และหน่วยงานราชการด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นผู้ตัดสินรางวัล  โดยมีโครงงานน าเสนอท้ังหมด 15 โครงงาน ผลจากการน าเสนอโครงงาน 
มีรายละเอียดดังนี้  
 รางวัลชนะเลศิ…โครงงานการศึกษา EM Ball ต่อคุณภาพน้ าในคลองละมุด โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1...โครงงานธนาคารขยะรีไซเคิล โรงไฟเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2.... โครงงานการคัดแยกขยะในโรงเรียน โรงเรียนราชินีบน 

กลุ่มเครือข่ายฯ เข้าเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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ฟตุบอลยวุชน 

จัดกิจกรรมฟุตบอลยุวชนปี 2560 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลในระดับประถมศึกษา
จากโรงเรียนรอบพืน้ที่โรงไฟฟ้าฯ ให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และพัฒนาทักษะด้านกีฬาใน

ระดับมืออาชีพต่อไป 

โครงการคนืคลองสวยสูช่มุชน เพือ่เปน็การพฒันาแหลง่น้ า บ าบดัน้ าเสยี  
โดยการเทจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพลงสู่คลองวัดโบสถ ์อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

กจิกรรมวนัเดก็ป ี2560 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจัดกิจกรรม
วันเด็กปี 2560 พร้อมเปิดบ้าน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพือ่เยี่ยม
ชมแหล่งผลิตไฟฟ้า  

“ เรื่องเล่า ”  
จาก  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ปี 2560 

24 



กจิกรรมหนว่ยแพทย์ 
และทนัตกรรมเคลือ่นที่  
จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ โดย
ให้บริการตรวจวัดความดัน การตรวจสุขภาพ  ในช่องปาก  
ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

แหเ่ทยีนพรรษา 

ร่วมประเพณีแหเ่ทียนในวนัเข้าพรรษา กับอ าเภอ 
บางกรวย และรว่มถวายเทยีนพรรษา พร้อมเครื่อง
อัฐบริขารแด่วัดรอบพืน้ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

กจิกรรมแวน่แกว้ 

จัดกิจกรรมแว่นแก้ว เพื่อตรวจสายตา 
พร้อมทั้ง มอบแว่นตาให้แก่ประชาชนรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

กจิกรรมเยาวชนจติอาสาเรยีนรู้การท ากระเปา๋สาน  

โดยชุมชนพิบูลย์สงคราม 1 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

กจิกรรมอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ 
จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขัน้ต้น  
ณ ชุมชนศิขรินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

กจิกรรม Move World Together 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ น าเยาวชนโรงเรียนวดัเขมาภริตาราม 
เข้าร่วมค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6 โครงการ 

Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจัดโดย กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเยาวชน 

กจิกรรมสนบัสนนุวสิาหกจิชมุชน 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สนับสนนุ 
น าสินค้าชุมชนออกร้านจ าหน่าย 

ในพื้นที่ กฟผ. ทุกสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 
ของทุกเดือน 
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 โรงไฟฟา้พระนครเหนอืจดักจิกรรมประชมุสญัจร/ สานเสวนา  
เพือ่ชีแ้จงการด าเนนิงานของโรงไฟฟา้ฯ และรบัฟงัความคดิเหน็ของชมุชนตอ่การด าเนนิงาน  

รวมถงึขอ้เสนอแนะในการด าเนนิกจิกรรมรว่มกนั 
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 โรงไฟฟา้พระนครเหนอืเปดิโอกาสใหห้นว่ยราชการ สถานศกึษา และชมุชนตา่งๆ เขา้ศกึษาดงูาน
โรงไฟฟา้ฯ โดยในป ี2560 มผีูเ้ขา้เยีย่มชมโรงไฟฟา้พระนครเหนอื ทัง้สิน้ 5,088 คน 



ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 
ระบบสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 
และ ISO 14064-1 จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 จากสถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ  

ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จากสถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ  
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รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2017  
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม  

จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัล Zero Accident ระดับทองแดง ปี ท่ี 3  
และรางวัลสถานประกอบกจิการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับประเทศ ปีท่ี 2  

ติดต่อกัน ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน 



จัดท าโดย กองพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดลอ้มโครงการ 

พิมพ์ครั้งที่ 1/2561 จ านวน 2,000 เล่ม 

พิมพ์ที่ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 


