
...ฉบับที่ 9... รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน 2561 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 



 ตลอดระยะเวลา 9 ปี ต้ังแต่ปี 2552-2561 ที่โรงไฟฟา้พระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบก าลังไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสริมความมัน่คงดา้นพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย            
ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ       
มีความมุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสิง่แวดล้อมอย่างเสมอมา     
ซึ่งจะเห็นได้จากการที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงาน EIA ของโรงไฟฟ้าฯ อย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมด้านสังคมต่อชุมชนต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป  

 รายงานสิ่งแวดล้อมฉบบัประชาชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปี 2561 ฉบับนี้ เป็นรายงานฉบบัที่ 9       
จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และ      
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านคุณภาพน้ า นิเวศวิทยาทางน้ าและการประมง และด้านทศันคติ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและสังคมต่อ             
การด าเนินงานของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด 

สารจาก....ผู้บริหาร 

นายนฤมติ คนิมิาน  
ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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รู้จักกับ... 
“ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ” 

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

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที่ 1 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที่ 2 

          โรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชดุที่ 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 

4 



 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งก๊าซธรรมชาติ หรือที่เราเรียกว่า Natural 
Gas เปน็เชือ้เพลงิสะอาด ท าใหเ้มือ่เผาไหมแ้ลว้ จะสง่ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมน้อย และมีความปลอดภัยสูง 

การท างาน  (ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน)  

ขัน้ตอนที ่ 1 : โรงไฟฟา้เผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จากนั้นพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกส่งไป
ขับเคลื่อนเครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งต่อกับเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า 

ขัน้ตอนที ่ 2 : ก๊าซร้อนทีย่ังคงมีพลังงานความร้อนเหลืออยู่จะถูกส่งไปให้เครื่องผลิตไอน้ าเพื่อผลิตไอน้ า และไอน้ าจะ
ถูกส่งไปขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ าซึ่งต่อกัับเครื่องผลติไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่ง 

“ก๊าซธรรมชาติ” 

         โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด เป็นโรงไฟฟ้าประเภท พลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power 
Plant) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพสามารถผลติไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีกังหัน  2 ประเภท ท างาน
ร่วมกัน ได้แก่ กังหันก๊าซ และกังหันไอน้ า  

กระบวนการผลิต  

“โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม” 
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 ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นก๊าซผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ (ฝั่งตะวันตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวนัออก) ท าให้สามารถบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงในกรณีท่ีแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใดแหล่งหนึ่งไม่สามารถจ่ายก๊าซได้มีคัวามคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 



 มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงาน เช่น กระดาษ ถุง และขวดพลาสติก ฯลฯ จะถกูจัดเก็บโดยฝ่ายบริการของ
ส านักงานกลาง กฟผ. และส่งให้เทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี น าไปก าจัดต่อไป  

 ส่วนขยะจากการเดนิเครื่องผลิตไฟฟ้า เช่น แผ่นไส้กรองอากาศ น้ ามันหล่อลื่น สารเคมีที่เสื่อมสภาพ รวมทัง้
น้ ามันจากบ่อแยกน้ ามันจะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัดต่อไป 

การจัดการของเสีย  

2. น ้าใช้ในระบบหล่อเย็น 

 โรงไฟฟ้าสบูน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเข้าสู่โรงปรับ
สภาพน้ าเพื่อผลิตน้ าประปา โดยน้ าประปาที่ได้ส่วน
หนึ่งจะถูกส่งไปก าจัดแร่ธาตุในน้ า เพื่อใช้ส าหรับเครื่อง
ผลิตไอน้ า ส าหรับน้ าประปาส่วนที่เหลือจะถูกน าไปใช้
ในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การอุปโภคและบริโภค การล้าง
เครื่องจักรอุปกรณ์ และใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี เป็นต้น
ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะน าน้ าประปา
จากการประปานครหลวงและน้ าบาดาลมาใช้เป็นระบบ
ส ารอง ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 

 น้ าจากกิจกรรมดังกล่าวจะถูกน าไปบ าบัด และพัก
ไว้ในบ่อพักน้ า และไม่ระบายออกลงสู่แหล่งน้ า แต่จะ
น าไปใช้ในการรดน้ าต้นไม้ในพื้นที่โรงไฟฟ้าฯ ทั้งหมด 

 โรงไฟฟ้าสูบัน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านท่อส่งน้ า
เพื่อน ามาใช้ในการควบแน่นในกระบวนการผลิตไฟฟา้ 
หลังจากนั้นน้ าจะมีอุณหภมูิสูงขึ้น  น้ าที่มีอุณหภูมิสงูจึง
ถูกส่งเข้าไปยังหอหล่อเย็น เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของน้ า
ให้เย็นลง โดยการปล่อยน้ าให้ตกจากท่ีสูงและใช้พัดลม
ขนาดใหญ่ช่วยดึงความร้อนออกจากน้ าเพื่อลดอุณหภูมิให้
เย็นลงก่อนจะถูกน ากลบัไปใช้ในกระบวนการควบแนน่
อีกครั้งหนึ่ง เป็นจ านวน 1.5 รอบ ก่อนปล่อยกลับลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยาตามเดิม 

 น้ าส่วนหนึง่จะสูญหายจากระบบเนื่องจาก “น้ า
ระเหยกลายเปน็ไอน้ าลอยขึน้ไปสู่อากาศ”  

 น้ าอีกส่วนหนึ่งที่มีอุณหภูมิลดต่ าลงแลว้ จะถูก
ระบายลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา  

1. น ้าใช้ในกระบวนการผลิต  

และ อุปโภค-บริโภค   

การใช้น ้าและการบ้าบัดน ้าของโรงไฟฟ้า 
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 หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เป็น
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยอาศัยการระเหย 
ตัวของน้ า โดยปกติหอหล่อเย็นจะถูกน าไปใช้ในการ
ระบายความร้อนของน้ าหลอ่เย็นของอุปกรณ์ต่าง  
เช่น อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า และใช้ในการระบาย 
ความร้อนจากระบบปรบัอากาศ เป็นต้น หลกัการท างาน : 

 หอหล่อเย็นจะน าน้ าที่มีอุณหภูมิสูง (น้ าร้อน) จากเครื่อง
ควบแนน่ มาฉีดให้เป็นละอองเล็กๆ ผ่าน   แผงกระจายละอองน้ า 
ซึ่งละอองน้ าทีเ่กาะตัวอยู่กับแผงกระจายละอองน้ า จะสัมผัสกบั
อากาศที่ถูกดูดเข้ามาในหอหล่อเย็น และก่อให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายเทความร้อนระหว่างน้ าที่มีอุณหภูมิสูง (น้ าร้อน) กับอากาศที่
มีอุณหภูมิต่ า ท าให้น้ ามีอุณหภูมิต่ าลง และสามารถน าไปใช้ซ้ าใน
กระบวนการหล่อเย็น หรอืระบายคืนสู่แหล่งน้ าได้ ขณะเดียวกัน
ละอองน้ าบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอน้ าไปในอากาศ  

ละอองไอน้ าที่ระเหยไปในอากาศ  
โดยจะสามารถเหน็ได้ชดัในชว่งที่อากาศอิ่มตวั 

 “หอหล่อเย็น”   
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..พื นที่สีเขียว.. 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีพื นที่สีเขียว 34 ไร่ หรือ ร้อยละ 30  

ของพื นที่ทั งหมดของพื นที่โรงไฟฟ้าฯ 

สวนน ้าพระทัย หรือ Eco Park  

จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านนิเวศ โดยสวนป่านี้ จะสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศให้พื้นที่โรงไฟฟ้า      

พระนครเหนือ และเป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
และเรียนรู้ระบบนิเวศของประชาชนโดยรอบ 

การจัดพื นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟ้าฯ 

ประกอบด้วย การจัดพื้นที่สเีขียว และการจัดสวนน้ าพระทัยภายในบริเวณโรงไฟฟา้พระนครเหนือ   

ส าหรับบรเิวณสวนน้ าพระทัย จะเป็นการออกแบบเป็นสวนป่า
นิเวศ ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า โดยมีการปรับพื้นดินเพื่อสร้างทิศทางการไหลของน้ า    
ซึ่งสวนป่านิเวศ   จะเน้นความสมดุลของธรรมชาติ เพือ่ประโยชน์
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นการฟื้นฟูระบบนเิวศ โดยการใช้

หลักตามธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายถูกสร้างให้อยู่ร่วมกัน       
และพึ่งพาอาศัยกัน  
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การด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

   โรงไฟฟา้พระนครเหนือ มีการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ ตามทีร่ะบไุว้
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA ; Environmental 
Impact Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตไฟฟ้า อยู่ภายใต้การ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้     
โรงไฟฟ้าฯ ยังได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อ
หน่วยงานราชการที่ก ากับดูแลโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ  

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2   

หรือเรียกว่า รายงาน EIA 

 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบดว้ย....  

ด้านคุณภาพอากาศ  ด้านระดับเสียง  

ด้านคุณภาพน ้า  
ด้านนิเวศวิทยาทางน ้า  

และการประมง  

ด้านทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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คุณภาพอากาศ 

“ โรงไฟฟา้พระนครเหนอื มกีารตดิตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ผลกระทบจากการผลติไฟฟา้ที่ััอาจเกดิขึน้ตอ่คณุภาพอากาศ ดงันี ้” 

ติดตั ง Dry Low Nox Burner 
หน้าที่ : ช่วยลดการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน 

ระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง (Dry Low NOx Burner) จะติดไว้ที่ห้องเผาไหม้
เชื้อเพลิง เพื่อควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ระบบการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารต่อเนื่อง  
(Continuous Emission Monitoring System : CEMS)  
โดยตรวจวัด NOx, SO2, O2 และอัตราการไหล พร้อมรายงาน         

ผลการตรวจวัดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ติดตั งระบบ CEMS หรือ  
Continuous Emission Monitoring System 

หน้าที่ : ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง 

ติดตั งจอแสดงผลการตรวจวัด LED 
หน้าที่ : แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องให้ชุมชนทราบ 

1. หน้าทางเข้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ 

ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศจากปล่องของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 2 จ านวน 2 จุด  

2. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื.....  

มีการ “ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ” ทั้งภายในโรงไฟฟ้า และบรเิวณรอบโรงไฟฟ้าฯ อย่างสม่ าเสมอ 

โดยแบ่งการตรวจวัดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. คุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง   

  ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้าฯ 
จ านวน 4 ปล่อง ด้วยระบบ CEMS แบบต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยตรวจวัดจ านวน 2 ดัชนี 
ได้แก่ 
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

 

2. คุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั งคราว 

  ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้าฯ 
จ านวน 4 ปล่อง ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ
พฤศจิกายน 2561 โดยตรวจวัดจ านวน 3 ดัชนี  
 ฝุ่นละออง (PM) 
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  

 

3. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้าฯ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ
พฤศจิกายน 2561 โดยตรวจวัดตรวจวัดความเร็วและ
ทิศทางลมที่พัดผ่านโรงไฟฟา้พระนครเหนือ และดัชนี
คุณภาพอากาศจ านวน 3 ดัชนี ได้แก่ 
 ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
 ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) 
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ทัง้ 4 แหง่ 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 ผลการตรวจวดั พบวา่ มลสารทัง้หมดในป ี 2561 มคีา่อยู่ในคา่ควบคมุตาม EIA ของโรงไฟฟา้             
พระนครเหนอื ทัง้ 2 ชดุ และมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2547 ทกุดัชนตีรวจวดั 

1. คุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง    

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

คา่มาตรฐานฯ  

120 ppm 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)  
ที่ตรวจวดัได ้

24.80-48.07 ppm 
คา่ควบคมุตาม EIA 

96 ppm 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)  
ที่ตรวจวดัได ้

0.04-4.73 ppm 

คา่มาตรฐานฯ  

20 ppm 

คา่ควบคมุตาม EIA 
10 ppm 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2  

คา่มาตรฐานฯ  

120 ppm 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)  
ที่ตรวจวดัได ้

0.00-11.61 ppm 
คา่ควบคมุตาม EIA 

70 ppm 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)  
ที่ตรวจวดัได ้

0.00-3.94 ppm 

คา่มาตรฐานฯ  

20 ppm 

คา่ควบคมุตาม EIA 
10 ppm 
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หมายเหต ุ : ppm (Part Per Million) หรอื สว่นในลา้นสว่น เปน็หนว่ยวดัของ         
ความเข้มข้นของผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ผลการตรวจวัดค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจน เท่ากับ 24.80 ppm หมายถึง ในอากาศ 1,000,000 ส่วน        
มีปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนอยู่ 24.80 ส่วน 



2. คุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั งคราว  

 ผลการตรวจวดั พบวา่ ดชันคีณุภาพอากาศจากปลอ่งแบบครัง้คราว มคีา่อยู่ในคา่ควบคมุตาม EIA ของ
โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ทัง้ 2 ชดุ และมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  พ.ศ. 2547 ทกุดัชนตีรวจวดั 

       ดชันตีรวจวัด          คา่ที่ตรวจวดัได ้  คา่ควบคุมตาม EIA  คา่มาตรฐานฯ 

ฝุน่ละออง (mg/m3)             3.3-5.7      54    60 

กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(ppm)  0.39-0.67    10    20 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (ppm)        26.78-35.50    96    120 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 

      ดชันตีรวจวดั                 คา่ที่ตรวจวดัได ้   คา่ควบคุมตาม EIA   คา่มาตรฐานฯ 

ฝุน่ละออง (mg/m3)             1.5-6.4              20           60 

กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(ppm)         0.37-0.60            10    20 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (ppm)          7.11-9.41             70           120 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

3. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

     ผลการตรวจวดั ในป ี2559-2561 ที่ผ่านมา พบว่า  

ความเข้มขน้ของมลสารทั้ง 3 ชนิด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) 
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วดัสรอ้ยทอง 

โรงเรยีนกลาโหมอทุศิ 

โรงเรยีนวดัเชงิกระบอื 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื  



เปน็การรายงานขอ้มลูคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ในรปูแบบทีง่า่ยต่อความเขา้ใจของประชาชน

ทัว่ไป และเพือ่ใหท้ราบวา่คณุภาพอากาศ               
มผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยัหรอืไม่   

ดชันคีณุภาพอากาศทีใ่ชอ้ยูใ่นประเทศไทยค านวณจาก 
มลพษิทางอากาศ 6 ประเภท ไดแ้ก ่ 

 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 ก๊าซโอโซน (O3)  
 คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)  
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 ดชันคีณุภาพอากาศของประเทศไทย
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต้ังแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป 

ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สเีป็นสญัญลักษณ์
เปรียบเทียบระดบัของผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัย  

ดีมาก ดี ปานกลาง 
เริ่มมผีลกระทบต่อ

สุขภาพ 
มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

0-25 51-100 26-50 101-200 201 ขึ้นไป 

ความหมายของส ี
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ผลการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2561 

เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปมาค านวณ ”ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ”  

บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะพบว่า    อากาศบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและรอบโรงไฟฟ้าฯ   

มีคุณภาพดีมาก-ดี (สีฟ้า-สีเขียว) โดยมีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 18-27 



ระดับเสียง 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ไดต้ดิตัง้วสัด ุและอปุกรณล์ดเสยีงของเครือ่งจกัรตา่งๆ  

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นเสยีงทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ชมุชน ดงันี ้ 

ติดตั งชุดลดเสียง (Silencer)  
และชุดวาล์วนิรภัย (Safety Valve) 

ปลูกแนวต้นไม้กันเสียง 
หน้าที่ : ช่วยลดระดับเสียงต่อชุมชนโดยรอบ 

 

ติดตั งวัสดุดูดซับเสียงครอบเครื่องจักร 

หน้าที่ : ช่วยลดระดับเสียงของเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า 

ติดตั งก้าแพงดูดซับเสียง 
หน้าที่ : ช่วยดูดซับเสียงของเครื่องจักร 
        ภายในโรงไฟฟ้าฯ 
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ตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปบรเิวณรมิรัว้ของโรงไฟฟา้พระนครเหนอื 
จ านวน  3 จดุ ไดแ้ก่ 
1. แนวรั้วด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้า 
2. แนวรั้วด้านทิศตะวนัตกของโรงไฟฟ้า 
3. บ้านพักพนักงาน (เดิม) ดา้นทิศตะวันออกของโรงไฟฟ้า 

“ การตรวจวัดระดับเสียง ” 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) มีคา่อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  

—> มคี่าไมเ่กนิ 70 เดซเิบลเอ 

ค่าระดับเสียงสงูสุด (Lmax) มคีา่อยู่ใน 

เกณฑม์าตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  

—> มคี่าไมเ่กนิ 115 เดซเิบลเอ 
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ควบคุมอุณหภูมิของน ้าที่ระบายออก 

ด้านคุณภาพน ้า 

       ควบคุมอุณหภูมิน้ าที่ระบายออกจากหอหล่อเย็น 
ณ   จุดปล่อยลงแม่น้ าเจ้าพระยา ให้แตกต่างจากสภาพ
ธรรมชาติไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ตามที่ก าหนดไว้ใน
รายงาน EIA ของโรงไฟฟา้ฯ 

ควบคุมคุณภาพน ้าทิ ง  
และน้ากลับไปใช้ใหม่ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีระบบบ าบัดคุณภาพน้ าทิง้
จากกระบวนการผลิต การอุปโภคบริโภค (น้ าที่ไม่ใช่น้ า   

หล่อเย็น) ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ก่อนที่โรงไฟฟ้าฯ 
จะน าน้ าดังกล่าวกลับมาใช้ในกิจกรรมของโรงไฟฟ้าฯ เช่น   
การรดน้ าต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงฟ้าฯ และ         

ไม่มีการระบายน้ าลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาแต่อย่างใด 

  รู้หรือไม่ ?? ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที ่ 8 (พ.ศ. 2537) ก าหนดใหอ้ณุหภมูทิี่

กึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ต้องมีค่าสูงไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ แต่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ     
มีการด าเนินงานที่เข้มงวดกว่ากฎหมาย  โดยด าเนินการควบคุมอุณหภูมิน้ าที่ระบายออกท่ีบริเวณปลายท่อ ไม่ให้
เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส ตามสภาพธรรมชาติ 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื มกีารควบคมุคณุภาพน้ า และจดัการน้ า  

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่แหลง่น้ า ดงันี้ 
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“ การตรวจวัดคุณภาพน ้า ” 

2. คุณภาพน ้าผิวดิน 

 ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปีละ 3 ครั้ง 
ครอบคลุมช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ในเดือนมกราคม 
พฤษภาคม และกันยายน ของทุกปี ซึ่งการตรวจวัด

ด าเนินการโดยคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับคุณภาพน้ าผิวดิน 
ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 

1. คุณภาพน ้าทิ ง 

 ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้ง และน้ าทิ้ง
จากหอหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 ปีละ 3 ครั้ง ในเดอืนมกราคม พฤษภาคม และ
กันยายน และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง
กับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560)   

3. การแพร่กระจายอุณหภูมิน ้าหล่อเย็น 

 ตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ครอบคลุมช่วงน้ า
ขึ้นและน้ าลง ในเดือนพฤษภาคม และตุลาคม โดย
ตรวจวัดอุณหภูมิจากจุดกึ่งกลางที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ บรเิวณ
เหนือน้ าขึ้นไป 1 กิโลเมตร และท้ายน้ าลงไป 1 กิโลเมตร 
ท าการตรวจวัดอุณหภูมิที่ระยะ 50, 100, 150 และ 
200 เมตร จากฝั่งโรงไฟฟ้าฯ และที่ระดบั 0.2, 0.5 
และ 0.8 เมตรของความลึกน้ า 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มกีารตรวจวัดคุณภาพน้ า
จ านวน 3 ประเภท ประกอบด้วย.... 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า 

 น ้าทิ งจากบ่อพักน ้าทิ ง 

1. คุณภาพน ้าทิ ง 

 น ้าทิ งจากหอหล่อเย็น 

ถาม : น ้าทิ งในบ่อพักน ้าทิ งระบายลงสู่แหล่งใด?? 

 ในปี 2561 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560)  ยกเว้นค่าของแขง็แขวนลอย บริเวณบ่อพักน้ าทิ้งของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 2 ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เล็กน้อย ในเดือนกันยายน 2561 เนื่องจากการเพิม่
จ านวนของสาหร่าย ซึ่งมขีนาดใหญ่ใกล้เคียงกับของแข็งแขวนลอยในบ่อพักน้ า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ด าเนินการแก้ไข และตรวจวัดค่าของแขง็แขวนลอยซ้ า ในเดือนถัดมา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ  

ถาม : น ้าทิ งในบ่อพักน ้าทิ ง มาจากไหน??   

ตอบ : เป็นน้ าที่มาจากการอุปโภค-บริโภค น้ าเสียจากการ
ล้างสารเคมี และน้ าจากระบบก าจัดแร่ธาตุ ในน้ า โดยน้ าเสีย
เหล่านี้จะถูกส่งเข้าระบบบ าบัดให้มคีวามสะอาด แล้วจึงน าไป
พักไว้ในบ่อพักน้ าทิ้ง   

ตอบ : ไมร่ะบายลงสูแ่หล่งน้ าหรอืแมน่้ าเจา้พระยาแตอ่ยา่งใด 
แต่จะมีการน าน้ ากลบัไปใชใ้หม่ในการรดน้ าต้นไม้ภายในพื้นท่ี
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือท้ังหมด 

          ในปี 2561 พบวา่ คุณภาพน้ าทิ้งส่วนใหญม่ีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิง้จากโรงงาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ.2560)  ยกเว้นค่าของแข็งแขวนลอย ของน้ าทิ้ง
บริเวณปลายท่อหล่อเย็นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ในเดือน
กันยายน 2561 ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เลก็น้อย เนื่องจาก   
คุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาัั ซึ่งเป็นน้ าที่ป้อนเขา้สู่ระบบหล่อเย็น
ของโรงไฟฟ้าฯ ในช่วงฤดฝูนจะมีการชะล้างตะกอนดนิบนฝั่งลงสู่แม่น้ า
ปริมาณมาก ท าให้ค่าของแข็งแขวนลอยสูงกว่ามาตรฐานฯ เช่นกัน 

ถาม : น ้าทิ งจากหอหล่อเย็น มาจากไหน??   

ตอบ : เป็นน้ าที่สูบขึ้นมาจากแมน้่ าเจ้าพระยา เพื่อ
น ามาใช้ในการลดอุณหภูมิในการผลิตไฟฟ้า โดยไม่ได้มีการ
ปรับปรุงคณุภาพของน้ าแต่อย่างใด   

ถาม : น ้าทิ งจากหอหล่อเย็น ระบายลงสู่แหล่งใด??   

ตอบ : เมื่อท าการลดอุณหภูมิของน้ าแล้ว จะระบายลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยาตามเดิม โดยมีการควบคมุค่าอุณหภูมิให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 20 



 ในปี 2561 พบว่า คุณภาพน้ าผิวดินสว่นใหญ ่       
มคีา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานคณุภาพน้ าผวิดนิ ประเภทที่ 4 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2537) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลาย (DO) ที่พบว่า    
มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาพตาม
ธรรมชาติของแม่น้ าเจ้าพระยาัที่ัเป็นแหล่งรองรับน้ าทิง้จาก
กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ริม 2 ฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา  

เมื่อน าผลการตรวจวัดมาค านวณ  
”ค่าดัชนีคุณภาพน ้าทั่วไป”  

บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะพบว่า     
คุณภาพน้ าผิวดินในแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561  
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (แถบสีส้ม) ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ

ของแหล่งน้ าที่จัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 
เกณฑป์ระเมนิคา่ดชันคีณุภาพน้ าโดยทัว่ไป โดยกรมควบคมุมลพษิ 

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

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2) การอุตสาหกรรม 

2. คุณภาพน ้าผิวดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า 

3. การแพร่กระจายอุณหภูมิน ้าหล่อเย็น 

 ในปี 2561 พบว่า อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของโรงไฟฟา้พระนครเหนือชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไม่มีผลกระทบต่อ
อุณหภมูขิองน้ าทีจ่ดุกึง่กลางล าน้ าเจา้พระยา โดยมีอณุหภมูแิตกตา่งจากอณุหภมูนิ้ าปกติตามสภาพธรรมชาตไิม่
เกิน 3 องศาเซลเซียส ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4  
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จัดกิจกรรมเพิ่มพันธุ์สัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ  
ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ 

     ในปี 2561 โรงไฟฟา้พระนครเหนือ มีการปล่อย
ปลา เพื่อเพิ่มจ านวนปลาในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยปลอ่ย
ปลาสวาย จ านวน 15,500 ตัว และปลาตะเพยีน 
จ านวน 8,000 ตัว 

หน้าที่ : เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิต 
และสัตว์น ้าวัยอ่อนถูกสูบติดไปกับน ้า 

ด้านนิเวศวิทยาทางน ้า  
และการประมง 

  นิเวศวิทยาทางน ้า คืออะไร?   
 นิเวศวิทยาทางน้ า คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชวีิต และสภาพแวดล้อมทางน้ า ในด้านของความ
ต้องการอาหาร และที่อยู่อาศัยส าหรับสิ่งมีชวีิต โดยสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย กลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งผู้ผลิต ผู้บรโิภค และ    
ผู้ย่อยสลาย  
 แพลงกต์อน เปน็สิง่มชีวีติขนาดเลก็ทีล่อ่งลอยอยู่ในน้ า แบง่เปน็ 2 ประเภท ไดแ้ก ่แพลงกต์อนพชื ซึง่เปน็

ผู้ผลิตขั้นต้นที่ส าคัญของแหล่งน้ า และแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งเป็นผูบ้ริโภคอันดับแรก  
 สตัวห์นา้ดนิ เปน็สิง่มชีวีติจ าพวกสตัวท์ี่อาศยัอยูบ่รเิวณพืน้ทอ้งน้ า และรวมถงึสตัวท์ี่อาศยัอยู่ตามกองหนิ 

โขดหิน สัตว์หน้าดนิแต่ละชนิดจะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื มกีารด าเนนิงานเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่
ทรพัยากรนเิวศวทิยาทางน้ า และการประมง ดงันี ้

 
ติดตั งหัวสูบน ้าชนิดมีตะแกรง และระบบแรงดัน 
ลมเป่าตะแกรงที่ระบบสูบน ้าของโรงไฟฟ้าฯ 
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“ การส้ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน ้า และการประมง ” 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ด าเนินการส ารวจด้านนเิวศวิทยาทางน้ า ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว ์
สัตว์น้ าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน บรเิวณจุดตรวจวัดเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ครอบคลุมช่วงฤดูแลง้ 
และฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม และกันยายน โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ความหนาแน่น และชนิด พร้อมทั้ง ส ารวจ
สภาวะการประมงของประชาชนบริเวณสะพานพระราม 7 และสะพานพระราม 5 โดยได้รับความร่วมมือในการ
ส ารวจจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ 
       ในช่วงฤดูแล้ง พบแพลงก์ตอนชนิดที่แพร่กระจายในน้ ากร่อยเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณพื้นที่
ศึกษาได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุน ส่วนในช่วงฤดูฝน จะพบแพลงก์ตอนชนิดที่แพร่กระจายในน้ าจืด
เป็นส่วนใหญ่   นอกจากนี้ จะพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในช่วงฤดูแล้งมีค่าสูงกว่าในช่วง
ฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง ส่วนจ านวนชนิดพบว่ามีจ านวนใกล้เคียงกัน ส าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ พบความ
หนาแน่นและจ านวนชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน 

         พบจ านวนชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน 
ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน มีความผันแปรไปตามฤดูกาล
ในรอบปี ได้แก่ ช่วงเวลาน้ าขึ้นน้ าลง  น้ าหลากในช่วง    
ฤดูฝน คุณภาพน้ า ความแรงของคลื่น การกัดเซาะ

บริเวณริมตลิ่ง และน้ าทะเลหนุนจากอ่าวไทยเป็นหลัก  

ลูกปลาและสัตว์น ้าวัยอ่อน  

        ในช่วงฤดูแล้ง ส ารวจไม่พบลูกปลาในพื้นที่ศึกษามาตั้งแต่ปี 
2558-2560 แต่ในปี 2561 ส ารวจพบลูกปลาวัยอ่อน เนื่องจาก
จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงปลายฤดูแล้ง      
ในพื้นที่ภาคกลางมีฝนตกร้อยละ 80 ของพื้นที่ จึงอาจส่งผลให้ปลา
ในแม่น้ าเจ้าพระยามีการผสมพันธุ์วางไข่เร็วขึ้นส าหรับในช่วงฤดูฝน 
พบว่าลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอิทธิพลของฤดูกาลและ 
        อิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนเป็นส าคัญ  

การประมง 
และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

    บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา พบว่า ไม่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และท าประมงเป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่จะพบนักตกปลามาตก
ปลาเป็นงานอดิเรกบริเวณริม 2 ฝั่งของแม่น้ า โดยพันธุ์ปลา
ที่ตกได้ ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะโกก โดยในช่วงฤดูแล้ง       
นักตกปลากล่าวว่า  น้ ามีคุณภาพ  
ไม่ค่อยดี ท าให้ปลาไม่ค่อยกินเบ็ด      
จึงพบเห็นนักตกปลาจ านวนน้อย     
แต่ในช่วงฤดูฝนพบว่า น้ ามีคุณภาพ
ดีขึ้น ท าให้พบเห็นนักตกปลามากขึ้น 

สัตว์หน้าดิน  
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 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ส ารวจทัศนคติความคิดเหน็ของผู้น า
ชุมชนและประชาชนต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯโดยรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในเขต
อ าเภอเมือง และอ าเภอบางกรวย และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเขต
บางพลดั บางซื่อ และดุสิต 

 ส าหรับในปี 2561 ด าเนินการสัมภาษณ์ครัวเรือนจ านวน 
456 ครัวเรือน เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งด าเนินการ
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านทัศนคติและ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ   

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ  

ผลการส้ารวจ....... 

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโรงไฟฟ้าฯ 

ผู้น าชุมชน 
ร้อยละ 62 

เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าฯ 
ร้อยละ 40.4 

เสียงตามสาย 
 ร้อยละ 25.2 

แผ่นพับ/ เอกสารเผยแพร่ 
 ร้อยละ 6.8 

ด้านศาสนา  
ร้อยละ 25.2 

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ  

ของโรงไฟฟ้าฯ 

หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี 
ร้อยละ 24.3 

โครงการแว่นแกว้ 
ร้อยละ 28.3 

ด้านการศกึษา 
ร้อยละ 27.2 

ดูงานเชิงประจักษ ์
ร้อยละ 16.9 

ด้านกีฬา 
ร้อยละ 16.2 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ร้อยละ 20.9 

การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพบิัติ 
ร้อยละ 9.6 

ร้อยละ 83                                     

มีความพึงพอใจต่อ           
การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า     

พระนครเหนือ 

ร้อยละ 84.6                                     

เห็นว่าโรงไฟฟ้าฯ มีประโยชน์ต่อชุมชน 

ด้านการพฒันาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น 

ด้านเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

ท าให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่น 

53.7 % 

45.2 % 

9.6 % 24 



 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื......มีตัวแทนภาคประชาชน และ

หน่วยงานของรัฐ เข้ามามสี่วนรว่มในการก ากับดูแลการด าเนินงานของ
โรงไฟฟา้ฯ และรว่มตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ ของ
โรงไฟฟา้ฯ อยา่งสม่ าเสมอ จ านวน 2 ชดุ ไดแ้ก่  

 คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนนิงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
(คณะกรรมการไตรภาคี) 

 คณะท างานสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนนิงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (คณะอนุกรรมการไตรภาคี) 

             อีกทั้ง  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี และคณะอนุกรรมการไตรภาคี  
เพื่อรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และ
ประชาชนบริเวณพื้นที่อ าเภอบางกรวย อ าเภอเมืองนนทบุรี ของจงัหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด เขตบางซื่อ และ  
เขตดุสิต ของกรุงเทพมหานคร ทราบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 สิ่งแวดล้อมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

25 



“ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ   เพื่อชุมชน ”  

 กิจกรรมด้านการศึกษา 

 จัดกิจกรรม กฟผ. สร้างพลังแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียน
วัดเชิงกระบือ โรงเรียนวัดจันทร์ โรงเรียนวัดลุ่ม และ
โรงเรียนวัดส าโรง 

 ร่วมจัดนิทรรศการงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนเขมา-    
ภิรตาราม และโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์บางกรวย  

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 จัดกิจกรรมล้างใจใสสะอาด ท าความสะอาดพื้นที่วัดบางขนุน 

 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สีสวยเพื่อน้องสดใส ทาสีสนามฟุตบอล
โรงเรียนวัดลุ่ม 

 จัดกิจกรรมเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 เข้าร่วมโครงการท าดีตามรอยพ่อ ร่วมกวาดถนน และมอบ
อุปกรณ์ท ากิจกรรมให้แก่ผู้แทนจิตอาสา 

   กิจกรรมด้านสุขภาพ 

 จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และมอบยา
สามัญให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 
ในพื้นที่วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เขตบางซื่อ 
กทม. 

 จัดกิจกรรมแว่นแก้ว ให้บริการวัดสายตาและ
แก้ปัญหาทางสายตาให้แก่ประชาชน 

 จัดกิจกรรมการจัดเวทีให้ความรู้เรื่องการดูแล
รักษาสุขภาพตา โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาล
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กิจกรรมด้านศาสนา 

 ร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องอัฐบริขาร 
จ านวน 15 วัด ในพื้นที่อ าเภอ และเขตต่างๆ 
รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 ร่วมงานท าบุญทอดกฐินสามัคคี วัดบางโพโอ
มาวาส เขตบางซื่อ 

กิจกรรมด้านกีฬา 

 จัดกิจกรรมฟุตบอลยุวชน ครั้งที่ 7 ปี 2561 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 สนับสนุนการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ของชุมชน 
 จัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
 สนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียวในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 จัดกิจกรรมอบรมสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ ชุมชนมัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนันท์ อ.เมืองนนทบุรี  

กิจกรรมสานเสวนาชุมชน 

 จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ใน 5 พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้แก่ พื้นที่          
อ.บางกรวย อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และพื้นที่เขตบางพลัด เขตบางซื่อ และเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 กิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ 

 น ากลุ่มผู้น าท้องถิ่น และผู้น าชุมชน อ.บางกรวย ศึกษาดู
งานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี 

 น าร้านค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงาน 
ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าบางปะกง  

 ในปี 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจาก
หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆ     
จ านวน 4,860 คน 
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ใบรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว และ
ระดบัที ่4 วฒันธรรมสเีขยีว จากกระทรวงอตุสาหกรรม  

ใบรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม             
ISO 14001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  

ใบรบัรองคาร์บอนฟตุพริน้ทอ์งค์กร  

ใบรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ          
ความปลอดภยั จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

เกยีรติบตัรโครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม             
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ใบรบัรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจ
เปน็สขุ ระดบัประเทศ ในระดบัดเีดน่                       

จากกระทรวงสาธารณสขุ 

ความภาคภูมิใจ 
รางวัลแห่ง... 
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นอกจากนี ้เราสามารถตรวจดคูา่ PM 2.5          
ได้ตลอดเวลาั ั ที ่Aplplication Air4Thai      

ของกรมควบคุมมลพิษ  

และถา้พบวา่มคีา่สงู อยา่ลมืหาหนา้กาก
อนามยัมาใสด่ว้ยนะครบั 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

เกร็ดความรู้...ทันสถานการณ์ 

 ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบกับภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศ              
ที่เรียกว่า PM 2.5 จ านวนมาก ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่า เป็นหมอก ในช่วงอากาศหนาว รัฐบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ก าหนดมาตรการขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม แล้ว PM 2.5 คืออะไรล่ะ?  

เรามาท าความรูจ้ักกบั เจา้ PM 2.5 กนัหนอ่ยดีกวา่ 
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บันทึก 
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บันทึก 
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จัดท าโดย กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

พิมพ์ครั้งที่ 1/2562 จ านวน 1,000 เล่ม 

พิมพ์ที่ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 




