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โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที่ 1 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที่ 2 

          โรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชดุที่ 1  

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

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2  

 มีก าลังผลิตรวม 920 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย   
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ  2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 
304 เมกะวัตต์ และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน  า     
2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 156 เมกะวัตต์ 

  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ประกอบดว้ยโรงไฟฟา้จ านวน 2 ชดุ  
ตั งอยู่ตดิกบัส านกังานกลาง  การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย   

ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
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รวมก าลงัการผลติไฟฟา้ทั งสิ น 1,645 เมกะวตัต ์



 
         โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั ง 2 ชุด เป็นโรงไฟฟ้า

ประเภทพลังความร้อนรว่ม (Combined Cycle Power 
Plant) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพสามารถผลติ
ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีกังหัน 2 ประเภท ท างาน

ร่วมกัน ได้แก่ กังหันก๊าซ และกังหันไอน  า  

กระบวนการผลติ   

ระบบหลอ่เยน็   

อุปโภค-บรโิภค 

น าน  าจากแม่น  ามาผลิตน  าปราศจาก
แร่ธาตุเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องผลิตไอน  า 

น าน  าจากแม่น  ามาผลิตน  าประปา      
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้าฯ 

ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะน าน  าประปาจาก
การประปานครหลวงและน  าบาดาลมาใช้เป็นระบบส ารอง 

ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 

น าน  าจากแม่น  ามาใช้ในการแลกเปลี่ยน       
ความร้อนกับน  าจากกระบวนการผลิต 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2         
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึง่         

ซึ่งเปน็  ก๊าซผสมระหว่างก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์    
(ฝั่งตะวันตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวันออก)  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือทั ง 2 ชุด สูบน  าจากแม่น  าเจ้าพระยา        
เพื่อใช้ใน 3 กระบวนการ ดังนี   หอหล่อเย็น  

เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยอาศัย

การระเหยตัวของน  า โดยหอหล่อเย็นจะน าน  า
ที่มีอณุหภูมิสูง (น  ารอ้น) จากเครื่องควบแน่น 
มาฉีดให้เป็นละอองเล็กๆ ผ่านแผงกระจาย
ละอองน  า เพ่ือให้สัมผัสกับอากาศที่ถูกดดูเข้า
มาในหอหล่อเย็น ท าให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายเทความร้อนระหวา่งน  ากับอากาศ       

จนน  ามอีุณหภมูิต่ าลง และสามารถระบาย  
คืนสู่แหล่งน  าได้ ขณะเดียวกนัละอองน  า
บางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอน  า            

ลอยขึ นไปในอากาศเหนอืหอหล่อเย็น 

สิ่งที่อยู่เหนือหอหล่อเย็น   
คือ 

จากกระบวนการท างานของ   
หอหล่อเย็น    
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-> เป็นหัวเผาไหม้เชื อเพลงิ 

ที่ลดการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน 

บริเวณห้องเผาไหม้เชื อเพลงิให้มีค่าต่ า 

 

-> เครื่องตรวจวัดการระบายมลสารแบบต่อเนื่อง 

บริเวณปล่องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั ง 2 ชุด 

 

บริเวณหน้าทางเข้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
และถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่1 

มลสาร คา่ควบคมุตาม  
EIA ก าหนด 

คา่มาตรฐานฯ 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm) 96 120 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 10 20 

ฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 54 60 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2 

มลสาร คา่ควบคมุตาม  
EIA ก าหนด 

คา่มาตรฐานฯ 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm) 70 120 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 10 20 

ฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 20 60 
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รู้หรือไม่ว่า วัสดุที่ครอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
อยู่ ไม่ใช่มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั นนะ  

ภายในก าแพงดูดซับเสียงยังม ี

  

 

เช่น แผน่ไส้กรอง

อากาศ น  ามันหล่อลื่น สารเคมีที่เสื่อมสภาพ รวมทั ง
น  ามันจากบ่อแยกน  ามันจะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัดต่อไป 

 

จากอาคารส านักงาน เช่น กระดาษ 

ถุง และขวดพลาสติก ฯลฯ จะถูกจัดเก็บโดยฝ่าย
บริการของส านักงานกลาง กฟผ. และสง่ให้เทศบาล

เมืองบางกรวย จ.นนทบุรี น าไปก าจัดต่อไป  
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น  าจาก 
กระบวนการผลติ   

น  าจาก 
ระบบหลอ่เยน็   

 

 

 

ให้มีค่าแตกต่างจากสภาพธรรมชาติ                
ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

 

 เพื่อป้องกันไม่ให้
สิ่งมีชีวิตและสัตว์น  าวัยอ่อนถูกสูบติดไปกับน  า 

 

 

ระบายลงสู่แม่น  าเจ้าพระยาตามเดิม  

 

เช่น การรดน  าต้นไม้  
โดยไม่มีการระบายลงสู่แมน่  า

เจ้าพระยาแต่อย่างใด

น ามาพักไว้ใน 
บ่อพักน  าทิ ง น  าจาก 

การอุปโภค-บรโิภค 
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   โรงไฟฟา้พระนครเหนอื มกีารด าเนนิงานดา้น

สิ่งแวดล้อมและ

ด้านต่างๆ ตามที่ระบุ

ไว้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตไฟฟ้า อยู่ภายใต้การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม อีกทั ง เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากนี   โรงไฟฟ้าฯ ยังได้รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มต่อหน่วยงานราชการที่
ก ากับดูแลโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และด าเนนิการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ  

 นอกจากนี  มี

พรอ้มทั ง มกีาร

  
ทุก 6 เดือน เพื่อรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทุกให้แก่คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทน
จากหน่วยงานราชการ และประชาชนบริเวณพื นที่
อ าเภอบางกรวย อ าเภอเมืองนนทบุรี ของจงัหวัด
นนทบุรี และเขตบางพลัด เขตบางซื่อ และ  เขตดุสิต 
ของกรุงเทพมหานคร ไดร้บัทราบเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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นอกจากนี   
โรงไฟฟา้พระนครเหนอื 
มีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของระบบ CEMS 
เปน็ประจ าปลีะ 2 ครั ง 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบ 

CEMS สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ 

1. คุณภาพอากาศจากปลอ่งอยา่งต่อเนื่อง    
ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบ CEMS แบบต่อเนือ่งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  

สถานที ่: บริเวณปล่องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ านวน 4 ปล่อง  

คณุภาพอากาศทีต่รวจวดั : ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  

 ผลการตรวจวดั พบวา่ มลสารทั งหมดในป ี 2562 มคีา่อยู่ในคา่ควบคมุตาม EIA 
ของโรงไฟฟา้พระนครเหนอื ทั ง 2 ชดุ และคา่มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2547 ทุกดัชนีตรวจวัด 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์หนว่ย ppm 

  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื      คา่ทีต่รวจวดัได้      คา่ควบคมุตาม EIA     คา่มาตรฐานฯ  
     ชุดที่ 1        ไม่เกิน 3.78                10            20 

       ชุดที่ 2                   ไม่เกิน 6.35                   10              20 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน หนว่ย ppm 

  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื        คา่ทีต่รวจวดัได้       คา่ควบคมุตาม EIA      คา่มาตรฐานฯ  
   ชุดที่ 1        ไม่เกิน 45.20                 96            120 

   ชุดที่ 2                      ไม่เกิน 11.36                  70              120 

หมายเหต ุ : ppm (Part Per Million) หรอื สว่นในลา้นสว่น เปน็หนว่ยวดัของความเขม้ขน้ของ             
ผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ผลการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน เท่ากับ 30.35 ppm 
หมายถึง ในอากาศ 1,000,000 ส่วน มีปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนอยู่ 30.35 ส่วน 

ด าเนินการทั งภายในโรงไฟฟ้าฯ และบริเวณรอบโรงไฟฟ้าฯ อย่างสม่ าเสมอ                   
โดยแบ่งการตรวจวัดเป็น 3 ประเภท  
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2. คณุภาพอากาศจากปลอ่งแบบครั งคราว 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่ 1  

ฝุน่ละออง 

คา่ที่ตรวจวัดได ้= 0.53=4.90 mg/m3 

ค่าควบคุมตาม EIA = 54 mg/m3 

ค่ามาตรฐานฯ = 60 mg/m3 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน  

คา่ที่ตรวจวัดได ้= 36.52-43.78 ppm 

ค่าควบคุมตาม EIA = 96 ppm 

ค่ามาตรฐานฯ = 120 ppm 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

คา่ที่ตรวจวัดได ้= 0.04-0.60 ppm 

ค่าควบคุมตาม EIA = 10 ppm 

ค่ามาตรฐานฯ = 20 ppm 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่ 2   

ฝุน่ละออง 

คา่ที่ตรวจวัดได ้= 0.65-4.40 mg/m3 

ค่าควบคุมตาม EIA = 20 mg/m3 

ค่ามาตรฐานฯ = 60 mg/m3 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน  

คา่ที่ตรวจวัดได ้= 64.94-9.09 ppm 

ค่าควบคุมตาม EIA = 70 ppm 

ค่ามาตรฐานฯ = 120 ppm 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

คา่ที่ตรวจวัดได ้= 0.07-0.13 ppm 

ค่าควบคุมตาม EIA = 10 ppm 

ค่ามาตรฐานฯ = 20 ppm 

สถานที ่: บริเวณปล่องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ านวน 4 ปล่อง  

คณุภาพอากาศทีต่รวจวดั : ฝุ่นละออง (PM)   
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  

ผลการตรวจวดั  

พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบครั งคราว             

มคีา่อยู่ในคา่ควบคมุตาม EIA 
ของโรงไฟฟา้พระนครเหนอื  
ทั ง 2 ชดุ และคา่มาตรฐาน       
ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2547   
ทุกดัชนีตรวจวัด 
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ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ในเดือนพฤษภาคม และตุลาคม 2562 



3. คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ 
ปีละ 2 ครั ง ในเดือนพฤษภาคม และตุลาคม 2562  

         คณุภาพอากาศที่ตรวจวดั :  

  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

 (PM-10) 

  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

สถานที ่: บริเวณพื นทีโ่ดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนอืจ านวน 
3 แห่ง ได้แก่   1. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ   

    2. โรงเรียนกลาโหมอุทิศ  

    3. วัดสร้อยทอง   

     ผลการตรวจวดั ในป ี2560-2562 ที่ผ่านมา พบว่า  
ความเข้มข้นของมลสารทั ง 3 ชนิด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) 
และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)  

โดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน  
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แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั งแต่ 0 ถึง 201 ขึ นไป    
ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สเีป็นสญัญลักษณ์เปรียบเทียบ

ระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  

AQI  

55 

AQI  

25 

 

 

 

 

AQI  

23 

AQI  

43 

 

AQI  

33 

AQI  

49 

เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปมาค านวณ  

บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะพบว่า  อากาศบริเวณรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ดังนี   

   เดือนพฤษภาคม 2562 อากาศมีคุณภาพดีมาก-ดี (สีฟ้า-สีเขียว) และมีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 23-33  

   เดือนตุลาคม 2562 อากาศมีคุณภาพดี-ปานกลาง (สีเขียว-สีเหลือง) และมีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 43-55 
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มีการตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนตุลาคม 2562  

ระดบัเสยีงทีต่รวจวดั :  

  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  ระดับเสียงสงูสุด 

สถานที ่: บริเวณริมรั วของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 3 จุด ได้แก่    

  1. แนวรั วด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้า 

  2. แนวรั วด้านทิศตะวนัตกของโรงไฟฟ้า  

ผลการตรวจวดั ตั งแตป่ ี2560-2562  

พบว่า  

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr)  

และค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

มคีา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

ระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ 

กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  
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1. คุณภาพน  าทิ ง 

ตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งปีละ 3 ครั ง ในเดือนมกราคม พฤษภาคม 
และกันยายน 2562 

ผลการตรวจวดัคณุภาพน  าทิ ง ในป ี2562 พบว่า  

 บอ่พกัน  าทิ ง : คณุภาพน  าทิ งสว่นใหญม่คีา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานควบคมุ        
 การระบายน  าทิ งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวง
 อุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) 

 หอหลอ่เยน็ : คณุภาพน  าทิ งมคีา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานควบคมุการระบาย
 น  าทิ งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
 (พ.ศ.2560) 

สถานที่ตรวจวดั : บ่อพักน  าทิ ง และน  าทิ งจากหอหล่อเย็นของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  

คุณภาพน้้าทิ้ง  คุณภาพน้้าผิวดิน 
การแพร่กระจาย 

อุณหภูมิน้้าหล่อเย็น 

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื มกีารตรวจวดัคณุภาพน  า ทั งภายในโรงไฟฟา้ฯ และ
บริเวณรอบโรงไฟฟ้าฯ โดยแบ่งการตรวจวดัเป็น 3 ประเภท  
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ตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินปีละ 3 ครั ง 
ครอบคลุมช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน              
ในเดือนมกราคม พฤษภาคม               

และกันยายน 2562 

สถานที่ตรวจวดั : ในแม่น  าเจ้าพระยา
บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ   

จ านวน 4 สถานี  

2. คณุภาพน  าผิวดิน 

ผลการตรวจวดัคณุภาพน  าผวิดนิ ในป ี2562 พบว่า      
สว่นใหญม่คีา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานคณุภาพน  าผวิดนิ 

ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลาย (DO) 

และค่าไนเตรท ในช่วงฤดแูล้ง ที่พบว่า มีค่าไม่อยู่ใน      
เกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาพตามธรรมชาติของ
แม่น  าเจ้าพระยาีที่ีเป็นแหลง่รองรับน  าทิ งจากกิจกรรมต่างๆ         

ที่อยู่ริม 2 ฝั่งของแม่น  าเจ้าพระยา  

เกณฑป์ระเมนิคา่ดชันคีณุภาพน  าโดยทัว่ไป โดยกรมควบคมุมลพษิ 

น าผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินมาค านวณ  

บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
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ผลการตรวจวดั ในป ี2562 พบว่า อุณหภูมิน  าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือชุดที่ 1 และชดุที่ 2 ไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิของน  า   ที่
จดุกึง่กลางล าน  าเจา้พระยา โดยมีอณุหภูมแิตกตา่งจากอุณหภมูนิ  าปกติ
ตามสภาพธรรมชาติไม่เกิน       3 
องศาเซลเซียส ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าใน       
แหล่งน  าผวิดิน ประเภทท่ี 4  

3. การแพรก่ระจายอณุหภมูขิองน  าหลอ่เยน็ 

  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้ขอความร่วมมือให้คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ส ารวจ
ด้านนิเวศวิทยาทางน  าต่างๆ  ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว ์
สัตว์น  าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั ง ในเดอืนพฤษภาคม และ
กันยายน พร้อมทั ง ส ารวจสภาวะการประมงของประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

สถานที่ตรวจวดั : ในแม่น  าเจ้าพระยาหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
บริเวณจุดตรวจวัดเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ
น  าผิวดิน ส าหรบัสภาวะการประมง ด าเนินการ
ส ารวจบริเวณสะพานพระราม 7 และสะพาน
พระราม 5 
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        ในช่วงฤดูแล้ง  ส ารวจพบลูกปลา       
วัยอ่อน 2 วงศ์ ได้แก่ ลูกปลาบู่จาก และ       

ลูกปลาบู่ ซึ่งเป็นปลาที่พบในสภาพน  ากร่อย 
ส าหรับในช่วงฤดูฝน ส ารวจพบลูกปลาวัยอ่อน 
2 วงศ์ ได้แก่ ลูกปลาซิวแก้ว และลูกซิว-สร้อย-
ตะเพียน โดยทั ง 2 ฤดูกาล พบความชุกชุมของ
ลูกปลามากที่สุดบริเวณแม่น  าเจ้าพระยา     

หน้าจุดระบายน  าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 2 

ผลการส ารวจดา้นนเิวศวทิยาทางน  า และ
การประมง ในป ี2562 มรีายละเอียดดังนี  

   ในช่วงฤดูแล้ง พบแพลงก์ตอนชนิดที่แพร่กระจายใน   
น  ากร่อยเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณพื นที่ศึกษาได้รับ
อิทธิพลจากน  าทะเลหนุน ส่วนในช่วงฤดูฝน จะพบ
แพลงก์ตอนชนิดที่แพร่กระจายในน  าจืดเป็นส่วนใหญ่   
นอกจากนี  จะพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอน
ในช่วงฤดูแล้งมีค่าสูงกว่าในช่วงฤดูฝน แพลงก์ตอนพืช
ชนิดที่พบเด่นเป็นชนิดที่บ่งชี ถึงแหล่งน  ามีสารอาหารสูง 

จากการส ารวจทั ง 2 ฤดูกาล พบ        
กลุ่มหอยฝาเดียวมากที่สุด และพบกลุ่ม

ไส้เดือนน  ารองลงมา โดยชนิดที่พบเป็นชนิด
ที่แพร่กระจายได้ทั่วไป และทนต่อสภาวะ
มลพิษได้ดี สามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งน  า
จืด และอาศัยอยู่ในน  าที่มีความเค็มได้ใน

ระดับหนึ่ง 

    บริเวณแม่น  าเจ้าพระยา พบว่า ไม่มีการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าและท าประมงเป็นอาชีพหลัก 
ส่วนใหญ่จะพบนักตกปลามาตกปลาเป็น        
งานอดิเรกบริเวณริม 2 ฝั่งของแม่น  า           

โดยพันธุ์ปลาที่ตกได้ ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะโกก 
ในบางช่วงจะสามารถตกปลาเนื ออ่อน และกุ้งได้ 
โดยในช่วงฤดูแล้ง จะตกปลาได้บ้าง แต่ในช่วง    
ฤดูฝน (เดือนตุลาคม) หลังจากฝนเริ่มมาใหม่ๆ 

เพื่อไล่น  าเสียลงไป จะพบปลาใหม่ 
และตกปลาได้มากขึ น  
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 มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละอองขนาด  
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ให้กับชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 เก็บตัวอย่างน  าดื่มให้โรงเรียนจ านวน 15 แห่ง       
เพื่อวิเคราะห์หาเชื อแบคทีเรีย และเสนอแนะวิธีแก้ไข 

 จัดกิจกรรมอบรมช่วยชีวิตขั นพื นฐานให้แก่โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 

 จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการชุมชน 

 จัดโครงการแว่นตาเพื่อชุมชน ออกหน่วยวัดสายตา
ประกอบแว่นเพื่อมอบให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ  

 จัดกิจกรรมวันเด็กประจ าปี 2562 ณ โรงไฟฟ้า   
พระนครเหนือ 

 ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนซอยจรัญ 96/1 พร้อม
ทั งสนับสนุนเครื่องแต่งกายและน  าดื่มให้ผู้ประสบภัย 

 ร่วมกับ รพ.สต.บางกรวย/เทศบาลเมืองบางกรวย    
จัดโครงการอาสาพัฒนา การจัดการขยะในครัวเรือน
ชุมชนวัดจันทร์  

 ร่วมกับส่วนราชการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจของผู้พิการ และผู้สูงอายุในชุมชน
ประจ า ต.วัดชลอ 

 จัดโครงการเรียนรู้อาชีพชุมชน และการน าชุมชน
ร่วมออกร้านค้าประชารัฐ ณ กฟผ. ส านักงานใหญ่  

 จัดอบรมสาธิตการป้องกันอัคคีภัยเบื องต้นให้แก่
ชุมชนในพื นที่รอบโรงไฟฟ้า  

 สนับสนุนงบประมาณ ข้าวกล้องไข่เจียวและน  าดื่ม
ให้แก่ชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการ
พื นฐานของชุมชน 
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 จัดกิจกรรม กฟผ. สร้างพลังแห่งการเรียนรู้ ครั งที่ 5  

 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 5 วิชา เพื่อเตรียมสอบเข้า ม. 1               
ให้โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนวัดลุ่มคงคาราม และโรงเรียนวัดจันทร์ 

 มอบชุดอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ เก้าอี  พร้อมทั งสนับสนุน       
งบประมาณเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนวัดส าโรง  

 ลงพื นที่เยี่ยมอาคารของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย           
เนื่องจากเกิดอัคคีภัย พร้อมทั งสนับสนุนงบประมาณจัดซื อ               
ชุดเครื่องแต่งกายของนักเรียนหอพักชายที่เสียหาย 

 สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  

 - การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 

 - การปรับปรุงพื นของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม 

  - การจัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ    

           การศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางพลัด 

 

 สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชน 

 สนับสนุนงบประมาณจัดเลี ยงอาหาร และการจัดงานตามประเพณีทาง            
ศาสนาของมัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน  

 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่  

 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  

 - การจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน วัดเชิงกระบือ 

 - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ  

 - โครงการสอนภาษาบาลี วัดอ้อยช้าง 

 - กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และประเพณีกฐินแข่งเรือ วัดโตนด 

 สนับสนุนงานบุญประเพณี ปั่นฝ้าย ทอสายบุญ จุลกฐิน ปีที่ 1 ณ วัดโพธิ์เผือก  

 ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงของชุมชน 
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 จัดกิจกรรมเพิ่มพันธุ์สัตว์น  าปล่อยพันธุ์ปลาประจ า
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า                 
ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดโตนด 

 จัดกิจกรรมท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจาก
ผักตบชวา 

 สนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาขยะ
ตกค้างในชุมชน หมู่ 9 ซอยพิบูลสงคราม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี       

ในกิจกรรม Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปี 2562 

โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ    

จ านวน 12 แห่ง ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ความส าคัญ

ของพลังงานไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า การจัดการและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั งในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน  า 

และระดับเสียง  

โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมุ่งหวังให้เยาวชนเกิด   

ความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน จึงได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละออง   

ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยการส่งเสริมให้เยาวชน

ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มทักษะการสังเกตสิ่งรอบตัว เพื่อจัดท าคลิปวีดีโอ

ประกวดความรู้เก่ียวกับ PM 2.5 ในชีวิตประจ าวัน  
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 จัดกิจกรรมฟุตบอลยุวชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ประจ าปี 2562 โดยมีเยาวชนจากโรงเรียน      
17 แห่งรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เข้าร่วม
กิจกรรม 

 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกีฬาประจ าปี    
ณ วัดจันทร์ 

 น าคณะผู้น าชุมชนและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เขื่อนแม่งัด-
สมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล าปาง 

 น าคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ
คณะท างานสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการฯ ศึกษาดูงาน 
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 

 ในปี 2562 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจาก  
หน่วยราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน
ต่างๆ รวมจ านวน 5,095 คน 

 จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ใน 5 พื นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้แก่ พื นที่ อ.บางกรวย อ. เมืองนนทบุรี      
จ.นนทบุรี และพื นที่เขตบางพลัด เขตบางซื่อ และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อชี แจงการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ 
พร้อมทั ง รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน 
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