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  การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  
   เปน็รฐัวสิาหกจิดา้นกจิการพลงังานภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน โดยด าเนนิธรุกจิ
หลกัในการผลติ จดัใหไ้ดม้า และจ าหนา่ยพลงังานไฟฟา้ ใหแ้ก ่การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) การไฟฟา้สว่นภมูภิาค 
(กฟภ.) ผู้ใชไ้ฟฟา้ตามกฎหมายก าหนด และประเทศใกลเ้คยีง พรอ้มทัง้ธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการไฟฟา้
ภายใตพ้ระราชบญัญตัิ กฟผ. 
 

  ฝา่ยสิ่งแวดลอ้มโครงการ  
   เปน็หนว่ยงานรบัผดิชอบการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัการพฒันาแหลง่ผลติไฟฟา้ของ 
กฟผ. ศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จนถงึตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระยะกอ่สรา้ง และระยะ
ด าเนนิการ และเปน็หนว่ยงานหลกัในการจดัท ารายงานสิง่แวดลอ้ม พร้อมทัง้ ใหบ้รกิารทางวชิาการสิง่แวดลอ้ม 
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ประกอบดว้ยโรงไฟฟา้จ านวน 2 ชดุ ตัง้อยู่ตดิกบั 
ส านกังานกลาง  การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย   
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่1  

 มีก าลังผลิตรวม 725 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 2 เครื่อง และเครื่องผลิต
ไฟฟ้ากังหันไอน้ า   1 เครื่อง  

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื ชดุที ่2 

 มีก าลังผลิตรวม 920 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 2 เครื่อง และเครื่องผลิต
ไฟฟ้ากังหันไอน้ า   2 เครื่อง  

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2         

ใช้ ซึ่ง 

เป็นเชื้อเพลงิในการผลิตไฟฟ้า โดยก๊าซธรรมชาติ 
ที่ใช้เป็นก๊าซผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติจาก 

แหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝั่งตะวันตก) 
และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวนัออก)  

         โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด  
เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม  
(Combined Cycle Power Plant)  

ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีการท างานร่วมกันระหว่าง 
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ  

และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า  

รู้จัก... “ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ” 
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด จะน า
น้ ามาผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 

เพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ า ส าหรับ
ผลิตไฟฟ้า ส าหรับในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะน า
น้ าประปาจากการประปานครหลวงและ

น้ าบาดาลมาใช้เป็นระบบส ารอง  

น าน้ ามาผลิตน้ าประปา       
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้าฯ 

น าน้ ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน 
กับน้ าจากกระบวนการผลิต 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือท้ัง 2 ชุด  
สูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา   

เพื่อใช้ใน 3 กระบวนการ ดังนี้  

กระบวนการผลติ   

ระบบหลอ่เยน็   

อุปโภค-บรโิภค 

เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยอาศัยการระเหยตัวของน้ า  

โดยหอหลอ่เย็นจะน าน้ าที่มอีณุหภูมิสูง (น้ าร้อน) จากเครื่องควบแน่น 
มาฉีดให้เป็นละอองเล็กๆ ผ่านแผงกระจายละอองน้ า เพ่ือให้สัมผัสกับ
อากาศที่ถูกดูดเข้ามาในหอหลอ่เย็น ท าให้เกิดกระบวนการถ่ายเท 

ความรอ้นระหว่างน้ ากับอากาศ จนน้ ามอีุณหภูมิต่ าลง และสามารถ
ระบาย  คืนสู่แหล่งน้ าได ้ขณะเดียวกันละอองน้ าบางส่วนจะระเหย

กลายเป็นไอน้ า ลอยข้ึนไปในอากาศเหนือหอหลอ่เย็น 

สิ่งที่อยู่เหนือหอหล่อเย็น คือ 
จากกระบวนการท างานของหอหล่อเย็น  
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 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีพื้นที่สีเขียว 34 ไร่ หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 30 ของพืน้ที่ทั้งหมดของโรงไฟฟ้า 

พระนครเหนือ โดยแบง่เปน็พื้นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟ้าฯ 
และบรเิวณสวนน้ าพระทัย (ECO Park)ซึ่งจัดท าขึ้น 
เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนเิวศ อีกทั้ง  
เป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจให้แก่และเรียนรู้

ระบบนิเวศของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ 
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เป็นเทคโนโลยีลดมลพิษ... 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งจะลดการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน
บริเวณห้องเผาไหม้เชื้อเพลงิ 

ตรวจวัดการระบายมลสารแบบต่อเนื่อง 

บริเวณปล่องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด 

 

 

มลสาร คา่ควบคมุ
โรงไฟฟา้ฯ   
ชดุที ่1 

คา่ควบคมุ
โรงไฟฟา้ฯ  
ชดุที ่2 

คา่มาตรฐาน 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm) 96 70 120 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 10 10 20 

ฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 54 20 60 

 บริเวณจอแสดงผลการตรวจวัด ที่หน้าทางเข้าโรงไฟฟา้พระนครเหนือ 
และถนนบางกรวย-ไทรน้อย  

 เว็บไซต์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (www.nbp.egat.co.th) 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8 



 
 

 

 

 

เช่น การรดน้ าต้นไม้   
โดยไม่มีการระบายลงสู่แมน่้ าเจ้าพระยาแต่อย่างใด

ให้มี 
ค่าแตกต่างจากสภาพธรรมชาติ ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

เพื่อป้องกันไม่ให้
สิ่งมีชีวิตและสัตว์น้ าวัยอ่อนถูก 
สูบติดไปกับน้ าที่เข้าสู่โรงไฟฟ้าฯ 
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          โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ด าเนินการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ  รวมไปถึง
การส ารวจทัศนคติ และการมีส่วนรว่มของประชาชน เป็นประจ าตามที่ก าหนดไว้ 
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

(Environmental Impact Assessment : EIA)   
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“ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การผลิตไฟฟา้  

อยูภ่ายใตก้ารดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

และเปน็ไปตามทีก่ฎหมายก าหนดอยา่งเครง่ครดั” 



ในป ี2563 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส  
และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐ 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง  
การก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

พระนครเหนือ อย่างสม่ าเสมอ  

 

หลังจากผลการตรวจวดัเสรจ็สิ้น โรงไฟฟ้าฯ จะ
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่ก ากับดูแล
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และชุมชนใกล้เคียง 

อย่างสม่ าเสมอ ผ่านทางการประชุมคณะท างาน
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการไตรภาคี  

ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน และหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ พร้อมท้ัง น าเสนอผลการตรวจวัด

แบบ Real Time ไว้บนเวบ็ไซต์โรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ (www.nbp.egat.co.th) 

          การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ประกอบด้วย การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้  
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1. การตรวจวดับรเิวณปลอ่งระบายของโรงไฟฟา้ 
พระนครเหนอื จ านวน 4 ปลอ่ง  

 คณุภาพอากาศจากปลอ่งอย่างตอ่เนือ่ง  
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ด้วยระบบ CEMS แบบต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

      
 คณุภาพอากาศจากปลอ่งแบบครัง้คราว  

ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ฝุ่นละออง ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน 2563  
(ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง) 

ผลการตรวจวดั 

คุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั้งคราว  
มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2547  

และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 และ ค่าควบคุมตามที่ EIA ก าหนด   

คณุภาพอากาศจากปล่องอยา่งต่อเนือ่ง 

คณุภาพอากาศจากปล่องแบบครัง้คราว 

คณุภาพอากาศ 
โรงไฟฟา้ 

พระนครเหนอื 
ผลตรวจวดั 

คา่ควบคมุ
ตาม EIA 

มาตรฐานฯ 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ชุดท่ี 1 

ชุดท่ี 2 

ไม่เกิน 42.36 

ไม่เกิน 8.11 

96 

70 

120 

120 

ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ชุดท่ี 1 

ชุดท่ี 2 

ไม่เกิน 0.82 

ไม่เกิน 0.32 

10 

10 

20 

20 

ฝุ่นละออง (PM) ชุดท่ี 1 

ชุดท่ี 2 

ไม่เกิน 3.38 

ไม่เกิน 3.00 

54 

20 

60 

60 

คณุภาพอากาศ 
โรงไฟฟา้ 

พระนครเหนอื 
ผลตรวจวดั  

คา่ควบคมุ
ตาม EIA 

มาตรฐานฯ 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

 

ชุดท่ี 1 

ชุดท่ี 2 

ไม่เกิน 49.22 

ไม่เกิน 14.96 

96 

70 

120 

120 

ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ชุดท่ี 1 

ชุดท่ี 2 

ไม่เกิน 5.12 

ไม่เกิน 9.05 

10 

10 

20 

20 

   

12 
หมายเหตุ : ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหน่วยเป็น ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm 

     ฝุ่นละออง (PM) มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 



โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้ตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เพิม่เตมิจากมาตรการที่ก าหนดไวใ้นรายงาน EIA 
เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

โดยรอบโรงไฟฟ้าฯ เพิ่มเติม ซึ่งจากผลการตรวจวัด  
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ  

2. การตรวจวดับรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบโรงไฟฟา้ 
พระนครเหนอื 

 คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองรวม 
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณ  
3 สถานี โดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้แก่ 
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และ
วัดสร้อยทอง โดยตรวจวัด 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 
และพฤศจิกายน 2563 (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง) 

ผลการตรวจวดั 

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดทั้ง 3 ชนิด  
มคีา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
และฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552)  
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ตรวจวัดระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดบัเสียงสงูสุด 
ที่เกิดจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2563 ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน  
และพฤศจิกายน บริเวณแนวรั้วของโรงไฟฟ้าฯ ทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่  
 แนวรั้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้าฯ 

(ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา และชุมชนนครอินทร์) 
 แนวรั้วด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้าฯ  

(ติดกับส านักงานใหญ่ กฟผ.) 
 แนวรั้วด้านทิศตะวันออกของโรงไฟฟ้าฯ  

(ติดกับสะพานพระราม 7) 

ผลการตรวจวดั 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดบัเสียงสูงสุด  
ที่บริเวณแนวรัว้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือท้ัง 3 ด้าน  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 
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    โรงไฟฟา้พระนครเหนอื มีการตรวจวดัคณุภาพน้ า ทัง้ภายในโรงไฟฟา้ฯ  
    และบริเวณรอบโรงไฟฟ้าฯ โดยแบง่การตรวจวัดเป็น 3 ประเภท  ได้แก่  

1. คุณภาพน้ าทิ้ง (ตรวจวัดปีละ 3 ครั้ง) 

2. คุณภาพน้ าผิวดิน (ตรวจวดีปีละ 3 ครั้ง) 

3. การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในปี 2563  มีรายละเอียด ดังนี ้
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ตรวจวัดคุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณ 
หน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ านวน 4 สถานี  

1. คณุภาพน้ าทิง้ 
        ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ าทิ้ง  
และน้ าทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 

ผลการตรวจวดั 

 บอ่พกัน้ าทิง้ :  
     คุณภาพน้ าทิง้สว่นใหญม่คีา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  
  ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศ 
  กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) ยกเว้นค่าของแข็ง
  ละลายน้ าของการตรวจวัดบางครั้ง เนื่องจากเป็นช่วงที ่
  น้ าทะเล ซึ่งมีความเค็มมาก รุกเข้ามาบริเวณแม่น้ า 
  เจ้าพระยาหน้าโรงไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ น้ าทิ้งดังกล่าวจะไม่ 
  ระบายออกจากโรงไฟฟ้าฯ แต่จะน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ใน
  พื้นที่ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือทั้งหมด 
 

 หอหลอ่เยน็ :  
 คณุภาพน้ าทิง้สว่นใหญม่คีา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
 ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศ
 กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) ยกเว้นค่าของแข็ง
 แขวนลอย และค่าของแข็งละลายน้ าของการตรวจวัด
 บางครั้ง เนื่องจากสภาพตามธรรมชาติของแม่น้ า
 เจ้าพระยาและน้ าทะเลหนุน 

ผลการตรวจวดั 

    คณุภาพน้ าผวิดนิสว่นใหญ ่  

มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน้ าผวิดนิ ประเภทที ่4 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2537) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลาย (DO)  
และค่าไนเตรท ของการตรวจวัดบางครั้ง ที่พบว่า  

มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาพ 
ตามธรรมชาติของแม่น้ าเจ้าพระยาีที่ีเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้ง

จากกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ริม 2 ฝั่งของแม่น้ า 

3. การแพรก่ระจายอณุหภมูนิ้ าหล่อเยน็ 

อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
ไมม่ีผลกระทบต่ออุณหภมูขิองน้ าีทีี่จดุกึง่กลางล าน้ าเจา้พระยา โดย
มีอุณหภูมิไม่สูงเกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ าตาม
ธรรมชาติในแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  

ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครอบคลุมระยะทางเหนือน้ า  
และท้ายน้ าจากจุดก่ึงกลางที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ าหล่อเย็น 

ผลการตรวจวดั 

2. คณุภาพน้ าผวิดนิ 
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   โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีการส ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน้ า 
โดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เป็นผู้ส ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน้ าต่างๆ บริเวณ
แม่น้ าเจ้าพระยาหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นจุดส ารวจ
เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยด าเนินการส ารวจ
ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
สัตว์น้ าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน เป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง  
ในเดือนพฤษภาคม และกันยายน  

ส าหรับในปี 2563 มีผลการส ารวจ ดังนี้  

แพลงกต์อนพชื ทีส่ ารวจพบ  
เป็นชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าจืด และ
บางครั้งพบชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า
กร่อย ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาล และการหนุน
ของน้ าทะเลเข้ามาบริเวณพื้นที่ส ารวจ  

แพลงก์ตอนพืชที่พบส่วนใหญ่จะเป็นชนิด 
ที่บ่งชี้ว่าแหล่งน้ ามีธาตุอาหารสูง  

(เสื่อมโทรม) 

แพลงกต์อนสตัว ์ทีส่ ารวจพบ 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ใน 

แหล่งน้ าจืด โดยพบกลุ่มโพรโทซัว และ 
โรติเฟอร์เป็นชนิดเด่น ซึ่งชนิดเด่นจะ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล   

ส าหรับปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ 
จะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร

ธรรมชาติ 

สัตวน์้ าวยัออ่น (ลกูปลา) ส ารวจพบ 
ลูกปลาวัยอ่อนเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (พ.ค.) 

ในบางสถานีที่ส ารวจ  
โดยพบลูกปลาเสือพ่นน้ า เพียงชนิดเดียว 

สัตวห์นา้ดนิ ทีส่ ารวจพบ สว่นใหญ่อยูใ่น
กลุ่มของหอย โดยสามารถพบได้ทั่วไปใน
แหล่งน้ าจืด อาศัยอยู่ในน้ าที่มีความเค็มได้
ในระดับหนึ่ง และทนต่อสภาวะมลพิษได้ดี 

 นเิวศวทิยาทางน้ า หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ถิ่นที่อยู่ 
และสิ่งแวดล้อมในน้ า สิ่งมีชีวิตในน้ าประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และ
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะของคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ านั้นๆ ได้  เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ปลา และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น 
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 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ส ารวจทัศนคติ และ
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 ในปี 2563 สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน จ านวน 
1,311 ราย และสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน (ประชาชน) 
จ านวน 1,213 ครัวเรือน 

ความพงึพอใจ 
ต่อการด าเนนิงานของโรงไฟฟา้พระนครเหนอื 

85% 81%

ผูน้ าชมุชน ครวัเรอืน 

ผูน้ าชมุชน 

ครวัเรอืน 

จดหมาย  
ร้อยละ 24.1 

แหลง่การรบัรูข้า่วสารจากโรงไฟฟา้พระนครเหนอื 

เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าฯ  
ร้อยละ 19.2 

การพบเห็นและ 
เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ 

ร้อยละ 32.9 

การประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
ร้อยละ 18.2 

ผลการส ารวจ 
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        โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมเสวนารับฟังความคิดเห็น พร้อม
รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็น
ประจ าทุกปี  โดยประกอบด้วยพื้นที่อ าเภอเมืองนนทบุรี และอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่เขตบางซื่อ บางพลัด และดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เพื่อรับฟงัความคิดเห็น อีกทั้ง เพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของประชาชนต่อ
การด าเนินงานของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ  

 

      ในปี 2563 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ 
และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ  
เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลติไฟฟ้า และ 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1,927 คน 
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
เคียงคู่ “ชุมชน” 

        ภารกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ไมเ่พียงแต่ด าเนินกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า และ 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเทา่นั้น แต่โรงไฟฟ้าฯ ยังมีการด าเนินงานด้านชุมชนสมัพันธ์ โดย
มุ่งมั่นในการจัดโครงการ/กิจกรรมการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาสังคม และชุมชนให้
ได้รับประโยชน์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ อยู่เสมอ  

 ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21  
โดยให้ค าแนะน าด้านสาขาอาชีพของ กฟผ. 
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องห้องเรียนสีเขียว 
และผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 แก่
นักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

ส าหรับในปี 2563 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพนัธ ์ดังนี้ 

 ร่วมกิจกรรม ชาวนนท์ รณรงค์ลด PM2.5 เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและการป้องกันตนเองจากฝุ่น 
PM2.5 ให้แก่โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

 มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ให้แก่
ชุมชนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจ าปี 2563 ให้บริการ
ด้านทันตกรรมแก่ชุมชนเขตบางพลัด  

 จัดโครงการแว่นตาเพื่อชุมชน ให้บริการวัดสายตาประกอบ
แว่นให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จ านวน 600 คน 
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 ปล่อยพันธุ์ปลากดคัง 1,000 ตัว และปลากราย 1,000 ตัว ในโครงการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 
 สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดเก็บขยะตกค้างในชุมชนหมู่ 9 ซอยพิบูลสงคราม 1 

 จัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียน จ านวน 13 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั 

 จัดโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลยุวชน 
พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
จ านวน 17 แห่ง 

 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดกีฬา
ของนักกีฬาฟุตซอล ชุมชนวัดเทพนารี 

 จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2563  

 สนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียว น้ าดื่ม และงบประมาณในกิจกรรมของชุมชนต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมงานวันพ่อ เป็นต้น 

 มอบจักรยาน สนับสนุนการจัดงานรวมน้ าใจสู่กาชาด ประจ าปี 2563 จังหวัดนนทบุรี 

 มอบถุงยังชีพ จ านวน 100 ชุด ให้แก่ชุมชนชาววิมุตยารามท่ีประสบเหตุอัคคีภัย 

 สนับสนุนงบประมาณเพื่อความจ าเป็นพื้นฐานของชุมชน เช่น ค่าน้ ายาเคมีดับเพลิงของชุมชนวัดเทพากร 
และการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เขตบางพลัด เป็นต้น 

 น าชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ ร่วมกิจกรรม
ประดิษฐ์กระเป๋ากระสอบจากวัสดุเหลือใช้ 

 จัดโครงการเรียนรู้อาชีพชุมชน โดยสอนท าพุดดิ้ง
มะพร้าวอ่อน ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ 

 น าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ ร่วมจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานตลาดนัดต่างๆ  

 ร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้แก่พระสงฆ์  
ณ วัดพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ านวน 15 วัด  

 ร่วมออกโรงทานแก่ประชาชน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ 

 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของมัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน  

 มอบทุนการศึกษา และงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมการ
ทอดกฐิน และการสร้าง/บูรณะวัด เป็นต้น 
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ให้แก ่

มัสยิดรี่นาดิ๊สสุนัน  
 

 ที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ไม่ต่ ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และสามารถ 
ฆ่าเชื้อโรคได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้แก่
หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ชุมชน และประชาชน
รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

        ในปี 2563 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นในการเป็นก าลังส าคัญของ
การดูแลสุขอนามัย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ มากมาย  สามารถ
ติดตามอ่านรายละเอียดได้เลย.............  

ณ วัด จ านวน 10 แห่ง ในพื้นที่อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดเชิงกระบือ วัดโพธิ์เผือก  
วัดชลอ วัดโตนด วัดบางอ้อยช้าง วัดสักใหญ่ วัดหูช้าง  
วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ วัดศรีประวัติ และวัดใหม่ผดุงเขต  

ร่วมกับวัดโตนด 

ให้แก่

โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อให้
บุคลากรทางการแพทย์ใช้ 

เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย
ก่อนน าไปตรวจหาเชื้อไวรัสฯ  

พรอ้มทั้ง 

ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 22 



บันทึก 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บางกรวย นนทบุรี 11130 

จัดท าโดย :  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

พิมพ์ที่ : กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร 

           ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ  


