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01รู้้�จัักโรู้งไฟฟา้
โรงไฟฟา้พระนครเหนืออยู่่�ค่� 
ประชาชนมาอยู่� างยู่าวนาน  
เพื�อรองรับการใช้ไฟฟา้และ 
การพัฒนาที่่�เติิบโติขึ้้�นในทีุ่กวัน 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตั้้�งอยู่่�ตั้ิดกั้บสำน้กังานใหญ่�  

กัารไฟฟ้าฝ่่ายู่ผลิิตั้แห�งประเทศไทยู่ ตั้ำบลิบางกัรวยู่ 

อำเภอบางกัรวยู่ จั้งหว้ดนนทบุรี โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพล้ิงความร้อนร�วม (Combined Cycle 

Power Plant) ซึ่่�งเป็นโรงไฟฟ้าที�มีกัารทำงานร�วมก้ัน

ระหว�างเครื�องผลิิตั้ไฟฟ้ากั้งห้นกั๊าซึ่ แลิะเครื�องผลิิตั้ไฟฟ้า

กั้งห้นไอน�ำ โดยู่ประกัอบด้วยู่โรงไฟฟ้าจัำนวน 2 ชุุด ด้งนี�

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุุดที� 1 มีกัำลิ้งผลิิตั้รวม 

725 เมกัะว้ตั้ตั้์ ประกัอบด้วยู่ เครื�องผลิิตั้ไฟฟ้ากั้งห้นกั๊าซึ่ 

2 เครื�อง แลิะเครื�องผลิิตั้ไฟฟ้ากั้งห้นไอน�ำ 1 เครื�อง 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุุดที� 2 มีกัำลิ้งผลิิตั้รวม 

920 เมกัะว้ตั้ตั้์ ประกัอบด้วยู่ เครื�องผลิิตั้ไฟฟ้ากั้งห้นกั๊าซึ่ 

2 เครื�อง แลิะเครื�องผลิิตั้ไฟฟ้ากั้งห้นไอน�ำ 2 เครื�อง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอืท้�ง  2  ชุุด ใชุ้ก๊ัาซึ่ธรรมชุาติั้ 

ผสมระหว�างกั๊าซึ่ธรรมชุาตั้ิจัากัแหลิ�งสาธารณร้ฐแห�ง

สหภาพเมียู่นมาร์ (ฝ่่ �งตั้ะว้นตั้กั) แลิะแหลิ�งอ�าวไทยู่ 

(ฝ่่�งตั้ะว้นออกั) ซึ่่�งเป็นเชุื�อเพลิิงสะอาดในกัารผลิิตั้ไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือดำเนินงานโดยู่ปฏิิบ้ตั้ิ

ตั้ามมาตั้รกัารป้องกั้นแลิะแก้ัไขผลิกัระทบสิ�งแวดล้ิอม 

พร้อมท้�งดำเนินกัารตั้ิดตั้ามตั้รวจัสอบผลิกัระทบ 

สิ�งแวดลิ้อมในด้านตั้�าง ๆ ตั้ามที�กัฎหมายู่กัำหนดอยู่�าง

เคร�งครด้แลิะครบถ้้วน 

ด้งน้�น จ่ังม้�นใจัได้ว�ากัารผลิิตั้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ ดำเนินกัารควบค่�ไปกั้บกัารด่แลิร้กัษา

แลิะเฝ่้าระว้งผลิกัระทบตั้�อสิ�งแวดลิ้อมอยู่�างสม�ำเสมอ
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โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

 แท้จัริงแลิ้ว สิ�งที�เห็นคือลิะอองน�ำขนาดเลิ็กั หรือที�เราเรียู่กัว�าไอน�ำ สามารถ้มองเห็นได้ชุ้ดในชุ�วงเวลิาที�

มีความชุื�นส่ง ๆ เชุ�น ในชุ�วงเวลิาเชุ้า ๆ หรือชุ�วงหลิ้งฝ่นตั้กั โดยู่เจั้าสิ�งนี�มาจัากักัารทำงานของหอหลิ�อเย็ู่น  

ซึ่่�งเป็นระบบระบายู่ความร้อนของโรงไฟฟ้า ตั้ามหลิ้กักัารทำงานด้งนี�

 ในกัระบวนกัารผลิิตั้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือน้�น จัะมีกัารส่บน�ำจัากัแม�น�ำเจั้าพระยู่าเพื�อนำไป 

ลิดอุณหภ่มิให้กั้บเครื�องจั้กัร น�ำจัากักัารลิดอุณหภ่มิให้กั้บเครื�องจั้กัรจัะมีอุณหภ่มิส่งข่�น จั่งจัะถ้่กัส�งไปที�หอหลิ�อเยู่็น 

ซึ่่�งเป็นอุปกัรณ์ที�ชุ�วยู่ลิดอุณหภ่มิน�ำ โดยู่จัะทำกัารพ�นน�ำที�มีอุณหภ่มิส่งไปบนร้งผ่�งที�อยู่่�ภายู่ในหอหลิ�อเยู่็นเพื�อระบายู่ 

ความร้อน ซึ่่�งด้านบนของหอหลิ�อเยู่็นจัะมีพ้ดลิมขนาดใหญ่�ที�ใชุ้ในกัารด่ดอากัาศข่�นไปเพื�อลิดอุณหภ่มิของน�ำบริเวณ 

ร้งผ่�งด้งกัลิ�าว ทำให้อากัาศร้อนแลิะลิะอองน�ำบางส�วนถ้่กัด่ดข่�นไปในอากัาศเหนือหอหลิ�อเย็ู่นแลิะกัลิ้�นตั้้วกัลิายู่เป็น 

ไอน�ำสีขาวที�เรามองเห็นน้�นเอง

รู้้�หรู้ือไม่่ สิ่่�งที่่�เรู้าเห็นคล้�ายควัันส่ิ่ขาวับรู้่เวัณโรู้งไฟฟา้พรู้ะนครู้เหนือคืออะไรู้?
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02
คุุณภาพอากาศ

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ใชุ้เทคโนโลิยู่ีเพื�อควบคุม 

เฝ่้าระว้งมลิสารทางอากัาศที�ระบายู่ออกัจัากัโรงไฟฟ้าให้มีค�า

อยู่่�ในเกัณฑ์์ตั้ามที�กัฎหมายู่กัำหนด โดยู่กัารติั้ดตั้้�งอุปกัรณ์ 

Dry Low No
X
 Burner เพื�อลิดกัารเกัิดออกัไซึ่ด์ของไนโตั้รเจัน

บริเวณห้องเผาไหม้เชุื�อเพลิิง แลิะ ตั้ิดตั้้�งระบบ Continuous 

Emission Monitoring System (CEMS) เพื�อตั้รวจัว้ด 

กัารระบายู่มลิสารแบบตั้�อเนื�อง บริเวณปลิ�องของโรงไฟฟ้า 

พระนครเหนือ ท้�ง 2 ชุุด พร้อมท้�ง ดำเนินกัารตั้รวจัว้ด 

มลิสารทางอากัาศที�ระบายู่ออกัจัากัโรงไฟฟ้า แลิะคุณภาพอากัาศ 

ในบรรยู่ากัาศบริเวณพื�นที�ตั้�าง ๆ  รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เป็นประจัำ รวมถ้่งรายู่งานผลิกัารตั้รวจัว้ดมลิสารจัากัระบบ  

CEMS ให้แกั�ผ่ ้ที�เกีั�ยู่วข้องร้บทราบผ�านทางจัอแสดงผลิ 

กัารตั้รวจัว้ดที�หน้าทางเข้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือแลิะถ้นน 

บางกัรวยู่-ไทรน้อยู่ เว็บไซึ่ตั้์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

(https://nbcc.egat.co.th/) แลิะกัรมโรงงานอุตั้สาหกัรรม  

(https://cems.diw.go.th) ซึ่่�งเป็นหน�วยู่งานราชุกัารที�กัำกั้บ

ด่แลิโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 โดยู่กัารตั้ิดตั้ามตั้รวจัสอบคุณภาพอากัาศน้�น 

ผลิกัารตั้รวจัว้ดมีีค่่าอยู่่่ ในเกณฑ์์มีาตรฐานที� เกัี�ยู่วข้อง

ท้�งหมด

โรงไฟฟา้พระนครเหนือคำาน้งถึ้ง 
อากาศที่่�ดี่ขึ้องชุมชนอยู่่�เสมอ จึ้ง
ดีำา เนินการติิดีติามติรวจึสอบ
คุณภาพอากาศอยู่�างติ�อเนื�อง
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ชุุดที่่� 1

ชุุดที่่� 1

ชุุดที่่� 2

ชุุดที่่� 2
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NOX NOX

NOX

NOX

SO2 SO2

SO2

SO2

โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

ผลการตรวจวัดค่ณุภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า

แบบต่อเน่�อง (CEMS)

ผลการตรวจวดัค่ณุภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า

แบบค่รั�งค่ราว

หมายู่เหตุั้ : ฝุ่่นลิะออง (PM) มหีน�วยู่เป็น มลิิลิกิัรม้ตั้�อลิก่ับาศก์ัเมตั้ร (mg/m3)

     ออกัไซึ่ด์ของไนโตั้รเจัน (NO
X
) แลิะ ก๊ัาซึ่ซ้ึ่ลิเฟอร์ไดออกัไซึ่ด์ (SO

2
) 

     มหีน�วยู่เป็น ส�วนในล้ิานส�วน (ppm)

คุณภาพอากาศ
จึากปล�อง 
โรงไฟฟา้

ผล้การู้ตรู้วัจวััดคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศจึากปล�องโรงไฟฟา้ 
ม่ค�าอยู่่�ในเกณฑ์์มาติรฐาน

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 120 *ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 120

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 120

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 120

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 60

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 60

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 20 *ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 20

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 20

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิิน 20

ไม�เกัิน
54.71

ไม�เกัิน
14.42

ไม�เกัิน
42.37

ไม�เกัิน
7.26

ไม�เกัิน
1.16

ไม�เกัิน
0.88

ไม�เกัิน
3.35

ไม�เกัิน
7.64

ไม�เกัิน
0.86

ไม�เกัิน
0.66
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โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

 ตั้รวจัวด้ก๊ัาซึ่ไนโตั้รเจันไดออกัไซึ่ด์ ฝุ่น่ลิะอองรวม แลิะฝุ่น่ลิะออง 

ขนาดไม�เกัิน 10 ไมครอน บริเวณ 3 สถ้านี โดยู่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

ได้แกั� โรงเรียู่นว้ดเชุิงกัระบือ โรงเรียู่นกัลิาโหมอุทิศ แลิะว้ดสร้อยู่ทอง 

โดยู่ตั้รวจัว้ด 1 คร้�ง ในเดือนตัุ้ลิาคม 2564

ผลการตรวจคุ่ณภาพอากาศ 

ในบรรยู่ากาศโดยู่ทั่ั�วไป

มีค�าระหว�าง 27-66
*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิน 330

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิน 50

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิน 120

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิน 320
มีค�าระหว�าง 9-26

มีค�าระหว�าง 17-46

มีค�าระหว�าง 31-99

คุณภาพอากาศ
บริเวณโดียู่รอบ

โรงไฟฟา้
พระนครเหนือ

คุณภาพอากาศจึากบริเวณโดียู่รอบ 
ม่ค�าอยู่่�ในเกณฑ์์มาติรฐาน

หมายู่เหตัุ้ : ฝุ่่นลิะอองรวม (TSP) ฝุ่่นลิะออง

ขนาดไม�เกัิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่่นลิะออง

ขนาดไม�เกัิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) แลิะ  

กั๊าซึ่ไนโตั้รเจันไดออกัไซึ่ด์ (NO
2
) มีหน�วยู่เป็น 

ไมโครกัร้ม/ลิ่กับาศกั์เมตั้ร



6

03รู้ะดัับเสีียง
การติิดีตัิ�งชุดีลดีเส่ยู่งและอุปกรณ์
ดี่ดีซัับเส่ยู่ง รวมถึ้งการปล่กติ้นไม้
แนวกั�นเสยู่่ง คอืสิ�งสำาคัญเพื�อควบคมุ 
ระดีบัเส่ยู่งไม�ใหม้ผ่ลกระที่บติ�อชุมชน

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตั้ิดตั้้�งอุปกัรณ์ตั้�าง ๆ  

เพื�อควบคุมความด้งของระด้บเสียู่งจัากักัารทำงานของ 

โรงไฟฟ้า โดยู่ติั้ดตั้้�งว้สดุด่ดซึ่้บเสียู่งครอบโรงไฟฟ้า

ท้�ง 2 ชุุด (ตั้้วอาคาร) ตั้ิดตั้้�งชุุดลิดเสียู่ง (Silencer)  

ที�ชุุดวาลิ์วนิรภ้ยู่ (Safety Valve) ตั้ิดตั้้�งว้สดุด่ดซึ่้บเสียู่ง

ครอบเครื�องจั้กัร แลิะปลิ่กัแนวตั้้นไม้ก้ันเสียู่งเพื�อชุ�วยู่ 

ลิดระด้บเสียู่งตั้�อชุุมชุนโดยู่รอบ พร้อมท้�ง ดำเนินกัาร

ตั้รวจัว้ดระด้บเสียู่งโดยู่ท้�วไปภายู่ในบริเวณร้�วของ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นประจัำ

 ซึ่่�งในปี 2564 ระด้บเสียู่ง มีีค่่าอยู่่่ในเกณฑ์์

มีาตรฐานกัำหนด
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โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

 กัารตั้รวจัว้ดระด้บเสียู่งจัะตั้รวจัว้ดระด้บเสียู่งเฉลิี�ยู่ 24 ชุ้�วโมง แลิะระด้บเสียู่งส่งสุดที�เกัิดจัากักัารดำเนินงานของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื โดยู่ในปี 2564 ตั้รวจัว้ด 1 คร้�ง ในเดอืนตั้ลุิาคม 2564 บริเวณแนวร้�วของโรงไฟฟ้าฯ ท้�ง 3 ด้าน  

ได้แกั� แนวร้�วด้านทิศตั้ะว้นตั้กัเฉียู่งเหนือของโรงไฟฟ้าฯ (ตั้ิดกั้บแม�น�ำเจั้าพระยู่า แลิะชุุมชุนนครอินทร์) แนวร้�วด้านทิศ

ตั้ะว้นตั้กัของโรงไฟฟ้าฯ (ตั้ิดกั้บสำน้กังานใหญ่� กัฟผ.) แลิะแนวร้�วด้านทิศตั้ะว้นออกัของโรงไฟฟ้าฯ (ตั้ิดกั้บสะพาน

พระราม 7)

ผลการติรวจึวัดีระดีับเส่ยู่ง

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิน 

70 เดซึ่ิเบลิเอ 

*ค�ามาตั้รฐานไม�เกัิน 

115 เดซึ่ิเบลิเอ 

ระด้บเสียู่งเฉลิี�ยู่ 

24 ชุ้�วโมง 

(L
eq24hr

)

ระดับเสีียู่งบริเวณชุุมีชุนโดยู่รอบ

55.3-62.7 เดซึ่ิเบลิเอ 77.1-89.8 เดซึ่ิเบลิเอ

ระด้บเสียู่งส่งสุด 

(L
max

) 

ระดัีบเส่ยู่งม่ค�าอยู่่�ในเกณฑ์์มาติรฐาน
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04คุุณภาพน้ำำ�า
ม่ความสำาคัญติ�อทีุ่กคนในชุมชน 
และสิ�งม่ช่วิติในนำ�า เราจึ้งติ้อง
ติรวจึสอบคุณภาพนำ�าอยู่่� เสมอ 
เพื�อเฝ้า้ระวังคุณภาพนำ�าให้เหมาะสม

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จัะควบคุมคุณภาพน�ำ 

ที�ระบายู่ออกัจัากัโรงไฟฟ้า ให้มีค�าอยู่่�ในเกัณฑ์์มาตั้รฐาน 

ตั้ามที�กัฎหมายู่กัำหนด โดยู่กัารบำบ้ดน�ำทิ�งจัากักัระบวน 

กัารผลิิตั้ แลิะกัารอุปโภค-บริโภคที�ปนเป้�อนให้มีค�าเป็นไป 

ตั้ามที�มาตั้รฐานฯ กัำหนด โดยู่น�ำทิ�งท้�งหมดที�ผ�านกัาร

บำบ้ด แลิะมีค�าอยู่่�ในเกัณฑ์์มาตั้รฐานฯ แล้ิว จัะถ้ก่ันำกัลิบ้

ไปใชุ้ใหม�ในพื�นที�สีเขียู่วของโรงไฟฟ้าฯ เชุ�น กัารรดน�ำ

ตั้้นไม� โดยู่ไม�มีกัารระบายู่ลิงส่�แม�น�ำเจั้าพระยู่า 

 นอกัจัากันี� ยู่้งควบคุมอุณหภ่มิของน�ำหลิ�อเยู่็น 

ที�ระบายู่ออกั ให้มีค�าแตั้กัตั้�างจัากัสภาพธรรมชุาตั้ิ ไม�เกัิน  

2 องศาเซึ่ลิเซึ่ียู่ส พร้อมท้�ง ดำเนินกัารตั้รวจัว้ดคุณภาพน�ำ 

ที�ระบายู่ออกัจัากัโรงไฟฟ้า แลิะคุณภาพน�ำในแม�น�ำ

เจ้ัาพระยู่า ซ่ึ่�งเป็นแหลิ�งน�ำใกัล้ิเคยีู่งโรงไฟฟ้าฯ เป็นประจัำ
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โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

ผล้การู้ตรู้วัจวััดคุณภาพนำ�า

คุ่ณภาพ

น�ำผิวดิน

คุ่ณภาพ

น�ำทั่ิ�ง

ตั้รวจัว้ดคุณภาพน�ำในแม�น�ำเจั้าพระยู่าบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จัำนวน 4 สถ้านี  

โดยู่ในปี 2564 ตั้รวจัว้ด 3 คร้�ง ในเดือนมกัราคม พฤษภาคม แลิะก้ันยู่ายู่น 2564  

พบว�า คุณภาพน�ำผิวดินมีีค่่าอยู่่่ในเกณฑ์์มีาตรฐานคุณภาพน�ำผิวดิน ประเภทที� 4 ตั้าม

ประกัาศคณะกัรรมกัารสิ�งแวดลิ้อมแห�งชุาตั้ิ ฉบ้บที� 8 (พ.ศ. 2537) ท้�งหมด

ตั้รวจัว้ดคณุภาพน�ำทิ�ง บริเวณบ�อพก้ัน�ำทิ�ง แลิะน�ำทิ�งจัากัหอหลิ�อเยู่น็ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 

ชุุดที� 1 แลิะชุุดที� 2 โดยู่ในปี 2564 ตั้รวจัวด้ 3 คร้�ง ในเดือนมกัราคม พฤษภาคม แลิะก้ันยู่ายู่น 2564  

พบว�า คุณภาพน�ำทิ�งส�วนใหญ่�มีีค่่าอยู่่่ในเกณฑ์์มีาตรฐานควบคุมกัารระบายู่น�ำทิ�งจัากัโรงงาน  

ตั้ามประกัาศกัระทรวงอุตั้สาหกัรรม (พ.ศ2560) ยู่กัเว้นค�าบีโอดี แลิะค�าของแข็งแขวนลิอยู่ 

ในบ�อพ้กัน�ำทิ�งในชุ�วงฤด่แลิ้งที�พบว�ามีค�าไม�อยู่่�ในเกัณฑ์์มาตั้รฐานฯ เนื�องจัากัมีกัารเจัริญ่เตั้ิบโตั้

ของสาหร�ายู่ภายู่ในบ�อพ้กัน�ำทิ�ง ท้�งนี� โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ไม�มีกัารระบายู่น�ำทิ�งจัากับ�อพ้กั

น�ำทิ�งออกัจัากัโรงไฟฟ้าฯ แตั้�จัะนำไปใชุ้ในกัารรดน�ำตั้้นไม้ในพื�นที�ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ท้�งหมด สำหร้บน�ำทิ�งจัากัหอหลิ�อเยู่็น พบค�าของแข็งแขวนลิอยู่มีค�าไม�อยู่่�ในเกัณฑ์์มาตั้รฐานฯ  

ในบางคร้�ง ซึ่่�งเป็นผลิจัากักัารที�โรงไฟฟ้าพระนครเหนือใชุ้น�ำจัากัแม�น�ำเจั้าพระยู่าที�มีค�า 

ของแขง็แขวนลิอยู่ส่งมาใชุ้ในระบบหลิ�อเยู่น็ โดยู่สาเหตุั้ที�แม�น�ำเจ้ัาพระยู่ามคี�าของแขง็แขวนลิอยู่

ส่งเกัิดจัากักัารพ้ดพาของตั้ะกัอนจัากัสภาวะน�ำหลิากัแลิะสภาวะน�ำข่�น-น�ำลิง ทำให้มีกัารพ้ดพา

ตั้ะกัอนมาจัากับริเวณปากัแม�น�ำ ซึ่่�งเป็นไปตั้ามสภาพธรรมชุาตั้ิของแม�น�ำเจั้าพระยู่า

 ตั้รวจัว้ดอุณหภ่มิของน�ำในแม�น�ำเจั้าพระยู่า บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครอบคลิุมระยู่ะทาง  

1 กัิโลิเมตั้ร เหนือน�ำแลิะท้ายู่น�ำจัากัจัุดกั่�งกัลิางที�ตั้้�งโรงไฟฟ้าฯ เพื�อเฝ่้าระว้งผลิกัระทบจัากัน�ำหลิ�อเย็ู่น  

โดยู่ในปี 2564 ตั้รวจัว้ด 1 คร้�ง ในเดือนตุั้ลิาคม 2564 พบว�า อุณหภ่มิน�ำหลิ�อเยู่็นของโรงไฟฟ้า 

พระนครเหนือชุุดที� 1 แลิะชุุดที� 2 ไม�มีผลิกัระทบตั้�ออุณหภ่มิของน�ำที�จัุดกั่�งกัลิางลิำน�ำเจั้าพระยู่า  

โดยู่มีอุณหภ่มิไม�ส่งเกัินกัว�า 3 องศาเซึ่ลิเซึ่ียู่ส จัากัอุณหภ่มิน�ำตั้ามธรรมชุาตั้ิในแม�น�ำเจั้าพระยู่า ซึ่่�งเป็นไปตั้าม

มาตั้รฐานคุณภาพน�ำในแหลิ�งน�ำผิวดิน ตั้ามประกัาศคณะกัรรมกัารสิ�งแวดลิ้อมแห�งชุาตั้ิ ฉบ้บที� 8 (พ.ศ. 2537)

การแพร่กระจายู่อุณหภ่มีิน�ำหล่อเยู่็น
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05น้ำิเวศวิทยา
ทางน้ำำ�า
ความอุดีมสมบ่รณ์ขึ้องแหล�งนำ�า
บ�งบอกถึ้งคุณภาพนำ�าที่่�ดี่

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตั้ิดตั้้�งอุปกัรณ์ ได้แกั� 

ตั้ะแกัรง แลิะเครื�องเป่าลิมที�ระบบส่บน�ำ เพื�อป้องกั้นไม�

ให้สิ� งมีชุีวิตั้แลิะส้ตั้ว์น�ำว้ยู่อ�อนถ้่กัส่บติั้ดไปก้ับน�ำ 

ที�เข้าส่�โรงไฟฟ้าฯ แลิะดำเนนิกัารสำรวจัด้านนเิวศวทิยู่า 

ในน�ำ ได้แกั� สำรวจัชุนิด แลิะความหนาแน�นของ 

แพลิงกั์ตั้อนพืชุ แพลิงกั์ตั้อนส้ตั้ว์ ส้ตั้ว์น�ำว้ยู่อ�อน 

(ลิ่กัปลิา) แลิะส้ตั้ว์หน้าดิน บริเวณแม�น�ำเจั้าพระยู่าหน้า

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นประจัำในชุ�วงฤด่แลิ้งแลิะ

ฤด่ฝ่น พร้อมท้�ง จั้ดกัิจักัรรมเพิ�มพ้นธุ์ส้ตั้ว์น�ำในแม�น�ำ 

เจั้าพระยู่าร�วมกั้บชุุมชุนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
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โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

 ที�สำรวจัพบ เป็นชุนดิที�อาศยู้่อยู่่�ในแหลิ�งน�ำจัดื 

แลิะบางคร้�งพบชุนิดที�อาศ้ยู่อยู่่�ในแหลิ�งน�ำกัร�อยู่  

ซึ่่�งข่�นอยู่่�กั้บฤด่กัาลิแลิะกัารหนุนของน�ำทะเลิเข้ามา

บริเวณพื�นที�สำรวจั แพลิงกั์ตั้อนพืชุที�พบส�วนใหญ่� 

เป็นชุนิดที�บ� งชุี� ว� าแหลิ�งน�ำ มีสภาพเสื�อมโทรม  

ซึ่่�งเป็นไปตั้ามสภาพธรรมชุาตั้ิของแม�น�ำเจ้ัาพระยู่า

บริเวณนี�

 สำรวจัพบล่ิกัปลิาที�อาศยู้่อยู่่�ในน�ำจัดืเป็นหลิก้ั

ท้�ง 2 ฤด่กัาลิ ซ่ึ่�งถ่้กัพด้พาโดยู่น�ำฝ่นจัากับริเวณคลิอง  

แลิะบ�อลิงส่�แม�น�ำเจ้ัาพระยู่า เนื�องจัากัมฝี่นตั้กัระหว�าง

ทำกัารสำรวจัท้�ง 2 คร้�ง

 ที�สำรวจัพบส�วนใหญ่�จัะเป็นกัลิุ�มที�อาศ้ยู่อยู่่�

ในแหลิ�งน�ำจัืด โดยู่พบกัลิุ�มโพรโทซึ่้ว แลิะโรตั้ิเฟอร์

เป็นชุนิดเด�น ซึ่่�งชุนิดเด�นจัะมีกัารเปลิี�ยู่นแปลิงไป

ตั้ามฤด่กัาลิ  สำหร้บปริมาณของแพลิงกั์ตั้อนส้ตั้ว์จัะ

มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียู่วกั้บแพลิงกั์ตั้อนพืชุ  

ซึ่่�งเป็นแหลิ�งอาหารธรรมชุาตั้ิ

 ที�สำรวจัพบส�วนใหญ่�อยู่่�ในกัลุิ�มของหอยู่ 

โดยู่สามารถ้พบได้ท้�วไปในแหลิ�งน�ำจืัด อาศ้ยู่อยู่่�ใน

น�ำที�มีความเค็มได้ในระด้บหน่�ง แลิะทนตั้�อสภาวะ

มลิพิษได้ดี

แพล้งก์ตอนพืชุ

สิ่ัตวั์นำ�าวััยอ่อน (ล้้กปล้า) 

แพล้งก์ตอนสิ่ัตวั์

สิ่ัตวั์หน�าด่น 



12

06ชุุมชุน้ำกับ
โรู้งไฟฟา้
ร�วมทีุ่กขึ้์ ร�วมสุขึ้ ช�วยู่เหลือ 
เกื�อก่ลกันเสมอมา

 ภารกัิจัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ไม�เพียู่งแตั้� 

ดำเนินกัิจักัรรมกัารผลิิตั้ไฟฟ้า แลิะกัารด่แลิร้กัษา 

สิ�งแวดลิ้อมเท�าน้�น แตั้�โรงไฟฟ้าฯ ยู่้งมีกัารดำเนินงาน 

ด้านชุุมชุนสม้พน้ธ์ โดยู่มุ�งม้�นในกัารจัด้โครงกัาร/กัจิักัรรม 

กัารชุ�วยู่เหลิือสน้บสนุน แลิะพ้ฒนาส้งคมแลิะชุุมชุนให้

ได้ร้บประโยู่ชุน์ แลิะมีความเป็นอยู่่�ที�ดีข่�นในด้านตั้�าง ๆ 

อยู่่�เสมอ 
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โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

ด�านการู้แพที่ย์

ด�านสิ่่งเสิ่รู้่ม่อาชุ่พ

ด�านศาสิ่นาแล้ะวััฒนธรู้รู้ม่

• มอบหน้ากัากัอนาม้ยู่ เจัลิแลิะสเปรยู่์แอลิกัอฮอลิ์ “น�ำใจั กัฟผ.”  

เสากัดเจัลิอนาม้ยู่ให้แกั�ชุุมชุน โรงเรียู่น หน�วยู่งานราชุกัาร ในพื�นที�

รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

• มอบชุุด PPE แลิะอุปกัรณ์ป้องกั้นทางกัารแพทยู่์ให้แกั�จั้งหว้ดนนทบุรี

• มอบเตั้ียู่งกัระดาษ พร้อมที�นอน หมอน ผ้าห�ม แลิะชุุด Gift Set  

ให้ศ่นยู่์พ้กัคอยู่ชุุมชุน (Community Isolation) ในพื�นที�อำเภอ

เมืองนนทบุรี

• มอบกัลิ�องเครื�องอุปโภคบริโภคสำหร้บผ่้ป่วยู่ตั้ิดเตั้ียู่ง ให้สำน้กังานเขตั้ 

ศ่นยู่์บริกัารสาธารณสุข แลิะโรงพยู่าบาลิส�งเสริมสุขภาพตั้ำบลิในพื�นที�

รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

• สน้บสนุนงบประมาณในกัารจ้ัดกัิจักัรรมทางศาสนา ได้แกั� กัิจักัรรม

บ่รณะทาสีศาลิากัารเปรียู่ญ่ของว้ดปากัน�ำ จั้งหว้ดนนทบุรี กัิจักัรรมใน 

เดือนรอมฎอนของม้สยู่ิดรี�ยู่าดิ�สสุน้น กัารจั้ดทำป้ายู่ชุื�อว้ด เป็นตั้้น

• สน้บสนุนกัารจั้ดกัิจักัรรมประเพณีสงกัรานตั้์ของชุุมชุนรอบโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ จัำนวน 13 ชุุมชุน

• ร�วมเป็นเจั้าภาพทอดกัฐินสาม้คคี ประจัำปี 2564 ของว้ดตั้�าง ๆ 

 จั้ ดกัิ จักัรรมโครงกัาร เรี ยู่นร่้ อาชุีพชุุมชุน  

ประจัำปี 2564 “สาธิตั้กัารทำบ๊ะจั�างส่ตั้รชุาวจัีน 

แลิะกัารทำปุ�ยู่หม้กัแบบไม�พลิิกักัลิ้บกัอง”
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โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 2564

ด�านควัาม่เป็นอย้่ของชุุม่ชุน

ด�านสิ่่�งแวัดล้�อม่

• สน้บสนุนงบประมาณโครงกัารจ้ัดเก็ับขยู่ะตั้กัค้างในชุุมชุนอ้นเนื�องมา

จัากัสถ้านกัารณ์น�ำท�วม แลิะร�วมกัิจักัรรม BIG CLEANING DAY  

ขุดลิอกัผ้กัตั้บชุวาแลิะขยู่ะม่ลิฝ่อยู่ในแม�น�ำเจ้ัาพระยู่าของชุุมชุน  

หม่� 9 ซึ่อยู่พิบ่ลิสงคราม 1

• จัด้โครงกัารอนรุก้ัษ์ แลิะเพิ�มผลิผลิติั้ส้ตั้ว์น�ำ ปลิ�อยู่พน้ธุป์ลิาบ่กั จัำนวน 

400 ตั้้วลิงส่�แม�น�ำเจั้าพระยู่า

• สน้บสนุนข้าวกัลิ้องไข�เจัียู่ว น�ำดื�ม ถุ้งยู่้งชีุพ 

แลิะงบประมาณในกัิจักัรรมของชุุมชุนตั้�าง ๆ เชุ�น 

กัิจักัรรมตั้้านยู่าเสพตั้ิด กัิจักัรรมผ้าป่าสาม้คคีเพื�อ

กัารศ่กัษา กัิจักัรรมกัารจ้ัดตั้้�งโรงทาน กัิจักัรรม 

ว้นพ�อแห�งชุาตั้ิ กัิจักัรรมทำบุญ่ว้นปีใหม� แลิะ

กัิจักัรรมที�เกัี�ยู่วข้องกั้บวิกัฤตั้ COVID-19 เป็นตั้้น

• มอบถุ้งยู่้งชุีพกัว�า 1,500 ถุ้ง ชุ�วยู่เหลิือผ่้ประสบ

ภ้ยู่น�ำท�วมในพื�นที� 24 ชุุมชุน แลิะร�วมกั้บ

กัระทรวงพลิ้งงานมอบถุ้งยู่้งชุีพ 1,000 ถุ้ง  

ชุ�วยู่ผ่้ประสบภ้ยู่น�ำท�วมพื�นที� จั.นนทบุรี-ปทุมธานี
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ด�านการู้ม่่สิ่่วันรู้่วัม่

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จั้ดกัิจักัรรมเสวนาร้บฟ่งความคิดเห็น พร้อมร้บฟ่งข้อเสนอแนะของประชุาชุน

ในพื�นที�รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นประจัำทุกัปี ประกัอบด้วยู่พื�นที�อำเภอเมืองนนทบุรีแลิะ 

อำเภอบางกัรวยู่ จั้งหว้ดนนทบุรี แลิะพื�นที�เขตั้บางซึ่ื�อ บางพลิ้ด แลิะดุสิตั้ กัรุงเทพมหานคร  

เพื�อเป็นกัารเปิดโอกัาสให้กัลุิ�มผ้่่มีส�วนได้ส�วนเสียู่มีส�วนร�วมในกัารแสดงความคิดเห็นแลิะเพื�อลิด 

ความวิตั้กักั้งวลิของประชุาชุนตั้�อกัารดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
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คุวามภาคุภ้มิใจั
ของโรู้งไฟฟา้

07

มาติรฐานและรางวัลที่่�ภ่มิใจึ
ได�รู้ับม่าตรู้ฐาน

ใบรู้ับรู้องรู้ะบบการู้จัดการู้ 
สิ่่�งแวัดล้�อม่ ตาม่ม่าตรู้ฐาน  

ISO 14001:2015 จากสิ่ถาบัน
รู้ับรู้องม่าตรู้ฐานไอเอสิ่โอ (สิ่รู้อ.)

รู้างวััล้โครู้งการู้ส่ิ่งเสิ่รู้่ม่โรู้งงาน
อุตสิ่าหกรู้รู้ม่ให�ม่่ควัาม่รัู้บผ่ดชุอบ 
ต่อสิ่ังคม่แล้ะชุุม่ชุนอย่างยั�งยืน 

(CSR-DIW Continuous Award) 
ปรู้ะจำาปี 2564 
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สาระน�าร่้
ที่ำาไมถึ้งติ้องติรวจึวัดีคุณภาพสิ�งแวดีล้อม ? 

การติรวจึวัดีคุณภาพสิ�งแวดีล้อมม่อะไรบ้าง ? 

นำาผลติรวจึวัดีคุณภาพสิ�งแวดีล้อมไปที่ำาอะไรติ�อ ? 
สามารถอ่่านรายงานได้้ที่่�

 กัฟผ. มุ�งม้�นดำเนินงานผลิิตั้ไฟฟ้าควบค่�กั้บกัารด่แลิร้กัษาสิ�งแวดลิ้อม 

จั่งมีกัารตั้รวจัว้ดคุณภาพสิ�งแวดล้ิอมท้�งภายู่ในโรงไฟฟ้าแลิะชุุมชุนโดยู่รอบอยู่่�

เสมอ เพื�อเฝ่้าระว้งคุณภาพสิ�งแวดลิ้อม ป้องกั้นผลิกัระทบตั้�อสิ�งแวดลิ้อม 

ที�อาจัเกัิดข่�น แลิะเพื�อให้ม้�นใจัว�ากัารดำเนินงานของ กัฟผ. ไม�ส�งผลิกัระทบตั้�อ 

สิ�งแวดลิ้อม

 นอกัจัากันี�ยู่้งเป็นกัารปฏิิบ้ตั้ิตั้ามมาตั้รกัารป้องกั้นแลิะแกั้ไขผลิกัระทบ

สิ�งแวดลิ้อม แลิะมาตั้รกัารตั้ิดตั้ามตั้รวจัสอบผลิกัระทบสิ�งแวดลิ้อม ตั้ามที�ระบุ

ในรายู่งานกัารศ่กัษาผลิกัระทบสิ�งแวดลิ้อมอีกัด้วยู่

เราสามารถ้แบ�งกัารตั้รวจัว้ดคุณภาพสิ�งแวดลิ้อมได้เป็น 6 ประเภทใหญ่� ๆ ข่�นกั้บประเภทของ

โครงกัาร ได้แกั�

1. กัารตั้รวจัว้ดคุณภาพอากัาศ เชุ�น กัารตั้รวจัว้ดคุณภาพอากัาศในบรรยู่ากัาศโดยู่ท้�วไป 

คุณภาพอากัาศจัากัปลิ�องโรงไฟฟ้า

2. กัารตั้รวจัว้ดคุณภาพน�ำ เชุ�น กัารตั้รวจัว้ดคุณภาพน�ำผิวดิน คุณภาพน�ำทิ�ง คุณภาพน�ำใตั้้ดิน

3. กัารตั้รวจัว้ดระด้บเสียู่ง เชุ�น กัารตั้รวจัว้ดระด้บเสียู่งท้�วไป ระด้บเสียู่งภายู่ในสถ้านที�ทำงาน

4. กัารสำรวจัด้านนเิวศวิทยู่า เชุ�น กัารสำรวจัสิ�งมชีุวีติั้ในน�ำ (แพลิงก์ัตั้อน ลิก่ัปลิา สต้ั้ว์หน้าดนิ) 

กัารสำรวจัสิ�งมีชุีวิตั้บนบกั (ป่าไม้ ส้ตั้ว์ป่า)

5. กัารตั้รวจัว้ดคุณภาพดิน

6. กัารสำรวจัด้านส้งคม เศรษฐกัิจั แลิะความคิดเห็นของประชุาชุน 

 หลิ้งจัากัตั้รวจัว้ดคุณภาพสิ�งแวดลิ้อมแลิ้ว จัะนำผลิกัารตั้รวจัว้ดมา

รวบรวมแลิะจั้ดทำเป็น “รายู่งานผลิกัารปฏิิบ้ตั้ิตั้ามมาตั้รกัารป้องกั้นแลิะ

แก้ัไขผลิกัระทบสิ�งแวดล้ิอมแลิะมาตั้รกัารตั้ิดตั้ามตั้รวจัสอบผลิกัระทบ 

สิ�งแวดลิ้อม” หรือ “รายู่งานมอนิเตั้อร์” ของแตั้�ลิะโรงไฟฟ้า เพื�อนำส�ง

หน�วยู่งานอนุญ่าตั้แลิะสำน้กังานนโยู่บายู่แลิะแผนทร้พยู่ากัรธรรมชุาตั้ิแลิะ

สิ�งแวดลิ้อม (สผ.) แลิะหน�วยู่งานราชุกัารที�เกัี�ยู่วข้อง ทุกั ๆ 6 เดือน 

นอกัจัากันี� ยู่้งแสดงผลิกัารตั้รวจัว้ดแลิะรายู่งานมอนิเตั้อร์บนเว็บไซึ่ตั้์ กัฟผ.
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ชุ่องทางติิดัติ่อ

ช�องที่างการติิดีติ�อ

02-436-7855

โรงไฟฟา้พระนครเหนือ่  
North Bangkok Combined Cycle

Call Center : 1416

http://cmc-center.egat.co.th/

ช�องที่างการร้องเร่ยู่น





ฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมโครงการ การไฟฟา้ฝ่่ายผล้่ตแห่่งประเทศไทย
53 หมู่่� 2 ถ.จรััญสนิิทวงศ์์ ต.บางกรัวย อ.บางกรัวย จ.นินิทบุรัี 11130

โทรัศ์ัพท์ 0-2436-0833 โทรัสารั 0-2436-0890 


