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เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2  
ต่อการจัดทําร่างรายงาน และมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

1. ความเป็นมาของโครงการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยูใ่นตาํบล     

บางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าท่ีเขา้สู่ระบบผลิตไฟฟ้า 2 ชุด ประกอบดว้ย 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง 725 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 

ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง 878.77 เมกะวตัต ์ 

ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Thailand Power Development 

Plan : PDP 2018) ไดมี้การพจิารณาความมัน่คงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค พบวา่ ปัจจุบนักาํลงัผลิตไฟฟ้าของ

เขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสยักรณีโรงไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ท่ีสุดหยดุฉุกเฉินได ้ดงันั้น เพื่อรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจและเป็นศูนยก์ลางของประเทศ จึงกาํหนดใหมี้โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

(ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 และกาํหนดจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ (Commercial Operation Date : COD) ปี พ.ศ.

2571 เพื่อเสริมความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง และสนองความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน กฟผ.         

จึงมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนท่ีสาํนกังานกลาง กฟผ. และพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั 

เน่ืองจากมีความพร้อมดา้นพื้นท่ีและการเช่ือมโยงของระบบสายส่งไฟฟ้า ท่ีขนาดกาํลงัผลิตติดตั้งสูงสุด 

(Installed Capacity) ประมาณ 830 เมกะวตัต ์โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียว 

เม่ือพจิารณากาํลงัการผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ.2563 พบวา่ มี

กาํลงัการผลิตติดตั้งสูงสุดรวม 1,603.77 เมกะวตัต ์ (ขอ้มูลจากการดาํเนินการจริง) และภายหลงัมีโครงการ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 จะทาํใหโ้รงไฟฟ้าพระนครเหนือมีกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 

2,433.77 เมกะวตัต ์(ดงัแสดงในตารางที ่1)  
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ตารางที่ 1 
กาํลงัผลติตดิตั้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน  

และภายหลงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
หน่วย : เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
กําลังผลิตตดิต้งั

ปัจจุบัน (พ.ศ.2564) 
กาํลงัผลติตดิตั้งภายหลงัมีโครงการฯ 

(พ.ศ.2571) 
ชุดท่ี 1 725 725 
ชุดท่ี 2 878.77 878.77 

(ส่วนเพิม่) ระยะท่ี 1 - 830 
รวม  1,603.77 2,433.77 

ทีม่า :    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2564 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดโครงการ กิจการ 

หรือการดาํเนินการ ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซ่ึง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2562 กาํหนดให ้ “โครงการหรือกิจการโรงไฟฟ้า   

พลงัความร้อนทุกประเภทท่ีมีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวตัตข้ึ์นไป ตอ้งจดัทาํรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA)” เสนอต่อสาํนกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบตามขั้นตอนการพจิารณารายงานฯ กรณีเป็น

โครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของหน่วยงานของรัฐดาํเนินการร่วมกบั

เอกชน จะตอ้งขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ดงันั้น กฟผ. จึงมอบหมายใหบ้ริษทั ซีคอท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น

ผูด้าํเนินการ และจดัใหมี้การดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เดือนมกราคม พ.ศ.2562 และระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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มีส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ห่วงกงัวล ในร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 

ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
สาํหรับขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี เป็นขอ้มูลหลกัท่ีสาํคญั ท่ีนาํเสนอในร่างรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ซ่ึงประกอบดว้ย 

รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ แผนการดาํเนินงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระยะร้ือถอน 

ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ เพื่อใหป้ระชาชนพิจารณาและนาํเสนอประเดน็ขอ้ห่วงกงัวล/ขอ้เสนอแนะ

ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว  
2. วตัถุประสงค์ของการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน  

(1) เพื่อช้ีแจงเหตุผล ความเป็นมา และรายละเอียดการดาํเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 

(2) เพื่อนาํเสนอผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และรับฟังความ

คิดเห็น ขอ้วติกกงัวล และขอ้เสนอแนะของประชาชน แลว้นาํขอ้คิดเห็น ขอ้วิตกกงัวล และขอ้เสนอแนะ

ท่ีไดจ้ากการรับฟังความคิดเห็นฯ มาปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการฯ 

ดา้นต่างๆ ใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์  

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
(1) เสริมความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของเขตนครหลวงในระยะยาว และสนองต่อความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน เพือ่การพฒันาภาคอุตสาหกรรม สงัคม และส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ 

(2) เพิ่มโอกาสสร้างงานใหก้บัคนในชุมชน ทั้งในระยะร้ือถอน ระยะก่อสร้าง และระยะ

ดาํเนินการ โดยกาํหนดเป็นนโยบายปฏิบติัใหพ้ิจารณาคดัเลือกคนในชุมชนเขา้มาทาํงานเป็นลาํดบัแรก ทั้งน้ี

เป็นไปตามเกณฑก์ารรับสมคัรงานของ กฟผ. 

(3) ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ

ดาํเนินการ 

(4) เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นพลงังาน  
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4. รายละเอยีดโครงการ 

4.1 ที่ตั้งโครงการและการจัดผงัพืน้ที่โครงการ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ห่างจากอาํเภอเมืองบางกรวยไปตามเสน้ทางหลวงชนบท

หมายเลข 1020 ประมาณ 14 กิโลเมตร ติดกบัแม่นํ้าเจา้พระยา และอยูห่่างจากสะพานพระราม 7 ประมาณ 

1 กิโลเมตร ดงัแสดงในรูปที ่1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั แม่นํ้าเจา้พระยา 

ทิศใต ้ ติดต่อกบั พื้นท่ีสาํนกังานกลาง กฟผ. และชุมชนในตาํบลบางกรวย 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แม่นํ้าเจา้พระยา และสะพานพระราม 7 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ชุมชนนครอินทร์พฒันา 

ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 112 ไร่ และมีการซ้ือพื้นท่ีอีก 4.3 

ไร่ ทาํใหโ้รงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนัมีพื้นท่ีทั้งหมดรวม 116.3 ไร่ สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้า       

พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 จะก่อสร้างในพื้นท่ีสาํนกังานกลาง กฟผ.  และพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า       

พระนครเหนือปัจจุบนั บนพื้นท่ีประมาณ 34 ไร่ ดงัแสดงในรูปที ่ 2 ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัหา

ท่ีดิน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีจาํเป็น และการเช่ือมโยงระบบสายส่ง นอกจากน้ี ยงัเป็นพื้นท่ี

ท่ีอยูใ่กลศู้นยก์ลางการใชไ้ฟฟ้า โดยก่อนดาํเนินการก่อสร้างโครงการฯ จะทาํการร้ือถอนอาคารในพ้ืนท่ี

สาํนกังานกลาง กฟผ. ดา้นทิศตะวนัออก และปรับพื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตกของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ปัจจุบนั สาํหรับการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี ไดแ้ก่ ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าและหอหล่อเยน็ สถานีควบคุมความ

ดนัและวดัปริมาตรก๊าซธรรมชาติ พื้นท่ีอาคารอาํนวยความสะดวก พื้นท่ีระบบสาธารณูปโภค และพ้ืนท่ี   

สีเขียว โดยอุปกรณ์หลกัของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะท่ี 1 มีดงัต่อไปน้ี 

(1) เคร่ืองกงัหนัก๊าซ ทาํหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้า โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง พร้อมติดตั้ง

ระบบเผาไหม ้เป็น Dry Low NOx Burner เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)  

(2) เคร่ืองกงัหนัไอนํ้า ทาํหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้า โดยใชไ้อนํ้า  
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 รูปที่ 1 ทีต่ั้งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั  โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เส้นแบ่งเขตจงัหวดั 
 ขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 
ทีม่า :   คดัลอกจากขอ้มูลแผนท่ี Google, Digital Globe, 2019, ดดัแปลงโดยบริษทั ซีคอท จาํกดั, พ.ศ.2564 
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รูปที ่2 ทีต่ั้งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ตําบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
 

                เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 

 

พื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ.
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 
ระยะที่ 1 

 ขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ภายหลงัมีโครงการฯ 

ที่มา : คดัลอกจากขอ้มูลแผนที่ Google, Digital Globe, 
2019ดดัแปลงโดยบริษทั ซีคอท จาํกดั,พ.ศ.2564
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(3) เคร่ืองผลิตไอนํ้าความดนัสูงแบบใชไ้อเสีย (Heat Recovery Steam Generator : 

HRSG) ทาํหนา้ท่ีผลิตไอนํ้า โดยใชไ้อเสียท่ีออกจากเคร่ืองกงัหนัก๊าซเป็นแหล่งกาํเนิดพลงังานในการผลิต

ไอนํ้า เพื่อขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัไอนํ้าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(4) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ทาํหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานความร้อนจากการเผาไหม้

เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติในเคร่ืองกงัหนัก๊าซเป็นแหล่งพลงังาน  

(5) เคร่ืองควบแน่น ทาํหนา้ท่ีควบแน่นไอนํ้าท่ีออกจากเคร่ืองกงัหนัไอนํ้าใหเ้ปล่ียน

สภาพเป็นนํ้า เพื่อนาํกลบัไปใชใ้นระบบผลิตไอนํ้าอีกคร้ังหน่ึง 

(6) หอหล่อเยน็ ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อนจากนํ้าหล่อเยน็ท่ีมาจากเคร่ืองควบแน่นใหเ้ยน็

ลงและหมุนเวยีนนาํกลบัไปใชใ้หม่  

(7) อุปกรณ์ไฟฟ้าหลกั ประกอบดว้ย หมอ้แปลงไฟฟ้า ทาํหนา้ท่ีแปลงแรงดนัไฟฟ้าจาก

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟเขา้สู่ระบบสายส่ง 230 กิโลโวลต ์และอุปกรณ์ตดัต่อวงจรไฟฟ้า 

(8) ระบบควบคุมและอุปกรณ์ตรวจวดั ประกอบดว้ย หอ้งระบบควบคุม DCIS 

(Distributed Control and Information System) หอ้งคอมพิวเตอร์ (Computer Room) และหอ้งอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์และรีเลย ์(Electronic Equipment and Relay Room) 

 แผนผงัแสดงตาํแหน่งท่ีตั้งอาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 ดงัแสดงในรูปที ่3 

4.2 ขนาดกาํลงัผลติ 
 ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 มีกาํลงัผลิตติดตั้งสูงสุด 1,603.77 เมกะวตัต ์

สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 มีกาํลงัผลิตติดตั้งสูงสุด 830 เมกะวตัต ์ ดงันั้น 

ภายหลงัมีโครงการฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะมีกาํลงัผลิตติดตั้งสูงสุดรวม 2,433.77 เมกะวตัต ์ 
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 Generator Building
 เครื่องผลิตไอนํ้าแรงดนัสูงแบบใชไ้อเสีย (HRSG)  
 หอหล่อเยน็ 
 บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding Pond) 
 อาคารปรับสภาพนํ้า 
 ถงัเกบ็นํ้า 
 อาคารสูบนํ้า 
 สถานีควบคุมความดนัและวดัปริมาตรก๊าซธรรมชาติ 
 ขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
 ขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
 ขอบเขตพื้นที่โครงการฯ 
 ขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ภายหลงัมี

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
ที่มา : คดัลอกจากขอ้มูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 

พ.ศ.2564ดดัแปลงโดยบริษทั ซีคอท จาํกดั,พ.ศ.2564

รูปที ่3 แผนผงัแสดงตําแหน่งทีต่ั้งอาคารโรงไฟฟ้า และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ  
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
 

                เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 
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4.3 กระบวนการผลติ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

(Combined Cycle) จาํนวน 1 หน่วย ลกัษณะกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม เป็นการทาํงาน

ร่วมกนัระหวา่งเคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Combustion Turbine) เคร่ืองกงัหนัไอนํ้า (Steam Turbine) และเคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้า (Generator) โดยใชพ้ลงังานความร้อนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นพลงังานในการผลิต

กระแสไฟฟ้า และใชก๊้าซร้อนท่ีออกจากเคร่ืองกงัหนัก๊าซเป็นแหล่งกาํเนิดพลงังานในการผลิตไอนํ้า เพื่อ

ขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัไอนํ้าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  

 ก๊าซร้อน (Exhaust Gas) ท่ีขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัก๊าซแลว้ ยงัมีความร้อนสูง จะถูกป้อนเขา้

สู่เคร่ืองผลิตไอนํ้าความดนัสูงแบบใชไ้อเสีย (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) โดยถ่ายเท  

ความร้อนใหแ้ก่นํ้ าภายในท่อ ทาํใหน้ํ้ ากลายเป็นไอนํ้าความดนัสูง (High Pressure Steam) และนาํไป

ขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า (Steam Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้า        

ก่อนจ่ายเขา้สู่ระบบต่อไป  

 ไอนํ้าท่ีผา่นการใชง้านแลว้จากเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า จะถูกเปล่ียนสภาพใหก้ลายเป็นนํ้า เพื่อนาํ

กลบัไปใชใ้นกระบวนการผลิตไอนํ้าอีกคร้ังหน่ึง โดยผา่นไอนํ้าเขา้สู่เคร่ืองควบแน่น ซ่ึงใชน้ํ้ าจากแม่นํ้า

เจา้พระยาในการหล่อเยน็ นํ้าหล่อเยน็ท่ีออกจากเคร่ืองควบแน่น (Condenser) ซ่ึงมีอุณหภูมิสูงจะนาํไปผา่น 

หอหล่อเยน็ (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิลงใหใ้กลเ้คียงกบัแหล่งนํ้าธรรมชาติก่อนระบายออกสู่ภายนอก  

 การออกแบบโรงไฟฟ้าไดก้าํหนดใหมี้ค่าการระบายมลสารตํ่า โดยใชร้ะบบเผาไหมแ้บบ 

Dry Low NOX Burner เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ท่ีเกิดจากการเผาไหม้

เช้ือเพลิง พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีปล่องของโรงไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง เพื่อเฝ้า

ติดตามการระบายมลสาร และนาํไปใชค้วบคุมการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า โดยกาํหนดใหค่้ามลสารทาง

อากาศไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด 
4.4 ระบบส่งไฟฟ้า 
 ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าของ 

กฟผ. ผา่นสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต ์พระนครเหนือ ซ่ึงมีการเช่ือมโยงกบัสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่ง

อ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 จะ

จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ผา่นสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต ์ พระนครเหนือ 

เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 
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4.5 การใช้เช้ือเพลงิ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนัรับก๊าซธรรมชาติผสม จาก 2 แหล่ง คือ ก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝ่ังตะวนัตก) และแหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย (ฝ่ัง

ตะวนัออก) โดยขนส่งผา่นทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีความตอ้งการใช้

ก๊าซธรรมชาติ ในอตัราสูงสุดประมาณ 283 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนคร-

เหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ยงัคงใชก๊้าซธรรมชาติ จาก 2 แหล่ง คือ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ (ฝ่ังตะวนัตก) และแหล่งผสมก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย (ฝ่ังตะวนัออก) เช่นเดียวกบั

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะท่ี 1 มีความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติใน

อตัราสูงสุดประมาณ 122 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยภายหลงัมีโครงการฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะมี

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติสูงสุด 405 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  

รายละเอียดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั และภายหลงัมี

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที่ 2 
ปริมาณการใช้เช้ือเพลงิ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน  

และภายหลงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปริมาณการใช้เช้ือเพลงิ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2571 

ชุดท่ี 1 135 135 
ชุดท่ี 2 148 148 

(ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 - 122 
รวม  283 405 

ทีม่า :    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2564  
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4.6 การใช้นํ้า 
4.6.1 ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 

นํ้าใชใ้นระยะร้ือถอน กาํหนดใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผดิชอบจดัหานํ้าใช ้ ซ่ึงคาดวา่จะมี

ความตอ้งการนํ้าใชร้ะยะร้ือถอนประมาณ 2.1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คาดการณ์จากคนงานระยะร้ือถอน

สูงสุด 30 คน ปริมาณการใชน้ํ้ าประมาณ 70 ลิตรต่อคนต่อวนั) นอกจากน้ีมีการใชน้ํ้ าในกิจกรรมการ      

ร้ือถอน เช่น นํ้าลา้งอุปกรณ์เคร่ืองมือ เป็นตน้ ซ่ึงมีปริมาณการใชน้อ้ยมาก  
สาํหรับนํ้าใชใ้นระยะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

กาํหนดใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผดิชอบจดัหานํ้าใชส้าํหรับการก่อสร้างโครงการ ซ่ึงคาดวา่จะมีความ

ตอ้งการนํ้าใชร้ะยะก่อสร้างประมาณ 210 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คาดการณ์จากคนงานระยะร้ือถอนและ

ระยะก่อสร้างสูงสุด 3,000 คน ปริมาณการใชน้ํ้ าประมาณ 70 ลิตรต่อคนต่อวนั) และใชใ้นกิจกรรม

ก่อสร้าง ประมาณ 80 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
4.6.2 ระยะดําเนินการ 
 ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยา ท่ีสถานีสูบนํ้าของบริเวณ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 โดยจุดสูบนํ้าดิบอยูท่ี่ระดบัความลึกประมาณ 4.5 เมตร จากพื้นทอ้งนํ้า 

และมีตะแกรงกนัสตัวน์ํ้าและสตัวน์ํ้ าวยัอ่อน  ปริมาณการสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยาสูงสุด ประมาณ 

100,497 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยแบ่งการใชน้ํ้ าเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ใชเ้ป็นนํ้าหล่อเยน็ในระบบระบาย

ความร้อนของเคร่ืองควบแน่น และอีกส่วนจะนาํไปผา่นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ผลิตนํ้าใชส้าํหรับ

กิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้า เช่น นํ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภคของพนกังาน นํ้าใชใ้นการลา้งเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ต่างๆ นํ้าใชใ้นระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ เป็นตน้  

 สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 จะสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้า

เจา้พระยา โดยใชส้ถานีสูบนํ้าของโครงการฯ ซ่ึงอยูใ่กลก้บัสถานีสูบนํ้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั 

มีความตอ้งการใชน้ํ้ าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยา สูงสุดประมาณ 48,952 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยมี

รายละเอียดการใชน้ํ้ าดงัน้ี 

(1) นํ้าหล่อเยน็ในระบบระบายความร้อน ประมาณ 48,190 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

(2) นํ้าใชใ้นอาคารสาํนกังาน ประมาณ 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

(3) นํ้าลา้งอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ประมาณ 16 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
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(4) นํ้าใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี ประมาณ 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

(5) นํ้าใชใ้นระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ ประมาณ 667 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

 โดยภายหลงัมีโครงการฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะมีปริมาณการสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้า

เจา้พระยาสูงสุด ประมาณ 149,449 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

 รายละเอียดปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ า ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั และภายหลงัมี

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ดงัแสดงในตารางที ่3 
4.7 การใช้สารเคม ี
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 มีการใชส้ารเคมีสาํหรับปรับปรุง

คุณภาพนํ้าใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน ป้องกนัการเกิดตะกรันในท่อนํ้า และใชใ้นระบบหล่อเยน็ เช่นเดียวกบั

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั โดยชนิด การใชป้ระโยชน์ และการจดัเกบ็ของสารเคมี ดงัแสดงในตารางที ่4 
4.8 การระบายมลสารและระบบควบคุม 
4.8.1 มลสารทางอากาศ 

ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 
 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการร้ือถอนและก่อสร้าง การคมนาคมขนส่งคนงานและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ซ่ึงฝุ่ นละอองท่ี

เกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดใหญ่และหนกั ทาํใหก้ารฟุ้ งกระจายเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณท่ีมี

การร้ือถอนและก่อสร้างและจะเกิดในระยะส้ัน สาํหรับระดบัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จะข้ึนอยูก่บัขนาด

ของกิจกรรมและลกัษณะของกิจกรรมท่ีทาํในช่วงระยะเวลาต่างๆ ส่วนใหญ่การดาํเนินการก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้างต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ จะดาํเนินการไม่พร้อมกนั ดงันั้น ผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนจะเกิดในช่วงระยะเวลาต่างๆ กนัดว้ย อยา่งไรกต็าม การดาํเนินการร้ือถอนและก่อสร้างจะตอ้งมี

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบจากฝุ่ นละอองเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุดดว้ย 

ระยะดําเนินการ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง การ

ดาํเนินการของโครงการฯ คาดวา่จะมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากมลสารทางอากาศท่ีสาํคญั คือ ก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ และฝุ่ นละออง ขอ้มูลแหล่งกาํเนิดและอตัราการระบายมลสาร

ทางอากาศจากโครงการฯ ดงัแสดงในตารางที ่5 
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ตารางที่ 3 
ปริมาณความต้องการใช้นํา้ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และภายหลงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
หน่วย : ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

กจิกรรม 

ปริมาณการใช้นํา้สูงสุด
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โครงการฯ 

(ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ปัจจุบัน 

(ชุดที ่1 + ชุดที ่2)

ภายหลงัมโีครงการฯ 
(ชุดที ่1 + ชุดที ่2 +  

(ส่วนเพิม่) ระยะที ่1) ชุดที ่11/ ชุดที ่2 

(1) นํ้าเติมหอหล่อเยน็ในระบบระบายความร้อน     
(Cooling Tower Make Up Water System) 

48,576 50,742 48,190 99,318 147,508 

(2) นํ้าอุปโภคหรือนํ้าใชท้ัว่ไป (Potable Water) 6 6 10 12 22
(3) นํ้าใชล้า้งเครื่องจกัรอุปกรณ์ (Plant & Equipment Washing) 8 6 16 14 30
(4) นํ้าใชใ้นหอ้งปฏิบตัิการเคมี (Chemical Area Drains) 4 4 10 8 18
(5) นํ้าป้อนระบบกาํจดัแร่ธาตุในนํ้า (Demineralization System) 240 1,140 667 1,380 2,047
(6) นํ้าสาํหรับระบบปั๊มนํ้าดบัเพลิง 30 - - 30 30
(7) นํ้าสาํรอง Service Storage Tank - 68 - 68 68

รวม 48,864 51,966 48,893 100,830 149,723 
หมายเหตุ :  1/ นํ้าที่ใชใ้นกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากนํ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 รับจากการประปานครหลวง สาขาบางเขน 

ชุดที่ 1 + ชุดที่ 2 หมายถึง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 หมายถึง โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 
  นํ้าหล่อเยน็จะสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยาเพื่อใชเ้ป็นนํ้าหล่อเยน็และระบายคืนลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยาดงันี้ 

(1) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระบาย 32,618 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (2) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ระบาย 34,235 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ระบาย 32,640 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

ทีม่า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2564  
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ตารางที่ 4 
ชนิด การใช้ประโยชน์ และการจัดเกบ็สารเคมหีลกั 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 

ชนิดสารเคมี 

ปริมาณการใช้ (ตนัต่อปี) 

การใช้ประโยชน์ การจัดเกบ็ พืน้ทีก่กัเกบ็สารเคม ี
โรงไฟฟ้า 

พระนครเหนือ 
โครงการฯ 
(ส่วนเพิม่) 
ระยะที่ 1 

รวม 
ชุดที ่1 ชุดที ่2 

1. แอมโมเนียม 
ไฮดรอกไซด ์

 

12.1 9.5 8.6 30.2 ใชป้รับความเป็นด่าง
ในระบบหมอ้ไอนํ้า 

ถงับรรจุสารเคมี  
ขนาด 200 ลิตร 

- อาคารเกบ็สารเคมีของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ    
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2  

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ
บริเวณพ้ืนท่ีจดัเตรียม 
สารเคมี โดยมี Berm ลอ้มรอบ

2. ไตรโซเดียม
ฟอสเฟต 

0.5 0.6 0.5 1.6 ใชป้รับคุณภาพนํ้าใน
ระบบหมอ้ไอนํ้า 

ถงับรรจุสารเคมี  
ขนาด 25 
กิโลกรัม 

- อาคารเกบ็สารเคมีของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2  

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ

3. ก๊าซคลอรีน 
 

48 56 51 155 ใชค้วบคุมการ
เจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิตและจุลชีพใน
ระบบนํ้าหล่อเยน็ 

ถงัรับแรงดนั 
ขนาด 1,000 
กิโลกรัม ท่ีมี
อุปกรณ์วาลว์
และล้ินนิรภยั 

- อาคารเกบ็คลอรีนของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

- อาคารเกบ็คลอรีนของ
โครงการฯ 

4. ก๊าซไฮโดรเจน
(ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี) 

11,700 12,000 10,000 33,700 ใชห้ล่อเยน็ในเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้า 

ถงับรรจุ ขนาด 6  
ลกูบาศกเ์มตร 

- อาคารเกบ็ก๊าซไฮโดรเจน 
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ

5. โซเดียมไน-
ไตรท ์

0.5 0.5 0.5 1.5 ใชค้วบคุมคุณภาพนํ้า 
Auxiliary Cooling 
Water 

ถุงบรรจุขนาด 25 
กิโลกรัม 

- อาคารเกบ็สารเคมีของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ

6. กรดไฮโดร- 
 คลอริก 
 

10.92 1.22 1.1 13.24 ใชใ้นระบบผลิตนํ้า
บริสุทธ์ิลา้งทาํความ
สะอาดเมมเบรน และ
ปรับสภาพนํ้า 

ถงับรรจุสารเคมี
ทนการกดักร่อน 
ขนาด 5 ลูกบาศก-์
เมตร 

- อาคารผลิตนํ้าของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และ
ชุดท่ี 2  

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ชนิดสารเคมี 

ปริมาณการใช้ (ตนัต่อปี) 

การใช้ประโยชน์ การจัดเกบ็ พืน้ทีก่กัเกบ็สารเคม ีโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ 

โครงการฯ 
(ส่วนเพิม่) 
ระยะที่ 1 

รวม 
ชุดที ่1 ชุดที ่2 

7. โซเดียม               
ไฮดรอกไซด ์  

10.55 3.28 3 16.83 ใชใ้นระบบผลิตนํ้า
บริสุทธ์ิลา้งทาํความ
สะอาดเมมเบรน และ
ปรับสภาพนํ้า 

ถงับรรจุสารเคมี
ทนการกดักร่อน 
ขนาด 5 ลูกบาศก-์
เมตร 

- อาคารผลิตนํ้าของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และ 
ชุดท่ี 2  

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ 

8. โซเดียม 
เมตะไบซลั-
ไฟท ์(แบบผง) 

0.5 - - 0.5 ใชใ้นการปรับสภาพ
นํ้า ระบบผลิตนํ้า
บริสุทธ์ิ (RO System) 
โรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ ชุดท่ี 1

ถงับรรจุสารเคมี  
ขนาด 25 
กิโลกรัม 

- อาคารเกบ็สารเคมีของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 
 

9. โซเดียม 
ไบซลัไฟท ์
(แบบนํ้า) 

- 6.0 5.4 11.4 ใชใ้นการปรับสภาพ
นํ้า ระบบผลิตนํ้า
บริสุทธ์ิ (RO System) 

ถงับรรจุขนาด 
200 ลิตร 

- อาคารผลิตนํ้าของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 2  

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ
10. โซเดียมไฮโป-

คลอไรท ์
- 18 16.2 34.2 ใชเ้ป็นสารป้องกนัการ

เจริญเติบโตของ 
จุลชีพและลา้งระบบ 
Microfilltration

ถงับรรจุสารเคมี
ทนการกดักร่อน 

- อาคารผลิตนํ้าของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 2  

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ 

11. สารช่วย
ตกตะกอน
(Cationic 
Polymer) 

- 0.2 0.2 0.4 ใชเ้ป็นสารช่วย
ตกตะกอนในระบบ
กากตะกอน  

ถงับรรจุสารเคมี - อาคารเกบ็สารเคมีของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ
12. กรดซิตริค  0.3 0.79 0.7 1.79 ใชใ้นการลา้งทาํความ

สะอาดเมมเบรน ของ
ระบบ Microfiltration, 
Reverse Osmosis (RO)

ถงับรรจุสารเคมี - อาคารเกบ็สารเคมีของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ
13. สารป้องกนั 
 การเกิดตะกรัน 

(Antiscalant) 

0.95 0.90 0.8 2.65 ใชป้้องกนัการอุดตนั
ในเมมเบรนของระบบ 
Reverse Osmosis (RO)

ถงับรรจุสารเคมี - อาคารผลิตนํ้าของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 2  

- อาคารผลิตนํ้าของโครงการฯ
ทีม่า :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 
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ตารางที่ 5 
ข้อมูลการระบายมลสารทางอากาศ  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

รายการ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โครงการโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ  

(ส่วนเพิม่) ระยะที ่1
ชุดที ่1 ชุดที ่2 

กาํลงัผลิต (เมกะวตัต)์ 725 878.77 830 

อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง (ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั) 135 148 122 

การระบายมลสารทางอากาศ    
จาํนวนปล่อง (ปล่อง) 2 2 1 

 ปล่องท่ี 1 ปล่องท่ี 2 ปล่องท่ี 1 ปล่องท่ี 2 ปล่องท่ี 1 

ความเขม้ขน้ของสารมลสารต่อปล่อง  

(ท่ี O2=7%, 25OC) 1/ 

     

- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (ส่วนในลา้นส่วน) 96 (120)1/ 96 (120)1/ 70 (120)1/ 70 (120)1/ 70 (120)1/ 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(ส่วนในลา้นส่วน) 10 (20)1/ 10 (20)1/ 10 (20)1/ 10 (20)1/ 10 (20)1/ 

- ฝุ่ นละออง (มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร) 54 (60)1/ 54 (60)1/ 20 (60)1/ 20 (60)1/ 20 (60)1/ 

อตัราการระบายสารมลสารต่อปล่อง (กรัมต่อวินาที)      

- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน  46.0 46.0 43.6 43.6 74.67 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ 6.7 6.7 8.67 8.67 14.84 

- ฝุ่ นละออง  13.8 13.8 6.63 6.63 11.34 

ระบบควบคุมมลสารทางอากาศ 
ระบบควบคุมการเผาไหม้ 

เพือ่ลดการเกดิก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
หมายเหตุ :  ชนิดเช้ือเพลิง คือ ก๊าซธรรมชาติผสมจากแหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และแหล่งอ่าวไทย 
   1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2553)  
    เร่ือง กาํหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า 
ทีม่า :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2564 
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 อยา่งไรกต็าม โครงการฯ ไดมี้การใชร้ะบบเผาไหมท่ี้ควบคุมการเกิดก๊าซออกไซดข์อง

ไนโตรเจน สาํหรับการตรวจวดัการระบายมลสารจากปล่องของโครงการฯ จะติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัปริมาณ

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ไวท่ี้ปล่อง

ระบายอากาศ เพื่อเฝ้าระวงัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และใชใ้นการควบคุมการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนั

ก๊าซใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
4.8.2 นํา้ทิง้ 
 ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง 
 ในระยะร้ือถอน คาดวา่มีนํ้ าท้ิงจากคนงานสูงสุดประมาณ 1.68 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คาํนวณ

จากอตัรา ร้อยละ 80 ของปริมาณ นํ้าใช ้2.1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั) (ธงชยั พรรณสวสัด์ิ, พ.ศ.2530) ส่วนนํ้าเสีย

จากกิจกรรมระยะร้ือถอน ไดแ้ก่ นํ้าลา้งอุปกรณ์เคร่ืองมือ นํ้าลา้งลอ้รถขนส่ง ซ่ึงเกิดข้ึนในปริมาณนอ้ยมาก 

 สาํหรับระยะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 คาดวา่มีนํ้าท้ิงจาก

คนงานสูงสุดประมาณ 168 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คาํนวณจากอตัรา ร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช ้ 210 

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั) (ธงชยั พรรณสวสัด์ิ, พ.ศ.2530) และนํ้าท้ิงจากกิจกรรมก่อสร้างประมาณ 80 ลูกบาศก-์

เมตรต่อวนั 

 ระยะดําเนินการ 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนัจะมีนํ้าท้ิงเกิดข้ึน ไดแ้ก่ นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตรวม

ประมาณ 149 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และนํ้าท้ิงจากการหล่อเยน็รวมประมาณ 66,853 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  

 สาํหรับนํ้าท้ิงท่ีเกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ยงัคงมีประเภท

นํ้าท้ิงเช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั ไดแ้ก่ นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตประมาณ 101.95 

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั จะระบายลงบ่อพกันํ้าท้ิง ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

นํ้าท้ิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2559 ก่อนนาํไปใชร้ดนํ้าตน้ไมใ้นพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สาํหรับนํ้าท้ิงจากการหล่อ-

เยน็ ประมาณ 32,640 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั จะถูกควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพนํ้าท้ิงใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

กาํหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2559 ก่อนระบายลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา โดยปริมาณนํ้าท้ิงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั 

และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ดงัแสดงในตารางที ่6 
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ตารางที่ 6  
ปริมาณนํา้ทิง้จากกระบวนการต่างๆ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 

กจิกรรม 
ปริมาณนํา้ทิง้ (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

วธิีการบําบัด โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โครงการฯ
(ส่วนเพิม่) 
ระยะที ่1

ก่อนมโีครงการฯ
(ชุดที ่1+ชุดที ่2)

ภายหลงัมี
โครงการฯ ชุดที ่1 ชุดที ่2 

1. นํา้ทิง้จากกระบวนการผลติ 32 117 101.95 149 250.95
- นํ้าทิ้งจากโรงปรับสภาพนํ้า  0 75 47 75 122 ระบายลงสู่บ่อปรับสภาพเป็นกลาง (Neutralization Basin) เพื่อปรับสภาพใหเ้ป็น

กลาง ก่อนระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง สาํหรับโครงการฯ จะส่งไปยงับ่อพกันํ้าทิ้ง 
- นํ้าทิ้งจากอาคารสาํนกังาน  

 
6 6 10 12 22 บาํบดัโดยใชร้ะบบ On-site Package Sewage Treatment แบบ Extended Aeration 

Process ปล่อยลงสู่ระบบระบายนํ้าทัว่ไปของอาคาร โดยกาํหนดใหน้ํ้ าที่ทางออกจาก
ระบบมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง 

- นํ้าทิ้งจากหน่วย HRSG 5 26 0 31 31 Oil/Water Separator นํ้าที่ผา่นการแยกนํ้ามนัออกแลว้ จะระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง  
- นํ้าทิ้งจากการลา้งเครื่องจกัรอุปกรณ์  8 6 16 14 30 ระบายลงสู่บ่อปรับสภาพเป็นกลาง (Neutralization Basin) เพื่อปรับสภาพใหเ้ป็น

กลาง ก่อนระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง 
- นํ้าทิ้งจากหอ้งปฏิบตัิการเคมี  4 4 10 8 18 ระบายลงสู่บ่อปรับสภาพเป็นกลาง (Neutralization Basin) เพื่อปรับสภาพใหเ้ป็น

กลาง ก่อนระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง 
- นํ้าทิ้งจากระบบกาํจดัแร่ธาตุในนํ้า  9 0 7 9 16 Oil/Water Separator นํ้าที่ผา่นการแยกนํ้ามนัออกแลว้ จะระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง 

สาํหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 จะระบายลงสู่บ่อหน่วงนํ้า ก่อนระบายลงสู่
บ่อพกันํ้าทิ้ง 

- นํ้าทิ้งจาก Dewatering System 0 0 54.95 0 54.95 ระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง
2.  นํา้ทิง้จากหอหล่อเยน็
 

32,618 34,235 32,640 66,853 99,493 นํ้าที่ระบายออกจากหอหล่อเยน็ จะควบคุมอุณหภมูินํ้า ณ จุดปล่อยลงแม่นํ้า
เจา้พระยา ไม่สูงกวา่อุณหภมูิแม่นํ้าเจา้พระยา เกิน 3 องศาเซลเซียส

รวม (1)+(2) 32,650 34,352 32,741.95 67,002 99,743.95  
หมายเหตุ :  บ่อพกันํ้าทิ้ง จะมีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ.2559 ก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้งหมด  
ทีม่า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2564  
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4.8.3 กากของเสีย 
 ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 
 ในระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้างจะมีกากของเสียเกิดข้ึน 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงขยะมูล-

ฝอยจากคนงาน จะถูกคดัแยกตามประเภทขยะ รวบรวมใส่ถงัขยะพร้อมฝาปิด และส่งใหห้น่วยงานรับ

กาํจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั ส่วนท่ีสองกากของเสียจากกิจกรรม

ก่อสร้าง ไดแ้ก่ เศษเหลก็ เศษปูนซีเมนต ์ เศษไม ้ และนํ้าปนเป้ือนนํ้ามนั จะรวบรวมและส่งใหห้น่วยงานท่ี

ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดัต่อไป  
 ระยะดําเนินการ 
 ในระยะดาํเนินการจะมีกากของเสียเกิดข้ึน 2 ประเภท ไดแ้ก่  

 (1) ขยะมูลฝอยจากอาคารสาํนกังาน มีแหล่งกาํเนิดจากอาคารสาํนกังานและกิจวตัร

ประจาํวนัของพนกังาน จะถูกคดัแยกตามประเภทขยะ รวบรวมใส่ถงัขยะพร้อมฝาปิด และส่งใหเ้ทศบาล

เมืองบางกรวย หรือหน่วยงานรับกาํจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั  

 (2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ แผน่ไสก้รองอากาศเส่ือมสภาพ นํ้ามนั

เส่ือมสภาพ ขยะปนเป้ือนนํ้ามนั ฉนวนหุม้กนัความร้อนเส่ือมสภาพ เรซ่ินท่ีผา่นการใชง้านแลว้ และกาก

ตะกอนจากการรีดนํ้าออกของระบบประปา จะรวบรวมและจดัเกบ็ในอาคารเกบ็กากของเสีย และประสานงาน

กบัหน่วยงานรับกาํจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดัต่อไป   

 รายละเอียดประเภท ปริมาณ และวิธีการจดัการกากของเสีย ระยะดาํเนินการ ดงัแสดงใน

ตารางที ่7 

4.9 จํานวนคนงานและพนักงาน 
 ในระยะร้ือถอน มีคนงานประมาณ 30 คน ส่วนในระยะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนคร-

เหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะท่ี 1 มีคนงานสูงสุดประมาณ 3,000 คน สาํหรับในระยะดาํเนินการ คาดวา่จะมีพนกังาน

ทาํงานในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ภายหลงัมีโครงการฯ ประมาณ 219 คน  

4.10 แผนดาํเนินงานโครงการ  
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 มีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี 

และเร่ิมดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ในปี พ.ศ.2571  
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ตารางที่ 7 
ประเภท ปริมาณ และวธีิการจัดการกากของเสีย ระยะดาํเนินการ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1  
แหล่งกาํเนิด ประเภท ปริมาณ วธีิการจัดการ 

1. อาคารสาํนกังาน - ขยะมูลฝอยจากอาคาร
สาํนกังาน 

สูงสุดประมาณ 
271.5 

กิโลกรัมต่อวนั 

รวบรวมและส่งใหเ้ทศบาลเมือง 
บางกรวย หรือหน่วยงานภายนอก 
ท่ีไดรั้บอนุญาตกาํจดักากของเสียจาก
หน่วยงานราชการ 

2. กระบวนการ
ผลิต 

- แผน่ไส้กรองอากาศ
เส่ือมสภาพ (Air Filter)  

สูงสุดประมาณ 
60 ตนัต่อปี 

รวบรวมและส่งใหห้น่วยงานภายนอก 
ท่ีไดรั้บอนุญาตกาํจดักากของเสียจาก
หน่วยงานราชการ 

 - นํ้ามนัเส่ือมสภาพ สูงสุดประมาณ 
3 ตนัต่อปี 

รวบรวมใส่ถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด และส่งให้
หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตกาํจดั
กากของเสียจากหน่วยงานราชการ 

 - ขยะปนเป้ือนนํ้ามนั (เช่น เศษ
ผา้ ถุงมือปนเป้ือน เป็นตน้) 

สูงสุดประมาณ 
6 ตนัต่อปี 

รวบรวมและส่งใหห้น่วยงานภายนอก 
ท่ีไดรั้บอนุญาตกาํจดักากของเสียจาก
หน่วยงานราชการ 

 - ฉนวนหุม้กนัความร้อน
เส่ือมสภาพ 

สูงสุดประมาณ 
6 ตนัต่อปี 

รวบรวมและส่งใหห้น่วยงานภายนอก 
ท่ีไดรั้บอนุญาตกาํจดักากของเสียจาก
หน่วยงานราชการ 

3. ระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้า 

- เรซ่ินท่ีผา่นการใชง้านแลว้  สูงสุดประมาณ 
0.3 ตนัต่อปี 

รวบรวมใส่ถุงพลาสติกแลว้บรรจุลงใน
ถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด เกบ็ไวอ้ยา่งมิดชิด 
เพ่ือรอส่งใหห้น่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บ
อนุญาตกาํจดักากของเสียจากหน่วยงาน
ราชการ 

 - กากตะกอนจากการรีดนํ้าออก
ของระบบประปา                     

สูงสุดประมาณ 
23-47 ตนัต่อปี 

รวบรวมและนาํไปถมในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า
หรือส่งใหห้น่วยงานภายนอก 
ท่ีไดรั้บอนุญาตกาํจดักากของเสียจาก
หน่วยงานราชการ 

ทีม่า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2564  
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5.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การดาํเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย  

(1) การจดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 1  ต่อร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียด

โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ   ดาํเนินการในวนัเสาร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.

2563 ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5 สาํนกังานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อาํเภอ

เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยมีนายชูชาติ พิพฒัน์ศรัทธา ปลดัอาวโุสอาํเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธี

เปิดการรับฟังความคิดเห็นฯ มีผูเ้ขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งส้ิน จาํนวน 802 คน ประกอบดว้ย หน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รอิสระ สถาบนัการศึกษา สถาบนั

ศาสนา ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ  

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบวา่ มีขอ้ห่วงกงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

คุณภาพนํ้าท้ิง กากของเสีย เศรษฐกิจ-สงัคม การประชาสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

ดา้นสุขภาพ ดงัแสดงในตารางที ่8 

(2) การสาํรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ไดด้าํเนินการสาํรวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั และ

สอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ โดยใชแ้บบสอบถามสมัภาษณ์รายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

หน่วยงานราชการ ผูน้าํชุมชน ประชาชนตวัแทนครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา และสถานประกอบการขา้งเคียง 

ดาํเนินการระหวา่งเดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2563 จาํนวนทั้งหมด 2,589 ราย ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสาํรวจ ดงัแสดงในตารางที ่9 ถึง 11 
(3) การจดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ต่อการจดัทาํร่างรายงาน และมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 โดยโครงการฯ ไดพ้ิจารณาเลือกใชรู้ปแบบการประชุมผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ และการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์

หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ เน่ืองจากช่วงท่ีดาํเนินการศึกษาอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัประกาศสาํนกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการดงัน้ี 
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  1) ประสานงานกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร และบริเวณใกลเ้คียง 

ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ/เขต องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ภาคเอกชน เพือ่ใหรั้บทราบกติกา หรือรูปแบบการมีส่วนร่วม หรือการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการ  

  2) นาํส่งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 เพื่อเผยแพร่

ขอ้มูลรายละเอียดโครงการ ผลการประเมินผลกระทบ มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินการโดยการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น แผน่พบั 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 และแบบแสดงความ

คิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 เพื่อใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บขอ้มูล

รายละเอียดโครงการฯ อยา่งครบถว้น และเพยีงพอต่อการแสดงความเห็น 

  3) ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น จะดาํเนินการ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

   3.1) กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ต่อการจดัทาํร่าง

รายงานและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์หรือทาง

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นฯ และส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ กลบัภายใน

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 

   3.2) กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ต่อการจดัทาํร่าง

รายงานและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ในวนัองัคารท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยนาํเสนอขอ้มูลระหวา่งเวลา 09.30 - 10.30 น. พร้อมรับ

ฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามโดยไม่จาํกดัเวลา ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 โดย กฟผ. และบริษทั ซีคอท จาํกดั จะเร่ิมดาํเนินตามขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 10-30 มิถุนายน พ.ศ.2564  
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ตารางที่ 8 
สรุปประเดน็คาํถาม/ข้อเสนอแนะ และคาํชี้แจง จากการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอยีดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลอืกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

1. รายละเอยีดโครงการ - ประธานชุมชนนฤมิตร  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

- การรื้อถอนและก่อสร้างในพื้นที่เดิมเปรียบเทียบกบัการ
ซื้อพื้นที่ใหม่และก่อสร้าง แบบใดจะคุม้ค่ากวา่กนั 

ชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- จากแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) ได้
มีการพิจารณาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าเขตนครหลวง เพื่อลดการพึ่งพากาํลงั
การผลิตไฟฟ้าจากภาคอื่นๆ และใหแ้ต่ละภาคมีความมัน่คงจากกาํลงัผลิตภายใน
ภาคเองเป็นลาํดบัแรก ซึ่งปัจจุบนักาํลงัผลิตไฟฟ้าของเขตนครหลวงไม่สามารถ
รองรับเหตุสุดวสิยัโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยดุฉุกเฉินได ้ตอ้งพึ่งพากาํลงั
ผลิตไฟฟ้าจากภูมิภาคใกลเ้คียง ดงันั้น เพื่อรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าใน
เขตนครหลวง จาํเป็นตอ้งจดัสรรใหม้ีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วน
เพิ่ม) ระยะที่ 1 เพื่อความมัน่คงดา้นพลงังาน  

- จากการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างโครงการฯ โดยพิจารณาก่อสร้าง
ในบริเวณพื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ. และพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ปัจจุบนัมีความเหมาะสม  เนื่องจากเป็นที่ดินของ กฟผ. จึงมีความพร้อมดา้น
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จาํเป็น และการเชื่อมโยง ระบบสายส่ง รวมทั้ง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เดิมที่มีอยูแ่ลว้นอกจากนี้ ยงัเป็นพื้นที่ที่อยูใ่กล้
ศูนยก์ลางการใชไ้ฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียพลงังานไฟฟ้าในระบบส่ง
ไฟฟ้าของ กฟผ.

 - ผูแ้ทนชุมชนสุขใจ  
ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- ทาํไมไม่สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หรือที่
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้หรือโรงไฟฟ้าวงันอ้ยแทน ทั้งที่
โรงไฟฟ้าเหล่านั้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ไดเ้ดินเครื่องเป็นปกติ
อยูแ่ลว้

 - ประธานชมรมกาํนนั-
ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- ทาํไมเลือกก่อสร้างโครงการฯ ในพื้นที่ที่มีความแออดั
ของชุมชนและมีโรงไฟฟ้าอยูแ่ลว้ ขอให ้กฟผ. พิจารณา
ซื้อพื้นที่ชานเมืองและก่อสร้างแทน 

 - ประธานวฒุิอาสาธนาคาร 
สมองบางกรวย-กฟผ

- ทราบวา่ กฟผ. มีพื้นที่ฝั่งตรงขา้มแม่นํ้าเจา้พระยา 
สามารถสร้างพื้นที่นั้นแทนไดห้รือไม่

ชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- พื้นที่ฝั่งตรงขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาไม่ใช่พื้นที่ของ กฟผ.

 - ผูแ้ทนชุมชนสุขใจ  
ตาํบลบางกรวย อาํเภอ 
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

- ที่ตั้งของโครงการเป็นพื้นที่ของสาํนกังานกลาง ไม่ใช่
พื้นที่เขตอุตสาหกรรม และใกลช้ิดกบัชุมชนมากเกินไป 

- ที่ตั้งของโครงการฯ ประกอบดว้ย 2 พื้นที่ คือ พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ปัจจุบนั และพื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ. จากการทบทวนการใชป้ระโยชน์ที่ดิน
พื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ. และพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั พบวา่ 
พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และพื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ. ตามกฎกระทรวง 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

1. รายละเอยีดโครงการ 
(ต่อ) 

 ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดันนทบุรี  เป็นที่ดินประเภทสถาบนัราชการการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสถาบนัราชการ กิจการ
ของรัฐที่เกี่ยวกบัการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ 
(สีนํ้าเงิน) ซึ่งสามารถดาํเนินโครงการฯ ได้

 - รองนายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลบางขนุกอง             
ตาํบลบางขนุกอง                       
อาํเภอบางกรวย                    
จงัหวดันนทบุรี 

- ขอใหพ้ิจารณาตั้งโครงการฯ ในพื้นที่อื่น เนื่องจาก
ปัจจุบนัแม่นํ้าเจา้พระยาไดร้ับมลภาวะต่างๆ มากแลว้ 

ชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ถูกกาํหนดใหด้าํเนินการ
ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อรักษาความมัน่คงของ
ระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง ซึ่งจะมีการนาํนํ้าจากแม่นํ้าเจา้พระยามาใชใ้น
ระบบหล่อเยน็สาํหรับการผลิตไฟฟ้า โดยนํ้าทิ้งจากหอหล่อเยน็จะถูกควบคุม
อุณหภูมิและคุณภาพนํ้าทิ้งใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด ก่อนระบายลงสู่
ลงแม่นํ้าเจา้พระยา โดยโครงการฯ ไดม้ีการกาํหนดใหม้ีการตรวจวดัการ
แพร่กระจายอุณหภูมิ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวงัผลกระทบจากนํ้าทิ้งจากหอหล่อ
เยน็ จากผลการตรวจวดัที่ผา่นมา พบวา่ อุณหภูมิของแม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณ
กึ่งกลางลาํนํ้า ในช่วงนํ้าขึ้นและช่วงนํ้าลง ที่ความลึกทั้ง 3 ระดบั มีค่าสูงไม่
เกินกวา่ 3 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ จะเห็นไดว้า่ นํ้าที่ระบายจาก   
หอหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าฯ ที่ปล่อยลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยาไม่ส่งผลกระทบต่อ
อุณหภูมินํ้าในแม่นํ้าเจา้พระยา ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติฉบบัที่ 8 เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดิน 

- ผูแ้ทนสาํนกังานประมง
พื้นที่กรุงเทพฯ 

- ท่อส่งก๊าซที่ผา่นชุมชน ทางโครงการมีการประเมินผล
กระทบหรือยงั 

ชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- โครงการฯ จะใชท้่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อเดิมที่มีอยูใ่นปัจจุบนั และจะมีการ
ตรวจสอบความเพยีงพอความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติร่วมกบัทาง  
ปตท. อีกครั้ง หากท่อเดิมไม่สามารถมาส่งก๊าซไดอ้ยา่งเพียงพอ โครงการฯ จะ
มีการสร้างท่อใหม่ โดยก่อนการก่อสร้างจะตอ้งมีการศึกษาและจดัทาํรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อีก 1 
ฉบบั ก่อนดาํเนินการขออนุญาตสร้างท่อต่อไป



 

 

PP2-NBAP1-219088-Content-F.docx  
 

 
25 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

1. รายละเอยีดโครงการ
(ต่อ) 

- ผูแ้ทนสาํนกังานประมง
พื้นที่กรุงเทพฯ 

- ตามกฎหมายแลว้ กฟผ. ควรจะมีอตัราการใชไ้ฟสูงสุด 
และอตัราการสาํรองดว้ย เนื่องจากเกี่ยวขอ้งกบัค่า ft 

ชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- ในการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2018) กระทรวง
พลงังานมีแนวทางในการจดัสรรกาํลงัผลิตไฟฟ้าใหส้ามารถรองรับความ
ตอ้งการไฟฟ้าที่เพิม่ขึ้นในอนาคต โดยในแต่ละปีจะตอ้งมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าที่
เชื่อถือได ้(Reliable Capacity) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด 
กาํลงัไฟฟ้าที่เชื่อถือได ้คือ กาํลงัผลิตไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้นช่วงที่
ระบบมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด (ช่วงระหวา่งเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 
เวลา 14.00-15.00 น.) และพิจารณาถึงความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่
สุดในแต่ละภูมิภาคหยดุเดินเครื่อง

- รองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลบางขนุกอง             
ตาํบลบางขนุกอง                     
อาํเภอบางกรวย                    
จงัหวดันนทบุรี 

- หากเกิดความขดัขอ้ง และไม่สามารถใชน้ํ้ าจากแม่นํ้า
เจา้พระยาได ้จนโรงไฟฟ้าตอ้งหยดุดาํเนินการ โรงไฟฟ้า
จะคุม้ค่าหรือไม่ 

ชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีการสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยาเพือ่ใชใ้น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและระบบหอหล่อเยน็ ซึ่งปริมาณนํ้าที่จะใชไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจา้พระยา ดงันั้น โอกาสที่จะไม่มีนํ้าใชใ้น
การผลิตไฟฟ้า จึงเป็นไปไดน้อ้ยมาก

- ผูช้่วยเจา้อาวาสวดัโตนด - จากการรับฟังการชี้แจงพบวา่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้านี้จะ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals) ซึ่งเป็นการพฒันาที่ย ัง่ยนืในกรอบ
ทิศทางการพฒันาที่สหประชาชาติไดก้าํหนดไว ้อยา่งไรก็
ตามขอใหพ้ิจารณาใหค้วามสาํคญัดา้นสิ่งแวดลอ้มและ
สงัคมอยา่งมากที่สุด และขอใหป้ระชาชนมัน่ใจต่อการ
ดาํเนินงานของ กฟผ. สาํหรับโครงการนี้  

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ก่อนที่จะมีการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 
นี้ โครงการฯ จะตอ้งดาํเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา รวบรวม และประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มและ
ชุมชนที่อาศยัอยูโ่ดยรอบพื้นที่โครงการฯ ครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น คือ ทรัพยากร
สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มทางชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ ทั้งในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั 
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากการมีโครงการฯ ทั้งผลกระทบทางตรง
และทางออ้ม พร้อมทั้งกาํหนดใหม้ีแผนการปฏิบตัิตามสิ่งแวดลอ้มทั้งในระยะ
รื้อถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ เพือ่ให ้กฟผ. นาํไปปฏิบตัิตาม
อยา่งเคร่งครัด 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

2. ด้านสิ่งแวดล้อม - ประธานชุมชนนฤมิตร  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

- ขอใหม้ีการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และขอให้
ประชาชนตรวจสอบได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- การตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในทุกๆ ดา้น กฟผ. จะใชว้ธิีมาตรฐานที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเป็นผูก้าํหนด และวเิคราะห์ผลโดยหอ้งปฏิบตัิ 
การที่ขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงานราชการ โดยรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม (สผ.)

 - ประธานชมรมกาํนนั-
ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- คุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไม่แน่ใจวา่มี
การตรวจวดัที่ไดม้าตรฐานหรือไม่ 

 - ประธานชุมชนรัตนวรรณ  
ตาํบลบางกรวย อาํเภอ 
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดแ์ละฝุ่ นละอองเป็นมลสารสาํคญั
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่ง กฟผ. เคยแสดงผลการ
ตรวจวดัค่าเหล่านี้จากโรงไฟฟ้าต่อชุมชน แต่ปัจจุบนัไม่มี
การแสดงต่อชุมชน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ปัจจุบนั กฟผ. มีการแสดงค่าคุณภาพอากาศจากปล่องจะแสดงค่าไปที่
หอ้งควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า และจอแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ เพือ่เปิดเผยขอ้มูลคุณภาพอากาศ (ค่าก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน และ
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด)์ แบบ Real Time Online บริเวณหนา้ทางเขา้โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ดา้นถนนจรัญสนิทวงศ ์และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย 
(ก่อนถงัวดัจนัทร์)

 - ประธานชุมชนรัตนวรรณ  
ตาํบลบางกรวย อาํเภอ 
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี

- โครงการฯ จะมีปริมาณการระบายฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) เท่าไหร่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ใชก้๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว เมื่อพิจารณาจากเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติ พบวา่  

 - ประธานชมรมกาํนนั-
ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) จาก
โรงไฟฟ้ากระทบต่อสุขภาพประชาชนแน่นอน 

ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดแ์ละฝุ่ น PM 2.5 จะมีค่าตํ่ากวา่เชื้อเพลิงอื่นๆ 
และมีค่าดีกวา่เกณฑท์ี่กาํหนด ในการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอ้ม ดา้นคุณภาพอากาศในโครงการนี้ จะประเมินผลกระทบ
จากการระบายออกจากปล่อง โดยจะมีการจาํลองการแพร่กระจายจาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เพือ่คาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

- ประธานอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
ตาํบลบางขนุน อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- กงัวลเรื่องคุณภาพนํ้า เนื่องจากทางชุมชนไม่สามารถทราบ
ได ้เพราะไม่มีการตรวจวดัที่มองเห็นอยา่งชดัเจนดว้ยตา
เปล่า สาํหรับดา้นคุณภาพอากาศ แมจ้ะปล่อยก๊าซซลัเฟอร์-
ไดออกไซดน์อ้ย แต่หากสะสมอาจเป็นอนัตรายได ้

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีการจดัทาํรายงานสิ่งแวดลอ้มฉบบัประชาชนทุกปี  
เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพอากาศ ดา้น
ระดบัเสียง ดา้นคุณภาพนํ้า นิเวศวทิยาทางนํ้าและการประมง และดา้นทศันคติ
และการมีส่วนรวมของประชาชน เพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัชุมชน
และสงัคมต่อการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ทั้ง 2 ชุด ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์อง กฟผ. (www.egat.co.th)

 - ที่ปรึกษาวฒุิอาสาธนาคาร
สมอง บางกรวย-กฟผ.  

- จะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่การปฏิบตัิจริง จะตรงกบั
รายละเอียดในรายงาน EIA เพื่อไม่ใหม้ีผลกระทบต่อ
ชุมชน 

 - ประธานวฒุิอาสาธนาคาร 
สมองบางกรวย-กฟผ 

- ในระยะการก่อสร้างจะมีผลกระทบจากฝุ่ นแน่นอน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ในการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศใน
ครั้งนี้ โครงการฯ จะทาํการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ไดแ้ก่ การฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการรื้อถอนและก่อสร้าง และยานพาหนะที่
วิง่เขา้-ออกภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และเสนอแนะมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศ ในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

 - กรรมการชุมชนหมู่บา้น         
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย  
จงัหวดันนทบุรี 

- อยากใหม้ีการติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวดัของคุณภาพ
นํ้า คุณภาพอากาศ ระหวา่งช่วงก่อสร้าง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ปัจจุบนั (พ.ศ.2563) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือไดม้ีสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศของกรมควบคุมมลพษิที่อยูบ่ริเวณประตู 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย โดยชุมชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรม
ควบคุมมลพษิ และของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (www.egat.co.th) 
ซึ่งการตรวจวดัดงักล่าวจะครอบคลุมบริเวณที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า   
พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

2. ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) - ประธานชุมชนภู่โสภา  
ตาํบลตลาดขวญั  
อาํเภอเมืองนนทบุรี  
จงัหวดันนทบุรี 

- เมื่อจดัทาํรายงาน EIA และก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ ยงัมีการ
สาํรวจผลกระทบของชุมชนอยา่งต่อเนื่องหรือไม่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ในการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) จะมี
การกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และแผนปฏิบตัิการดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 
โดยกาํหนดใหม้ีการสาํรวจความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ
ชุมชน ครอบคลุมทั้งระยะรื้อถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการโดย กฟผ. 
ตอ้งเสนอรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยสรุปให้
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทราบปีละ 2 ครั้ง

 - ประธานชุมชนหมู่บา้น
ศิขรินทร์ 

- ขอใหพ้ิจารณาผลกระทบชุมชนริมรั้ว เช่น บา้นร้าว
แรงสัน่สะเทือน เสียง และฝุ่ นละออง เป็นตน้ เนื่องจาก
ใกลท้ี่สุด และไดร้ับผลกระทบมากที่สุด  

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ในการศึกษาจะดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จาํนวน 5 
สถานี ระดบัเสียง จาํนวน 7 สถานี บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ และ
ตรวจวดัความสัน่สะเทือนที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการดา้นที่ประชิดกบั
ชุมชนมากที่สุด เพือ่นาํมาประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศ ระดบัเสียง 
และความสัน่สะเทือน ในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง ต่อชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการฯ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ในรัศมี 5 กิโลเมตร

3.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ชีวภาพ 

- ผูแ้ทนสาํนกังานประมง 
พื้นที่กรุงเทพฯ 

- ยงัไม่พบขอ้มูลการสูญเสียสตัวน์ํ้ า แพลงกต์อนที่จะผา่น
ตะแกรงเขา้ไป และขอ้มูลมาตรการการป้องกนัและลด
การสูญเสีย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีการติดตั้งตะแกรง 2 ชั้น 

(ตะแกรงหยาบและละเอียด) บริเวณโรงสูบนํ้า เพื่อป้องกนัสตัวน์ํ้ าชนิดต่างๆ 
ถูกสูบติดไปกบันํ้า รวมทั้งมีการตรวจสอบการทาํงานและใชร้ะบบแรงดนัลม
เป่าตะแกรงที่ติดตั้งเป็นประจาํ เพื่อป้องกนัเศษวสัดุ ขยะต่างๆ ตลอดจน
สิ่งมีชีวติและสตัวน์ํ้ าวยัอ่อนที่ถูกสูบติดไปกบันํ้า การศึกษาจะมีการศึกษาดา้น
การสูญเสียสตัวน์ํ้ า แพลงกต์อน และกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึ้น
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

3.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ชีวภาพ (ต่อ) 

- ผูแ้ทนสาํนกังานประมง 
พื้นที่กรุงเทพฯ 

- ซากแพลงกต์อนจะส่งผลใหค้่า BOD5 เพิ่มสูงขึ้น กฟผ.  
มีการจดัการอยา่งไร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ในการระบายนํ้าทิ้งจากรระบบหอหล่อเยน็ของโครงการฯ ทางโครงการฯ จะ
ระบายนํ้าส่วนที่ใสออกจากบ่อพกัของระบบหอหล่อเยน็ โดยซากแพลงกต์อน
และตะกอนต่างๆ จะตกตะกอนอยูด่า้นล่างของบ่อพกันํ้าหอหล่อเยน็ ดงันั้น 
ซากแพลงกต์อนและตะกอนจะมีการระบายออกนอ้ยมาก

4.  การจัดการของเสีย 
 

- ประธานชุมชนรัตนวรรณ 
ตาํบลบางกรวย อาํเภอ          
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

- โครงการฯ มีมาตรการในการจดัการของเสียอยา่งไร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ของเสียที่เกิดขึ้น ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยจาก
พนกังาน และกากของเสียจากการรื้อถอนและก่อสร้าง โครงการจะมีการแยก
ประเภทกากของเสียที่เกิดขึ้น และรวบรวมใส่ถงัขยะพร้อมฝาปิด ก่อนส่งให้
หน่วยงานรับกาํจดักากของเสียที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไป
กาํจดัต่อไป  

- ระยะดาํเนินการ ของเสียที่เกิดขึ้น ไดแ้ก่  
 ขยะมูลฝอยจากพนกังาน แยกประเภทและรวบรวมใส่ถงัขยะที่มี 
ฝาปิดมิดชิด  

 ของเสียจากกระบวนการผลิต แยกประเภท รวบรวมและจดัเกบ็ใน
อาคารเกบ็กากของเสีย ส่งใหห้น่วยงานรับกาํจดักากของเสียที่ไดร้ับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดัต่อไป

- กรรมการชุมชนหมู่บา้น
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย
อาํเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

- โครงการใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ามาก ขอใหเ้ป็นผูน้าํในการเกบ็
ขยะในแม่นํ้าลาํคลอง 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ :
- ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษร์ะบบนิเวศ
บริเวณแม่นํ้าเจา้พระยากบัชุมชนและหน่วยงานทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ประมงจงัหวดั
นนทบุรี สาํนกังานสิ่งแวดลอ้ม ภาคที่ 6 (นนทบุรี) รวมทั้งหน่วยงานราชการ
และชุมชนที่อาศยัอยูโ่ดยรอบโรงไฟฟ้า เป็นระยะ เช่น การเกบ็ขยะริมแม่นํ้า
เจา้พระยา เป็นตน้
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

5. สภาพแวดล้อมและ  
 อุบัติเหตุจากการ
 ทํางาน 

- ประธานชุมชนหมู่บา้น 
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี

- ขอใหศ้ึกษาเรื่องการก่อวนิาศกรรมในดา้นของผลกระทบ 
และการเยยีวยา 

 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีการก่อวนิาศกรรม 
โดยมีฝ่ายความปลอดภยั (อปภ.) ในการรักษาความปลอดภยั และมีมาตรการ 
กระบวนการ วธิีปฏิบตัิในการรักษาความปลอดภยั ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวา่
ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ อีกทั้งมีขั้นตอนการติดต่อสื่อสารกบั
หน่วยงานความมัน่คงของรัฐเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 - อนุกรรมการคมนาคมขนส่ง - ขอใหพ้ิจารณาดา้นความปลอดภยัในระหวา่งการก่อสร้าง
ดว้ย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- อยูใ่นขอบเขตการศึกษา ซึ่งจะมีการนาํเสนอผลการศึกษาไปกาํหนดมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

6. ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 และระบบบริการ
 สุขภาพ 

- ประธานชุมชนหมู่บา้น 
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

- ขอใหโ้ครงการเก็บขอ้มูลของอุณหภูมิบรรยากาศรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สุขภาพของประชาชน เช่น โรค
ปอด เป็นตน้ ก่อนการมีโครงการและหลงัมีโครงการ เพื่อ
แสดงการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโครงการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- มีการรวบรวมขอ้มูลสภาพแวดลอ้มปัจจุบนับริเวณพื้นที่โครงการและใกลเ้คียง 
ซึ่งคาดวา่จะไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินการของโครงการ พร้อมทั้งดาํเนิน 
การตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และรวบรวมขอ้มูลจากการดาํเนินการที่ผา่นมา
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ครอบคลุม ทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มทาง
ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

 ประธานชุมชนหมู่บา้น
ศิขรินทร์ ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

- ช่วงก่อสร้างหรือระยะอื่นๆ ขอใหชุ้มชนมีสิทธิ์ในการ
รักษา พยาบาลจากสถานพยาบาลของ กฟผ.  

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- สถานพยาบาลของ กฟผ. จดัตั้งขึ้น เพือ่ลดภาระการออกไปใชบ้ริการ
สาธารณสุขภายนอกของพนกังาน กฟผ. แต่ทั้งนี้ กฟผ. มีการสนบัสนุน บริการ
สาธารณสุขโดยจดัใหม้ีกิจกรรมหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ ทนัตกรรม เคลื่อนที่ 
ใหก้บัชุมชนบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นประจาํทุกปี  
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

6. ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 และระบบบริการ
 สุขภาพ 

- ประธานชุมชนพบิลูสงคราม 1 
ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมือง-
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี

- ปริมาณฝุ่ นละอองจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนืออาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนได ้

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ บริษทัที่ปรึกษาจะทาํการรวบรวมขอ้มูล
ดา้นประชากร เศรษฐกิจ สงัคม คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ขอ้มูลพื้นฐานทางสุขภาพ 

 - ประธานอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
ตาํบลบางขนุน อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- คุณภาพทางอากาศ คุณภาพนํ้า ระดบัเสียง จะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน 

ของพื้นที่ เพื่อนาํมาประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งทางบวก
และทางลบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีโครงการฯ และนาํเสนอผลการศึกษาใหแ้ก่
ชุมชนไดร้ับทราบ 

 - ประธานชุมชนหมู่บา้น 
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี

- ควรใหค้วามสาํคญัของผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เช่น เรื่องของนํ้า 
ดิน อากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสีย เป็นตน้ 

 

 - ผูแ้ทนชุมชนสุขใจ  
ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- ชุมชนไม่ไดร้ับประโยชน์จากกองทุนฯ เลย เนื่องจากมี
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอนที่ยุง่ยากมาก และเบิกใชย้าก เพราะ
ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบราชการ ควรบริจาคใหว้ดั 
โรงเรียน หรือชุมชนเลย 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- กองทุนพฒันาไฟฟ้าฯ ซึ่งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ กฟผ. มีระเบียบ
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานวา่ดว้ย เรื่อง กองทุนพฒันาไฟฟ้าเพือ่การ
พฒันาหรือฟื้นฟทูอ้งถิ่นไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินการของโรงไฟฟ้า 
พ.ศ.2553 มีการจดัตั้งคณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่มีอาํนาจหนา้ที่หลกัใน
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนบริหารงานประจาํปี แผนการจดัสรรเงินเพื่อใช้
ในการฟื้นฟทูอ้งถิ่นในเขตพื้นที่ ส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการสาํรวจความ
ตอ้งการของประชาชนและสาํรวจผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า
เป็นประจาํทุกปี พจิารณาอนุมตัิโครงการชุมชน จดัทาํสญัญาโครงการชุมชน 
และเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนตามแผนงาน/งวดเงิน เพือ่การดาํเนินงานโครงการ
ชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ
ชุมชนส่งใหฝ้่ายบริหารกองทุนพฒันาไฟฟ้า ซึ่งการนาํเงินกองทุนพฒันา
ไฟฟ้าฯ มาใชต้อ้งดาํเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการกาํกบักิจการ
พลงังานดงักล่าว
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

6. ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 และระบบบริการ
 สุขภาพ (ต่อ) 
 
    

 - ปัจจุบนั กฟผ. มีการสนบัสนุนดา้นต่างๆ ใหก้บัชุมชน ไดแ้ก่ กิจกรรม
เสริมสร้างความผกูพนั สานสมัพนัธ์ชุมชน โครงการอาหารกลางวนัส่งเสริม
สุขภาพเยาวชน สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมทางศาสนา โครงการพฒันา
ศกัยภาพเยาวชน สนบัสนุนอุปกรณ์การกีฬา ใหเ้ยาวชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า 
โครงการชุมชนสะอาดชีวติสดใส สนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการ 
และชุมชน การจดักิจกรรมหน่วยแพทย ์ทนัตกรรมเคลื่อนที่

7.  อนัตรายร้ายแรงจาก
เพลงิไหม้หรือการ
ระเบิดจากการรั่วไหล
ของก๊าซธรรมชาต ิ

- ประธานชุมชนหมู่บา้น
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย  
จงัหวดันนทบุรี 

- ขอใหม้ีการศึกษาเรื่องแผน่ดินไหว ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อโครงการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั :
- ในการศึกษาเรื่องแผน่ดินไหว บริษทัที่ปรึกษาจะทาํการรวมรวมขอ้มูล
สภาพธรณีวทิยาในบริเวณพื้นที่ศึกษา อธิบายลกัษณะทางธรณีวทิยาที่
สาํคญัของพื้นที่โครงการ และโอกาสเกิดแผน่ดินไหวในบริเวณพื้นที่
โครงการฯ เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และนาํขอ้มูลดงักล่าว
ไปกาํหนดรายละเอียดการออกแบบโครงสร้างต่างๆ ของโรงไฟฟ้าให้
สามารถตา้นทานแรงแผน่ดินไหวที่เกิดขึ้นได ้ตามมาตรฐานการออกแบบ
ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง และมาตรฐานการออกแบบในระดบัสากล 

 - กรรมการชุมชนหมู่บา้น
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย  
จงัหวดันนทบุรี 

- การซกัซอ้มเหตุฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า จะมีการแจง้ชุมชน
ไหม และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมไดไ้หม 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ :
- ปัจจุบนัมีการซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ระหวา่งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กบั
หน่วยงานต่างๆ และมีการแจง้ใหชุ้มชนไดร้ับทราบผา่นทางสื่อประชาสมัพนัธ์
ดา้นต่างๆ เช่น จส.100  การกระจายเสียง ติดป้ายประกาศ เป็นตน้ 

8.  การคมนาคมขนส่ง - อนุกรรมการคมนาคมขนส่ง - การจราจรที่ติดขดั และปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาจาก
โครงการขอให ้กฟผ. พิจารณา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั :
- มีการศึกษาผลกระทบดา้นคมนาคมขนส่งที่อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
การจราจรโดยรอบพื้นที่โครงการฯ และกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เพือ่ให ้กฟผ. นาํไปปฏิบตัิ

9.  เศรษฐกจิ-สังคม 
การจ้างงาน และ
ความสัมพนัธ์ของ
ประชาชน 

- ประธานอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
ตาํบลบางขนุน อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- ขอใหโ้ครงการเนน้ความสาํคญัของคุณภาพชีวติของ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าใหม้ากยิง่ขึ้น แต่อยา่งไรกต็ามยงัมี
ความจาํเป็นที่ตอ้งมีโครงการ 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ :
- ปัจจุบนั กฟผ. มีการสนบัสนุนดา้นต่างๆ ใหก้บัชุมชน ไดแ้ก่ กิจกรรมเสริม 
สร้างความผกูพนั สานสมัพนัธ์ชุมชน โครงการอาหารกลางวนัส่งเสริมสุขภาพ
เยาวชน สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมทางศาสนา โครงการพฒันาศกัยภาพ 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

9.  เศรษฐกจิ-สังคม  
การจ้างงาน และ
ความสัมพนัธ์ของ
ประชาชน (ต่อ) 

- ประธานชุมชนพบิูลสงคราม 1 
ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

- ชุมชนขอความร่วมมือจากโครงการใหพ้ิจารณาถึง
ผลกระทบต่อวถิีชุมชน โดยคาํนึงถึงวถิีชีวติที่มีอยู ่เช่น 
การสนบัสนุนดา้นต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงจะไดร้ับผลกระทบจาก
โรงไฟฟ้า เนื่องจากชุมชนอยูใ่นรัศมี 300 เมตร เพื่อให้
โรงไฟฟ้าอยูคู่่กบัชุมชน เป็นตน้

เยาวชน สนบัสนุนอุปกรณ์การกีฬาใหเ้ยาวชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า โครงการ
ชุมชนสะอาดชีวติสดใส สนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการและชุมชน 
การจดักิจกรรมหน่วยแพทย ์ทนัตกรรมเคลื่อนที่ รวมถึงการจดัการประชุม
สญัจรเพื่อชี้แจงการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า และรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนต่อการดาํเนินงานรวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการดาํเนินกิจกรรม 

 - เลขานุการ สภาวฒันธรรม
จงัหวดันนทบุรี 

- ขอให ้กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยการเขา้ร่วม
ประเพณีต่างๆ  

ร่วมกนั รวมถึงการลงพื้นที่สานเสวนาเพื่อติดตามผลของการทาํกิจกรรมจาก
โครงการเพื่อชุมชนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนหรือหน่วยงาน เพือ่ใหข้อ้มูลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

 - ประธานชุมชนรัตนวรรณ  
ตาํบลบางกรวย อาํเภอ 
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

- อยากให ้กฟผ. ลงพื้นที่สาํรวจความคิดเห็นของชุมชนที่อยู่
ติดกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เช่น ชุมชนนครอินทร์พฒันา 
เป็นตน้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ในขั้นตอนการศึกษาดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม บริษทัที่ปรึกษาจะลงพื้นที่สาํรวจ
ความคิดเห็น โดยการสมัภาษณ์ผูน้าํครัวเรือน ผูน้าํชุมชน พื้นที่อ่อนไหว และ
เจา้หนา้ที่ของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการดา้นที่ยาวที่สุด ซึ่งชุมชนนครอินทร์พฒันา อยูใ่นรัศมีที่ทาํการศึกษา 

 - ประธานชมรมกาํนนั-
ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

- เมื่อมีโครงการใหม่กจ็ะมีชุมชนสมัพนัธ์ลงพื้นที่ แต่หลงัจาก
โครงการสร้างเสร็จ ชุมชนสมัพนัธ์กจ็ะหายไป จึงขอให ้
กฟผ. แสดงความจริงใจอยา่งต่อเนื่องกบัชุมชนดว้ย 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- กฟผ. มีการลงพื้นที่ชุมชน พดูคุยชี้แจงขอ้มูล พร้อมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนหรือหน่วยงานราชการ เพือ่สร้างความเขา้ใจและลดความวติกกงัวล  

 - ประธานวฒุิอาสาธนาคาร 
สมองบางกรวย-กฟผ.  

- พื้นที่บางกรวยเป็นพื้นที่ที่ควรไดร้ับการดูแลมากกวา่พื้นที่
อื่นๆ เนื่องจาก กฟผ. ตั้งสาํนกังานกลางและโรงไฟฟ้า
ตั้งอยูท่ี่นี่ 

เกี่ยวกบัการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือทั้งในดา้นการผลิตไฟฟ้า 
และการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น ร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุอบรมเพิม่ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีกิจกรรมแวน่แกว้ กิจกรรมอบรม
สาธิตการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้ เป็นตน้ 

- โรงไฟฟ้ามีการจดักิจกรรมสานเสวนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพือ่ชี้แจงการ
ดาํเนินงาน และรับฟังประเดน็ปัญหาที่ชุมชนไดร้ับเกี่ยวกบัโรงไฟฟ้าฯ 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

9.  เศรษฐกจิ-สังคม  
การจ้างงาน และ
ความสัมพนัธ์ของ 
ประชาชน (ต่อ) 

- ประธานชุมชนภู่โสภา  
ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

- ขอใหม้ีการประชาสมัพนัธ์ชี้แจงการตรวจวดัผลกระทบ
ต่อชุมชนอยา่งต่อเนื่องดว้ย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- ปัจจุบนั กฟผ. มีการประชาสมัพนัธ์ผลการตรวจวดัผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยแสดงค่ามลสารทางอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้าจากการวดั
แบบต่อเนื่อง และการเผยแพร่ข่าวสารผา่นจอแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศจากปล่อง ซึ่งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และบริเวณ
ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีการรายงานผล
การตรวจวดัคุณภาพอากาศ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
แบบออนไลน์ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อีกช่องทางหนึ่ง 
พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจวดัการเผยแพร่การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ  
ผา่นผูน้าํชุมชน  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ชุมชน แผน่พบั รวมถึงการจดัทาํ
รายงานสิ่งแวดลอ้มฉบบัประชาชนใหป้ระชาชนไดร้ับทราบ ปีละ 1 ฉบบั ผา่น
ทางเวบ็ไซตข์อง กฟผ. และเวบ็ไซตข์องโรงไฟฟ้าฯ เพือ่เป็นการสร้างความ
เขา้ใจใหก้บัชุมชนอีกทางหนึ่ง

 - ที่ปรึกษาวฒุิอาสาธนาคาร
สมอง บางกรวย-กฟผ.  

- ผลกระทบจากการก่อสร้าง กฟผ. สามารถจาํกดักรอบให้
แรงงานก่อสร้าง 2,000 คน มีสญัชาติไทยไดห้รือไม่ เพื่อ
ป้องกนัการแยง่อาชีพ ความปลอดภยัในชุมชน 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- ในระยะก่อสร้าง กฟผ. จะพิจารณาวา่จา้งคนงานที่เป็นคนไทยเป็นลาํดบั
แรก หากไม่เพียงพอจะพิจารณาแรงงานต่างดา้วที่ขึ้นทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมายเขา้ทาํงาน ทั้งนี้ จาํนวนแรงงานก่อสร้างไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็น 
3,000 คน และไดม้ีการแจง้ขอ้มูลดงักล่าวในการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ 
ครั้งที่ 2 กบัประชาชนแลว้

 - คณะกรรมการร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินงานและ
พฒันาสิ่งแวดลอ้มชุมชน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

- ขอใหม้ีการเชิญชวนประชาชนหรือผูแ้ทนเขา้ร่วมการติดตาม
และตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า แมว้า่จะ
เชื่อมัน่วา่การดาํเนินการของโครงการจะปลอดภยั จากการ
สุ่มตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไดม้ีการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินงานและพฒันาสิ่งแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ รวมทั้งคณะทาํงานสิ่งแวดลอ้มภายใตค้ณะกรรมการฯ อยา่งต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดาํเนินการ ในปัจจุบนัคณะทาํงานไดเ้ขา้ร่วม
สงัเกตการณ์ตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และเขา้ 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

 ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ประเดน็ กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ คาํถาม ข้อคดิเห็น/ข้อวติกกงัวล คาํชี้แจง

9.  เศรษฐกจิ-สังคม  
การจ้างงาน และ
ความสัมพนัธ์ของ
ประชาชน (ต่อ) 

  ร่วมประชุมคณะทาํงานสิ่งแวดลอ้ม ทั้งอนุกรรมการไตรภาคีฯ และกรรมการ
ไตรภาคี ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ มีการจดักิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยชุมชนทอ้งถิ่น เพือ่เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม พร้อมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระดบัเสียง และดา้นคุณภาพนํ้า ของโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ ใหแ้ก่โรงเรียน/สถาบนัการศึกษารอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 - กรรมการชุมชนหมู่บา้น 
ศรีบณัฑิต 3 ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย  
จงัหวดันนทบุรี 

- การประชาสมัพนัธ์การจดัรับฟังความคิดเห็นฯ ยงัขาด
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ขอใหม้ีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึงทุก
กลุ่มอาย ุผา่นช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เป็นตน้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- โครงการฯ ไดม้ีการประชาสมัพนัธ์การจดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    
ครั้งที่ 1 ผา่นช่องทางต่างๆ ดงันี้ 
 การส่งจดหมายเชิญเขา้ร่วมประชุมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 การติดประกาศ ไดแ้ก่ ป้ายประชาสมัพนัธ์ขนาดใหญ่ และป้ายประชาสมัพนัธ์
ขนาด A3 ที่บริเวณสถานที่ราชการในพื้นที่อาํเภอบางกรวย อาํเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี และสาํนกังานเขต 10 เขต กรุงเทพฯ  

 การประชาสมัพนัธ์บนเวบ็ไซตข์อง กฟผ. และบริษทั ซีคอท จาํกดั 
 ช่องทางประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งจงัหวดันนทบุรี และกรุงเทพฯ  
 การประชาสมัพนัธ์ในการประชุม (ประจาํเดือน) หน่วยงานทอ้งถิ่น ของ
จงัหวดันนทบุรี และกรุงเทพฯ

10. ประวตัิศาสตร์และ
โบราณคด ี

- เลขานุการ สภาวฒันธรรม
จงัหวดันนทบุรี 

- ห่วงใยในเรื่องของการก่อสร้างจะกระทบต่อโบราณสถาน
ต่างๆ ในพื้นที่ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จํากดั : 
- จากการทบทวนการใชป้ระโยชน์พื้นที่ภายในระยะ 100 เมตร จากโครงการฯ ไม่
พบสาธารณสถาน เช่น โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา วดัหรือศาสนสถาน 
โรงพยาบาล โบราณสถาน เป็นตน้ และสถานที่ทาํงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึง
แหล่งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

11. พืน้ที่สีเขียว - ประธานวฒุิอาสาธนาคาร 
สมองบางกรวย-กฟผ.  

- พื้นที่สีเขียวที่สาํนกังานกลางของ กฟผ. ที่ประชาชนใน 
บางกรวยเคยใชไ้ดก้จ็ะลดลงไป เมื่อสร้างเขตโรงไฟฟ้า 
ขอให ้กฟผ. จดัหาพื้นที่สีเขียวมาทดแทนส่วนนี้ 

คาํชี้แจงเพิม่เติมจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
- กฟผ. ยงัอนุญาตใหป้ระชาชนในบางกรวยเขา้มาใชใ้นพื้นที่สีเขียวของสาํนกังาน
กลาง กฟผ. ไดเ้ช่นเดิม
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ตารางที่ 9 
ประเดน็ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกงัวลจากการสัมภาษณ์ของหน่วยงานราชการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ การพฒันาคุณภาพชีวติ 

1. อยากใหค้วบคุมมลพิษทางอากาศ  
ฝุ่ นละออง เสียงรบกวน แรงสัน่สะเทือน 
ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม  

2. มีมาตรการดูแลและป้องกนัอุบติัเหตุ
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

3. เฝ้าระวงัผลกระทบจากฝุ่ นละออง 
และเสียงดงัรบกวนจากการก่อสร้าง 

4. มีมาตรการควบคุมคุณภาพนํ้าก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติใหอ้ยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 

5. ปฏิบติัตามมาตรการดา้นการ
คมนาคมขนส่งอยา่งเคร่งครัด 
ป้องกนัปัญหาการจราจรติดขดั
บริเวณโดยรอบโครงการ 

6. มีมาตรการตรวจสอบแรงงานต่างถ่ิน
ท่ีเขา้มาในพื้นท่ี อาทิเช่น สุขภาพ 
การติดยาเสพติด เป็นตน้ 

7. ดาํเนินการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผน 

8. มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

1. ปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีระบุไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

2. มีมาตรการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบโครงการ 

3. มีการติดตามควบคุมการปฏิบติัตาม
มาตรการท่ีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

4. เฝ้าระวงัผลกระทบจากฝุ่ นละออง 
และคุณภาพอากาศอยา่งต่อเน่ือง 

5. เฝ้าระวงัสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้า  

6. หากมีขอ้ร้องเรียน หรือส่งผล
กระทบต่อชุมชนใหมี้มาตรการ
แกไ้ขป้องกนัอยา่งรวดเร็ว 

7. ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
ใหชุ้มชนไดรั้บทราบ 

1. ส่งเสริมการอนุรักษก์ารใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และ
การใชพ้ลงังานทางเลือก 

2. พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าในทุกดา้น 

3. สนบัสนุนอุปกรณ์ออกกาํลงักาย 
สถานท่ี ลานกีฬา ภายในชุมชน 

4. สนบัสนุนดา้นการศึกษาใหแ้ก่
ชุมชน ไดแ้ก่ ทุนการศึกษา อุปกรณ์
การศึกษา ฯลฯ 

5. พฒันาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าใน 
ทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

6. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงไฟฟ้า 

7. พฒันาดา้นอาชีพ สร้างงานสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ชุมชนโดยรอบ
โครงการ 

8. กาํหนดใหมี้คณะกรรมการภาค
ประชาชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า  
เขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

9. พฒันาเศรษฐกิจในชุมชน/ช่วยเหลือ
และส่งเสริมดา้นอาชีพ ใหแ้ก่ กลุ่ม
แม่บา้น ผูสู้งอาย ุประชาชนในชุมชน  

10. สนบัสนุนสถานบริการดา้น
สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย ์ 
เคร่ืองมือแพทย ์ใหแ้ก่ชุมชน 

11. พฒันาดา้นสาธารณูปโภคให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน 
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ตารางที่ 10 
ประเดน็ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกงัวลจากการสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชน 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 

ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ การพฒันาคุณภาพชีวติ 
1. มีการควบคุมมลพษิทางอากาศ  

ฝุ่ นละออง เสียงรบกวน แรงสัน่สะเทือน 
ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม  

2. มีมาตรการดูแลและป้องกนัอุบติัเหตุ
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

3. เฝ้าระวงัผลกระทบจากฝุ่ นละออง 
และเสียงดงัรบกวนจากการก่อสร้าง
ไม่ใหมี้ผลกระทบต่อชุมชน 

4. มีมาตรการควบคุมคุณภาพนํ้าก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติใหอ้ยู่
ในเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

5. กาํหนดมาตรการดา้นการคมนาคม
ขนส่ง และใหป้ฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อป้องกนัปัญหา
การจราจรติดขดับริเวณโดยรอบ
โครงการ 

6. หลีกเล่ียงการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

7. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความ
สะดวกดา้นการจราจรบริเวณ
ทางเขา้-ออก ของโครงการ 

8. มีมาตรการตรวจสอบแรงงานต่างถ่ิน
ท่ีเขา้มาในพื้นท่ี อาทิเช่น สุขภาพ  
ยาเสพติด เป็นตน้ 

9. ดาํเนินการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผน 

10. มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของโครงการใหชุ้มชนไดรั้บทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 

 
 

1. ควรปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด 
ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

2. ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
บริเวณชุมชน และประชาสมัพนัธ์การ
ตรวจวดัใหชุ้มชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

3. มีมาตรการควบคุมเร่ืองระดบัเสียง
ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนด 

4. มีมาตรการควบคุมคุณภาพนํ้า และมี
การบาํบดันํ้าใหมี้คุณภาพอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานกาํหนด ก่อนปล่อย
ลงแหล่งนํ้าสาธารณะ 

5. กาํหนดมาตรการดา้นการจราจร
ขนส่ง บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า          
พระนครเหนือ เพือ่ลดปัญหา
การจราจรติดขดัในช่วงเวลาเร่งด่วน 

6. กาํหนดมาตรการดา้นสุขภาพของ
ประชาชนโดยรอบโครงการ 
โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ ผูป่้วย และ
คนชรา 

7. มีการจดัการขยะมูลฝอย และกาก
ของเสียท่ีไดม้าตรฐาน 

8. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งบริเวณภายนอก 
และภายในโครงการฯ 

9. ควรประชาสมัพนัธ์ และแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารของโครงการ ใหชุ้มชน
รับทราบ อยา่งต่อเน่ือง  

10. หากเกิดขอ้ร้องเรียน หรือประชาชน
ไดรั้บผลกระทบใหโ้รงไฟฟ้ามี
มาตรการในการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน
อยา่งรวดเร็ว 

1. พิจารณารับคนในพื้นท่ีเขา้ทาํงาน
เป็นลาํดบัแรก 

2. จดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

3. สนบัสนุนและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ วสิาหกิจชุมชน  

4. สนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่เยาวชน 
เช่น มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา 
บุคลากรทางการศึกษา เป็นตน้ 

5. สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดา้น
สุขภาพของคนในชุมชน และดูแล
คุณภาพชีวติท่ีดี 

6. สนบัสนุนส่งเสริมดา้นวฒันธรรม
และประเพณีของชุมชน 

7. สนบัสนุนหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี
ใหบ้ริการดา้นสุขอนามยั แก่คนใน
ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

8. สนบัสนุนสถานบริการดา้น
สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย ์ 
เคร่ืองมือแพทย ์ใหแ้ก่ชุมชน 

9. สนบัสนุนสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน อาทิเช่น อุปกรณ์ออกกาํลงั-
กาย สถานท่ี ลานกีฬา ภายในชุมชน  

10. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมวลชนสมัพนัธ์   
ลงพื้นท่ีพบปะชุมชน เพือ่รับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนในดา้นต่างๆ 
เป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

11. มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของโครงการอยา่งต่อเน่ือง  

12. ควรจดัใหมี้การประชุมระหวา่ง
ชุมชนและโครงการเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร และความคิดเห็น 

13. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่ออาํนวยความสะดวก ลดเง่ือนไข
ในการพิจารณาโครงการท่ีเสนอจาก
กองทุนไฟฟ้า  
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ตารางที่ 11 
ประเดน็ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกงัวลจากการสัมภาษณ์ของประชาชนตวัแทนครัวเรือน 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 

ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ การพฒันาคุณภาพชีวติ 
1. มีมาตรการควบคุมตรวจสอบการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด 

2. มีมาตรการควบคุมเร่ืองฝุ่ นละออง 
เสียงดงัรบกวนและแรงสัน่สะเทือน
ไม่ใหมี้ผลกระทบต่อชุมชน 

3. ควบคุมใหผู้รั้บเหมาก่อสร้างและ
คนงานก่อสร้างปฏิบติัตามมาตรการ
ท่ีกาํหนดอยา่งเขม้งวด 

4. ใหดู้แลควบคุมเร่ืองความปลอดภยั
จากการก่อสร้างและการขนส่งวสัดุ
อุปกรณ์ 

5. ปฏิบติัตามมาตรการดา้นการ
คมนาคมขนส่งอยา่งเคร่งครัด 

6. หลีกเล่ียงการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

7. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความ
สะดวกดา้นการจราจรบริเวณ
ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อป้องกนั
ปัญหาการจราจรติดขดั 

8. ควรมีการกฎระเบียบควบคุม
กฎระเบียบใหผู้รั้บเหมาและคนงาน
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ อาชญากรรม ลกัขโมย 
ทะเลาะววิาท ยาเสพติด เป็นตน้ 
 

1. ควรปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนดใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

2. ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
บริเวณชุมชน และประชาสมัพนัธ์
การตรวจวดัใหชุ้มชนรับทราบอยา่ง
ทัว่ถึง 

3. มีมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศ 
ฝุ่ นละออง และระดบัเสียงใหอ้ยูใ่น
เกณฑท่ี์กาํหนด 

4. มีมาตรการควบคุมคุณภาพนํ้า และมี
การการบาํบดันํ้าใหมี้คุณภาพอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานกาํหนด ก่อนปล่อย
ลงแหล่งนํ้าสาธารณะ 

5. กาํหนดมาตรการดา้นการจราจร
ขนส่ง บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า          
พระนครเหนือ เพือ่ลดปัญหา
การจราจรติดขดัในช่วงเวลาเร่งด่วน 

6. มีระบบการจดัการขยะมูลฝอยและ
กากของเสียท่ีไดม้าตรฐาน ถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ ์

7. อยากให ้กฟผ.จดัประชุมร่วมกบั
ชุมชนโดยรอบโครงการ เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ทาํความ
เขา้ใจ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน อยา่งสมํ่าเสมอ 

8. ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ
โครงการในช่องทางต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 

1. พิจารณารับคนในพื้นท่ีเขา้ทาํงาน
เป็นลาํดบัแรก 

2. จดัสรรงบประมาณในการพฒันา
ชุมชนในดา้นต่างๆ  

3. สนบัสนุนและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ วสิาหกิจชุมชน เพือ่เพิ่ม
รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 

4. สนบัสนุนดา้นการศึกษาใหแ้ก่เยาวชน 
5. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพในชุมชน 

โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการทาํ
กิจกรรม อุปกรณ์ออกกาํลงักาย 
สถานท่ี ลานกีฬา ภายในชุมชน 

6. สนบัสนุนดา้นสาธารณสุขภายใน
ชุมชน จดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 
ตรวจสุขภาพใหก้บัประชาชน 

7. สนบัสนุนส่งเสริมดา้นวฒันธรรม
และประเพณีของชุมชน 

8. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนผูส้นใจ           
เขา้ศึกษาดูงานในโรงไฟฟ้า 

9. จดักิจกรรมใหค้วามรู้กบัเยาวชนและ
ผูท่ี้สนใจในดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 
และส่ิงแวดลอ้ม 

10. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมวลชนสมัพนัธ์   
ลงพื้นท่ีพบปะชุมชน เพือ่รับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนในดา้นต่างๆ 
เป็นประจาํสมํ่าเสมอ 
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6. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ใน

ระยะร้ือถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้น

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ ตลอดจนวิถีความเป็นอยูข่องชุมชน

ในพื้นท่ีใกลเ้คียง  ในการศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 บริษทั ซีคอท จาํกดั ไดมี้การทบทวนรายละเอียดโครงการ กิจกรรม

ของโครงการ ร่วมกบัทบทวนขอ้มูลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการ ทั้งใน

บริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีอ่อนไหวโดยรอบโครงการ และขอ้คิดเห็นจากชุมชนท่ีไดจ้ากกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้นนาํไปใชใ้นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และกาํหนด

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ในระยะร้ือถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ ดงัแสดงในตารางที ่12 ถึง 14 ตามลาํดบั 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 
ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ มลสารที่เกิดขึ้นในระยะรื้อถอน ไดแ้ก่ ฝุ่ น 
และก๊าซ จากกิจกรรมการรื้อถอน เครื่องจกัรที่
ใชใ้นการรื้อถอน รวมถึงยานพาหนะที่วิ่งเขา้
ออกพื้นที่รื้อถอน เช่น ฝุ่ นละออง ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ก๊าซซลัเฟอร์ได-
ออกไซด ์เป็นตน้ โดยฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้น  
เป็นฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ และเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาสั้น อยา่งไรกต็าม โครงการฯ ไดจ้ดั
ใหม้ีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัที่ตํ่าที่สุด 
 

- ฉีดพรมนํ้าบริเวณรื้อถอนที่อาจก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง
อยา่งนอ้ย วนัละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายสู่
บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 

- ใชว้สัดุกนัฝุ่ นโดยรอบอาคารก่อนเริ่มงานรื้อถอน   
ในพื้นที่ที่ก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง 

- ทาํแผงกนัชน (กนัวสัดุตกหล่น) โดยรอบอาคาร 
- การขนยา้ยดว้ยรถบรรทุก ตอ้งมีการปิดปกคลุม
ผา้ใบอยา่งมิดชิด และฉีดนํ้าลา้งลอ้รถใหส้ะอาด
ก่อนวิ่งออกจากโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกนัการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง 

- จาํกดัความเร็วของรถและเครื่องจกัรภายในพื้นที่     
รื้อถอน ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  

- ดูแลทาํความสะอาดถนนบริเวณทางเขา้โครงการฯ 
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

ดชันีตรวจวดั 
- ฝุ่ นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน      

PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ 
- ชุมชนศรีบางกรวย 
- พื้นที่รื้อถอน 
ระยะเวลา 
- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลารื้อถอน 

ดชันีตรวจวดั 
- ความเร็วและทิศทางลม 
สถานทีด่าํเนินการ 
- จาํนวน 1 สถานี บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ 

ระยะเวลา 
- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลารื้อถอน

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต    
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

2.  ระดบัเสียง กิจกรรมในระยะรื้อถอนที่อาจก่อใหเ้กิด 
เสียงดงั ไดแ้ก่ การทาํงานของเครื่องจกัรใน
บริเวณพื้นที่รื้อถอน ซึ่งอาจสร้างความ
รําคาญและมีผลต่อประสิทธิภาพการไดย้นิ
ของคนงาน และชุมชนที่อยูโ่ดยรอบ 
โครงการ พบวา่ ชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า
จะไดร้ับระดบัเสียง เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) สาํหรับ 
ระดบัเสียงรบกวนในบริเวณชุมชน พบวา่ 
ส่วนใหญ่ชุมชนไดร้ับระดบัเสียงรบกวน
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม สาํหรับบริเวณที่  
อยูใ่กลพ้ื้นที่รื้อถอนอาจจะไดร้ับระดบัเสียง
รบกวนเพิ่มขึ้น อยา่งไรกต็าม โครงการฯ    
ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบั 
ที่ต ํ่าที่สุด 

- ประชาสัมพนัธ์แผนงานรื้อถอนและมาตรการ
ควบคุมเสียงใหชุ้มชนทราบ ในกรณีที่มีเสียงดงั
มากกวา่ปกติใหแ้จง้ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั 

- ติดตั้งกาํแพงกนัเสียงทาํดว้ยแผน่เหลก็ (Steel Sheet) 
หนาอยา่งนอ้ย 1.27 มิลลิเมตร หรือวสัดุอื่นที่มี
คุณสมบตัิในการลดเสียงเทียบเท่า เคลื่อนยา้ยไดง้่าย
ตามตาํแหน่งที่ทาํการรื้อถอน       

- บาํรุงรักษาเครื่องจกัรอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพดี เพื่อ
ลดผลกระทบดา้นเสียงจากเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

- จดัใหม้ีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
เช่น ปลัก๊ลดเสียง หรือครอบหูลดเสียง เป็นตน้ 
สาํหรับคนงานที่อยูใ่นพื้นที่เสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงัพร้อมกนั 
- หลีกเลี่ยงงานรื้อถอนในช่วงกลางคืน และการรื้อ-
ถอนที่เกิดเสียงดงัตอ้งดาํเนินการในช่วงเวลา
กลางวนัเท่านั้น (ระหวา่งเวลา 07.00-18.00 น.) 
หรือกรณีมีเหตุจาํเป็นที่ตอ้งดาํเนินกิจกรรมที่
ก่อใหเ้กิดเสียงดงันอกเวลาดงักล่าว ใหแ้จง้ชุมชน
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั  

- ควบคุมผูร้ับเหมารื้อถอน ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นระดบัเสียง 

ดชันีตรวจวดั 
- ระดบัเสียง เฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
- ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn) 
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) 
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ 
- ชุมชนศรีบางกรวย 
- พื้นที่รื้อถอนอาคารสาํหรับก่อสร้าง 
โครงการฯ 

ระยะเวลา 
- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลารื้อถอน 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

3.  คุณภาพนํา้  แหล่งกาํเนิดนํ้าเสียในระยะรื้อถอน 
ไดแ้ก่ 
- นํ้าเสียจากหอ้งนํ้าหอ้งสุขาของคนงาน 
ประมาณ 1.68 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
กาํหนดใหผู้ร้ับเหมาเป็นผูจ้ดัหาหอ้งนํ้า
หอ้งสุขาใหเ้พียงพอ 

- นํ้าเสียจากกิจกรรมการรื้อถอน ไดแ้ก่ 
นํ้าลา้งอุปกรณ์เครื่องมือ นํ้าลา้งลอ้รถ
ขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นปริมาณนอ้ยมาก 

ดงันั้นนํ้าทิ้งที่เกิดขึ้นจะไม่มีการระบาย
ออกสู่ภายนอก จึงประเมินวา่ ไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพนํ้าผวิดิน 

- จดัหอ้งนํ้า-หอ้งสุขาสาํหรับคนงาน ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายที่กาํหนด 

- หอ้งนํ้า-หอ้งสุขาของคนงาน ตอ้งห่างจากแหล่งนํ้า
สาธาณะ อยา่งนอ้ย 30 เมตร 

- หอ้งนํ้า-หอ้งสุขาของคนงานตอ้งมีระบบบาํบดั  
นํ้าเสีย เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถงับาํบดันํ้าเสีย
สาํเร็จรูป เป็นตน้ และเมื่อหอ้งนํ้าหอ้งส้วมเตม็ 
ตอ้งส่งใหห้น่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการนาํไปกาํจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

- นํ้าเสียที่ส่งไปบาํบดัภายนอกตอ้งดาํเนินการโดย
หน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- ขดุลอกตะกอนจากท่อระบายนํ้าบริเวณโดยรอบ
เขตรื้อถอนเป็นประจาํ               

- หา้มทิ้งขยะลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ

- - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

4.  ทรัพยากรชีวภาพ 
4.1  ทรัพยากร-   
       ชีวภาพทางบก 

 
พื้นที่รื้อถอนบริเวณสาํนกังานกลาง กฟผ. 
ปัจจุบนัมีสภาพเป็นพื้นที่อาคารสาํนกังาน 
ส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลกูสร้างและอาคาร
ประกอบต่างๆ ไม่มีสภาพป่าไมต้าม
ธรรมชาติ โดยกิจกรรมการรื้อถอนทั้งหมด
จะเกิดขึ้นในพื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ. จึง
ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก

 
- หา้มคนงานตดัตน้ไมแ้ละพืชพนัธุ์ในบริเวณพื้นที่
ใกลเ้คียงเขตพื้นที่รื้อถอน หากไม่ไดร้ับอนุญาต
จากผูม้ีอาํนาจ 

- หา้มคนงานจบัสัตวป์่าในบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียง
พื้นที่รื้อถอน หากไม่ไดร้ับอนุญาตจากผูม้ีอาํนาจ    

- ติดตั้งป้ายประกาศขอ้หา้มทั้งบริเวณที่พกัคนงาน 
และในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

- หากพบเห็นสัตวป์่าที่จะไดร้ับอนัตรายจากการ

 
-  

 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

4.1  ทรัพยากร   
       ชีวภาพทางบก(ต่อ)

 ปฏิบตัิงาน เช่น สัตวว์ยัอ่อน สัตวท์ี่มีรังและลกู
อ่อน เป็นตน้ อาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นที่ที่กาํลงั
ปฏิบตัิงาน ถา้ดาํเนินการต่อไปจะทาํใหส้ัตวป์่ามี
อนัตรายได ้ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งหยดุการ
ดาํเนินงานทนัที และปล่อยหรือไล่ใหส้ัตวป์่า
เหล่านั้นเคลื่อนยา้ยออกจากพื้นที่ที่กาํลงั
ปฏิบตัิงานอยู ่ไปอยูท่ี่ที่ปลอดภยัก่อนจึงจะ
ดาํเนินงานต่อไปได ้

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

4.2  นิเวศวทิยาแหล่ง
นํา้ การทําประมง 
และ การเพาะเลีย้ง
สัตว์นํา้ 

ระยะรื้อถอน โครงการฯ ไม่มีการระบาย 
นํ้าทิ้งออกสู่ภายนอก และไม่ใหค้นงาน   
รื้อถอนจบัสัตวน์ํ้าในแม่นํ้าเจา้พระยา 
ดงันั้น จึงไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร-
ชีวภาพในนํ้า 

- หา้มคนงานจบัสัตวน์ํ้ าในแหล่งนํ้าสาธารณะ - - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

5.  การคมนาคม
ขนส่ง 

ในระยะรื้อถอนอาคารในพื้นที่สาํนกังาน
กลาง กฟผ. คาดวา่จะมีรถรับส่งคนงาน 
ผูร้ับเหมา และเครื่องจกัรอุปกรณ์ในการ   
รื้อถอนรวม 17 คนัต่อวนั โดยในเส้นทาง
ถนนเลียบทางรถไฟ และถนนทางเขา้พื้นที่
สาํนกังานกลาง กฟผ. เป็นเส้นทางคมนาคม
หลกั ในช่วงเวลาปกติ พบวา่ จาํนวนยาน-
พาหนะที่เพิ่มขึ้นในระยะรื้อถอน ไม่ทาํให้

- กาํหนดใหป้ระสานงานเรื่องเส้นทางขนส่งวสัดุ
อุปกรณ์ขนาดใหญ่กบัตาํรวจทางหลวง ตาํรวจ
ทอ้งที่ และหน่วยงานทอ้งถิ่นที่รับผดิชอบ 

- กวดขนัพนกังานขบัรถบรรทุก ใหป้ฏิบตัิตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัด 

- มีสัญลกัษณ์แสดงขอบเขตพื้นที่รื้อถอนที่ชดัเจน 
- หา้มรถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ในระยะรื้อถอน 
บรรทุกเกินนํ้าหนกัตามที่กฎหมายกาํหนด 

ดชันีตรวจวดั 
- ประเภทและจาํนวนรถที่เขา้-ออก             
พื้นที่รื้อถอน 

- สถิติอุบตัิเหตุและสาเหตุรถยนต ์และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

5.  การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

สภาพการจราจรในช่วงระยะรื้อถอน
เปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั เนื่องจากมีค่า
อตัรา V/C Ratio เพิ่มขึ้นนอ้ย 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนในพื้นที่
ชุมชน (เวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 
ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขดั 

- กาํหนดใหร้ถบรรทุกที่วิง่เขา้-ออก ในระยะรื้อ-
ถอน เพื่อขนอุปกรณ์และเครื่องจกัรต่างๆ ใหม้ีการ
ปิดคลุมดว้ยผา้ใบอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนัการตก
หล่นของอุปกรณ์และเครื่องจกัรต่างๆ ที่จะก่อให ้
เกิดอุบตัิเหตุขึ้น

สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณทางเขา้-ออก พื้นที่รื้อถอน 
ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลารื้อถอน 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

  - ติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูร้ับผดิชอบที่รถขนส่งใน
ขนาดที่มองเห็นไดช้ดั เพื่อเป็นช่องทางร้องเรียน 

- ติดตั้งป้ายและสัญญาณจราจรในบริเวณที่เหมาะสม 

  

  - ควบคุมความเร็วของยานพาหนะที่วิง่ในพื้นที่บริเวณ
สาํนกังานกลาง กฟผ. ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

- จดัใหม้ีอุปกรณ์สาํหรับฉีดลา้งดินออกจากลอ้รถ
ก่อนวิ่งออกจากพื้นที่รื้อถอน 

- มีเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัและเวรยามตลอด 
24 ชัว่โมง

  

  - การขนยา้ยเศษวสัดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่บริษทั
ผูร้ับเหมาตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบการนาํของออกนอก
บริเวณพื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ. อยา่งเคร่งครัด 

- จดัใหม้ีแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุระหวา่ง
การขนส่ง
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

6.  การระบายนํา้และ
ป้องกนันํา้ท่วม 

โครงการฯ ไม่มีการระบายนํ้าทิ้งลงสู่
แหล่งนํ้าบริเวณโดยรอบ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อการระบายนํ้าและป้องกนันํ้า
ท่วม 

- จดัใหม้ีรางระบายนํ้าชัว่คราว บริเวณพื้นที่รื้อถอน 
- หา้มทิ้งขยะและเศษวสัดุรื้อถอนลงรางระบายนํ้า 
- ใหม้ีการตรวจสอบรางระบายนํ้าไม่ใหอุ้ดตนัอยา่ง
สมํ่าเสมอ

-  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

7.  การจัดการ 
     กากของเสีย 

มูลฝอยจากกิจกรรมการรื้อถอน และจาก
คนงาน ซึ่งอาจกระทบต่อความเพียงพอ
ของภาชนะรองรับ และประสิทธิภาพใน
การนาํไปกาํจดัโดยหน่วยงานภายนอกที่
ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

- จดัหาภาชนะรองรับมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภค 
ของคนงาน กระจายทัว่บริเวณในพื้นที่รื้อถอนให้
เพียงพอกบัปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแจง้ ให้
หน่วยงานทอ้งถิ่นที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการนาํไปกาํจดั 

ดชันีตรวจวดั 
- ประเภท ปริมาณ และการจดัการขยะและ
เศษวสัดุที่เกิดจากกิจกรรมการรื้อถอน 

สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณพื้นที่รื้อถอน

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

  - ควบคุมคนงานใหท้ิ้งมูลฝอยในถงัรองรับ ไม่ให้
ทิ้งขยะมูลฝอยในแหล่งนํ้าและลาํรางระบายนํ้าเพื่อ
ป้องกนันํ้าเสียและเศษขยะอุดตนั 

- จดัใหม้ีพื้นที่สาํหรับการกองเกบ็ขยะมูลฝอย และ
มีภาชนะสาํหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่รื้อถอน

ระยะเวลา 
- เดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดระยะเวลารื้อถอน 

 

  - เศษวสัดุจากการรื้อถอนที่เป็นจาํพวกคอนกรีต  
เศษโลหะ เป็นตน้ ใหเ้กบ็กวาดเป็นประจาํ และจดั
พื้นที่รวบรวมไวแ้ยกจากพื้นที่รื้อถอน โดยกอง
เกบ็ใหเ้ป็นระเบียบและแบ่งเขตใหช้ดัเจน เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกนันํ้าฝน          
ชะพาลงรางระบายนํ้า 

- ใหผู้ร้ับเหมารวบรวมกากของเสียอนัตรายที่เกิด
จากกิจกรรมรื้อถอนไปไวใ้นพื้นที่กองเกบ็ 
หลงัจากนั้นใหบ้ริษทัผูร้ับเหมานาํไปกาํจดั 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ในงานรื้อถอนอาจทาํใหเ้กิดอุบตัิเหตุได ้ 
ถา้หากไม่มีการป้องกนัหรือจดัสภาพการ
ทาํงานใหม้ีความปลอดภยั เช่น สิ่งของตก
ใส่ศีรษะ บาดเจบ็เนื่องจากของมีคม พลดั
ตกจากที่สูง หรือไดร้ับอนัตรายจาก
เครื่องจกัร เป็นตน้ ดงันั้น โครงการฯ ได้

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) 
ตามกฎหมาย  

- อบรมคนงานเกี่ยวกบัอนัตรายที่อาจเกิดจากงานและ
การปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั 

- มีระบบการขออนุญาตเขา้ทาํงาน (Work Permit) 
สาํหรับงานที่เสี่ยงต่ออนัตราย

ดชันีตรวจวดั 
- สถิติอุบตัิเหตุและสาเหตุ 
สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณพื้นที่รื้อถอน 
ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลารื้อถอน

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

 กาํหนดใหบ้ริษทัผูร้ับเหมาจดัหาอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น
หมวกนิรภยั อุปกรณ์ลดเสียง เป็นตน้

- จดัใหม้ีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ใหเ้หมาะสมกบังาน และอนัตรายที่อาจเกิด และ
เพียงพอกบัจาํนวนคนงาน

  

 นอกจากนี้โครงการไดก้าํหนดใหผู้ร้ับเหมา
จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์รื้อถอนอยา่งเป็น
ระเบียบ (House Keeping) เพื่อใหม้ี
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่มีความ
ปลอดภยั รวมทั้งใหค้นงานตระหนกัถึง
ความปลอดภยั โดยมีป้ายเตือนอนัตราย
อยา่งชดัเจน เช่น ระวงัรถ ระวงัสิ่งของตก
ใส่ศีรษะ ปลอดภยัไวก้่อน เป็นตน้ ส่วน
ดา้นอาชีวอนามยัจดัใหม้ีนํ้าดื่มสะอาดและ
นํ้าใชใ้หเ้พียงพอต่อจาํนวนคนงานก่อสร้าง 
จดัหอ้งสุขาที่ถกูหลกัสุขาภิบาล สาํหรับ
คนงานใหเ้พียงพอ มีระยะห่างจากทางนํ้า 
อยา่งนอ้ย 30 เมตร และอบรมใหค้วามรู้
คนงานเรื่องสุขอนามยัและการป้องกนั
โรคติดต่อ ดงันั้น ผลกระทบดา้น อาชีว- 
อนามยัและความปลอดภยัจะอยูใ่นระดบัตํ่า

- จป.วิชาชีพ ตรวจสอบอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล เครื่องจกัร เครื่องมือ และอุปกรณ์ใหม้ี
สภาพพร้อมปฏิบตัิงานทุกครั้ง ก่อนอนุญาตใหเ้ริ่ม
ทาํงานในแต่ละวนั เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั   
แวน่ตานิรภยั ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากที่สูง 
ชุดตดัแก๊ส และนัง่ร้าน/บนัได เป็นตน้ 

- จดัใหม้ีการพดูคุยเรื่องความปลอดภยั (Safety Talk 
หรือ Toolbox Talk) โดย จป.วิชาชีพ ก่อนเริ่มงาน       
ทุกวนั 

- ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั 
ส่วนบุคคลอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัประเภท
งานจดัเกบ็เครื่องมืออุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ และ
ตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดด้ีอยูเ่สมอ 

- จดัทาํแนวรั้วของบริเวณพื้นที่รื้อถอน และกาํหนด
จุดเขา้-ออก และติดป้ายเตือนอนัตราย หา้มผูท้ี่ไม่
เกี่ยวขอ้งเขา้ในพื้นที่เขตรื้อถอน
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - จดันํ้าดื่มสะอาดใหเ้พียงพอกบัจาํนวนคนงาน 
- มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เวชภณัฑพ์ื้นฐาน ผูท้ี่สามารถ
ใหก้ารปฐมพยาบาลได้ และรถรับส่งผูป้่วย 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

  - ตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานอยูเ่สมอ

  

  - กาํหนดใหม้ีเครื่องป้องกนัอนัตรายสาํหรับการ       
รื้อถอน เช่น แผงกนัตก ผา้ใบกนัเศษวสัดุ เป็นตน้ 

- เชือก ลวดสลิง และรอก มีขนาดเหมาะสม แขง็แรง 
ทนทาน และปลอดภยัต่อการใชง้าน โดยตอ้งมีการ
ตรวจสอบก่อนอนุญาตใหใ้ชง้าน 

- Mobile Crane ตอ้งมีแบบ จป.2 และตอ้งไดร้ับการ
ตรวจสอบจาก จป. ก่อนอนุญาตใหเ้ริ่มงาน 

- การรื้อหลงัคาและโครงหลงัคา ตอ้งใชเ้ครนยก
ชิ้นส่วนที่จะทาํการรื้อ/ตดัออกไวต้ลอดเวลา 

  

  - การขนยา้ยเศษวสัดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ บริษทัตอ้ง
ปฏิบตัิตามระเบียบการนาํของออกนอกบริเวณพื้นที่
สาํนกังานกลาง กฟผ. อยา่งเคร่งครัด และ รปภ. ตอ้ง
ควบคุมตรวจสอบอยา่งเขม้งวดอีกขั้นหนึ่ง 

  

  - ระมดัระวงัเรื่องการจราจรภายในพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณทางแยก เนื่องจากอาจมีกองเศษวสัดุบงัสายตา 
หรือคนขบัรถอาจขบัรถดว้ยความประมาท และใช้
ความเร็วสูง

  

9.  สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ในช่วงการรื้อถอนอาคารสาํนกังานกลาง 
กฟผ. ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดแ้ก่ ขยะมูล-
ฝอย สิ่งปฏิกลูที่เกิดขึ้น และโรคติดต่อ

- จดัใหม้ีนํ้าดื่มสะอาด และนํ้าใชใ้หเ้พียงพอต่อ
คนงานรื้อถอน และใชน้ํ้าอยา่งประหยดั 

- จดัใหค้นงานพกัอาศยัภายนอกพื้นที่สาํนกังาน

-  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

9.  สาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

 กลาง กฟผ. และดูแลใหม้ีระบบสุขาภิบาลที่ดี    
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

- ใหค้วามรู้คนงานในเรื่องสุขอนามยัและการ
ป้องกนัโรคติดต่อ 

- จดัใหม้ีสถานที่และอุปกรณ์สาํหรับการปฐม-
พยาบาลเบื้องตน้ กรณีคนงานไดร้ับบาดเจบ็หรือ
เกิดเจบ็ป่วย รวมทั้งรถรับส่งฉุกเฉิน เพื่อนาํผูป้่วย
ส่งต่อไปรักษายงัสถานพยาบาลใกลเ้คียง       

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

10.  เศรษฐกจิ-สังคม มีคนเขา้ทาํงานในพื้นที่มากขึ้น ก่อใหเ้กิด
รายไดห้มุนเวยีนในในชุมชน และอาจ
เกิดผลกระทบต่อความปลอดภยัใน
ทรัพยส์ินของประชาชนบริเวณโดยรอบ 

- ประสานงานกบัผูน้าํชุมชนในการควบคุมดูแล
ความปลอดภยั เช่น มาตรการการควบคุมคนงาน
บริเวณที่พกัคนงาน เป็นตน้ ตลอดจนประสานงาน
กบัสถานีตาํรวจในทอ้งถิ่น เพื่อป้องกนัปัญหา
สังคมที่อาจจะเกิดขึ้น  

- ผูร้ับเหมาตอ้งดูแลควบคุมคนงานอยา่งเขม้งวด เพื่อ
ป้องกนัปัญหาการลกัขโมย การทาํร้ายร่างกาย และ
การทะเลาะวิวาทระหวา่งคนงานต่างถิ่นกบัคนงาน
ในชุมชน ตลอดจนปัญหาต่อคนในชุมชนรอบขา้ง 

- จดัใหม้ีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแผนการ
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน ในระยะรื้อถอน 

- จดัทาํสื่อประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการดาํเนินการของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ  (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 เช่น วดีิทศัน์ 
แผน่พบั เป็นตน้

-  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ-สังคม 
(ต่อ) 

 - จดัใหม้ีระบบการจดัการเรื่องร้องเรียนในระยะรื้อ
ถอนที่ชดัเจน โดยกาํหนดบุคคลที่รับผดิชอบและ
ระยะเวลาในการตรวจสอบและติดตามแกไ้ข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน ทั้งในส่วนของ กฟผ. และ
บริษทัผูร้ับเหมา

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

  - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ 
ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 
ระยะที่ 1 ประกอบดว้ย 7 ช่องทาง ไดแ้ก่ 
 หนงัสือร้องเรียนโดยตรงถึง “โรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์” 
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ตาํบลบางกรวย 
อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

 โทรศพัท ์: 0-2436-7855 
 เวบ็ไซตข์องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 

www.nbp.egat.co.th 
 เวบ็ไซตก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) : http://www.egat.co.th 
 ระบบจดัการขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียน : 

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

  

   ศนูยบ์ริการขอ้มูล กฟผ. 
 คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาํเนินงาน และพฒันาสิ่งแวดลอ้มชุมชน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

  

  - จดักิจกรรมประชุม สัมมนา เพื่อสื่อสารสร้าง 
ความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัโครงการ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 
ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ มลสารที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ไดแ้ก่ ฝุ่ น 
และก๊าซ จากกิจกรรมการก่อสร้าง เครื่องจกัร
ที่ใชใ้นการก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะที่วิ่ง
เขา้ออกพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ฝุ่ นละออง ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ก๊าซซลัเฟอร์ได-
ออกไซด ์เป็นตน้ โดยฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้น 
เป็นฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ และเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาสั้น อยา่งไรกต็าม โครงการฯ ไดจ้ดั
ใหม้ีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัที่ตํ่าที่สุด 

 

- ฉีดพรมนํ้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และ
ถนนทางเขา้-ออกโครงการฯ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 
ครั้ง ในช่วงฤดูแลง้ หรือตามความเหมาะสมในช่วง
ฤดูฝน เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายสู่
บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 

- รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างที่วิง่เขา้-ออกโครงการฯ      
ตอ้งมีการปิดคลุมดว้ยผา้ใบอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนั  
ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย และป้องกนัวสัดุตกหล่น      
บนถนนที่อาจก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุ 

- จาํกดัความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าฯ 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง 

- ตรวจสภาพเครื่องยนต/์เครื่องจกัรที่ใชใ้นการก่อสร้าง
เป็นระยะ ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด เช่น 
ปั้นจัน่ยกของ ลิฟทท์ี่ใชใ้นการก่อสร้าง เป็นตน้ 

- จดัใหม้ีการลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่
โครงการ เพื่อป้องกนัเศษดินและทรายที่อาจติดไป
กบัลอ้รถบรรทุก

ดชันีตรวจวดั 
- ฝุ่ นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน       

(PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย    

1 ชัว่โมง 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 
ชัว่โมง และเฉลี่ย 24 ชัว่โมง                       

สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 4 สถานี ไดแ้ก่ 
- ชุมชนศรีบางกรวย 
- ชุมชนนครอินทร์พฒันา 
- โรงเรียนวดัเชิงกระบือ 
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ  
ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วนั ต่อเนื่อง 
ดชันีตรวจวดั 
- ความเร็วและทิศทางลม

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 - ทาํแผงกนัชน (กนัวสัดุตกหล่น) โดยรอบอาคาร 
- ตรวจสภาพเครื่องยนต/์เครื่องจกัร ตามแผนการ
ตรวจสภาพและซ่อมบาํรุง เพื่อลดการระบาย       
มลสารทางอากาศ 

- ทาํความสะอาดถนนบริเวณทางเขา้-ออกพื้นที่
โครงการฯ

สถานทีด่าํเนินการ 
- จาํนวน 1 สถานี บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า   
พระนครเหนือ 

ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วนั ต่อเนื่อง 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

2.  ระดบัเสียง กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่อาจก่อใหเ้กิด
เสียงดงั ไดแ้ก่ การขนส่งเครื่องจกัรหรือ
อุปกรณ์ และการทาํงานของเครื่องจกัรใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจสร้างความ
รําคาญและมีผลต่อประสิทธิภาพการไดย้นิ
ของคนงาน และชุมชนที่อยูโ่ดยรอบโครงการ 
โดยผลการประเมินผลกระทบระดบัเสียงใน
การก่อสร้าง ภายหลงัติดตั้งกาํแพงกนัเสียง
แลว้ พบวา่ ชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าจะ
ไดร้ับระดบัเสียง เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70 
เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน    
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) สาํหรับ
ระดบัเสียงรบกวนในบริเวณชุมชน พบวา่ 
ส่วนใหญ่ชุมชนไดร้ับระดบัเสียงรบกวน

- ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนโดยรอบโครงการได้
รับทราบ หากกิจกรรมก่อสร้างก่อใหเ้กิดเสียงดงัมาก 
กวา่ปกติ ใหแ้จง้ชุมชนทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั

- พิจารณาทางเลือก วธิีการ และอุปกรณ์การก่อสร้าง
ที่มีระดบัเสียงตํ่า รวมทั้งจดัเตรียมแผนงานให้
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากระดบัเสียง 

- ติดตั้งกาํแพงกนัเสียงที่ทาํจากแผน่เหลก็ (Steel 
Sheet) ที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวสัดุอื่น     
ที่มีคุณสมบตัิในการลดเสียงเทียบเท่า สามารถ
เคลื่อนยา้ยไดง้่ายตามตาํแหน่งที่มีการก่อสร้าง 

- ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษาเครื่องจกัรอุปกรณ์ 
และยานพาหนะต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

- บาํรุงรักษาเครื่องจกัรอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพดี เพื่อ
ลดผลกระทบดา้นเสียงและความสั่นสะเทือนจาก
อุปกรณ์

ดชันีตรวจวดั 
- ระดบัเสียง เฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
- ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn) 
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) 
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 4 สถานี ไดแ้ก่ 
- ชุมชนศรีบางกรวย 
- ชุมชนนครอินทร์พฒันา 
- โรงเรียนวดัเชิงกระบือ 
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ  
ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วนั ต่อเนื่อง 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

2.  ระดบัเสียง (ต่อ) ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม อยา่งไรกต็าม 
โครงการฯ ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบั
ที่ตํ่าที่สุด 

- จดัใหม้ีและกาํหนดใหใ้ชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ปลัก๊ลดเสียง (Ear Plugs) 
หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นตน้ สาํหรับ
คนงานและเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง ที่ทาํงานในพื้นที่ 
ที่มีระดบัเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงัพร้อมกนั 
- กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงั จะตอ้ง
ดาํเนินการในช่วงเวลากลางวนัเท่านั้น (เวลา 07.00-
18.00 น.)  

- ควบคุมผูร้ับเหมาก่อสร้าง ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นเสียงอยา่ง
เคร่งครัด

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

3.  คุณภาพนํา้ นํ้าทิ้งในระยะก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2  
ส่วน ไดแ้ก่ 
- นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภค
ของคนงานก่อสร้าง ประมาณ 168 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั จะถูกบาํบดัดว้ย
ระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป และส่งให้
หน่วยงานภายนอกที่ไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั

- กาํหนดใหผู้ร้ับเหมาจดัหานํ้าใชใ้หเ้พียงพอ 
- กิจกรรมปรับผวิดิน การขดุหลุมเพื่อสร้างฐานราก      
ใหด้าํเนินการในช่วงฤดูแลง้ เพื่อลดผลกระทบจาก 
การชะลา้งตะกอนดินลงสู่ทางระบายนํ้าและแม่นํ้า-
เจา้พระยา 

- จดัใหม้ีรางระบายนํ้าชัว่คราวในพื้นที่โครงการฯ 
- จดัใหม้ีรางระบายนํ้าฝน เพื่อรองรับนํ้าฝนที่ตกใน
พื้นที่ก่อสร้าง

คุณภาพนํา้ผวิดิน 
ดชันีตรวจวดั 
- อุณหภมูิ (Temperature) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD5) 
- นํ้ามนัและไขมนั (Fat, Oil & Grease) 
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)  
- ไนเตรต (Nitrate)

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

3.  คุณภาพนํา้ (ต่อ) - นํ้าทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประมาณ 
80 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั จะถูกระบายลง
บ่อพกันํ้าชัว่คราว ก่อนนาํไปใช้
ประโยชน์ เช่น ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง 
เป็นตน้ 

ดงันั้นนํ้าทิ้งที่เกิดขึ้นจะไม่มีการระบายออก
สู่ภายนอก จึงประเมินวา่ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพนํ้าผิวดิน 

- จดัใหม้ีบ่อพกันํ้า และ/หรือ ถงัพกันํ้าชัว่คราว เพื่อ
รองรับนํ้าทิ้งจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และดูแล  
ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดด้ี 

- จดัใหม้ีหอ้งสุขาสาํหรับคนงานก่อสร้างใหเ้พียงพอ 
และเป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

- หอ้งสุขาของคนงานก่อสร้าง ตอ้งสร้างห่างจาก
แหล่งนํ้าสาธารณะอยา่งนอ้ย 30 เมตร พร้อมทั้งจดั
ใหม้ีระบบบาํบดันํ้าเสีย เช่น แบบ On-site Package 
Sanitary Treatment Tank แบบ Aerobic เป็นตน้  
และเมื่อหอ้งนํ้าหอ้งส้วมของคนงานเตม็ ตอ้งส่งให้
หน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
นาํไปกาํจดัอยา่งถกูหลกัสุขาภิบาล 

- กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจมีนํ้ามนัปนเปื้อน จะ
ดาํเนินการภายในพื้นที่ที่กาํหนด โดยจะรวบรวม 
และส่งไปกาํจดัยงัหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- จดัระเบียบการวางกองวสัดุก่อสร้าง และการจดัการ
มูลฝอย เพื่อไม่ใหเ้กิดการชะลา้งลงสู่รางระบาย
นํ้าฝนของโครงการ 

- จดัระบบกาํจดัขยะและบาํบดันํ้าเสียในบริเวณที่พกั
คนงานใหเ้หมาะสม 

- ขดุลอกตะกอน เศษดิน ทราย และเศษวสัดุก่อสร้าง 

- ฟอสเฟต (Phosphate) 
- ของแขง็ละลายไดท้ั้งหมด (Total 

Dissolved Solids) 
- ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
- ซีโอดี (COD) 
สถานทีด่าํเนินการ 
แม่นํ้าเจา้พระยา จาํนวน 4 สถานี ดงันี้ 
- สถานีที่ 1 บริเวณเหนือนํ้าจากจุดระบาย   
นํ้าทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ประมาณ 500 เมตร 

- สถานีที่ 2 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วน
เพิ่ม) ระยะที่ 1 (คลองระบายนํ้า) 

- สถานีที่ 3 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (คลอง
ระบายนํ้า)  

- สถานีที่ 4 บริเวณทา้ยนํ้าจากจุดระบาย      
นํ้าทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ประมาณ 500 เมตร

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต    
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน 

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

3.  คุณภาพนํา้ (ต่อ)  จากท่อระบายนํ้าบริเวณก่อสร้างแลว้นาํไปทิ้งใน
พื้นที่ที่เหมาะสม 

- หา้มทิ้งขยะเศษวสัดุ และเศษดินลงสู่ทางระบายนํ้า 
และแม่นํ้าเจา้พระยาโดยเดด็ขาด

ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูแลง้ 1 ครั้ง และฤดูฝน      

1 ครั้ง) 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

4.  ทรัพยากรชีวภาพ 
4.1 ทรัพยากร   
       ชีวภาพทางบก  

 
พื้นที่ภายในโครงการมีสภาพเป็นพื้นที่
อาคารสาํนกังาน ส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลกู
สร้างและอาคารประกอบต่างๆ ไม่มีสภาพ
ป่าไมต้ามธรรมชาติ โดยกิจกรรมการ

 
- หา้มคนงานก่อสร้างตดัตน้ไม ้พืชพนัธุ์ และจบั 
สตัวป์่า ในเขตบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียงเขตพื้นที่
ก่อสร้าง ถา้คนงานไม่ปฏิบตัิตาม ตอ้งมีบทควบคุม 
เช่น การยกเลิกจา้ง เป็นตน้

 
- 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

 ก่อสร้างทั้งหมด จะเกิดขึ้นในพื้นที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และพื้นที่
สาํนกังานกลาง กฟผ. จึงไม่มีผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก 

- อบรมคนงานก่อสร้างใหป้ฏิบตัิตามขอ้หา้มตดั
ตน้ไม ้พืชพนัธุ์ และจบัสัตวป์่า  

- ติดตั้งป้ายประกาศขอ้หา้มตดัตน้ไม ้พืชพนัธุ์ และ 
จบัสัตวป์่า ทั้งบริเวณที่พกัอาศยัคนงานก่อสร้าง  
พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และบริเวณพื้นที่
สาํนกังานกลาง กฟผ. 

- หากพบเห็นสัตวป์่าที่จะไดร้ับอนัตรายจากการ
ปฏิบตัิงาน เช่น สัตวว์ยัอ่อน สัตวท์ี่มีรังและลูกอ่อน 
เป็นตน้ อาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นที่ที่กาํลงัปฏิบตัิงาน 
ถา้ดาํเนินการต่อไปจะทาํใหส้ัตวป์่ามีอนัตรายได ้
ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งหยดุการดาํเนินงานทนัที และ
ปล่อยหรือไล่ใหส้ัตวป์่าเหล่านั้นเคลื่อนยา้ยออก
จากพื้นที่ที่กาํลงัปฏิบตัิงานอยู ่ไปอยูท่ี่ที่ปลอดภยั
ก่อนจึงจะดาํเนินงานต่อไปได้
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

4.2  นิเวศวทิยาแหล่ง
นํา้ การทําประมง 
และการเพาะเลีย้ง
สัตว์นํา้ 

ระยะก่อสร้าง โครงการฯ ไม่มีการระบาย 
นํ้าทิ้งออกสู่ภายนอก และเนื่องจาก
โครงการฯ ไม่ใหค้นงานรื้อถอนจบัสัตวน์ํ้า
ในแม่นํ้าเจา้พระยา ดงันั้น จึงไม่เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 

- ปฏิบตัิตามมาตรการดา้นคุณภาพนํ้าผิวดินอยา่ง
เคร่งครัด 

- หา้มคนงานก่อสร้างจบัสัตวน์ํ้าในแหล่งนํ้า
สาธารณะ 

ดชันีตรวจวดั 
- ชนิด ความหนาแน่น และดชันีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของแพลงกต์อนพืช  
แพลงกต์อนสัตว ์สัตวน์ํ้ าวยัอ่อน และสัตว์
หนา้ดิน 

สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 4 สถานี ไดแ้ก่ 
- สถานีที่ 1 บริเวณเหนือนํ้าจากจุดระบาย      
นํ้าทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ   
(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ประมาณ 500 เมตร 

- สถานีที่ 2 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วน
เพิ่ม) ระยะที่ 1 (คลองระบายนํ้า) 

- สถานีที่ 3 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (คลอง
ระบายนํ้า) 

- สถานีที่ 4 บริเวณทา้ยนํ้าจากจุดระบาย      
นํ้าทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ประมาณ 500 เมตร 

ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูแลง้ 1 ครั้ง และฤดูฝน   

1 ครั้ง) พร้อมบนัทึกช่วงเวลานํ้าขึ้น-นํ้าลง

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

5.  การคมนาคมขนส่ง ในระยะก่อสร้างโครงการฯ คาดวา่จะมีรถ
รับส่งคนงาน ผูร้ับเหมา และเครื่องจกัร
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง รวม 472 เที่ยวต่อ
วนั (ไป-กลบั) โดยในเส้นทางถนนเลียบ
ทางรถไฟ และถนนทางเขา้พื้นที่สาํนกังาน
กลาง กฟผ. เป็นเส้นทางคมนาคมหลกั 
ในช่วงเวลาปกติ พบวา่ จาํนวนยานพาหนะ
ที่เพิ่มขึ้นในระยะก่อสร้าง ไม่ทาํใหส้ภาพ
การจราจรในช่วงระยะก่อสร้าง
เปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีค่า
อตัรา V/C Ratio เพิ่มขึ้นนอ้ย 

การคมนาคมทางบก 
- แจง้ใหป้ระชาชนในบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียงที่ตั้ง
โครงการฯ รับทราบเกี่ยวกบัแผนการก่อสร้าง เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาจราจรที่หนาแน่น 

- วางแผนการใชเ้ส้นทางในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์
ของโครงการฯ อยา่งรอบคอบและรัดกมุ เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาดา้นการจราจร 

- จาํกดัความเร็วของรถขนส่งในพื้นที่โรงไฟฟ้าฯ 
และโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อ
ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ และเพื่อความปลอดภยั
ของชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนที่อยูใ่กล้
พื้นที่โครงการ และจดัทาํป้ายจาํกดัความเร็วภายใน
พื้นที่โครงการ 

- กาํหนดใหม้ีการติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูร้ับผดิชอบ
ที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรียน 

- จดัใหม้ีแสงสวา่งที่เพียงพอและสัญลกัษณ์แสดง
ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ชดัเจน 

- ประสานงานพื้นที่จอดรถ และจดัเกบ็เครื่องจกัร
อุปกรณ์ก่อสร้างที่ใชใ้นการก่อสร้างโครงการฯ 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนในพื้นที่
ชุมชน (เวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.)  
ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขดั

1. การคมนาคมทางบก 
ดชันีตรวจวดั 
- ประเภทและจาํนวนรถที่เขา้-ออก พื้นที่
ก่อสร้าง 

- สถิติอุบตัิเหตุและสาเหตุจากการจราจร 
สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณทางเขา้-ออก พื้นที่ก่อสร้าง 
ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
2. การคมนาคมทางนํา้ 
ดชันีตรวจวดั 
- ประเภทและจาํนวนรถที่เขา้เทียบท่าและ
อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้น 

- สถิติอุบตัิเหตุและสาเหตุ 
สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ 

ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

5.  การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 - กาํหนดใหม้ีการควบคุมนํ้าหนกัรถบรรทุกมิใหเ้กิน
กวา่ที่กฎหมายกาํหนด 

- กาํหนดใหร้ถบรรทุกที่จะวิ่งเขา้-ออก ในระยะ
ก่อสร้าง เพื่อขนอุปกรณ์และเครื่องจกัรต่างๆ ใหม้ี
การปิดคลุมดว้ยผา้ใบอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนัการ
หกหล่นของอุปกรณ์และเครื่องจกัรต่างๆ ที่จะ
ก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุขึ้น 

- จดัใหม้ีผูค้วบคุมหรือผูบ้ริการงานจราจรบริเวณ
ทางร่วม ทางแยก และจุดเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจราจร 
โดยตอ้งไดร้ับการอบรมแลว้ 

- กาํหนดใหบ้ริษทัผูร้ับเหมากวดขนัพนกังานขบั
รถบรรทุก ใหป้ฏิบตัิตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด และ
ใหม้ีแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุระหวา่งการ
ขนส่ง

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

  การคมนาคมทางนํา้ 
- การขนยา้ยอุปกรณ์เครื่องจกัรที่มีนํ้าหนกัมากและมี
ขนาดใหญ่ ใหข้นส่งทางนํ้าเป็นหลกั 

- แจง้ใหชุ้มชนใกลเ้คียงทราบเกี่ยวกบักิจกรรมของ
โครงการฯ 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. 
และ 16.00-18.00 น.) 

- ตรวจสอบสภาพเรือก่อนทาํการขนส่งทุกครั้ง 
- ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการเดินเรือและการใช้
ท่าเทียบเรืออยา่งเคร่งครัด
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน 

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

6.  การระบายนํา้และ
ป้องกนันํา้ท่วม 

โครงการฯ กาํหนดใหอ้อกแบบระบบ
ระบายนํ้าฝนชัว่คราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ ไม่มีการระบายนํ้าทิ้งลงสู่แหล่ง
นํ้าบริเวณโดยรอบ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
การระบายนํ้าและป้องกนันํ้าท่วม  

- ออกแบบระบบระบายนํ้าฝนชัว่คราวภายในพื้นที่
โครงการ  

- จดัใหม้ีบ่อพกันํ้าทิ้งชัว่คราว เพื่อรองรับนํ้าทิ้งจาก
พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ 

- หา้มทิ้งขยะและเศษวสัดุก่อสร้างลงรางระบายนํ้า 
- ใหม้ีการตรวจสอบรางระบายนํ้าไม่ใหอุ้ดตนัอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

- จดัใหม้ีแนวกั้นรอบบริเวณพื้นที่ที่มีการกองดินใน
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ํ้ าฝนชะดินไป      
อุดตนัท่อระบายนํ้า

-  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

7.  การจัดการ 
     กากของเสีย  

กากของเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง
โครงการฯ ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยจากกิจกรรม 
ของคนงาน ซึ่งมีจาํนวนสูงสุด 3,000 คน จะ
เกิดขยะมูลฝอยประมาณ 2,550 กิโลกรัมต่อ
วนั และกากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
ไดแ้ก่ เศษเหลก็ เศษปูนซีเมนต ์เศษไม ้นํ้า
ปนเปื้อนนํ้ามนัหรือสารเคมี ขยะแต่ละ
ประเภทจะจดัพื้นที่สาํหรับกองเกบ็ใหเ้ป็น
ระเบียบ และมีภาชนะสาํหรับรองรับขยะ 
ทุกประเภทที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง
อยา่งเพียงพอ โดยมีภาชนะแยกประเภท
ขยะ และใหห้น่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการนาํไปกาํจดัต่อไป ดงันั้น

- จดัหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-
บริโภคของคนงาน ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กระจาย
เป็นจุดๆ ทัว่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยใหผู้ร้ับเหมา 
ก่อสร้างรวบรวมและแจง้ใหห้น่วยงานทอ้งถิ่นที่
ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั  

- ควบคุมคนงานก่อสร้างใหท้ิ้งมูลฝอยในถงัรองรับ       
มูลฝอย ในส่วนที่จดัเตรียมไวก้่อนนาํไปกาํจดั 

- เศษวสัดุจากการก่อสร้างที่เป็นจาํพวกไม ้พลาสติก 
เศษโลหะ ใหเ้กบ็กวาดเป็นประจาํ และจดัพื้นที่
รวบรวมไวแ้ยกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองเกบ็ใหเ้ป็น
ระเบียบและแบ่งเขตใหช้ดัเจน เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และป้องกนัเศษวสัดุ ไม ้
พลาสติก และอื่นๆ ถูกนํ้าฝนชะพาลงแหล่งนํ้า

ดชันีตรวจวดั 
- ประเภท ปริมาณ และการจดัการขยะและ
เศษวสัดุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ระยะเวลา 
- เดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดระยะก่อสร้าง และ
รายงานผลทุก 6 เดือน 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

7.  การจัดการ 
     กากของเสีย (ต่อ) 

ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง - ใหผู้ร้ับเหมารวบรวมกากของเสียอนัตรายที่เกิด
จากกิจกรรมก่อสร้าง ไปไวใ้นพื้นที่กองเกบ็ 
หลงัจากนั้นใหแ้จง้หน่วยงานภายนอกที่ไดร้ับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกาํจดั  

- หา้มไม่ใหผู้ร้ับเหมานาํขยะจากการก่อสร้างไปทิ้ง 
ที่บริเวณชุมชน

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ในงานก่อสร้างอาจทาํใหเ้กิดอุบตัิเหตุได ้
ถา้หากไม่มีการป้องกนัหรือจดัสภาพการ
ทาํงานใหม้ีความปลอดภยั เช่น สิ่งของตก
ใส่ศีรษะ บาดเจบ็เนื่องจากของมีคม พลดั
ตกจากที่สูง หรือไดร้ับอนัตรายจาก

- จดัใหม้ีการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ.2554 

- จดัใหเ้จา้หนา้ที่ความปลอดภยัวชิาชีพ (จป.) ที่มี
ความรู้ความสามารถรับผดิชอบดูแลความปลอดภยั

ดชันีตรวจวดั 
- สถิติอุบตัิเหตุ ในระหวา่งปฏิบตัิงานของ
คนงาน 

สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

 เครื่องจกัร เป็นตน้ ดงันั้น โครงการฯ ได้
กาํหนดใหบ้ริษทัผูร้ับเหมาจดัหาอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น 
หมวกนิรภยั อุปกรณ์ลดเสียง (Ear Plugs) 
เป็นตน้ นอกจากนี้โครงการไดก้าํหนดให้
ผูร้ับเหมาจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างอยา่ง
เป็นระเบียบ (House Keeping) เพื่อใหม้ี
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่มีความ
ปลอดภยั รวมทั้งใหค้นงานตระหนกัถึง
ความปลอดภยั โดยมีป้ายเตือนอนัตราย
อยา่งชดัเจน เช่น ระวงัรถ ระวงัสิ่งของตก
ใส่ศีรษะ ปลอดภยัไวก้่อน เป็นตน้ ส่วน 

- กาํหนดใหโ้ครงการมีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัใน
การทาํงาน มีหนา้ที่และความรับผดิชอบดงันี้ 
 ตรวจตราและรายงานดา้นความปลอดภยั 
 กาํหนดใหม้ีการประชุมความปลอดภยัโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

 กาํหนดใหม้ีการตรวจความปลอดภยัของพื้นที่
ปฏิบตัิงานวา่ สภาพพื้นที่ปฏิบตัิงานปลอดภยั
เพียงพอต่อการทาํงานหรือไม่ 

- การติดต่อสื่อสารและการฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั 
 ผูเ้ขา้ปฏิบตัิงานจะตอ้งไดร้ับการอบรมเรื่อง 
ความปลอดภยั กฎและระเบียบปฏิบตัิในการ 

ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน 

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

ดา้นอาชีวอนามยัจดัใหม้ีนํ้าดื่มสะอาด 
และนํ้าใชใ้หเ้พียงพอต่อจาํนวนคนงาน
ก่อสร้างจดัสร้างหอ้งสุขาที่ถกูหลกั
สุขาภิบาล สาํหรับคนงานใหเ้พียงพอ มี
ระยะห่างจากทางนํ้า อยา่งนอ้ย 30 เมตร 
และอบรมใหค้วามรู้คนงานเรื่อง
สุขอนามยัและการป้องกนัโรคติดต่อ

ทาํงานอยา่งปลอดภยั ที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
งานที่รับเหมาช่วงก่อสร้าง 

 ฝึกอบรมและใหค้วามรู้แก่พนกังานทางดา้นความ
ปลอดภยั ในการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ 

 จดัใหม้ีการพดูคุยเรื่องความปลอดภยั (Safety Talk 
หรือ Toolbox Talk) โดย จป. วิชาชีพ ก่อนเริ่มงาน
ทุกวนั

-  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

 ดงันั้น ผลกระทบดา้น อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัจะอยูใ่นระดบัตํ่า 

- ระบบขออนุญาตทาํงาน 
 มีระบบ Work Permit สาํหรับงานที่เสี่ยงอนัตราย 
เช่น ระบบ Hot Work Permit การทาํงานในที่อบั
อากาศ เป็นตน้

  

  - อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
 จดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลใหเ้หมาะสมกบัการก่อสร้างแต่ละประเภท 
เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั ถุงมือ แวน่ตา
นิรภยั ปลัก๊ลดเสียง และครอบหูลดเสียง เป็นตน้ 
และจดัใหม้ีการตรวจสอบและควบคุม ดูแลใหม้ี
การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
อยา่งเคร่งครัด
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - จดัใหม้ีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นตน้ พื้นที่สาํหรับ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และจดัหารถรับ-ส่ง
ผูบ้าดเจบ็ เขา้รับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

- การจดัระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง 
 แบ่งเขตบริเวณก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็นเขต
ก่อสร้าง เขตจดัเกบ็เครื่องมือ วสัดุอุปกรณ์ และ
เขตเกบ็วสัดุอุปกรณ์ที่ไม่ใชแ้ลว้ 

 จดัทาํรั้วและคอกกั้น และติดประกาศแสดงเขต
ก่อสร้างในบริเวณที่ทาํการก่อสร้าง 

 กาํหนดใหม้ีเครื่องป้องกนัอนัตรายสาํหรับการ
ก่อสร้าง เช่น แผงกนัตก ผา้ใยกนัเศษวสัดุ เป็นตน้

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

   จดัใหม้ีการติดป้ายเตือนภยัต่างๆ ในบริเวณที่
ก่อสร้าง เช่น ป้าย “ปลอดภยัไวก้่อน” ป้าย 
“อนัตรายหา้มเขา้ในเขตก่อสร้าง” และป้าย 
“ระวงัของตก” เป็นตน้ 

 จดัเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัในบริเวณ
ก่อสร้าง ตลอด 24 ชัว่โมง โดยประจาํจุดผา่น
เขา้-ออก คอยตรวจตราในบริเวณทัว่ไป และ
ควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

  

   ผูร้ับเหมาจะตอ้งเสนอแผนติดตั้ง และแผน
ขนส่งอุปกรณ์หลกั 

 ผูร้ับเหมาจะตอ้งเสนอผงัการจดัวางอุปกรณ์
ก่อนนาํไปติดตั้ง
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - ความปลอดภยัในการใชเ้ครื่องจกัร 
 ก่อนและหลงัการใชเ้ครื่องมือ/เครื่องจกัรทุกครั้ง 
ตอ้งทาํการตรวจสอบส่วนประกอบที่สาํคญัต่างๆ 
ของเครื่อง จกัร หากพบจุดบกพร่องใหท้าํการ
แกไ้ขทนัที 

 หลีกเลี่ยงการใชเ้ครื่องจกัรที่ชาํรุด เสียหาย หรือ
อยูใ่นสภาพที่ไม่พร้อมใชง้าน 

 จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างอยา่งเป็นระเบียบ 
และอยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดด้ี

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต    
แห่งประเทศไทย 

  - แผนการป้องกนัอคัคีภยั 
 ผูร้ับเหมาจะตอ้งเสนอแผนการป้องกนัอคัคีภยั 
 ผูร้ับเหมาจะตอ้งเสนอแผนฉุกเฉินในช่วงก่อสร้าง 
 ผูร้ับเหมาจะตอ้งมีการฝึกซอ้มเพลิงไหมแ้ละ
อพยพหนีไฟประจาํ ตามที่กฎหมายกาํหนด 

- แผนป้องกนัอุบตัิเหตุจากการจราจร 
 ผูร้ับเหมาจะตอ้งเสนอแผนป้องกนัอุบตัิเหตุจาก
การจราจร

  

9. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ช่วงก่อสร้างโครงการ ผลกระทบดา้น
สาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น คือ ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลูที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง 
เสียงจากการเจาะเสาเขม็ ฝุ่ นละอองฟุ้ง
กระจาย รวมทั้งอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ในช่วงของการก่อสร้าง อาจมีการเจบ็ป่วย
ของคนงาน และตอ้งเขา้รับการบริการดา้น
สาธารณสุขในพื้นที่ ดงันั้น เพื่อเป็นการ

- จดัใหม้ีนํ้าดื่มสะอาด และนํ้าใชใ้หเ้พียงพอต่อ
คนงานก่อสร้าง และใชน้ํ้าอยา่งประหยดั 

- จดัสร้างหอ้งสุขาที่ถกูหลกัสุขาภิบาลสาํหรับ
คนงานใหเ้พียงพอ ตามกฎหมายกาํหนด 

- ใหผู้ร้ับเหมาจดัหาที่พกัใหก้บัคนงาน โดยไม่
อนุญาตใหพ้กัอาศยัภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า และดูแล
ดา้นการพกัอาศยัของคนงานใหม้ีระบบสุขาภิบาล 
ที่ดี เช่น หอ้งสุขา การจดัการขยะมูลฝอย กาํจดั

ดชันีตรวจวดั 
- สุขภาพคนงาน 
สถานทีด่าํเนินการ 
- สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ไดร้ับ
การรับรองตามกฎหมาย   

ระยะเวลา 
- 1 ครั้ง ก่อนรับเขา้ทาํงาน ในช่วงระยะ
ก่อสร้าง

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
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สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

9. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัจากโรคติดต่อของคนงานและ
ประชาชนในพื้นที่ใกลเ้คียง และอาจส่งผล
กระทบต่อความเพียงพอของสถานบริการ
ดา้นสาธารณสุข บุคคลากรทางการแพทย ์
และอุปกรณ์ทางสาธารณสุข โครงการฯ จึง
ไดก้าํหนดมาตรการดา้นสาธารณสุขและ
สุขภาพใหผู้ร้ับเหมาดาํเนินการ 

แหล่งเพาะพนัธุ์ยงุ หนู และแมลงสาบ เป็นตน้        
โดยตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

- ใหค้วามรู้คนงานในเรื่องสุขอนามยัและการป้องกนั
โรคติดต่อ 

- กาํหนดใหผู้ร้ับเหมามีการตรวจสุขภาพคนงานก่อน
รับเขา้ทาํงาน ตามที่กฎหมายกาํหนด 

- สนบัสนุนหน่วยงานดา้นสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามยัของชุมชน เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์และสถานที่ออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

- สนบัสนุนกิจกรรมเกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
และใหค้วามรู้เพิ่มเติมดา้นสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ
แก่ชุมชน ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบล (รพ.สต.) 

- จดัใหม้ีสถานที่และอุปกรณ์สาํหรับการปฐม-
พยาบาลเบื้องตน้ กรณีคนงานไดร้ับบาดเจบ็หรือ
เกิดเจบ็ป่วย รวมทั้งรถรับส่งฉุกเฉินเพื่อนาํผูป้่วย 
ส่งต่อไปรักษายงัสถานพยาบาลใกลเ้คียง 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

จากแผนการก่อสร้างโครงการรวมระยะเวลา 
ประมาณ 36 เดือน ก่อใหเ้กิดรายไดห้มุน 
เวยีนในชุมชน ส่งผลต่อเนื่องไปยงัการคา้ขาย
ในระดบัทอ้งถิ่น ตลอดจนการบริการดา้น
ต่างๆ จะเห็นไดว้า่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และการจา้งงานในชุมชน ในระยะก่อสร้าง 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในดา้นบวกเนื่องจาก
ก่อใหเ้กิดรายได ้สาํหรับผลจากการสาํรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
โดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในรัศมี  
5 กิโลเมตร ต่อความวิตกกงัวลต่อปัญหา
สิ่งแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง พบวา่ ส่วน
ใหญ่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกงัวล  
ส่วนผูท้ี่มีความกงัวลส่วนมากจะกงัวลใน
เรื่องคุณภาพอากาศ ฝุ่ นละออง เสียง และ
ความสั่นสะเทือน คุณภาพนํ้า ระบบนิเวศ 
ดา้นสุขภาพ และเศรษฐกิจ-สังคม  

- พิจารณารับสมคัรคนในทอ้งถิ่นเขา้ทาํงานในระยะ
ก่อสร้างเป็นอนัดบัแรก หากจาํนวนไม่เพียงพอ
หรือไม่เหมาะสม จึงพิจารณารับจากที่อื่น  

- ประสานงานกบัผูน้าํชุมชนในการควบคุมดูแลความ
ปลอดภยั ตลอดจนประสานงานกบัสถานีตาํรวจใน
ทอ้งถิ่น เพื่อป้องกนัปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จดัใหม้ีหวัหนา้คนงานเป็นผูดู้แลคนงาน รวมทั้งมีเจา้ 
หนา้ที่ดูแลการเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้างอยา่งเคร่งครัด 

- ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของ
คนงานก่อสร้างอยา่งใกลช้ิด เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบ
ต่อคนในพื้นที่ 

- จดัใหม้ีขอบเขตที่พกัคนงานชัว่คราว และพื้นที่
ก่อสร้างอยา่งชดัเจน 

- ผูร้ับเหมาตอ้งดูแลควบคุมคนงานอยา่งเขม้งวด เพื่อ
ป้องกนัปัญหาลกัขโมย การทาํร้ายร่างกาย และการ
ทะเลาะวิวาทระหวา่งคนงานต่างถิ่นกบัคนงานใน
ชุมชน ตลอดจนปัญหาต่อคนในชุมชนรอบขา้ง 

- ใหผู้ร้ับเหมาดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม อยา่งเคร่งครัด 

แผนการประชาสัมพนัธ์ 
- ก่อนดาํเนินการก่อสร้างใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อประชาชนหรือผูเ้กี่ยวขอ้ง เช่น กิจกรรม

ดชันีตรวจวดั 
- สาํรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งความ
คิดเห็นของครัวเรือน ประชาชน ผูน้าํชุมชน/
ผูน้าํทอ้งถิ่น ตวัแทนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้ง สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่
โครงการ และพื้นที่อ่อนไหวที่อยูใ่กลเ้คียง 
พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และ
ครัวเรือน ประชาชน พร้อมทั้งสาํรวจดชันี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) ทั้งนี้การสุ่มตวัอยา่งให้
เป็นไปตามหลกัวชิาการและสถิติ 

สถานทีด่าํเนินการ 
- ประชาชน ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถิ่น ตวัแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สถานประกอบการ
โดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว เช่น 
สถานพยาบาล วดั และโรงเรียน เป็นตน้ และ
จุดตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ในรัศมี 5 
กิโลเมตร จากขอบเขตแนวรั้วของโครงการ 

ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 - ที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงั กฟผ. จะตอ้งชี้แจงและแจง้ชุมชน
และหน่วยงานที่อยูใ่กลเ้คียงทราบก่อนดาํเนินการ 

- ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า   
พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 และขอ้มูล
โรงไฟฟ้าพระนครเหนืออยา่งทัว่ถึง โดยผา่นสื่อหลาย
รูปแบบ เช่น การติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้าง
ในพื้นที่บริเวณจุดสาํคญัต่างๆ เสียงตามสายของ
หมู่บา้น/ชุมชน ป้ายไวนิล และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ 
เป็นตน้ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

  - จดัทาํสื่อประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เช่น วดีิทศัน์ 
แผน่พบั เป็นตน้เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การดาํเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม)      
ระยะที่ 1  

 
 

 

  แผนการรับเรื้องร้องเรียน 
- จดัใหม้ีระบบการจดัการเรื่องร้องเรียนในระยะ
ก่อสร้างที่ชดัเจน โดยกาํหนดบุคคลที่รับผดิชอบ
และระยะเวลาในการตรวจสอบและติดตามแกไ้ข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน ทั้งในส่วนของ กฟผ. และ
บริษทัผูร้ับเหมา 

ดชันีตรวจวดั 
- ขอ้ร้องเรียน ขอ้วิตกกงัวลจากชุมชน 
สถานทีด่าํเนินการ 
- ชุมชนโดยรอบโครงการ 
ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและขอ้เสนอแนะของ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 
ระยะที่ 1 ประกอบดว้ย 7 ช่องทาง ไดแ้ก่ 
(1) หนงัสือร้องเรียนโดยตรงถึง “โรงไฟฟ้าพระ-

นครเหนือ แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชน
สัมพนัธ์ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

(2) โทรศพัท ์: 0-2436-7855

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

 (3) เวบ็ไซตข์องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 
www.nbp.egat.co.th 

(4) เวบ็ไซตก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) : http://www.egat.co.th 

(5) ระบบจดัการขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียน : 
http://cmc-center.egat.co.th 

(6) ศนูยบ์ริการขอ้มูล กฟผ. 
(7) คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินงาน และพฒันาสิ่งแวดลอ้มชุมชน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 แผนมวลชนาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์ 
- จดักิจกรรมประชุม สัมมนา เพื่อสื่อสารสร้าง 
ความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัโครงการ เช่น โครงการ
เปิดบา้นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้า
ประเภทก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และลงพื้นที่
พบปะชุมชนอยา่งต่อเนื่อง เป็นตน้
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 - กฟผ. สนบัสนุนช่วยเหลือทางดา้นสาธารณ- 
ประโยชน์ต่างๆ ที่ส่งเสริมใหคุ้ณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อยูบ่ริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือดีขึ้น เช่น สนบัสนุนดา้นการศึกษา ดา้น
ศาสนา ดา้นอาชีพใหก้บัชุมชน และกิจกรรมดา้น
สิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

   - กิจกรรมชุมชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม เช่น 
 การศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนักบั
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และดูการดาํเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อใหม้ีความมัน่ใจใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  

 การประชุมชุมชนสัมพนัธ์สัญจรในพื้นที่ชุมชน 
 การจดัเสวนารับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
ของประชาชน 

 การพบปะเยีย่มเยยีนชุมชน รวมทั้งชี้แจงขอ้ห่วง
กงัวลของชุมชน และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนหรือหน่วยงานราชการ เพื่อใหข้อ้มูลการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นตน้

  

  - จดัเวทีชุมชนระดบัเขต/อาํเภอ โดยเนน้พื้นที่ศึกษาที่
คาดวา่อาจไดร้ับผลกระทบจากการพฒันาโครงการ 
อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง โดยจดัเตรียมสื่อ
ประกอบที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคใ์นการประชุม ทั้งนี้ดาํเนินการจดั 
ประชุมดว้ยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 - การดาํเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม
ชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือนั้น จะดาํเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหวา่งการ
ก่อสร้าง ต่อเนื่องถึงภายหลงัการก่อสร้าง จนสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์และจะยงั
ดูแลการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้มชุมชน
ต่อไป โดยในระยะก่อสร้าง กฟผ. ไดจ้ดัสรร
งบประมาณสาํหรับ ดาํเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอ้มชุมชน 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

  - สนบัสนุนการดาํเนินงาน ของคณะกรรมการร่วม
ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานและพฒันา
สิ่งแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ
คณะทาํงานสิ่งแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ รวมทั้งกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์และการมี    
ส่วนร่วม โดยรวบรวมผลการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการในทุกกิจกรรม ประมวลและวเิคราะห์
ผล เพื่อหาแนวทางสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการฯ 
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน

 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตดิตามตรวจสอบการ
ดาํเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพฒันาคุณภาพชีวติ
ชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

 (ต่อ)  มีการจดัตั้ง “คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวิต
ชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ” (คณะกรรมการไตรภาคี
โรงไฟฟ้า   พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือ ชุดที่ 2) โดยคณะกรรมการไตรภาคีฯ กฟผ.  
ไดด้าํเนินการจดัตั้งไวเ้รียบร้อยแลว้ ลงนามโดยผูว้า่
ราชการจงัหวดันนทบุรี เมื่อ วนัที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 
โดยมีจาํนวนรายชื่อ/ตาํแหน่งที่ไดร้ับการแต่งตั้งรวม  
ทั้งสิ้น 52 คน จาํแนกเป็นภาคราชการ 22 คน ภาค
ประชาชน 25 คน (ผูแ้ทนภาคประชาชน เขตละ 5 คน 
ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอบางกรวย เขต
บางพลดั เขตบางซื่อ และเขตดุสิต) และผูแ้ทน กฟผ. 5 
คน ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณาเพิ่มเติมตวัแทนประชาชนให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ตามการ
พิจารณาของ คณะกรรมการฯ ต่อไป  

  

  องค์ประกอบ 
- ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ จาํนวน 22 คน ไดแ้ก่ 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี (ประธาน
คณะกรรมการ) 

 รองผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรีที่กาํกบัดูแล 
 ปลดัจงัหวดันนทบุรี 
 นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดันนทบุรี 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มจงัหวดันนทบุรี 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ 6  
จงัหวดันนทบุรี 

 อุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี 
 หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดันนทบุรี 
 พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
นนทบุรี 

 พฒันาการจงัหวดันนทบุรี 
 พลงังานจงัหวดันนทบุรี 
 ทอ้งถิ่นจงัหวดันนทบุรี 
 เจา้พนกังานที่ดินจงัหวดันนทบุรี 
 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเจา้ท่าภมูิภาค สาขานนทบุรี 
 หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดันนทบุรี 

 ผูอ้าํนวยการเขตบางซื่อ

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

   ผูอ้าํนวยการเขตบางพลดั
 ผูอ้าํนวยการเขตดุสิต 
 นายอาํเภอเมืองนนทบุรี 
 นายอาํเภอบางกรวย 
 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 
 นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

  

  - ผูแ้ทนจากประชาชน จาํนวน 25 คน
- ผูแ้ทนจาก กฟผ. จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 13 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10.  เศรษฐกจิ สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

  ผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสิ่งแวดลอ้มโครงการ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายชุมชนสัมพนัธ์โครงการ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผูแ้ทนที่ไดร้ับมอบหมายจากสายงานโรงไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย 

  อาํนาจหน้าที่
- ร่วมติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และขอ้กาํหนดเพิ่มเติม
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

- ร่วมพฒันาสิ่งแวดลอ้มชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ 

- แต่งตั้งคณะปฏิบตัิงาน/คณะทาํงาน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ในปัจจยัที่เป็นความวติก
กงัวลหรือเป็นความสนใจของชุมชน 

- แจง้ผลในการดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มต่อชุมชน
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 
ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาํเนินการ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ภายหลงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ โครงการไดท้าํการประเมินการกระจายของ
มลสารที่เกิดขึ้นในระยะดาํเนินการดว้ยแบบ 
จาํลองทางคณิตศาสตร์ ใชก้๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง โดยมลสารที่เกิดขึ้น ไดแ้ก่ ก๊าซ
ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซลัเฟอร์-
ไดออกไซด ์(SO2) ฝุ่ นละอองรวม (PM) ฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) กรณีแหล่งกาํเนิดรวมภายหลงัมี
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 
ระยะที่ 1 พบค่าความเขม้ขน้สูงสุดของมล
สารทางอากาศ ดงันี้ 
- ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซไนโตรเจน-
ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง  
มีค่าเท่ากบั 62.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก-์
เมตร เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2552) พบวา่ มีค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด (ไม่เกิน 320 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)

- แสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่จอแสดงผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศจากปล่อง ซึ่งไดต้ิดตั้งไวแ้ลว้บริเวณ
หนา้ทางเขา้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ดา้นถนน 
จรัญสนิทวงศ ์และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย 
(ก่อนถึงวดัจนัทร์) อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
เพื่อนาํเสนอผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ พร้อม
ทั้งเชื่อมโยงระบบขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าไปยงัหน่วยงานกาํกบั
ดูแลที่เกี่ยวขอ้ง  

- กรณีระบบควบคุมมลสารทางอากาศเกิดการ
ขดัขอ้ง และมีค่าอตัราการระบายเกินค่าที่ควบคุม 
โรงไฟฟ้าจะลดกาํลงัการผลิต เพื่อตรวจสอบและ
ทาํการแกไ้ขโดยเร็ว หากไม่สามารถดาํเนินการ
แกไ้ขไดจ้ะหยดุการเดินเครื่อง 

- จดัใหม้ีบุคลากรที่มีคุณสมบตัิตามที่หน่วยงาน
ราชการกาํหนด ทาํหนา้ที่ในการควบคุมระบบ
บาํบดั/ควบคุมมลสารทางอากาศ 

(1) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 
- ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว 

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ดชันีตรวจวดั 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)             
เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน       

(PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 3 สถานี ไดแ้ก่ 
- โรงเรียนวดัเชิงกระบือ 
- โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
- วดัสร้อยทอง 
ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง 
ดชันีตรวจวดั 
- ความเร็วและทิศทางลม 
สถานีตรวจวดั 
- จาํนวน 1 สถานี  
ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   
แห่งประเทศไทย 
 

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี มีค่า
เท่ากบั 3.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 

- บาํรุงรักษาระบบควบคุมการเกิดก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน จากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิง (Dry Low 
NOx Burner) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและลดอตัราการ
ระบายก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
แบบต่อเนื่อง (CEMS) 

ดชันีตรวจวดั 
- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx )

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2552) พบวา่ มี
ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด (ค่า
มาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 57 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศกเ์มตร) 

- ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์-

- บาํรุงรักษาระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบ 
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
System ; CEMS) ที่ปล่องของโรงไฟฟ้า ตามแผน
บาํรุงรักษา เพื่อตรวจวดัอตัราการระบายอยา่ง
ต่อเนื่อง สาํหรับใชใ้นการควบคุมแหล่งระบายอากาศ
เสียจากโรงไฟฟ้า 

- ก๊าซออกซิเจน (O2) 
- อตัราการไหลของอากาศ (Flow Rate)   
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 5 ปล่อง ไดแ้ก่ 
- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 จาํนวน 2 ปล่อง

 

 ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 
มีค่าเท่ากบั 63.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก-์
เมตร เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน

- ควบคุมอตัราการระบายมลสารทางอากาศของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จาํนวน 2 ปล่อง 
ใหเ้ป็นไปตามค่าการออกแบบ ดงันี้

- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 2 จาํนวน 2 ปล่อง 

- ปล่อง HRSG ของโครงการโรงไฟฟ้าพระ-

 

 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2544) พบวา่       
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด (ค่า

 ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ไม่เกิน 96 ส่วนในลา้นส่วน ที่ 7%O2  
หรือไม่เกิน 46 กรัมต่อวนิาทีต่อปล่อง 

นครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 จาํนวน 1 
ปล่อง 

ระยะเวลา

 

 มาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 780 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศกเ์มตร) 

- ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์ได-
ออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชัว่โมง มี
ค่าเท่ากบั 8.8 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 
เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตาม 

 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์   
ไม่เกิน 10 ส่วนในลา้นส่วน ที่ 7% O2   
หรือไม่เกิน 6.7 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 

 ฝุ่ นละออง  
ไม่เกิน 54 มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร ที่ 7% O2

หรือไม่เกิน 13.8 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 

- ตรวจวดัต่อเนื่องตลอดเวลา 
1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของ 

CEMS (Audit/RATA) 
ดชันีตรวจวดั 
- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx ) 
- ก๊าซออกซิเจน (O2)

 

 หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) พบวา่ มีค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด (ค่า
มาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 300 ไมโครกรัม
ต่อลกูบาศกเ์มตร) 

- ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของก๊าซซลัเฟอร์-    

(2) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่2 
- ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว 
- บาํรุงรักษาระบบควบคุมการเกิดก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน จากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิง (Dry Low 
NOx Burner) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและลดอตัราการ
ระบายก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน

- อตัราการไหลของอากาศ (Flow Rate) 
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 5 ปล่อง ไดแ้ก่ 
- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 จาํนวน 2 ปล่อง 

- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
 

 ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี มีค่า
เท่ากบั 2.3 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 
เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน      
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) พบวา่          

- บาํรุงรักษาระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบ 
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System ; 
CEMS) ที่ปล่องของโรงไฟฟ้า ตามแผนบาํรุงรักษา
เพื่อตรวจวดัอตัราการระบายอยา่งต่อเนื่อง สาํหรับใช้
ในการควบคุมแหล่งระบายอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า

ชุดที่ 2 จาํนวน 2 ปล่อง 
- ปล่อง HRSG ของโครงการโรงไฟฟ้าพระ- 
นครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 จาํนวน 1 
ปล่อง 

ระยะเวลา

 

 มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด (ค่า
มาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 100 ไมโครกรัม
ต่อลกูบาศกเ์มตร) 

- ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองรวม
ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 
8.8 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร เมื่อนาํมา

- ควบคุมอตัราการระบายมลสารทางอากาศของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 จาํนวน 2 ปล่อง   
ใหเ้ป็นไปตามค่าการออกแบบ ดงันี้ 
 ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน   
ไม่เกิน  70 ส่วนในลา้นส่วน ที่ 7%O2 

หรือไม่เกิน  43.6  กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 

- ปีละ 2 ครั้ง 
1.4 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

แบบครั้งคราว 
ดชันีตรวจวดั 
- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx )  
- ก๊าซออกซิเจน (O2)

 

 เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) พบวา่ มี
ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด (ค่า
มาตรฐานกาํหนด ไม่เกิน 300 ไมโคร- 
กรัมต่อลกูบาศกเ์มตร) 

 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์   
ไม่เกิน  10  ส่วนในลา้นส่วน ที่ 7% O2  
หรือไม่เกิน  8.67 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 

 ฝุ่ นละออง                       
ไม่เกิน  20  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ที่ 7% O2

หรือไม่เกิน  6.63  กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 

- อตัราการไหลของอากาศ (Flow Rate) 
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 5 ปล่อง ไดแ้ก่ 
- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 จาํนวน 2 ปล่อง 

- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 

 หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองรวม 
ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี มีค่าเท่ากบั 2.9 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร เมื่อนาํมา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั

(3) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) 
ระยะที ่1 

- ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว 
- ติดตั้งระบบ Dry Low NOx Burner เพื่อควบคุมการ
เกิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนจากการเผาไหม้

ชุดที่ 2 จาํนวน 2 ปล่อง 
- ปล่อง HRSG ของโครงการโรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 จาํนวน 1 
ปล่อง 

ระยะเวลา

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 ที่ 24 (พ.ศ.2547) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานกาํหนด (ค่ามาตรฐานกาํหนด
ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร)

- ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาด     
ไม่เกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 
ชัว่โมง สูงสุด มีค่าเท่ากบั 2.5 ไมโครกรัม

- ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitoring System ; CEMS) 
ที่ปล่องของโรงไฟฟ้า โดยติดตั้งตามมาตรฐานของ 
U.S. EPA หรือตามที่หน่วยงานราชการกาํหนด เพื่อ
ตรวจวดัอตัราการระบายอยา่งต่อเนื่อง สาํหรับใชใ้น
การควบคุมแหล่งระบายอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า

- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกบัการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

 ต่อลกูบาศกเ์มตร เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ.
2547) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด (ค่ามาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 120 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 

- ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี 
มีค่าเท่ากบั 0.8 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก-์ 
เมตร เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ.
2547) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

- ควบคุมอตัราการระบายมลสารทางอากาศของ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม)   
ระยะที่ 1 จาํนวน 1 ปล่อง ใหเ้ป็นไปตามค่าการ
ออกแบบ ดงันี้ 
 ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน  
ไม่เกิน  70  ส่วนในลา้นส่วน ที่ 7%O2 

 หรือไม่เกิน  74.67  กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 
 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์   
ไม่เกิน  10  ส่วนในลา้นส่วน ที่ 7% O2  
หรือไม่เกิน  14.84  กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 

 ฝุ่ นละออง  
ไม่เกิน  20  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ที่ 7% O2

หรือไม่เกิน  11.31  กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง

  

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ
(ต่อ) 

กาํหนด (ค่ามาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 

- ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาด     
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ เฉลี่ย 24
ชัว่โมง สูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.8 ไมโครกรัม
ต่อลกูบาศกเ์มตร เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 36 (พ.ศ.
2553) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด (ค่ามาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 50 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 - ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาด       
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ เฉลี่ย   
1 ปี มีค่าเท่ากบั 0.2 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศกเ์มตร เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 36 (พ.ศ.
2553) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด (ค่ามาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 25 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)

 สาํหรับผลการประเมินจากแหล่งกาํเนิด      
ของโครงการฯ จากการใชก้๊าซธรรมชาติ เป็น
เชื้อเพลิงรวมกบัมลสารในพื้นที่ (Background) 
บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการฯ จาํนวน 7 
สถานี ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัเชิงกระบือ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ วดัสร้อยทอง วดั
สาํโรง วดัปากนํ้า วดัมชัฌนัติการาม และวดั
เชิงกระบือ พบค่าความเขม้ขน้สูงสุดของมล
สารทางอากาศ ดงันี้ 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ
เฉลี่ย 1 ชัว่โมง สูงสุด มีค่าอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 56.5-161.2 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศกเ์มตร (ค่ามาตรฐานกาํหนดไม่
เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร) 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ    
เฉลี่ย 1 ชัว่โมง สูงสุด มีค่าอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 14.3-23.0 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศกเ์มตร (ค่ามาตรฐานกาํหนดไม่
เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร) 

- ฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 
ชัว่โมง สูงสุด มีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 
32.7-170.9 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 
(ค่ามาตรฐานกาํหนดไม่เกิน 330 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน       
ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชัว่โมง สูงสุด       
มีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 23.2-100.3 
ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร (ค่ามาตรฐาน
กาํหนดไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศกเ์มตร) 

  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน       
ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชัว่โมง สูงสุด       
มีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 9.05-9.10 
ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร (ค่ามาตรฐาน
กาํหนดไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศกเ์มตร) 

  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

2.  ระดบัเสียง - ประเมินผลกระทบของระดบัเสียงโดย
กาํหนดระดบัเสียงจากแหล่งกาํเนิด ซึ่งเป็น
อุปกรณ์หลกัที่อาจก่อใหเ้กิดเสียงดงั ไดแ้ก่ 
Combustion Turbine, Steam Turbine, 
HRSG, Gas Compressor และ Cooling 
Tower ใหม้ีระดบัเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ  
ที่ระยะห่างจากเครื่องจกัร 1 เมตร 

- จากการประเมินผลกระทบของระดบั
เสียงโดยใชส้มการ พบวา่ ระดบัเสียง
บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
ริมรั้วพื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ. (ดา้น
ติดกบัชุมชนศิขรินทร์) ริมรั้วพื้นที่

- ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่ถึง ก่อน
ดาํเนินกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงั อยา่งนอ้ย 1 
สัปดาห์ 

- อุปกรณ์ที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงั จะถกูควบคุมระดบัเสียง
ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกาํเนิด 
หรือภายนอกอาคารหรือวสัดุดูดซบัเสียง 

- ควบคุมทางผา่นเสียง โดยการติดตั้งเครื่องจกัรที่เป็น
แหล่งกาํเนิดเสียงดงัของโครงการโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ไดแ้ก่ เครื่องกงัหนัก๊าซ
และเครื่องกงัหนัไอนํ้า ไวภ้ายในอาคารที่มีผนงัทาํ
ดว้ยวสัดุดูดซบัเสียง และติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) 
กบัชุดวาลว์นิรภยั (Safety Valve)

2.1 การตรวจวดัระดบัเสียง 
ดชันีตรวจวดั 
- ระดบัเสียง เฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
- ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn)  
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) 
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 5 สถานี ไดแ้ก่ 
- ริมรั้วโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (บริเวณสวน
นํ้าพระทยั) 

- ริมรั้วโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ดา้นติดกบั
ชุมชนศรีบางกรวย)

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 สาํนกังานกลาง กฟผ. (ดา้นติดกบัชุมชน
สุนทรศิริ) ริมรั้วโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ปัจจุบนั (ดา้นติดกบัชุมชนศรีบางกรวย) 
ชุมชนนครอินทร์พฒันา วดัลุ่มคงคาราม 
มหาวทิยาลยัราชมงคลพระนคร วดัปากนํ้า 
และริมรั้วโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

- ติดตั้งกาํแพงหรือผนงัป้องกนัเสียง (Sound Protection 
Wall) ที่บริเวณ Circulation Water Pump และติดตั้ง
ผนงัครอบกนัเสียง (Sound Enclosure) ที่ Fan Motor 
ของหอหล่อเยน็ (Cooling Tower) ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 

- ติดตั้งแผน่ดูดซบัเสียงเพื่อลดเสียงนํ้าที่ตกกระทบ   

- ริมรั้วโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ดา้นติดกบั
ชุมชนนครอินทร์พฒันา) 

- ชุมชนมสัยดิรี่ยาดิ๊สสุนนั 
- โรงเรียนวดัเชิงกระบือ 
ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

2.  ระดบัเสียง (ต่อ) (บริเวณสวนนํ้าพระทยั) พบวา่ ระดบัเสียง 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ในบริเวณชุมชนดงักล่าว 
มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั
ที่ 15 (พ.ศ.2540) ดงันั้น การดาํเนินการ
ของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ส่วนระดบัเสียงรบกวนในบริเวณชุมชน
พบวา่ ระดบัเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในระยะ 

ผวินํ้าดา้นล่างหอหล่อเยน็ ของโครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 อาคารที่ก่อสร้าง
กาํแพงดว้ยวสัดุดูดซบัเสียง และติดตั้งชุดลดเสียง 
(Silencer) ของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 

- ปลกูตน้ไมเ้พิ่มเติมในพื้นที่วา่งและดูแลตน้ไมต้าม
แนวเขตพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวเขตลดระดบั
เสียงต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 

2.2 จัดทาํ Noise Contour 
ดชันีตรวจวดั 
- จดัทาํแผนผงัแสดงระดบัเสียง                

(Noise Contour Map) 
สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณนอกอาคารในขอบเขตพื้นที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ระยะเวลา 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 ดาํเนินการทั้งในเวลากลางวนัและเวลา
กลางคืน ที่ชุมชนไดร้ับไม่เปลี่ยนแปลง
จากระดบัเสียงเดิมในชุมชน อยา่งไรกต็าม 
โครงการฯ กาํหนดใหม้ีมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มใหอ้ยูใ่น 

- ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในบริเวณที่มีเสียงดงัเพื่อให้
พนกังานทราบ และใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัทุก
ครั้งที่ตอ้งปฏิบตัิงานในบริเวณที่มีเสียงดงั 

- ระดบัเสียงที่พนกังานไดร้ับไม่ควรเกิน 85 เดซิเบลเอ 
ในการทาํงานติดต่อกนั 8 ชัว่โมง 

- ปีแรกของการเปิดดาํเนินการ และทาํซํ้ า 
ทุก 3 ปี รวมทั้งทบทวนทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจกัรและอุปกรณ์   

 

 ระดบัตํ่าที่สุด - ควบคุมที่ผูร้ับเสียง โดยจดัใหพ้นกังานที่มีหนา้ที่
ควบคุมการทาํงานของเครื่องจกัรที่เป็นแหล่งกาํเนิด
เสียงดงัอยูภ่ายในหอ้งควบคุม (Control Room) 

  

  - จดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
เช่น ปลัก๊ลดเสียง (Ear Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear 
Muffs) เป็นตน้ ใหพ้นกังานใชใ้นขณะปฏิบตัิงาน
อยา่งเพียงพอ และออกขอ้บงัคบัใหพ้นกังานที่
ปฏิบตัิงานบริเวณที่มีเสียงดงัตอ้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคลทุกครั้ง 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

2.  ระดบัเสียง (ต่อ)  - ควบคุมที่แหล่งกาํเนิดเสียงดงั โดยจดัทาํแผนการ
บาํรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจกัรกลต่างๆ 
รวมถึงการตรวจสอบสภาพการทาํงาน และอายุ
การใชง้านเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชาํรุด
หรือหมดอายกุารใชง้าน

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

3.  อุทกวทิยานํา้ผวิดนิ
และคุณภาพนํา้   
ผวิดนิ 

การดาํเนินโครงการ ก่อใหเ้กิดนํ้าทิ้ง 2 ส่วน
หลกั คือ  
- นํ้าทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถกู
บาํบดัดว้ยระบบบาํบดันํ้าเสีย ตามประเภท
และลกัษณะของนํ้าเสีย และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง ก่อนส่งไปยงับ่อ
พกันํ้าทิ้ง (Holding Pond) โดยโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ จะมีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพนํ้าในบ่อพกันํ้าทิ้ง ให้
คุณภาพนํ้ามีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพนํ้าทิ้ง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เรื่องกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559

- ควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งที่ไม่ใช่นํ้าหล่อเยน็ ไดแ้ก่ นํ้า
ทิ้งจากระบบปรับสภาพนํ้า นํ้าทิ้งจากการอุปโภค
หรือนํ้าใชท้ัว่ไป นํ้าทิ้งจากการลา้งเครื่องจกัร 
อุปกรณ์ นํ้าทิ้งจากบริเวณที่เตรียมสารเคมี นํ้าจาก
ระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ และนํ้าทิ้งจาก 
Dewatering System ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํ้าทิ้ง 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม-
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ.2560) หรือฉบบัล่าสุด 
ก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์ เช่น รดนํ้าตน้ไมใ้นพื้นที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นตน้ 

- ควบคุมอุณหภมูินํ้าที่ระบายออกจากหอหล่อเยน็     

3.1 คุณภาพนํา้ผวิดนิ 
ดชันีตรวจวดั 
- อุณหภมูิ (Temperature) 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- สภาพนาํไฟฟ้า (Conductivity) 
- บีโอดี (BOD5) 
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 
- ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (Total 

Dissolve Solid) 
- ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total 

Suspended Solid) 
- ไนเตรต (Nitrate) 
- สภาพด่าง (Total Alkalinity) 
- ความกระดา้ง (Total Hardness) 
- แคลเซียม (Ca) 
- แมกนีเซียม (Mg) 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

3.  อุทกวทิยานํา้ผวิดนิ 
และคุณภาพนํา้    

และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ 

- ณ จุดปล่อยลงแม่นํ้าเจา้พระยา ไม่สูงกวา่อุณหภมูิ
แม่นํ้าเจา้พระยาเกิน 3 องศาเซลเซียส  

- เหลก็ (Fe)
- คลอไรด ์( Chloride) 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 ผวิดนิ (ต่อ) ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 ก่อน
นาํไปใชป้ระโยชน์ เช่น รดนํ้าตน้ไม้
บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
เป็นตน้ 

- นํ้าที่ระบายออกจากหอหล่อเยน็ จะถกู
ควบคุมอุณหภมูินํ้าทิ้งตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   

- ติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภมูิของนํ้าหล่อเยน็ ที่
ระบายลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยาแบบต่อเนื่อง เพื่อ
ตรวจวดัและควบคุมอุณหภมูิไม่ใหเ้กินค่าที่กาํหนด 

- ออกแบบใหม้ีการหมุนเวยีนนํ้าในระบบระบาย     
ความร้อน ที่ค่าดชันีการหมุนเวยีน (Cycle of 
Concentration) 1.5 รอบ เพื่อควบคุมระดบัความ
เขม้ขน้ของของแขง็ละลายนํ้า (TDS) และของแขง็
แขวนลอย (SS) ในระบบนํ้าหล่อเยน็ไม่ใหสู้งเกินไป

สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 4 สถานี ไดแ้ก่ 
- สถานีที่ 1 บริเวณเหนือนํ้าจากจุดระบาย    
นํ้าทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดที่ 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ประมาณ 500 
เมตร 

- สถานีที่ 2 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง ของ

 

 เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

- ดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ดี พร้อมเดินระบบใหม้ี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และ 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วน
เพิ่ม) ระยะที่ 1 (คลองระบายนํ้า) 

 

 อุตสาหกรรม วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ.2560)   
โดยจะควบคุมอุณหภมูินํ้าทิ้งที่จุดระบาย  
ไม่สูงกวา่อุณหภูมิแม่นํ้าเจา้พระยาเกิน 3 
องศาเซลเซียส ก่อนระบายลงสู่แม่นํ้า
เจา้พระยา และมีการติดตั้งเครื่องตรวจวดั

- นํ้าฝนที่ไม่มีการปนเปื้อนเท่านั้นที่จะระบายลงสู่ราง
ระบายนํ้าแบบเปิดโดยตรง และระบายลงสู่คลอง
ระบายนํ้า และแม่นํ้าเจา้พระยาต่อไป 

- หากระบบบาํบดันํ้าเสียขดัขอ้งหรือกรณีฝนตกหนกั 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะตอ้งเกบ็กกันํ้าทิ้งที่
เกิดขึ้นไวใ้นบ่อพกันํ้า (Holding Pond) ก่อน โดยจะ
ไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า และทาํการ
แกไ้ขระบบบาํบดันํ้าเสีย 

- สถานีที่ 3 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (คลอง
ระบายนํ้า) 

- สถานีที่ 4 บริเวณทา้ยนํ้าจากจุดระบาย    
นํ้าทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ           
ชุดที่ 1 ประมาณ 500 เมตร 

ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูแลง้ และฤดูฝน) 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

3.  อุทกวทิยานํา้ผวิดนิ 
และคุณภาพนํา้   
ผวิดนิ (ต่อ)      

อุณหภมูิ Temperature) แบบต่อเนื่อง 
บริเวณปลายท่อระบายนํ้าหล่อเยน็ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ก่อนระบายลง
สู่แม่นํ้าเจา้พระยา 

- การบาํบดันํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต 
 นํ้าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภค จะถกูบาํบดัโดย

ใชร้ะบบ On-site Package Sewage Treatment 
ก่อนระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding Pond)

3.2 การแพร่กระจายอุณหภูมนิํา้หล่อเยน็ 
ดชันีตรวจวดั 
อุณหภมูิ (Temperature) 
สถานทีด่าํเนินการ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

    นํ้าทิ้งจากการลา้งเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ซึ่ง
ปนเปื้อนนํ้ามนั จะนาํมาแยกนํ้ามนัออกดว้ย
บ่อแยกนํ้า/นํ้ามนั (Oil/Water Separator) นํ้าที่
ผา่นการแยกนํ้ามนัออกแลว้ จะระบายลงสู่บ่อ
พกันํ้าทิ้ง (Holding Pond)

- บริเวณแม่นํ้าเจา้พระยา ครอบคลุมภายใน
รัศมี 1,000 เมตร จากจุดระบายนํ้าหล่อเยน็
ไดแ้ก่ 
 ปลายรางระบายนํ้าหล่อเยน็ ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

 

   นํ้าทิ้งจากห้องปฏิบตัิการเคมี จะถูกระบายลง
สู่บ่อปรับสภาพเป็นกลาง (Neutralization 
Basin) ก่อนระบายลงสู่บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding 
Pond) 

 ปลายรางระบายนํ้าหล่อเยน็ ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2  และ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ      
(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 

 

   นํ้าทิ้งจากระบบกาํจดัแร่ธาตุในนํ้า จะถกู
ระบายลงสู่บ่อปรับสภาพเป็นกลาง 
(Neutralization Basin) ก่อนระบายลงสู่บ่อพกั
นํ้าทิ้ง (Holding Pond) 

ระยะเวลา 
 ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน

(ครอบคลุมทั้งในช่วงนํ้าขึ้น และนํ้าลง) 
3.3 คุณภาพนํา้ทิง้ 

 

   นํ้าทิ้งจาก Dewatering System จะระบายลงสู่
บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding Pond) 

ดชันีตรวจวดั 
- อุณหภมูิ (Temperature)
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

3.  อุทกวทิยานํา้ผวิดนิ 
และคุณภาพนํา้       
ผวิดนิ (ต่อ) 

 - การจดัการนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตภายหลงัการ
บาํบดั 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ประมาณ 32 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ภายหลงัการบาํบดัของ
แต่ละกระบวนการ จะถูกระบายลงสู่บ่อพกั
นํ้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาด 1,000 
ลกูบาศกเ์มตร 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- สภาพนาํไฟฟ้า (Conductivity) 
- บีโอดี (BOD5) 
- ซีโอดี (COD) 
- นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease)  
- ทีเคเอน็ (TKN) 
- ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolve 

Solid)

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
 นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ประมาณ 117 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ภายหลงัการบาํบดัของ
แต่ละกระบวนการ จะถูกระบายลงสู่บ่อพกั
นํ้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาด 1,000 
ลกูบาศกเ์มตร  

- ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solid) 

สถานทีด่าํเนินการ 
จาํนวน 3 สถานี ไดแ้ก่ 
- บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding Pond) ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

 

   โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 
ระยะที่ 1 
 นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ประมาณ 101.95 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ภายหลงัการบาํบดัของ
แต่ละกระบวนการ จะถูกระบายลงสู่บ่อพกั
นํ้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาด 300 ลกูบาศก-์
เมตร  

- บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding Pond) ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 

- บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding Pond) ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วน
เพิ่ม) ระยะที่ 1 

ระยะเวลา 
- เดือนละ 1 ครั้ง
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผดิชอบ 

3.  อุทกวทิยานํา้ผวิดนิ 
และคุณภาพนํา้      
ผวิดนิ (ต่อ) 

 โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะมีการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพนํ้าในบ่อพกันํ้าทิ้ง ใหคุ้ณภาพ
นํ้ามีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม เรื่องกาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 หรือฉบบั
ล่าสุด ก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์ เช่น การรดนํ้า
ตน้ไมใ้นบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
เป็นตน้

3.4 นํา้ทิง้จากหอหล่อเยน็ 
ดชันีตรวจวดั 
- อุณหภมูิ (Temperature) 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ความนาํไฟฟ้า (Conductivity) 
- นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- ของแขง็ที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total 

Dissolve Solids) 
- ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total 

Suspened Solid) 
สถานทีด่าํเนินการ 
- ปลายท่อระบายนํ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือชุดที่ 1

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - นํ้าที่ระบายออกจากหอหล่อเยน็ จะถกูควบคุม 
อุณหภมูินํ้าทิ้งตามเกณฑม์าตรฐาน ของประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง 
กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง กาํหนด 

- ปลายท่อระบายนํ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือชุดที่ 2  

- ปลายท่อระบายนํ้าหล่อเยน็ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม)           
ระยะที่ 1 

ระยะเวลา 
- เดือนละ 1 ครั้ง

 

 หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
 



 

   PP2-NBAP1-219088-Ta14-F.docx                                                                                   
85

            

                                                                                                                     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผดิชอบ 

3.  อุทกวทิยานํา้ผวิดนิ 
และคุณภาพนํา้       
ผวิดนิ (ต่อ) 

 มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ.
2560) โดยจะควบคุมอุณหภมูินํ้าทิ้ง ที่จุดระบายไม่
สูงกวา่อุณหภมูิแม่นํ้าเจา้พระยา เกิน 3 องศา-
เซลเซียส ก่อนระบายลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

4. ทรัพยากรชีวภาพ 
4.1 ทรัพยากรชีวภาพ

บนบก 

 
ในระยะดาํเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในบริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณโดยรอบแต่อยา่งใด 

 
- ดาํเนินการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

- ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าใหอ้ยูส่ภาพดี 
อุดมสมบูรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ 

 
-  

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

4.2 นิเวศวทิยาแหล่ง
นํา้ การประมง   
และการเพาะเลีย้ง
สัตว์นํา้ 

การดาํเนินโครงการมีกิจกรรมที่อาจก่อให ้
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
ดงันี้ 
- การสูบนํ้าจากแม่นํ้าเจา้พระยามาใชใ้น
กิจกรรมของโครงการฯ อาจมีสิ่งมีชีวิตใน
นํ้าติดเขา้มาหรืออาจทาํใหส้ิ่งมีชีวิตขนาด
เลก็บริเวณจุดสูบนํ้าลดจาํนวนลง 

- การระบายนํ้าทิ้งของโครงการฯ ลงสู่     
แม่นํ้าเจา้พระยา อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตในนํ้าบริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง 

- ติดตั้งตะแกรงบริเวณโรงสูบนํ้า (Intake Screen) 
เพื่อป้องกนัสัตวน์ํ้าชนิดต่างๆ ถูกสูบติดไปกบันํ้า 
(โดยมีขนาดตะแกรง 2 และ 5 เซนติเมตร) 

- ตรวจสอบการทาํงาน และหมัน่ทาํความสะอาด
ตะแกรงขนาดต่างๆ ที่ติดตั้งไวบ้ริเวณโรงสูบนํ้า
เป็นประจาํเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกนัเศษวสัดุ
ต่างๆ ขยะ ตลอดจนสิ่งมีชีวติและสัตวน์ํ้าวยัอ่อนที่
ถกูสูบติดไปกบันํ้า 

- เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษร์ะบบนิเวศบริเวณ
แม่นํ้าเจา้พระยากบัชุมชน และหน่วยงานทอ้งถิ่น 

ดชันีตรวจวดั 
- ชนิด ความหนาแน่น และดชันีความ
หลากหลายทางชีวภาพของแพลงกต์อน
พืช แพลงกต์อนสัตว ์สัตวห์นา้ดิน และ
สัตวน์ํ้าวยัอ่อน 

สถานที่ดาํเนินการ 
จาํนวน 4 สถานี ไดแ้ก่ 
- สถานีที่ 1 บริเวณเหนือนํ้าจากจุดระบาย  
นํ้าทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 
และโครงการฯ ประมาณ 500 เมตร

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผดิชอบ 

4.2 นิเวศวทิยาแหล่ง
นํา้ การประมง   
และการเพาะเลีย้ง
สัตว์นํา้ (ต่อ) 

อยา่งไรกต็ามโครงการมีการกาํหนดอตัรา  
สูบนํ้า วธิีการสูบนํ้า และติดตั้งตะแกรง 
ขนาดต่างๆ บริเวณสถานีสูบนํ้า เพื่อลด
ปริมาณสิ่งมีชีวิตที่จะถกูดูดเขา้ไปในระบบ
หล่อเยน็ 

เป็นระยะตามโอกาสอนัสมควร กิจกรรมดงักล่าว 
เช่น การเกบ็ขยะริมแม่นํ้าเจา้พระยาและบริเวณ 
หนา้บา้นผูอ้าศยั การปล่อยพนัธุ์ปลาและสัตวน์ํ้ า
ทอ้งถิ่น โดยใชง้บประมาณของโรงไฟฟ้าพระ-  
นครเหนือ เป็นตน้ 

- ติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภมูิ (Temperature)   
ของนํ้าหล่อเยน็ ที่ระบายลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา
แบบต่อเนื่อง เพื่อตรวจวดัและควบคุมอุณหภมูิ
ไม่ใหเ้กินค่าที่กาํหนด 

- สถานีที่ 2 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และ
โครงการฯ (คลองระบายนํ้า) 

- สถานีที่ 3 บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้ง ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (คลอง
ระบายนํ้า) 

- สถานีที่ 4 บริเวณทา้ยนํ้าจากจุดระบายนํ้า
ทิ้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ประมาณ 500 เมตร 

ระยะเวลา 
- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูฝน และฤดูแลง้) 
พร้อมบนัทึกช่วงเวลานํ้าขึ้น-นํ้าลง

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

5.  การคมนาคมขนส่ง ระยะดาํเนินการ ภายหลงัมีโครงการฯ จะมี
ปริมาณจราจรประมาณ 156 เที่ยวต่อวนั     
(คิดไป-กลบั) ผลการประเมินค่าดชันี
การจราจรติดขดับนถนนเลียบทางรถไฟ 
ถนนทาง เขา้สาํนกังานกลาง กฟผ. และ
ทางหลวงหมายเลข 3215 (ถนนบางกรวย-
ไทรนอ้ย) จากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นใน
ระยะดาํเนินการของโครงการ พบวา่ ไม่ทาํ
ใหส้ภาพการจราจรในช่วงระยะดาํเนิน 
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบนั ดงันั้น การ

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ระหวา่งเวลา 
07.00-09.00 น. และ เวลา 16.00-18.00 น. เพื่อลด
ปัญหาการจราจรติดขดั 

- ติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูร้ับผดิชอบที่รถขนส่ง เพื่อ
เป็นช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรียน 

- จดัรถรับ-ส่งพนกังาน เพื่อลดการใชร้ถยนตส์่วน
บุคคล 

- ตรวจสอบสภาพยานพาหนะของโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนืออยา่งสมํ่าเสมอ 

ดชันีตรวจวดั 
- ประเภทและจาํนวนรถที่วิง่เขา้-ออก พื้นที่
โรงไฟฟ้า  

- บนัทึกอุบตัิเหตุการจราจร พร้อมกาํหนด
แนวทางการแกไ้ข 

สถานทีด่าํเนินการ 
- หนา้ประตทูางเขา้-ออกโรงไฟฟ้า         
พระนครเหนือ  

ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

5.  การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

ดาํเนินการของโครงการ จึงไม่ส่งผล
กระทบดา้นการคมนาคมบริเวณใกลเ้คียง
โครงการ 

  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

6. การระบายนํา้ 
 และป้องกนั 
 นํา้ท่วม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ ระบบระบายนํ้าฝนไม่ปนเปื้อน 
และระบบระบายนํ้าทิ้งจากหอหล่อเยน็ 

- กาํหนดแผนขดุลอกตะกอนภายในรางระบายนํ้าฝน 
และระบบระบายนํ้า เพื่อป้องกนัปัญหานํ้าท่วม        
ปีละ 1 ครั้ง

- - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 โดยนํ้าฝนที่ไม่ปนเปื้อนจะมีรางระบาย
นํ้าฝนขา้งถนนรอบโรงไฟฟ้า เป็นการ
ระบายนํ้าแบบใชแ้รงโนม้ถ่วงของโลก        

- ควบคุมอตัราการระบายนํ้าฝนออกจากพื้นที่โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือใหเ้หมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัรา
การไหลของแหล่งนํ้าเดิมอยา่งมีนยัสาํคญั 

  

 ลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา สาํหรับนํ้าทิ้งจากหอ
หล่อเยน็จะระบายลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา

- จุดสูบนํ้าที่จะระบายออกทุกจุดเป็นแบบอตัโนมตัิ 
โดยใชลู้กลอยเป็นตวักาํหนดระดบัการสูบนํ้า 

  

 ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีมาตรการ
ป้องกนันํ้าท่วม โดยจดัใหม้ีระบบระบายนํ้า
รอบอาคารต่างๆ  และพื้นที่ส่วนการผลิต เพื่อ
รับหรือดกันํ้าฝนที่ระบายจากจุดต่างๆ ภายใน

- จดัพนกังานเขา้ดูแลและควบคุมการสูบนํ้าและ 
ระบายนํ้า 

- มีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีนํ้าท่วมโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ

  

 พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวมทั้งมีการ
สร้างกาํแพงคอนกรีตโดยรอบโรงไฟฟ้า       
พระนครเหนือ เพื่อป้องกนันํ้าท่วมภายใน
พื้นที่โรงไฟฟ้า และติดตั้งปั๊มสูบนํ้าเพื่อสูบ
นํ้าออกกรณีเกิดนํ้าท่วม จึงคาดวา่ การ
ดาํเนินการของโครงการฯ จะไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการระบายนํ้าและป้องกนันํ้า-
ท่วมโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

7.  กากของเสีย กากของเสียที่เกิดขึ้นในระยะดาํเนินการ 
ภายหลงัมีโครงการฯ ประกอบดว้ย ขยะมูล
ฝอยจากอาคารสาํนกังาน ไดแ้ก่ เศษกระดาษ 
ถุงพลาสติก หรือเศษวสัดุจากพนกังาน
ประมาณ 271.5 กิโลกรัมต่อวนั กากของเสีย
จากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ แผน่ไส้กรอง
อากาศ นํ้ามนัเสื่อมสภาพ ขยะปนเปื้อนนํ้ามนั 
และฉนวนหุม้กนัความร้อนเสื่อมสภาพ รวม
ประมาณ 75 ตนัต่อปี และกากของเสียจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ไดแ้ก่ เรซิ่นที่ผา่น
การใชง้านแลว้ และกากตะกอนจากการรีด
นํ้าออกของระบบประปา ประมาณ 23-47 
ตนัต่อปี จะรวบรวมและจดัเกบ็ในอาคารเกบ็
กากของเสีย และประสานงานใหห้น่วย งาน
ภายนอกที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการมารับไปกาํจดั ภายใน  90 วนั 

- ขยะมูลฝอยจากอาคารสาํนกังาน ไดแ้ก่ เศษ
กระดาษ เศษแกว้ ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุหีบห่อ 
ทาํการเกบ็รวบรวมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด คดั
แยกประเภทและนาํส่วนที่สามารถใชใ้หม่กลบัไป
ใชป้ระโยชน์ สาํหรับส่วนที่ไม่สามารถนาํกลบัไป
ใชป้ระโยชน์ได ้จะรวบรวมไวท้ี่สถานที่เกบ็กาก
ของเสีย ส่งใหห้น่วยงานภายนอก ซึ่งที่ไดร้ับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั 
แผน่ไส้กรองอากาศ (Air Filter) เป็นแผน่เมื่อหมด
สภาพการใชง้านตอ้งทาํการเปลี่ยนใหม่ โดยจะเกบ็
รวบรวมไว ้และส่งใหห้น่วยงานภายนอกที่ไดร้ับ
อนุญาตกาํจดักากของเสียจากหน่วยงานราชการ 

- นํ้ามนัเสื่อมสภาพ (Waste Oil) เช่น นํ้ามนัหล่อลื่น
เครื่องจกัร รวมทั้งนํ้ามนัจากบ่อแยกนํ้ามนั เป็นตน้ 
โดยจะเกบ็รวบรวมใส่ถงัที่มีฝาปิดมิดชิด และส่ง
ใหห้น่วยงานภายนอกที่ไดร้ับอนุญาตกาํจดักาก
ของเสียจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั 

- กากของเสียอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะกกัเกบ็
สารเคมี ฉนวนกนัความร้อน เศษผา้ที่ปนเปื้อน
นํ้ามนัหรือสารเคมี หลอดฟลอูอเรสเซนต ์เป็นตน้
ทาํการเกบ็รวบรวมในภาชนะอยา่งมิดชิด เพื่อรอ
นาํไปกาํจดัยงัหน่วยงานรับกาํจดักากของเสียที่
ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

ดชันีตรวจวดั 
- ประเภท ปริมาณ การรวบรวม การเกบ็กกั
และการขนส่ง 

สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ระยะเวลา 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

7.  กากของเสีย (ต่อ)  - กากเรซิ่นเป็นสารที่ใชใ้นระบบผลิตนํ้าปราศจาก 
แร่ธาตุ ทาํการเกบ็ใส่ในถงัปิดมิดชิด หากมีปริมาณ
มากพอจะส่งกาํจดัยงัหน่วยงานรับกาํจดักากของ
เสียที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - กากตะกอนจากการรีดนํ้าออกของระบบประปา       
จะเกบ็รวบรวมไว ้และนาํไปถมในพื้นที่โรงไฟฟ้า 
หรือส่งใหห้น่วยงานภายนอกที่ไดร้ับอนุญาตกาํจดั
กากของเสียจากหน่วยงานราชการ 

  

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

การดาํเนินการของโครงการอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัของพนกังานที่ปฏิบตัิงานใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง โครงการจึงกาํหนด
มาตรการดา้นที่เกี่ยวกบัพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไดแ้ก่ 

- เสียง แหล่งกาํเนิด ไดแ้ก่ Combustion 
Turbine, Steam Turbine, HRSG และ 
Cooling Tower  

- ความร้อน แหล่งกาํเนิด ไดแ้ก่ Steam 
Turbine, Combustion Turbine และ HRSG  

- สารเคมี พนกังานอาจตอ้งสัมผสักบั

- ส่งเสริมและจดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่
พนกังานในโรงไฟฟ้า เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัทศันคติที่ดี และพฤติกรรมที่ถกูตอ้ง ใน
ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 

- จดัทาํระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัของโรงไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ISO 45001 

- จดัทาํ Procedure การทาํงานใหช้ดัเจนและปฏิบตัิ
ตามอยา่งเคร่งครัด 

- จดัใหม้ีการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ และมีการ
เกบ็บนัทึกประวตัิ สุขภาพของพนกังานทุกปี 

- จดัทาํ Workplace Environment Monitoring 
Program (Industrial Hygiene Monitoring) 

8.1 ระดบัเสียงในสถานประกอบการ 
ดชันีตรวจวดั 
- ระดบัเสียงที่ไดร้ับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
ทาํงานในแต่ละวนั 

สถานทีด่าํเนินการ 
- ภายในหอ้งควบคุม 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2  
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 
ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

สารเคมีซึ่งเป็นอนัตรายจากกระบวนการ
ผลิตนํ้าใสและนํ้าปราศจากแร่ธาตุ 

- แสงสวา่ง การดาํเนินการในหอ้งควบคุม
การผลิตไฟฟ้า (Control Room) หรือการ
ปฏิบตัิงานที่ตอ้งการความละเอียดค่อนขา้ง
สูง จะตอ้งจดัใหม้ีแสงสวา่งที่เพียงพอ 

- การประเมินอนัตรายร้ายแรงจาก
โครงการฯ จะจาํลองเหตุการณ์จากกรณี 
เกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติจากท่อ
ขนส่งที่ติดตั้งใหม่  ซึ่งพิจารณากรณี
เลวร้ายสูงสุด (Worst Case) ที่เป็นไปได ้

- บาํรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือตามแผนการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
- มาตรการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่
โครงการฯ กาํหนดใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อุบตัิเหตุ ทุกครั้งในระหวา่งการทาํงาน ไดแ้ก่  
อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภยั อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้
นิรภยั ปลัก๊ลดเสียง หรือครอบหูลดเสียง และ
แวน่ตานิรภยั เป็นตน้ 

8.2 ความร้อน 
ดชันีตรวจวดั 
- ตรวจวดัระดบัความร้อนเป็นอุณหภมูิ 
เวทบลับโ์กลบ (WBGT) 

สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า 
ระยะเวลา  
- ปีละ 1 ครั้ง 
8.3 สารเคม ี
ดชันีตรวจวดั 
- การตรวจวดัสารเคมีในสถานประกอบการ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 คือ กรณีอุปกรณ์ตรวจสอบ เตือนภยั หรือ
ระบบควบคุมที่ติดตั้งไวเ้กิดเหตุขดัขอ้ง 
จากผลการประเมิน พบวา่ มีระยะทางไกล
สุด 444 เมตร บริเวณที่ไดร้ับผลกระทบ 
ไดแ้ก่ พื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พื้นที่
สาํนกังานกลาง กฟผ. และพื้นที่ชุมชนที่มี
ระยะห่างจากแนวท่อไม่เกิน 444 เมตร

- ติดตั้งระบบเตือนภยัในบริเวณจุดที่คาดวา่จะเกิด
อนัตราย คือ ระบบป้องกนัไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช๊อต  
และเพลิงลุกไหม ้

- จดัใหม้ีการอบรมบุคลากรดา้นการใชเ้ครื่องมือ
ดา้นความปลอดภยั ใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงานเป็นประจาํ 
เพื่อลดปัญหาสุขภาพจากการเกิดอุบตัิเหตุในการ
ทาํงานและสูญเสียทรัพยส์ิน

ไดแ้ก่ คลอรีน 
สถานทีด่าํเนินการ 
- อาคารผลิตนํ้า 
ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง 
8.4 อุบัตเิหตุจากการทํางาน 
ดชันีตรวจวดั

 

 ทั้งนี้ โครงการฯ ไดม้ีการกาํหนดมาตรการ
ดา้นความปลอดภยั เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดผลกระทบดา้นอนัตรายร้ายแรง เพิ่มขึ้น
จากเดิม 

- มีการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง  
และนํ้าทิ้ง ที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า และควบคุมให้
อยูใ่นระดบัมาตรฐานที่ไดก้าํหนดไว ้เพื่อป้องกนั
ปัญหาสุขภาพของพนกังานและชุมชนใกลเ้คียง

- สถิติอุบตัิเหตุ และรายงานลกัษณะงานที่
ก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุบ่อย 

สถานทีด่าํเนินการ 
- บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - จดัใหม้ีการอบรมแก่บุคคลภายนอกที่เขา้มารับจา้ง
ดาํเนินงานใหก้บัโรงไฟฟ้า เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 
ทั้งต่อตวับุคคลและทรัพยส์ินของโรงไฟฟ้า 

- จดัอุปกรณ์ชาํระลา้งฉุกเฉิน ใหอ้ยูใ่กลเ้คียงกบั 
บริเวณที่ตอ้งทาํงานสัมผสักบัสารเคมี 

- จดัทาํป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอนัตราย เช่น
เครื่องจกัรกาํลงัทาํงาน มีเสียงดงั มีอุณหภมูิสูง        
มีไอกรดหรือด่าง เป็นตน้

ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง 
8.5 สุขภาพทัว่ไป 
- พนกังาน 
ดชันีตรวจวดั 
- การตรวจสุขภาพทัว่ไป ตามที่ระเบียบ 
กฟผ. กาํหนด 

สถานทีด่าํเนินการ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - จดัใหม้ีการดูแลสภาพที่ทาํงานใหเ้กิดความ
ปลอดภยั เช่น จดัใหม้ีแสงสวา่งพอเพียง ไม่ใหม้ี      
สิ่งกีดขวางทางเดิน ใหม้ีทางออกฉุกเฉิน และเกบ็
อุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบ เป็นตน้ 

- พนกังานประจาํของโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ 

ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง

 

  - จดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ใหพ้อเพียงไวใ้นที่เหมาะสม มีป้ายบอกให้
ชดัเจน และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในโรงไฟฟ้า และ
จดัทาํกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการปฏิบตัิ
เพื่ออาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 

- กาํหนดใหม้ีการวเิคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั 
(Job Safety Analysis) เพื่อเป็นการวเิคราะห์หา
ความเสี่ยง อนัตรายแฝง และสาเหตุที่อาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายในงานแต่ละประเภท ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น 
จะนาํไปหาวธิีป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 

8.6 การตรวจสุขภาพพเิศษ 
ดชันีตรวจวดั 
- ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ 
- ตรวจสมรรถภาพการทาํงานของปอด 
- ตรวจการมองเห็น 
สถานทีด่าํเนินการ 
- พนกังานตามลกัษณะงาน 
ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 
มีการดาํเนินงานตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในลกัษณะ
เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
ดงันี้

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - การแต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อจดัทาํแผนและซอ้มแผน
ฉุกเฉิน รวมทั้งมีการทบทวนแผนงานและขั้นตอน
เป็นประจาํทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

  

  - การกาํหนดจุดรวมพล ไม่นอ้ยกวา่ 2 แห่ง และมี
กาํหนด War Room ในการรองรับเหตุฉุกเฉิน 

- การกาํหนดโครงสร้าง ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ในกรณีวกิฤต และโทรศพัทฉ์ุกเฉิน 

- การฝึกซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจาํทุกปี
ตามกฎหมายกาํหนด และจากการประเมินความเสี่ยง 
รวมทั้งทบทวนแกไ้ขจากการฝึกซอ้มที่ผา่นมา 

  

 รายละเอียดแผนรองรับเหตุฉุกเฉินมีดงันี้ 
  แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลงิไหม้และอพยพหนีไฟ

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม ้กาํหนดใหม้ี
แผนงานเพื่อป้องกนัและระงบัอคัคีภยัอนัเกิดจาก
เชื้อเพลิงและวตัถุไวไฟที่ใชใ้นโรงไฟฟ้า และไดจ้ดั
ใหม้ีการประสานงานโดยจดัส่งเจา้หนา้ที่เขา้ฝึกอบรม
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 กบัเจา้หนา้ที่ป้องกนัอุบตัิภยั เพื่อเตรียมความพร้อม
และความชาํนาญใหเ้กิดกบัพนกังาน โดยมี
วตัถุประสงค์ ดงันี้

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - กาํหนดแผนและแนวทางปฏิบตัิในการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอคัคีภยั โดยสามารถ 
ใชเ้ป็นคู่มือปฏิบตัิอยา่งเป็นขั้นตอน ดว้ยความ
รวดเร็ว ถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ

  

  - ป้องกนัและลดความสูญเสียต่อบุคคล ทรัพยส์ิน 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

- ใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกซอ้มสาํหรับบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งใหเ้กิดความชาํนาญ ตามหนา้ที่รับผดิชอบ

- เสริมสร้างใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีทศันคติ และความรู้ที่ดี
ต่อการป้องกนัและควบคุมการเกิดอคัคีภยั 

  

  - ระดบัความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั ดงันี้ 

  

   ความรุนแรงระดบั 1 หมายถึง เหตุเพลิงไหมท้ี่
สามารถควบคุมใหส้งบลงได ้โดยผูป้ฏิบตัิงาน
ในที่เกิดเหตุ เช่น ควบคุมใหส้งบไดโ้ดยภายใน
หน่วยงานที่เกิดเพลิงไหม้ เป็นตน้ 

  

 หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
 



 

   PP2-NBAP1-219088-Ta14-F.docx                                                                                   
94

            

                                                                                                                     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  ความรุนแรงระดบั 2 หมายถึง เหตุเพลิงไหมท้ี่
สามารถควบคุมใหส้งบลงได ้โดยใชท้รัพยากร
ที่มีอยูท่ ั้งหมดในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเขา้
ควบคุมสถานการณ์ 

 ความรุนแรงระดบั 3 หมายถึง เพลิงไหมท้ี่ไม่
สามารถควบคุมใหส้งบลงไดโ้ดยใชท้รัพยากรที่
มีอยูใ่นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จึงไดม้ีการ
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 วธิีปฏิบัติงาน แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน อคัคภีัย
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
แผนดาํเนินการก่อนเกดิอคัคภีัย ประกอบดว้ย 

 

  - แผนการอบรม เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการช่วยเหลือชีวิตผูป้ระสบเหตุ 
วธิีการดบัเพลิงขั้นตน้ การใชถ้งัดบัเพลิง หวัฉีด
ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม รวมทั้งการใช้
เครื่องช่วยหายใจใหเ้กิดความชาํนาญ เมื่อเกิด
เหตุการณ์จริง 

- แผนรณรงคป์้องกนัอคัคีภยั เพื่อใหม้าตรการการ
ป้องกนัอคัคีภยัเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
นโยบาย ใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงอนัตรายที่
อาจเกิดขึ้นจากอคัคีภยั 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- แผนการตรวจสอบและตรวจตรา เพื่อใหเ้กิดความ
ระมดัระวงัและป้องกนัการเกิดอคัคีภยัภายใน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ตลอดจนเพื่อลดความ
สูญเสียทั้งชีวติและทรัพยส์ินภายในโรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือ จากวตัถุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือของเสียที่ 
ติดไฟง่าย รวมถึงแหล่งความร้อนที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดอคัคีภยั โดยแผนการตรวจสอบตรวจตรา 
ใหด้าํเนินงานตามแนวทางคู่มือการดาํเนินงานการ
บริหารความปลอดภยั 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 แผนการดาํเนินการขณะเกดิอคัคภีัย ประกอบดว้ย 
- แผนการดบัเพลิง เพื่อเป็นการกาํหนดใหก้าร
ปฏิบตัิงานขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถดาํเนินการ
อยา่งเป็นระบบ มีการประสานงานระหวา่งทีม/กลุ่ม
งานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดความคล่องตวั และทกัษะ
ในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในการควบคุมการลุกลาม 
และระงบัอคัคีภยั 

  โครงสร้างองคก์รรับเหตุฉุกเฉิน 
 องคก์รรับเหตุฉุกเฉิน หมายถึง กลุ่มคนที่
ตั้งขึ้นเพื่อใหม้ีความรับผดิชอบร่วมกนัในการ
ปฏิบตัิตามแผนรับเหตุฉุกเฉิน 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  บทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบ 
  ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director : 

ED) หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ หรือผูท้ี่ผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือมอบหมายใหท้าํหนา้ที่ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

    ทีมดบัเพลิง หมายถึง ผูท้ี่ไดร้ับการแต่งตั้งตาม
คาํสั่งผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

  

  - แผนการอพยพ เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานภายในอาคาร 
หรือภายในสถานที่เกิดเหตุ อพยพหนีไฟไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัเป็นระบบ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมใ้น
แต่ละอาคาร 

  

  แผนหลงัเกดิอคัคภีัย ประกอบดว้ย แผนบรรเทาทุกข์
และฟื้นฟ ูแบ่งออกเป็น 4 แผนยอ่ย ดงันี้ 

  

  - แผนแม่บทบรรเทาทุกขแ์ละฟื้นฟดูา้นบุคคล 
ทรัพยส์ิน และกระบวนการผลิต 

- แผนบรรเทาทุกขแ์ละฟื้นฟดูา้นบุคคล 
- แผนบรรเทาทุกขแ์ละฟื้นฟดูา้นทรัพยส์ิน และ
กระบวนการผลิต 

- แผนบรรเทาทุกขแ์ละฟื้นฟดูา้นสิ่งแวดลอ้ม 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมรีั่วไหล 
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีดงันี้ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ   
   วตัถุประสงค ์

เพื่อป้องกนัการเกิดเพลิงไหมเ้นื่องจากก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อใหม้ีการเตรียมการและดาํเนินการ
ในขณะเกิดเพลิงไหมอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

   ขอ้มูลเบื้องตน้ที่ควรทราบ 
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาติ จะตอ้งทราบถึง
คุณลกัษณะต่างๆ ที่ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากก๊าซ
ธรรมชาติ และวิธีปฏิบตัิโดยทัว่ๆ ไป ดงันี้ 

  

   คุณสมบตัิพื้นฐานและคุณสมบตัิที่จะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากก๊าซธรรมชาติ 

 อนัตรายที่เกิดจากการใชก้๊าซธรรมชาติ 

  

   เขตอนัตราย เมื่อมีการกาํหนดใหม้ีเขต
อนัตรายขึ้น ผูท้ี่เขา้ไปในเขตอนัตรายจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามมาตรการควบคุมและป้องกนั เพื่อ
ความปลอดภยัโดยเคร่งครัดดงันี้ 
 หา้มสูบบุหรี่ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

  หา้มนาํไฟแช็ก ไมข้ีดไฟ หรือสิ่งที่ทาํให้
เกิดประกายไฟ เขา้ไปในเขตอนัตรายที่ถกู
กาํหนดเอาไว ้
 หา้มนาํหรือเกบ็สารที่ช่วยในการเผาไหม้
ในเขตอนัตราย 
 หา้มนาํหรือเกบ็สารที่เกิดสารสันดาปได้
เองในเขตอนัตราย เช่น ฟอสฟอรัสเหลือง
หรือขาว และ Magnesium Alloys เป็นตน้ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   งานที่เกี่ยวขอ้งกบัความร้อน (Hot Work) 
เช่น งานเชื่อม ตดัโลหะ เป็นตน้ จะตอ้ง
ไดร้ับอนุญาตจากผูม้ีอาํนาจก่อน 
 ตอ้งมีการวางแผนมาตรการเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน 
 หา้มผูท้ี่ไม่มีหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิงานเขา้ไปในเขตอนัตราย 

  

   ขอ้ควรปฏิบตัิในกรณีมีก๊าซรั่วเกิดขึ้น 
 การเขา้ใกลไ้ฟหรือตาํแหน่งที่รั่วของก๊าซ
จะตอ้งเขา้ทางดา้นเหนือลม 
 ใหทุ้กคนออกจากบริเวณที่มีกลุ่มก๊าซและ
ก๊าซลอยผา่น ขจดัสิ่งที่เป็นตน้เหตุที่อาจ  
ทาํใหก้๊าซติดไฟได ้และใหป้ฏิบตัิทนัที 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  จดัใหม้ีคนเฝ้าบริเวณก๊าซรั่ว หา้มคนเขา้
ใกลบ้ริเวณก๊าซรั่วในระยะไม่นอ้ยกวา่ 200 
ฟุต เวน้แต่ผูท้ี่จะตอ้งเขา้ไปปฏิบตัิงาน 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ก๊าซรั่วแต่ไม่ติดไฟ 
 ลิ้นปิด (Valve) ซึ่งสามารถหยดุการไหล
ของก๊าซ ถา้เป็นท่อขนาดเลก็ เช่น ท่อ
ทองแดง อาจบีบใหแ้บนดว้ยคีม เพื่อหยดุ
การไหลของก๊าซ เป็นตน้ 

  

   ใชน้ํ้ าฉีดเป็นฝอยเพื่อลดไอก๊าซ การฉีดให้
ฉีดในลกัษณะตดักบัทิศทางของก๊าซที่พุง่
ออกมา อาจฉีดเพื่อเปลี่ยนทิศทางไปทางที่
ปลอดภยั 
 ถา้ไม่สามารถหยดุการรั่วของก๊าซ ตอ้งทาํ
การควบคุมการลุกไหม ้โดยใชน้ํ้าปริมาณ
มากฉีดไปยงัส่วนของโลหะที่ร้อน เช่น ท่อ
หรือผวิโลหะที่ร้อน เป็นตน้ 
 หลีกเลี่ยงแหล่งที่ทาํใหเ้กิดไฟ 

  

   ก๊าซรั่วและติดไฟ
 หา้มใชเ้ครื่องดบัเพลิงจนกวา่จะทาํการหยดุ
การรั่วของก๊าซแลว้เสร็จ
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 ใชน้ํ้ าฉีดพื้นที่ร้อนจดั เช่น คอนกรีต ท่อ 
ผวิโลหะ เป็นตน้ และปล่อยใหม้ีการลุก
ไหมท้ี่ท่อระบาย 
 ถา้มีการลุกไหมท้ี่วาลว์ ซึ่งเป็นตวัหยดุการ
ไหลของก๊าซใหใ้ชน้ํ้ าฉีดเป็นฝอย และให ้ 
ผูท้ี่เขา้ไปทาํการปิดวาลว์สวมเสื้อผา้
ป้องกนัไฟ 
 ผงเคมีแหง้ใชไ้ดผ้ลดีในการดบัไฟไหมก้๊าซ
ที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก และใหฉ้ีดไปยงัจุด     
ที่มีก๊าซรั่ว ใหใ้ชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ในการดบัไฟสาํหรับก๊าซที่มีความ
ดนัตํ่ามากๆ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  ถา้ไม่สามารถควบคุมการรั่วของก๊าซได ้ให้
ควบคุมไอก๊าซที่พุง่ออกโดยการฉีดนํ้า
ป้องกนัอุปกรณ์รอบๆ บริเวณที่มีการรั่ว
เกิดขึ้น 

  การป้องกนัอนัตรายเมื่อเกิดมีการรั่วของก๊าซ 
 เมื่อทราบวา่มีการรั่วของก๊าซเกิดขึ้น ใหห้ยดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ Explosion 
Proof Type ในบริเวณที่เกิดการรั่ว 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  ปิดลิ้นที่สามารถหยดุการไหลของก๊าซบริเวณ 
ที่มีการรั่ว 
 ควบคุมแหล่งที่อาจทาํใหเ้กิดการลุกไหม ้เช่น 
เปลวไฟ ผิวความร้อน ประกายไฟ เป็นตน้ 
 ระบายอากาศเพื่อไล่ก๊าซ 
 ตรวจวดัอตัราส่วนผสมของก๊าซกบัอากาศ 
เพื่อใหท้ราบจุดอนัตราย และใหร้ะบายอากาศ
เพื่อไล่ก๊าซในจุดนั้นๆ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ผูป้ฏิบตัิงานที่ไม่สวมชุดป้องกนัขณะปฏิบตัิงาน 
ควรตรวจสอบเสื้อผา้ดว้ยตวัเองเพราะอาจมีก๊าซ
ซึมติดอยูก่บัเสื้อผา้ และระบายออกมาภายหลงั 
การปฏิบตัิงานอาจเกิดอนัตรายได ้

  

   การตรวจสอบหาตาํแหน่งที่อาจเกิดการรั่วของก๊าซ 
 กาํหนดจุดที่จะทาํการวดัปริมาณก๊าซรั่ว 

  

   กาํหนดหมายเลขลาํดบัของลิ้น และหนา้แปลนทุก
ตวัที่จะตรวจสอบเพื่อจดัทาํตารางตรวจสอบ 
 จดัทาํตารางการตรวจสอบ ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ 
 ทาํการตรวจสอบ โดยใชเ้ครื่องมือสาํหรับ
ตรวจสอบก๊าซ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  การซ่อมหรือบาํรุงรักษาเกี่ยวกบัอุปกรณ์หรือ
ท่อที่ก๊าซไหลผา่น 
 ปิดกั้นก่อนลงมือปฏิบตัิการซ่อมเกี่ยวกบั
อุปกรณ์ หรือท่อที่มีก๊าซไหลผา่น 
 ระบายอากาศอยา่งพอเพียงในบริเวณที่มี
การปฏิบตัิงานซ่อม 
 ตรวจวดัอตัราส่วนของก๊าซกบัอากาศก่อน
ปฏิบตัิงาน และขณะปฏิบตัิงานซ่อมเป็น
ระยะๆ  
 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการซ่อมควร
เป็น Non-Sparking Type 
 ควรมีการบาํรุงรักษาอยา่งดี เช่น  
ตรวจสอบ Facility ต่างๆ เป็นประจาํ 
ตรวจสอบและวดัความหนาของท่อ ซึ่งอาจ
เป็นจุดที่ทาํใหเ้กิดการรั่ว เป็นตน้ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  ทั้งนี้ ในการป้องกนัการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
ระบบป้องกนัการเกดิการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาต ิ
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

  

   จดัทาํป้ายบอกตาํแหน่งและทิศทางของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางไม่ใหเ้กิดการ
กระแทกท่อเสียหาย
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  มาตรการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
จากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือ ชุดที่ 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและการวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติภายในโรงไฟฟ้า ใหย้ดึถือตาม
มาตรฐานของประเทศไทยหรือสากลของ 
NFPA 54 Natural Fuel Gas Code และ
มาตรฐานการออกแบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของสากล ASME B 31.8

  

   หมัน่ตรวจสอบดูแลการรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติผา่น Control Room เป็นประจาํทุกวนั 
และบริเวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดโดย
เจา้หนา้ที่ผูช้าํนาญการ 

  

   ในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติใหร้ีบ
ปิดระบบการส่งก๊าซฯ ทนัที 

 ติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์ตรวจสอบการรั่วไหลของ
ก๊าซธรรมชาติ ทาํการติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม 
ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

  

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  ในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ หรือ
เกิดอคัคีภยั ใหผู้อ้พยพผูป้ฏิบตัิงานเขา้สู่บริเวณ
ที่ปลอดภยั ทั้งนี้ขึ้นอยูก่บัระดบัความรุนแรง
ตามแผนฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงใหค้รอบคลุมในหลายๆ 
ส่วนของพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณ
โรงซ่อมและคลงัพสัดุ บริเวณลานถงั บริเวณที่
เดินเครื่องกงัหนัก๊าซและกงัหนัไอนํ้า เป็นตน้ 

  

   ในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเลก็นอ้ย
และไม่รุนแรง ตอ้งพยายามควบคุมสถานการณ์
ความปลอดภยัโดยตนเองใหม้ากที่สุด 

  

   ถา้กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติจน
ควบคุมสถานการณ์ไม่อยู ่และมีโอกาสที่จะเกิด
การลุกลามเป็นอคัคีภยั ใหป้ฏิบตัิตามแผน 
ปฏิบตัิการฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า และสั่งการตาม
ขั้นตอนที่กาํหนดในแผนปฏิบตัิการฉุกเฉิน 
อยา่งเคร่งครัด

  

   จดัทาํป้ายเตือนอนัตราย (Safety Sign) 
 จดัใหม้ีแผนฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อม 
ในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 มาตรการและมาตรฐานการดูแลระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 ปตท. ไดใ้ชม้าตรฐานสากล ที่ไดร้ับการยอมรับ
ในการดาํเนินงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่
เริ่มงานออกแบบ การเลือกใชว้สัดุ การก่อสร้าง
ท่อส่งก๊าซ และการปฏิบตัิการบาํรุงรักษา ไดแ้ก่ 
 ASME B 31.8 Gas Transmission and 

Distribution Piping System สาํหรับท่อ 
Onshore และ Offshore 

 DNV OS-F101 Submarine Pipeline System 
สาํหรับท่อ Offshore

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - นอกจากที่ ปตท. ดูแลบาํรุงรักษาท่อส่งก๊าซตาม
มาตรฐาน ASME B 31.8 แลว้ ยงัไดด้าํเนินการ
เพิ่มเติมตามมาตรฐาน ASME B 31.8S Managing 
System Integrity of Gas Pipelines ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สากล และเป็นที่ยอมรับในการดูแลท่อส่งก๊าซฯ ให้
มีความมัน่คงปลอดภยั

  

  ความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
- ระบบอุปกรณ์ความปลอดภยัมีดงันี้

  

   มี Automatic Shutoff Valves เช่น Line Break 
Control และ HIPPS เป็นตน้ เพื่อป้องกนัแรงดนั
ในเส้นท่อเกิน

  

 



 

   PP2-NBAP1-219088-Ta14-F.docx                                                                                   
106

            

                                                                                                                     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  เฝ้าติดตามและควบคุมการใชง้านท่อส่งก๊าซฯ 
ผา่นระบบ SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) ตลอด 24 ชัว่โมง โดยจะมีการ
ตรวจสอบขอ้มูล ไดแ้ก่ ความดนั อุณหภมูิ ความ
หนาแน่น และปริมาตรการไหลของก๊าซตลอด
เส้นท่อ ตั้งแต่ทางเขา้จนถึงทางออก แผนการ
ติดตามตรวจสอบประมวลผลชนิดต่อเนื่องของ
ระบบ SCADA จะถกูนาํมาใชส้าํหรับการ
ควบคุมท่อส่งก๊าซฯ ในดา้นความสมดุลของมวล 
การเคลื่อนที่ของก๊าซในท่อ และคาํนวณอตัรา
การเปลี่ยนแปลงของความดนั เพื่อตรวจสอบ
รอยรั่วทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ระบบ SCADA มีศนูยค์วบคุมที่จงัหวดัชลบุรี ใน
ระบบนี้อุปกรณ์ปลายทางที่ถกูควบคุมซึ่งอยูใ่น
ตาํแหน่งที่ห่างไกลจากศูนยร์ะบบคอมพิวเตอร์ จะ
รายงานขอ้มูลหรือส่งสัญญาณมาที่ศนูยโ์ดยผา่น
สื่อ เช่น คลื่นวทิย ุคลื่นไมโครเวฟ ระบบใยแกว้  
นาํแสง หรือผา่นระบบสื่อสารดาวเทียม เป็นตน้
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - การบาํรุงรักษา 
 Patrolling และ Leakage Survey โดยการเดิน 
ทางรถยนต ์บินสาํรวจดว้ย Helicopter และ  
ROV 

 ตรวจ Corrosion ดว้ยอุปกรณ์ MFL Pig CIPS 
และ DCVG 

 ตรวจ Mechanical Damage ดว้ยอุปกรณ์ Caliper 
Pig  

 Third Party Control โดยการประสานงานกบัผูใ้ห้
บริการระบบสาธารณูปโภค และผูท้ี่เขา้มาก่อสร้าง
ตามแนวท่อ รวมทั้งสื่อความกบัชุมชน ที่อยูต่าม
แนวท่อในกรณีพบเหตุผดิปกติใหแ้จง้ ปตท. ทนัที

 การฉีด Inhibitor เพื่อป้องกนัการเกิด Internal 
Corrosion 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
 ซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
 พฒันา GIS มาช่วยวเิคราะห์ แกไ้ข และวางแผน
การจดัการผลกระทบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 สาํรวจความหนาแน่นของชุมชนตามแนวท่อ ที่
อาจไดร้ับผลกระทบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (High 
Consequence Area) เพื่อนาํมาวางแผนการ
บาํรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- การป้องกนัภยัจากบุคคลที่สาม
 มีป้ายเตือนตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ 
 ตรวจแนวท่อส่งก๊าซฯ 
 ประสานงานการก่อสร้างในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ
 มวลชนสัมพนัธ์

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 มาตรการความปลอดภัยของสถานีควบคุมความดนั
และวดัปริมาตรก๊าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือรับก๊าซธรรมชาติ จากบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) ผา่นทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
มายงัสถานีควบคุมความดนัและวดัปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (NBMR) โดย 
กฟผ. จะมีการประสานงานกบับริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบจากสถานีควบคุมความดนัและวดัปริมาตร
ก๊าซธรรมชาติ ที่บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กาํหนดมี
ดงันี้

 - ความปลอดภยัของสถานีควบคุมความดนัและวดั
ปริมาตรก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ

  ระบบอุปกรณ์ความปลอดภยั
 ติดตั้งหวัท่อนํ้าดบัเพลิงเขา้ไปในพื้นที่ชุมชน 
บริเวณใกลส้ถานีควบคุมความดนัและวดั
ปริมาณก๊าซธรรมชาติ
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  จดัเตรียมถงัดบัเพลิงชนิดมือถือ (ผงเคมีแหง้) 
จาํนวน 15 ถงั ไวท้ี่ป้อม รปภ. NBMR 
สาํหรับชุมชน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ 

 ติดตั้งระบบเตือนภยักรณีเพลิงไหม ้พร้อม
ขั้นตอนรองรับแผนฉุกเฉินที่ชดัเจนโดย ปตท.

 มี Automatic Shutoff Valves เช่น Line Break 
Control และ HIPPS เป็นตน้ ป้องกนัแรงดนั
ในเส้นท่อเกิน 

 ปตท. มีมาตรการและขั้นตอนวธิีการ
ปฏิบตัิงาน (Work Instruction : WI) ในการ
ทาํงานที่ NBMR อยา่งชดัเจน และทุกครั้งที่มี
กิจกรรมจะตอ้งประสานงานชุมชนใหท้ราบ
ก่อนล่วงหนา้ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ปตท. เฝ้าติดตามและควบคุมการใชง้านท่อส่ง
ก๊าซ ผา่นระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยจะมีการตรวจสอบขอ้มูล ไดแ้ก่   

  

  ความดนั อุณหภูมิ ความหนาแน่น และ
ปริมาตรการไหลของก๊าซตลอดเส้นท่อ ตั้งแต่
ทางเขา้จนถึงทางออก แผนการติดตาม
ตรวจสอบประมวลผลชนิดต่อเนื่อง ของ
ระบบ SCADA จะถกูนาํมาใช ้สาํหรับการ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 ควบคุมท่อส่งก๊าซในดา้นความสมดุลของมวล
การเคลื่อนที่ของก๊าซในท่อ และคาํนวณอตัรา
การเปลี่ยนแปลงของความดนั เพื่อตรวจสอบ
รอยรั่ว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ระบบ SCADA มีศนูยค์วบคุมที่จงัหวดัชลบุรี 
ในระบบนี้อุปกรณ์ปลายทางที่ถูกควบคุม ซึ่ง
อยูใ่นตาํแหน่งที่ห่างไกลจากศูนยร์ะบบ
คอมพิวเตอร์ จะรายงานขอ้มูลหรือส่ง
สัญญาณมาที่ศนูยโ์ดยผา่นสื่อ เช่น คลื่นวทิย ุ
คลื่นไมโครเวฟ ระบบใยแกว้นาํแสง หรือ
ผา่นระบบสื่อสารดาวเทียม เป็นตน้ 

 หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ เจา้หนา้ที่ ปตท. 
สามารถสั่งปิด Valve ดว้ยระบบ SCADA ได้
ทนัที และสามารถระบายก๊าซธรรมชาติที่อยู่
ในท่อออกสู่บรรยากาศหมด ภายใน 3 นาที 
และไม่อยูใ่นสภาวะที่ก่อใหเ้กิดการติดไฟใน
ทุกกรณี 

  

   การบาํรุงรักษา   
   Patrolling และ Leakage Survey โดยการ

เดินทางรถยนต ์บินสาํรวจดว้ย Helicopter 
และ ROV 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  ตรวจ Corrosion ดว้ยอุปกรณ์ MFL Pig CIPS 
และ DCVG 

 ตรวจ Mechanical Damage ดว้ยอุปกรณ์ 
Caliper Pig 

 Third Party Control โดยการประสานงานกบั
ผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภค และผูท้ี่เขา้
มาก่อสร้างตามแนวท่อ รวมทั้งสื่อความกบั
ชุมชนที่อยูต่ามแนวท่อ ในกรณีพบเหตุ
ผดิปกติใหแ้จง้ ปตท. ทนัที 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ปตท. ดาํเนินการตรวจสภาพท่อส่งก๊าซ และ 
มีการบาํรุงรักษาท่อส่งก๊าซ โดยวิธีการ
ดาํเนินงาน Run Cleaning Pig ตาม Schedule 
& Procedure 

 การฉีด Inhibitor เพื่อป้องกนัการเกิด Internal 
Corrosion 

 ปตท. มีแผนดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดกัและ
กาํจดักลิ่นก๊าซฯ ที่สถานีฯ  

  

   การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน   
   ซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

 พฒันา GIS มาช่วยวเิคราะห์ แกไ้ข และ
วางแผนการจดัการผลกระทบในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  สาํรวจความหนาแน่นชุมชน ตามแนวท่อที่
อาจไดร้ับผลกระทบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
(High Consequence Area) เพื่อนาํมาวาง
แผนการบาํรุงรักษาท่อส่งก๊าซ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   การป้องกนัภยัจากบุคคลที่สาม   
   มีป้ายเตือนตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ 

 ตรวจแนวท่อส่งก๊าซฯ 
 ประสานงานการก่อสร้างในเขตระบบท่อส่ง
ก๊าซฯ 

 ดาํเนินกิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ 

  

  - มาตรการในการป้องกนัการรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

  

   ระบบป้องกนัการเกิดการรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือมีหนา้ที่รับผดิชอบในส่วนของท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดนัและ
วดัปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS) ไปยงัโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ โดยมีระบบป้องกนัการเกิดการ
รั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ดงันี้ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ตรวจสอบระดบัความดนั
ก๊าซธรรมชาติ ผา่น Control Room เป็น
ประจาํทุกวนั 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ในการตรวจสอบและ
บาํรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 รวมทั้งบาํรุงรักษา
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ออกตรวจแนวท่อ
เป็นประจาํ 

 จดัใหม้ีป้ายแสดงเขตแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 จดัใหม้ีเครื่องมือตรวจวดัปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ 

 หากมีการดาํเนินการใดๆ จะมีการ
ประชาสัมพนัธ์กบัผูน้าํชุมชน และแจง้เตือน
ทุกครั้ง 

 ปตท. มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อม
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากบริเวณชุมชนเกิด
เหตุเพลิงไหม ้

 ปตท. จดัตั้งทีมหน่วยประสานงานรับแจง้เหตุ
ด่วนเหตุร้าย และปัญหาจากสถานีควบคุม
ความดนัและวดัปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  มีป้ายประชาสัมพนัธ์ในพื้นที่ กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  มาตรการและมาตรฐานการดูแลสถานีควบคุม
ความดนัและวดัปริมาตรก๊าซธรรมชาติ และ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) 

  

   ใชม้าตรฐานสากลที่ไดร้ับการยอมรับใน
วงการก๊าซธรรมชาติ ในการดาํเนินงานตั้งแต่
เริ่มงานออกแบบ การเลือกใชว้สัดุ การ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซ และการปฏิบตัิการ
บาํรุงรักษา ไดแ้ก่ ASME B31.8 Gas 
Transmission and Distribution Piping 
System สาํหรับท่อ Onshore และ Offshore 
และDNV OS-F101 Submarine Pipeline 
System สาํหรับท่อ Offshore 

  

   เพิ่มเติมการดูแลบาํรุงรักษาท่อส่งก๊าซตาม
มาตรฐาน ASME B31.8S Managing System 
Integrity of Gas Pipelines ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากล และเป็นที่ยอมรับในการดูแลท่อส่ง
ก๊าซใหม้ีความมัน่คงปลอดภยั 

 จดัประชุมประสานงานชุมชนใหป้ระชาชน
ในชุมชน สามารถตรวจสอบคุณภาพในการ 

  

 



 

   PP2-NBAP1-219088-Ta14-F.docx                                                                                   
115

            

                                                                                                                     
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 ดาํเนินการควบคุม ความดนั การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ในสถานีควบคุม
ความดนัและวดัปริมาตรก๊าซ โรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือ ตามระยะเวลาทุก 6 เดือน หรือ 1 
ปี ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   พร้อมใหชุ้มชนเขา้ร่วมตรวจสอบตามที่        
ร้องขอ

  

  กรณีเกดิการรั่วไหลของนํา้มนัจากอุปกรณ์ เครื่องจักร
ของโรงไฟฟ้า 
วธิีการควบคุมและป้องกนันํ้ามนัหกรั่วไหล จาก
อุปกรณ์/เครื่องจกัรของโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกนั
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม จากกรณีนํ้ามนัรั่วไหลจาก
อุปกรณ์/เครื่องจกัรลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ และ
ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุหรือเพลิงไหม ้ดงันี้ 

  

  - การควบคุมนํ้ามนัหกรั่วไหลจากอุปกรณ์/เครื่องจกัร 
 หวัหนา้เดินเครื่องทุกแผนก มีหนา้ที่ในการจดั 
ใหม้ีการตรวจ สอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์/
เครื่องจกัรภายในโรงไฟฟ้า ที่อาจมีการรั่วไหล
ของนํ้ามนัออกมาขณะเดินเครื่อง หรือไม่
เดินเครื่อง โดยกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ยกะละ 1 ครั้ง หรือตามที่ระบุใน Log Sheet 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  ในกรณีที่ผูต้รวจสอบพบวา่ มีการรั่วไหลของ
นํ้ามนัจากอุปกรณ์ ใหด้าํเนินการดงันี้ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  กรณีมีนํ้ามนัรั่วไหลแต่ควบคุมได ้หรือยงั
สามารถเดินเครื่องต่อไปได ้และจุดที่รั่วไหล
มีการป้องกนัใหน้ํ้ามนัอยูใ่นที่จาํกดั หรือมี
ภาชนะรองรับ ใหผู้พ้บเห็นแจง้หวัหนา้แผนก
เดินเครื่อง เพื่อแจง้หน่วยงานบาํรุงรักษาที่
รับผดิชอบมาทาํการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์
ดงักล่าวใหก้ลบัสู่สภาพเดิม 

  

   กรณีที่พบนํ้ามนัรั่วไหลจากอุปกรณ์ใน
โรงไฟฟ้า และไม่มีถาดหรือภาชนะรองรับให้
ผูพ้บเห็นนาํถาด หรือภาชนะรองรับนํ้ามนัที่
หกรั่วไหล และรีบแจง้หวัหนา้แผนกเดิน 
เครื่อง เพื่อแจง้หน่วยงานบาํรุงรักษามาทาํการ
ซ่อมทนัที และหากมีนํ้ามนัหกลงพื้นใหน้าํ
วสัดุดูดซบั เช่น ทราย หรือขี้เลื่อย เป็นตน้   
มาทาํการดูดซบั 

  

   วสัดุดูดซบัที่ใชแ้ลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่ของ
หน่วยงานเดินเครื่องเกบ็รวบรวมใส่ถงั แลว้
แจง้ผูร้ับผดิชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ มาทาํการจดัเกบ็เพื่อกาํจดัต่อไป
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 นํ้ามนัในภาชนะที่รองรับจากจุดที่รั่วใหเ้กบ็
รวบรวมใส่ถงั เมื่อเตม็แลว้ใหแ้จง้หวัหนา้
แผนกเดินเครื่อง เพื่อพิจารณานาํเขา้ใชเ้ป็น
เชื้อเพลิง หรือแจง้ผูร้ับผดิชอบดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจดัเกบ็ไปกาํจดั
ตามขั้นตอนต่อไป 

 หวัหนา้แผนกเดินเครื่องรายงานสภาพการ
รั่วไหลของนํ้ามนั และการแกไ้ขเบื้องตน้ใหก้บั
กะต่อไปทราบทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ พร้อม
กบับนัทึกขอ้มูลรายละเอียดใน Log Sheet

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 - กรณีนํ้ามนัรั่วไหลรุนแรง (ลง Trench จาํนวนมาก)
 หวัหนา้แผนกเดินเครื่องที่รับผดิชอบในแต่ละกะ 
ดาํเนินการติดตั้งและดูแลรักษาป้ายแจง้เหตุตาม
แนวท่อส่งเชื้อเพลิง หรือ Tank เพื่อใหผู้พ้บเห็น
เหตุการณ์สามารถแจง้เหตุไดส้ะดวกและรวดเร็ว

 ผูป้ฏิบตัิงานพบเห็นนํ้ามนัรั่วไหล ตอ้งรีบแจง้ให้
หวัหนา้แผนกเดินเครื่องทราบทนัที โดยแจง้ตาม
หมายเลขโทรศพัทท์ี่แสดงไวท้ี่ป้ายแจง้เหตุ การ
แจง้ตอ้งบอกรายละเอียด เช่น จุดหรือบริเวณที่
เกิดเหตุ ระดบัความรุนแรง รั่วมากนอ้ยเท่าใด 
เป็นตน้
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 หวัหนา้แผนกเดินเครื่องที่รับผดิชอบพื้นที่จุด 
เกิดเหตุ ตอ้งประเมินสถานการณ์ ระดบัความ
รุนแรง และปฏิบตัิดงันี้ 
 กรณีเกิดรั่วตามแนวท่อจาก Tank ใหแ้จง้
หน่วยงานบาํรุงรักษาตรวจสอบ/แกไ้ข
เบื้องตน้ทนัที 

 ประสานงานกบัเจา้หนา้ที่ควบคุมความ
ปลอดภยั และรักษาความปลอดภยัเพื่อปิดกั้น
บริเวณ และจดัการจราจร 

 ถา้การรั่วไหลไม่รุนแรง สามารถควบคุม
ปริมาณการรั่วไหลได ้ใหป้ระสานกบัหน่วย
บาํรุงรักษาเขา้ทาํการแกไ้ข หลงัจากนั้น
หวัหนา้แผนกเดินเครื่องและหวัหนา้แผนก
บาํรุงรักษาที่รับผดิชอบตอ้งสั่งการใหม้ีการ
จดัเกบ็นํ้ามนั ขยะปนเปื้อน และขจดัคราบ
นํ้ามนัต่อไป

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  กรณีการรั่วรุนแรง การควบคุมทาํไดย้ากและ
ตอ้งใชเ้วลามาก ใหห้วัหนา้แผนกเดินเครื่องที่
รับผดิชอบแต่ละพื้นที่ จดัตั้งศูนยค์วบคุม
ภาวะฉุกเฉินทนัที ส่วนผูร้ับผิดชอบสั่งการให้
ปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิงานการควบคุม
ภาวะฉุกเฉินโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  เมื่อจดัตั้งศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินแลว้ ผูค้วบคุม
ภาวะฉุกเฉิน (ED) ตอ้งปฏิบตัิดงันี้ 
 กรณีนํ้ามนัที่รั่วออกมาปริมาณมากและเริ่ม
กระจายไปตาม Trench ใหผู้ค้วบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน (ED) สั่งการปิดลอ้ม หรือกั้นเขื่อน
ดว้ยถุงทราย หรือทรายที่จดัเตรียมไว ้การกั้น
ตอ้งพิจารณากั้นหวัทา้ยระหวา่งจุดที่รั่วตาม
แนว Trench ที่เป็นช่องทางออกสู่แม่นํ้าหรือ
แหล่งนํ้าสาธารณะ โดยติดต่อขอถุงทรายไดท้ี่
แผนกบาํรุงรักษาอาคาร กรณีมีฝนตกหนกัให้
ทาํการเลือกโหมด “OFF” ของ Drainage 
Sump Pump เพื่อไม่ใหสู้บนํ้าออกลงนํ้า 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   เตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจดัเกบ็นํ้ามนัที่รั่ว
ลง Trench และกาํจดัคราบนํ้ามนั โดย
จดัเตรียมพนกังานในการจดัเกบ็นํ้ามนัให้
พร้อมที่จะปฏิบตัิการ และเตรียมของอื่นๆ ที่
จาํเป็น เช่น เศษผา้ ผา้ดิบ กระดาษที่ใชซ้บั
คราบนํ้ามนั ถงั 200 ลิตร เป็นตน้ 

  

   ดาํเนินการจดัเกบ็นํ้ามนัใน Trench เป็น
ระยะๆ โดยพิจารณาปริมาณนํ้ามนัที่ลอยอยู ่
และตอ้งตรวจตามแนว Trench ที่นํ้ามนัรั่วลง
เป็นระยะๆ ดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ นํ้ามนัที่รั่ว
ออกมาไม่ไหลลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 หลงัซ่อมรอยรั่วแลว้เสร็จ ใหผู้ร้ับผดิชอบดา้น
สิ่งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและ
เจา้หนา้ที่ควบคุมความปลอดภยั ดาํเนินการ
จดัเกบ็นํ้ามนัทั้งหมด และขจดัคราบนํ้ามนัที่
เหลือใหส้ะอาด

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  หวัหนา้แผนกเดินเครื่องในพื้นที่จุดเกิดเหตุ 
บนัทึกปริมาณการรั่วไหลของนํ้ามนัแต่ละ
ครั้งลงในตารางการรั่วไหลของนํ้ามนัไวเ้ป็น
บนัทึกเพิ่มผลผลิต

 มาตรการความปลอดภัยของหม้อไอนํา้ 
โครงการฯ ไดก้าํหนดมาตรการความปลอดภยัเฉพาะ 
สาํหรับความปลอดภยัในการทาํงานของหมอ้ไอนํ้า 
ทั้งในช่วงออกแบบติดตั้งและก่อนทาํการเดินระบบ 
ช่วงดาํเนินการและมาตรการความปลอดภยัสาํหรับ
ตรวจสอบประจาํปี ดงันี้

 มาตรการความปลอดภัยในช่วงออกแบบ ตดิตั้ง และ
ก่อนทําการเดนิระบบ 
เครื่องจกัรหมอ้ไอนํ้า และระบบเชื้อเพลิง ถูกออก 
แบบและผลิตจากโรงงานที่มีประสบการณ์และ 
มีชื่อเสียงดา้นการผลิตเครื่องจกัรหมอ้ไอนํ้า  
โครงการฯ โดยจดัใหม้ีอุปกรณ์การทาํงานและ 
อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั ดงันี้
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - หมอ้ไอนํ้าติดตั้งเป็นโครงสร้างเหลก็ โดยมีทางเดิน
และบนัไดขึ้นลงเพื่อเขา้ไปทาํงานไดอ้ยา่งมัน่คง 
ปลอดภยั 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - ติดตั้งลิ้นนิรภยั (Safety Valve) 2 ชุด  
- ติดตั้งเครื่องลดเสียงดงั (Silencer) ที่ลิ้นปิดเปิด     
ไอนํ้าขณะเริ่มเดินเครื่อง (Startup Valve) และที่ลิ้น
นิรภยั (Safety Valve) 

  

  - ติดตั้งเครื่องวดัระดบันํ้าหลอดแกว้ 
- ติดตั้งเครื่องวดัแรงดนัไอนํ้าแบบเกจวดั (Pressure 

Guage) 
- มีระบบท่อตรวจจบัคุณภาพนํ้า (Stream Sampling 

Line) เพื่อนาํนํ้าและไอนํ้าไปตรวจคุณภาพ และติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้าเขา้หมอ้ไอนํ้า 2 ชุด โดยมี 1 ชุด ใชส้าํรอง
การทาํงานกรณีเครื่องสูบอีกเครื่องมีปัญหา พร้อม
ติดตั้งลิ้นกนักลบั (Check Valve) และติดตั้งลิ้นจ่าย  
ไอนํ้า (Main Stream Valve) ที่หมอ้ไอนํ้า 

  

  - มีลิ้นปิดเปิด (Blow Down Valve) เพื่อระบายนํ้า 
จากส่วนล่างสุดของหมอ้ไอนํ้า ใหร้ะบายไดส้ะดวก
ไปยงัที่เหมาะสมและปลอดภยั 

  

  - ติดตั้งฉนวนกนัความร้อนของระบบท่อไอนํ้า และ
นํ้าร้อน เพื่อความปลอดภยัต่อการปฏิบตัิงาน 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - สาํหรับการติดตั้งและก่อสร้างจะดาํเนินการโดย
บริษทัผูร้ับเหมา ที่มีความน่าเชื่อถือ และมี
ประสบการณ์การทาํงาน โดยในช่วงการก่อสร้างจะ
มีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั (จป.) และใชข้อ้ปฏิบตัิ
ความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด มีการตรวจสอบและ
ทดสอบการติดตั้งใหไ้ดม้าตรฐานโดยวศิวกร 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - ก่อนการเดินระบบ จะมีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการทาํงานของหมอ้ไอนํ้า ดว้ยวธิี
ทดสอบแรงอดัดว้ยนํ้าและทดสอบสภาพการ
ทาํงานของลิ้นนิรภยั โดยการควบคุมจากวศิวกร      
ผูท้ี่ไดร้ับอนุญาตใหต้รวจสอบหมอ้ไอนํ้า ตาม
พระราชบญัญตัิวชิาชีพวศิวกร 

  

  มาตรการความปลอดภัยในช่วงดาํเนินการ 
- ทีมควบคุมหมอ้ไอนํ้าของโครงการฯ จะมีวศิวกรดูแล
ระบบ ที่เป็นผูม้ีประสบการณ์การทาํงาน และไดร้ับ
การรับรองใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการใชห้มอ้ไอนํ้า จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และจะมีผูป้ฏิบตัิการที่ผา่นการ
ทดสอบฝึกอบรมหลกัสูตรผูค้วบคุมหมอ้ไอนํ้า จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกกะการทาํงาน 

  

  - นอกจากนี้โครงการฯ จะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
ควบคุมอตัโนมตัิแบบมีความมัน่คงสูง คือ 
Distribution Control System (DCS) โดยสามารถ 
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   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน
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8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 ตรวจสอบ และควบคุมค่าสภาพการทาํงานของระบบ
ไอนํ้าไดต้ลอดเวลา สาํหรับอุปกรณ์เครื่องมือวดัใน
ส่วนสาํคญัจะเป็นแบบดิจิตอลแยกอิสระถึง 3 ชุด คือ 
อุปกรณ์วดัระดบัและแรงดนัไอนํ้าของหมอ้ไอนํ้า มี
ระบบควบคุมระดบันํ้าอตัโนมตัิ และมีสัญญาณเตือน
หากมีการทาํงานผดิปกติ ในกรณีที่มีปัญหาถึงระดบั 
ที่คาดวา่จะเกิดอนัตราย เช่น ระดบันํ้าในหมอ้ไอนํ้า 
สูงหรือตํ่าเกินไป แรงดนัไอนํ้า  หรืออุณหภมูิไอนํ้า 
สูงเกินปกติ เป็นตน้ จะมีการตดัระบบเชื้อเพลิงและ
หยดุระบบหมอ้ไอนํ้าทนัที 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - สาํหรับการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิดา้นความ
ปลอดภยั จะมีพนกังานปฏิบตัิการตรวจสอบสภาพการ
ทาํงาน ทั้งในส่วนขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ควบคุม และ
ที่เครื่องจกัรโดยตรงตลอดเวลา พนกังานปฏิบตัิการจะ
มีการนาํนํ้าและไอนํ้าไปตรวจคุณภาพทุก 4 ชัว่โมง 
เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้าและไอนํ้าใหอ้ยูใ่นค่าการ 
ทาํงานปกติ ดงันี้ 

  

   ไอนํ้า ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
สภาพความบริสุทธิ์ของไอนํ้า (Conductivity) 
และสภาพการเกิดการกดักร่อน (Corrosion Iron 
Content) 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  นํ้าสาํหรับเติมในหมอ้ไอนํ้า ตรวจสอบค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณสารกาํจดัออกซิเจน 
ตน้เหตุการณ์กดักร่อน (Oxygen Scavenger 
Reserve) ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved 
Oxygen) และสภาพความบริสุทธิ์ของนํ้า 
(Conductivity) 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  มาตรการความปลอดภัยสําหรับการตรวจสอบประจําปี 
- โครงการฯ จะจดัใหม้ีการตรวจสอบความปลอดภยั  
ในการทาํงานของหมอ้ไอนํ้า โดยหยดุเดินเครื่องเพื่อ
ตรวจสอบระบบท่อนํ้าทั้งภายในและภายนอก 
ทดสอบสภาพการทาํงานของลิ้นนิรภยั และทาํการ
ทดสอบแรงอดัดว้ยนํ้าทุกปี หรือหลงัจากมีการซ่อม
บาํรุงหมอ้ไอนํ้าทุกครั้ง โดยการทดสอบความ
ปลอดภยันี้จะจดัใหม้ีสามญัวศิวกร หรือผูท้ี่ไดร้ับ
อนุญาตพิเศษใหต้รวจสอบหมอ้ไอนํ้า ตาม
พระราชบญัญตัิวิชาชีพวศิวกร 

  

  - นอกจากนี้ โครงการฯ ไดม้ีการเตรียมความพร้อม
สาํหรับกรณีฉุกเฉิน โดยจดัใหม้ีแผนปฏิบตัิการ
ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดภาวะ
ฉุกเฉินขึ้น พนกังานทุกคนจะไดส้ามารถปฏิบตัิการ
เพื่อลดความเสี่ยงหรืออนัตรายใหน้อ้ยลง จดัใหม้ี 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 เส้นทางการอพยพ พื้นที่ปลอดภยั และสถานที่เกบ็
อุปกรณ์ดบัเพลิง ซึ่งแผนที่นี้จะติดตั้งในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงทุกจุด พร้อมทั้งมีวธิีการปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ และจดัใหม้ีการฝึกอบรมพนกังานเป็น
ประจาํ มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน
โรงไฟฟ้าและติดต่อองคก์รภายนอกโรงไฟฟ้า ดงันั้น 
ผลกระทบที่เกิดจากอุบตัิเหตุหรือภาวะฉุกเฉินจึงอยู่
ในระดบัตํ่า

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีการก่อวนิาศกรรม 
- โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
กรณีการก่อวินาศกรรม โดยมีกระบวนการในการเฝ้า
ระวงัและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยูเ่ป็นประจาํ 

  

  หลกัปฏิบัตกิารเบือ้งต้นภายใต้ภาวะฉุกเฉิน แผนค้นหา
และช่วยชีวติ 
- หลกัปฏิบตัิการเบื้องตน้ภายใตภ้าวะฉุกเฉิน 

  

   การควบคุมสาเหตุ (Control) 
ในการควบคุมจะตอ้งทาํการลด หรือปิดลิ้น 
สาเหตุที่ทาํใหเ้กิดภาวะฉุกเฉินขึ้น เช่น กรณีก๊าซ
รั่วจะตอ้งทาํการปิดวาลว์ที่ตน้ทางจากจุดรั่ว  
หรือเปลี่ยนทิศทางการไหลของจุดที่รั่ว เป็นตน้ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 การควบคุมความเสียหาย (Damage Control)
ป้องกนัหรือควบคุมความเสียหายที่เป็นผลจาก
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินใหเ้กิดขึ้นนอ้ยที่สุด เช่น 
ฉีดนํ้าเลี้ยงเพื่อลดอุณหภมูิของโครงการต่างๆ 
หรือฉีดนํ้าควบคุมไฟใหอ้ยูใ่นวงจาํกดั ควบคุม
ก๊าซคลอรีนรั่วไหล และนํ้าท่วม เป็นตน้ 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  ช่วยชีวิต (Rescue)
ตรวจนบัจาํนวนผูป้ฏิบตัิงานที่ทาํงานในพื้นที่
นั้น รวมถึงผูม้าติดต่อ หน่วยงานอื่นๆ และ
ผูร้ับเหมา วา่ครบถว้นหรือไม่ มีผูใ้ดติดคา้งอยูใ่น
พื้นที่เกิดเหตุหรือไม่ เพื่อที่จะจดัทีมคน้หาและ
ช่วยชีวิตออกจากพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นอนัตราย 
โดยใชท้ีมคน้หาและช่วยชีวติของ Emergency 
Fighting Team ประจาํ Zone นั้น

  การปฐมพยาบาล (First Aid)
การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ใหป้ฐมพยาบาลโดย
การเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็ไปยงัพื้นที่ที่ปลอดภยั 
ใหก้ารปฐมพยาบาลเบื้องตน้โดยพนกังานปฐม-
พยาบาลของหน่วยงานก่อน แลว้จึงติดต่อ
รถพยาบาลพร้อมเจา้หนา้ที่ของฝ่ายการแพทย์
และอนามยัของ กฟผ. เขา้ลาํเลียงผูบ้าดเจบ็ส่ง
สถานพยาบาลต่อไป และใหม้ีการกาํหนด
ผูร้ับผดิชอบในการปฐมพยาบาลของฝ่าย
การแพทยแ์ละอนามยั ในเวลาทาํการปกติ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - แผนคน้หาและช่วยชีวติ 
 อุปกรณ์จาํเป็นที่ใชใ้นการคน้หาและช่วยชีวติ 
 เครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศหมุนเวยีน (SCBA) 
 หนา้กากป้องกนัควนัพิษชนิดสวมเตม็หนา้ 
 ไฟฉายชนิดกนันํ้า 
 ชุดทนความร้อน 
 ถุงมือทนความร้อน 
 เชือกทนไฟใชน้าํทาง 
 รองเทา้ป้องกนัความร้อน 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   ขั้นตอนการปฏิบตัิในการคน้หาและช่วยชีวติ 
 หวัหนา้ทีม ใหร้ายงานตวัต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อน
ปฏิบตัิหนา้ที่และรอรับคาํสั่งจากผูบ้ญัชาการ 

  

   เมื่อไดร้ับการแจง้ขอความช่วยเหลือจากจุด
เกิดเหตุ วา่มีคนสูญหายในจุดวิกฤต ซึ่งไม่
สามารถปฏิบตัิงานไดโ้ดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ 
จาํเป็นตอ้งใชเ้ครื่องช่วยหายใจ เพื่อ 

  

  ปฏิบตัิหนา้ที่คน้หาผูสู้ญหาย ทีมนี้จะเขา้
ปฏิบตัิการคน้หาผูสู้ญหายตามคาํสั่งของ        
ผูบ้ญัชาการ 

 ศึกษาแบบแปลนของพื้นที่ที่เกิดเหตุวา่เป็น
อยา่งไร 

 หาขอ้มูลผูสู้ญหายวา่อยูบ่ริเวณใด 
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   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

8.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  การคน้หาตอ้งเขา้ปฏิบตัิอยา่งนอ้ย 2 คน เพื่อ
ความปลอดภยัในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

 ก่อนเขา้คน้หาตอ้งทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมด
ก่อน เพื่อใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์พร้อมใชง้าน 

 กาํหนดเทคนิคและวธิีการคน้หาใหช้ดัเจน 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

9. สาธารณสุข และ
สุขภาพ 

- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของสาร
เบนซีน สารหนู และปรอท ซึ่งเป็นสารที่
ปนเปื้อนในเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
โดยสารเบนซีนและสารหนูมีผลทาํใหเ้กิด
มะเร็ง และโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง ส่วน
ปรอทเป็นสารที่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
สุขภาพที่ไม่ใช่มะเร็ง ผลการประเมิน
ระดบัความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในชุมชน
พบวา่ มีค่านอ้ยมาก เมื่อเปรียบเทียบกบั
เกณฑค์วามเสี่ยง (1 คนต่อประชากร 
100,000 คน) (อา้งอิงจาก U.S. EPA) ส่วน
ผลการประเมินอนัตรายต่อการเกิดโรคอื่น
ที่ไม่ใช่มะเร็ง พบวา่ มีค่าตํ่ากวา่ 1 อยูใ่น
เกณฑท์ี่ยอมรับได ้(อา้งอิงจาก U.S. EPA) 

- จดัใหม้ีการตรวจสุขภาพพนกังานก่อนเขา้ทาํงาน  
และตรวจสุขภาพประจาํปี 

- จดัใหม้ีหน่วยพยาบาลเบื้องตน้ และจดัใหม้ี
รถพยาบาล ณ สถานพยาบาลของ กฟผ. 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่รับผดิชอบหรือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย 
ประสานงานกบัฝ่ายการแพทยแ์ละอนามยัของ กฟผ. 
และสถานพยาบาลใกลเ้คียงในการดูแลสุขภาพ
พนกังาน 

- สนบัสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขของพื้นที่ เช่น 
ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ เป็นตน้ 
 

ดชันีตรวจวดั 
- สถิติการเกิดโรคของประชาชนในพื้นที่
ศึกษา  

สถานทีด่าํเนินการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 4 แห่ง  
ไดแ้ก่ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางกรวย 

(บา้นวดัจนัทร์) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบาง-          
สีทอง (วดัรวก) 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางไผ ่
(บา้นบางไผน่อ้ย วดัศาลารี) อาํเภอ            
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลวดัโชติ-
การาม อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน

 แผนการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มในดา้นต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

ดชันีตรวจวดั 
- สาํรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งสาํรวจ
ความคิดเห็นของครัวเรือน ประชาชน ผูน้าํ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - เนน้การสร้างผลประโยชน์กลบัสู่ทอ้งถิ่น ในรูปของ
การช่วยเหลือกิจกรรมการพฒันาชุมชน และการ
อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

- การรับพนกังานใหพ้ิจารณาจากคนในทอ้งถิ่น ที่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมตามความตอ้งการเขา้ทาํงานเป็น
อนัดบัแรก โดยใหม้ีการประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชน
ทราบ ในช่วงที่มีการเปิดรับสมคัร 

- ดาํเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพฒันาชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ในส่วนที่กาํหนดให ้กฟผ. 
เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้ม เช่น

ชุมชน/ผูน้าํทอ้งถิ่น ตวัแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง สถานประกอบการโดยรอบ           
พื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้ง
สถานพยาบาล วดั และโรงเรียน  เป็นตน้ 
และจุดตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พร้อม
ทั้งสาํรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและ
ครัวเรือนประชาชนพร้อมทั้งสาํรวจดชันี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index)  ทั้งนี้การสุ่มตวัอยา่ง     
ใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการและสถิติ 

สถานทีด่าํเนินการ 

 

   สนบัสนุนการพฒันาดา้นศึกษา กีฬา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น เช่น 
สนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนั สนบัสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน หอ้งสมุดโรงเรียน 
โครงการหอ้งเรียนสีเขียวเพื่อประหยดัพลงังาน 
สนบัสนุนและดูแลปูชนียสถานต่างๆ ในพื้นที่ 
สนบัสนุนและเขา้ร่วมประเพณีต่างๆ เป็นตน้ 
รวมถึงการเป็นศูนยเ์รียนรู้ของนิสิตนกัศึกษา โดย
แจง้ความประสงค์ รับนกัศึกษาฝึกงานในช่วงปิด

- ประชาชน ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถิ่น ตวัแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สถานประกอบการ
โดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว     
เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วดั และโรงเรียน 
เป็นตน้ และจุดตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตแนวรั้ว ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ระยะเวลา 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 เทอมการศึกษาใหส้ถาบนัการศึกษาทราบ หากมีผู ้
แจง้ความประสงคเ์ขา้รับการฝึกงานมากกวา่
จาํนวนที่ตอ้งการ และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษาที่อยูใ่กลเ้คียงโรงไฟฟ้าไดร้ับ
โอกาสก่อน

ดชันีตรวจวดั 
- ขอ้ร้องเรียน ขอ้วิตกกงัวลที่ไดร้ับจาก
ประชาชน 

สถานทีด่าํเนินการ 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

     สนบัสนุนส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น ส่งเสริมการ
พฒันาอาชีพและสินคา้ในทอ้งถิ่น สนบัสนุนและ
พฒันาศนูยก์ารเรียนรู้ดา้นอาชีพในชุมชน จดั 
อบรมสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างรายไดห้รือลด
รายจ่าย เป็นตน้

- ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ระยะเวลา 
- รายงานขอ้ร้องเรียน ปีละ 1 ครั้ง 

 

   สนบัสนุนดา้นสุขภาพอนามยั เช่น จดักิจกรรม
หน่วยแพทยห์รือทนัตกรรมเคลื่อนที่ สนบัสนุน
อุปกรณ์การแพทยเ์บื้องตน้ สนบัสนุนหรือร่วม
ปรับปรุงสถานที่ออกกาํลงักายภายในชุมชน และ
สนบัสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมป้องกนั          
ยาเสพติดในชุมชน เป็นตน้

  

   สนบัสนุนการพฒันาสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ส่งเสริมใหชุ้มชนรอบโรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือปรับภูมิทศัน์ของสถานที่ ใหเ้ป็น
สถานที่ท่องเที่ยว

  

   สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละเพิ่มผลผลิตสัตวน์ํ้ า    
เช่น สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการในการ
อนุรักษส์ัตวน์ํ้ า สนบัสนุนการปล่อยพนัธุ์สัตวน์ํ้ า
ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ เป็นตน้

  

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

  สนบัสนุนพฒันาดา้นสวสัดิการสังคมและ
ผูด้อ้ยโอกาส โดยร่วมกบัภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในการช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสังคมและ
ผูด้อ้ยโอกาสรวมถึงผูป้ระสบภยัพิบตัิต่างๆ เช่น  
จดัอบรมสาธิตการป้องกนัภยัพิบตัิต่างๆ ใหก้บั
ชุมชน เป็นตน้

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   สนบัสนุนและดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้มชุมชน เช่น 
จดักิจกรรมเครือข่ายติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม โดยชุมชนทอ้งถิ่น เป็นตน้ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นพื้นฐาน
ของชุมชน

  

  - การพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้มชุมชนที่
เป็นรูปธรรม ภายหลงัจากมีโรงไฟฟ้าพระนคร-
เหนือ อีกประการหนึ่งคือ การจ่ายเงินเขา้กองทุน
พฒันาไฟฟ้า ที่ชุมชนสามารถนาํมาใชพ้ฒันาหรือ
ฟื้นฟทูอ้งถิ่น ที่อยูโ่ดยรอบพื้นที่ ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และโครงการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ซึ่ง
ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กาํหนดใหจ้่ายเงิน
เขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า 1 สตางค ์ต่อ 1 หน่วย 
พลงังานไฟฟ้าที่ผลิต ตามประกาศคณะกรรมการ

  

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 กาํกบักิจการพลงังาน เรื่อง การนาํส่งเงินเขา้
กองทุนพฒันาไฟฟ้าสาํหรับผูร้ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษที่ 49 ง หนา้ 26 
วนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  แผนการมสี่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของโรงไฟฟ้าพระ-  
นครเหนือ   
- การประชาสัมพนัธ์โครงการ กฟผ. จะนาํเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกบัโครงการ และผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นใหก้บัชุมชนรวมทั้งเผยแพร่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ระบบพลงังานไฟฟ้า การป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยัจากระบบพลงังานไฟฟ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
การประหยดัไฟฟ้า และเอกสารอื่นๆ ตามโครงการ
ต่างๆ และวาระพิเศษของ กฟผ. เผยแพร่ไปยงั
หน่วยงาน สถาบนัการศึกษา เยาวชน และประชาชน
ผูส้นใจ ซึ่งสื่อดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมความรู้ ความ
เขา้ใจ และกระตุน้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  

  - จดัทาํรายงานสิ่งแวดลอ้มฉบบัประชาชน ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อเผยแพร่การ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ในการดูแล ป้องกนั และ 

  

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน   
(ต่อ) 

 แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวา่งการก่อสร้างและดาํเนินการของโรงไฟฟ้าฯ 
ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบเผยแพร่ขอ้มูลโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือผา่นสื่อมวลชน เช่น วดีิทศัน์ บทความ
ทางหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ 
เช่น เวบ็ไซต ์ไลน์ เป็นตน้ โดยดาํเนินการในช่วง 1 ปี
แรก ของระยะดาํเนินการ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 - จดักิจกรรมเยีย่มชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดย
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการเยีย่มชมโรงไฟฟ้า และ
ใหผู้ส้นใจกลุ่มต่างๆ เช่น เจา้หนา้ที่ภาครัฐ องคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถิ่น ผูน้าํชุมชน นกัการเมือง กลุ่ม/
องคก์รพฒันาเอกชน สถาบนั การศึกษา และสื่อ 
มวลชน เป็นตน้ แจง้ความจาํนงไปยงัประชาสัมพนัธ์
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ หากมีผูส้นใจมากควรแยก
จดัเป็นกลุ่มๆ และจดักิจกรรมเสริมในวนัเยีย่มชม 
เช่น เวทีพดูคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ยีย่ม
ชม และ กฟผ. เป็นตน้ โดยกาํหนดปีละ 1 ครั้งในช่วง 
3 ปีแรกของระยะดาํเนินการ และพิจารณาดาํเนินการ
ต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป และจดัขึ้นอีกตามความตอ้งการ
ของผูป้ระสงคจ์ะเขา้เยีย่มชมผูป้ระสงคจ์ะเขา้เยีย่มชม
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 - กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม เช่น 
 การศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนักบั
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และดูการดาํเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อใหม้ีความเขา้ใจใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

   การประชุมชุมชนสัมพนัธ์สัญจร หรือการจดั
เสวนารับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ
ประชาชน 

 การพบปะเยีย่มเยยีนชุมชน รวมทั้งชี้แจงขอ้ห่วง
กงัวลของชุมชน และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนหรือหน่วยงานราชการ เพื่อใหข้อ้มูลการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นตน้ 

  

  แผนการมสี่วนร่วมในการตดิตามตรวจสอบ   
 - สนบัสนุนการดาํเนินงาน ของคณะกรรมการร่วม

ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน และพฒันา
สิ่งแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และคณะ
สิ่งแวดลอ้มโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นการ
ดาํเนินการต่อเนื่องจากระยะก่อสร้างโดยรวบรวมผล
การดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ในทุกกิจกรรม 
ประมวล และวเิคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางสนบัสนุน
ใหค้ณะกรรมการฯ ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 แผนการรับเรื่องร้องเรียนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์ของโรงไฟฟ้า    
พระนครเหนือ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รับทราบเกี่ยวกบัการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะเรื่องมลภาวะจากชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าฯ ได ้7 ช่องทาง เพื่อใหชุ้มชนที่อาจไดร้ับ
ผลกระทบเรื่องมลภาวะที่อาจเกิดจากโรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือ ไดร้้องเรียนและแสดงความคิดเห็น ดงันี้ 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  - หนงัสือร้องเรียนส่งตรงถึง “โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์ เลขที่ 53 หมู่ 
2 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย  
จงัหวดันนทบุรี 

- โทรศพัท ์โทร. 0-2436-7855 
- เวบ็ไซตข์องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : 

www.nbp.egat.co.th 
- คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน 
และพฒันาสิ่งแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

- เวบ็ไซตก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) : 
http://www.egat.co.th 

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

  

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 - ศนูยบ์ริการขอ้มูล กฟผ. 
 E-mail : egatcallcenter@egat.co.th 
 ทางโทรศพัท ์: หมายเลข 0-2436-1416 หรือ Call 

Center หมายเลข 1416 
 Application (iOS/Android) : EGAT1416 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตดิตามตรวจสอบการ
ดาํเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพฒันาคุณภาพชีวติ
ชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

  

  มีการจดัตั้ง “คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวิต
ชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ” (คณะกรรมการ 
ไตรภาคีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 2) โดยคณะกรรมการไตรภาคีฯ 
กฟผ. ไดด้าํเนินการจดัตั้งไวเ้รียบร้อยแลว้ ลงนามโดย
ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.
2560 โดยมีจาํนวนรายชื่อ/ตาํแหน่งที่ไดร้ับการแต่งตั้ง
รวมทั้งสิ้น 52 คน จาํแนกเป็นภาคราชการ 22 คน ภาค
ประชาชน 25 คน (ผูแ้ทนภาคประชาชนเขตละ 5 คน
ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอบางกรวย เขต
บางพลดั เขตบางซื่อ และเขตดุสิต) และผูแ้ทน กฟผ. 5 
คน ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณาเพิ่มเติมตวัแทนประชาชน
ใหค้รอบคลุมทุกพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ตาม
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป 

  

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

 องค์ประกอบ 
- ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ จาํนวน 22 คน ไดแ้ก่ 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี (ประธานคณะ 
กรรมการ) 

 รองผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรีที่กาํกบัดูแล 
 ปลดัจงัหวดันนทบุรี 
 นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดันนทบุรี 
 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มจงัหวดันนทบุรี 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ 6 จงัหวดั
นนทบุรี 

 อุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี 
 หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดันนทบุรี 
 พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
นนทบุรี 

 พฒันาการจงัหวดันนทบุรี 
 พลงังานจงัหวดันนทบุรี 
 ทอ้งถิ่นจงัหวดันนทบุรี 
 เจา้พนกังานที่ดินจงัหวดันนทบุรี 
 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเจา้ท่าภมูิภาค สาขานนทบุรี 
 หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดันนทบุรี 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 

   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม 
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

  ผูอ้าํนวยการเขตบางซื่อ
 ผูอ้าํนวยการเขตบางพลดั 
 ผูอ้าํนวยการเขตดุสิต 
 นายอาํเภอเมืองนนทบุรี 
 นายอาํเภอบางกรวย 
 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 
 นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 

- ผูแ้ทนจากประชาชน จาํนวน 25 คน  

- ผูแ้ทนจาก กฟผ. จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ 
 ผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสิ่งแวดลอ้มโครงการ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายชุมชนสัมพนัธ์โครงการ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
 ผูแ้ทนที่ไดร้ับมอบหมายสายงานโรงไฟฟ้า  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

  อาํนาจหน้าที่ 
- ร่วมติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และขอ้กาํหนดเพิ่มเติม
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2

ตารางที่ 14 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทีส่ําคัญต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

10. เศรษฐกจิ-สังคม
และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน
(ต่อ)

- ร่วมพฒันาสิ่งแวดลอ้มชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ 

- แต่งตั้งคณะปฏิบตัิงาน/คณะทาํงาน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ในปัจจยัที่เป็นความวติก
กงัวลหรือเป็นความสนใจของชุมชน 

- แจง้ผลในการดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มต่อชุมชน

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

11. พืน้ทีส่ีเขียวและ
สุนทรียภาพ

- โครงการฯ จะทาํการก่อสร้างบนพื้นที่
สาํนกังานกลาง กฟผ. และพื้นที่บางส่วน
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2  
ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียว
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อยา่งไรกต็าม 
ภายหลงัมีโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้ีพื้นที่         
สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

- กาํหนดใหม้ีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระ-
นครเหนือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของพื้นที่โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ตวัอยา่งพนัธุ์ไมท้ี่จะนาํมาปลกู เช่น 
ตน้มะฮอกกานี ตน้สารภี ตน้ยางนา ตน้ขี้เหลก็ ตน้
ประดู่ เป็นตน้ หรือพนัธุ์ไมช้นิดอื่นที่มีความ
เหมาะสม ที่มีขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางไม่นอ้ยกวา่     
5 นิ้ว โดยมีระยะห่างระหวา่งตน้เหมาะสมตามขนาด
ทรงพุม่เมื่อโตเตม็ที่ของชนิดพนัธุ์ไมท้ี่ปลกู 

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตอ้ง
มีการปรับสภาพดินใหม้ีความเหมาะสมในการปลูก
ตน้ไม ้ 

- ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ใหม้ีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ  

- ในกรณีที่ตน้ไมต้ายหรือไดร้ับความเสียหาย 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะทาํการปลกูซ่อมแซมให้
แลว้เสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อรักษาและคงสภาพพื้นที่
สีเขียวตามสัดส่วนที่กาํหนด

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ :  ขอ้ความที่ขีดเส้นใต ้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลงัมีโครงการฯ
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7. ช่องทางการส่ือสาร
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการจดัทาํร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพระนคร-

เหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 โดยส่งความคิดเห็น ภายในวนัพุธที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ในเวลาราชการ (วนั
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.) ตามช่องทางการติดต่อดงัน้ี 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

แผนกประชาสมัพนัธ์และชุมชนสมัพนัธ์ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (กฟผ.) 
โทรศพัท ์: 0-2436-7855 
E-mail : viphob.p@egat.co.th 
แผนกส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าก๊าซและนํ้ามนั 
ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม (กฟผ.) 
โทรศพัท ์: 0-2436-0816, 0-2436-0813 
E-mail : nickarin.p@egat.co.th, pornsarin.t@egat.co.th 
เลขท่ี 53 หมู่ 2 ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 11130 
เวบ็ไซต ์: www.egat.co.th 

บริษัท ซีคอท จํากดั

นาวสาวจนัทิมา ยะนิล/ 
นางสาวสิริวรรณ แกว้ชิงดวง 
นางสาวฟาเดีย เชิญถนอมวงศ ์
โทรศพัท ์: 0-2959-3600 ต่อ 410, 412-413    
และ 418 
โทรสาร : 0-2959-3535 
239 ถนนริมคลองประปา 

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพฯ 10800 

เวบ็ไซต ์: www.secot.co.th 
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ใบแสดงข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 

ต่อการจัดทาํร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
ดําเนินการระหว่างวนัที ่10-30 มิถุนายน พ.ศ.2564 

(การแสดงความคดิเห็นความคดิเห็นทางไปรษณย์ี/ทางโทรสาร) 

ช่ือ..............................................................นามสกลุ............................................................................... 
ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  

ส่งใบแสดงขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ไดท่ี้ 
แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (กฟผ.) : 
โทรศพัท ์: 0-2436-7855 E-mail : viphob.p@egat.co.th 
แผนกส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้าก๊าซและนํา้มัน ฝ่ายส่ิงแวดล้อม (กฟผ.) : 
โทรศพัท ์: 0-2436-0816, 0-2436-0813 E-mail : nickarin.p@egat.co.th, pornsarin.t@egat.co.th 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 53 หมู่ 2 ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 
บริษัท ซีคอท จํากดั : นางสาวจนัทิมา ยะนิล/นางสาวสิริวรรณ แกว้ชิงดวง/นางสาวฟาเดีย เชิญถนอมวงศ ์
โทรศพัท ์: 0-2959-3600 ต่อ 410, 412-413 และ 418 หรือ โทรสาร : 0-2959-3535 E-mail: eedmail@secot.co.th 
ท่ีอยู ่: 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800  
โดยส่งความคิดเห็น ภายในวนัพุธที ่30 มถุินายน พ.ศ.2564  ในเวลาราชการ (วนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.) 
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