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เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสีย คร้ังที่ 1  
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอยีดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลอืกโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

1. ความเป็นมาของโครงการ  
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยูใ่นตาํบล     

บางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าท่ีดาํเนินการผลิตไฟฟ้าจาํนวน 2 ชุด 

ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง 725 เมกะวตัต ์ และโรงไฟฟ้า           

พระนครเหนือ ชุดท่ี 2 ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง 878.77 เมกะวตัต ์ 

ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Thailand Power 

Development Plan : PDP 2018) ไดมี้การพิจารณาความมัน่คงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค พบวา่ ปัจจุบนั

กาํลงัผลิตไฟฟ้าของเขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่สามารถรองรับ

เหตุสุดวิสยักรณีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดหยดุฉุกเฉินได ้ ดงันั้น เพื่อรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าใน

เขตนครหลวง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจและเป็นศูนยก์ลางของประเทศ จึงกาํหนดใหมี้

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 และกาํหนดจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date : COD) ปี พ.ศ.2571 เพื่อเสริมความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง 

และสนองความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพิม่ข้ึน กฟผ. จึงมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนท่ีสาํนกังานกลาง 

กฟผ. เน่ืองจากมีความพร้อมดา้นพื้นท่ี และการเช่ือมโยงของระบบสายส่งไฟฟ้า ท่ีขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง

สูงสุด (Installed Capacity) ประมาณ 830 เมกะวตัต ์โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเพยีงชนิดเดียว 

เม่ือพจิารณากาํลงัการผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั ในปี พ.ศ.2562 

พบวา่ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งสูงสุดรวม 1,603.77 เมกะวตัต ์และภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

(ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 จะทาํใหโ้รงไฟฟ้าพระนครเหนือมีกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 2,433.77 เมกะวตัต ์(ดงัแสดงใน

ตารางที ่1)  
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ตารางที่ 1 
กาํลงัผลติตดิตั้ง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน  

และภายหลงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
หน่วย : เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กาํลงัผลติตดิตั้งปัจจุบัน 
(พ.ศ.2562) 

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 

หมายเหตุ : กฟผ. จะขอเปล่ียนแปลงกาํลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 จากท่ีไดรั้บ 
 ความเห็นชอบ 920 เมกะวตัต ์เหลือ 878.77 เมกะวตัต ์ตามกาํลงัการผลิตท่ีก่อสร้างจริง 
ทีม่า :    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2563 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดโครงการ กิจการ หรือ

การดาํเนินการ ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขใน

การจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซ่ึงประกาศในราชกิจ-   

จานุเบกษา วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2562 กาํหนดให ้“โครงการหรือกิจการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทุกประเภท    

ท่ีมีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวตัตข้ึ์นไป ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(Environmental Impact Assessment : EIA)” 

ดงันั้น กฟผ. จึงมอบหมายใหบ้ริษทั ซีคอท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น

ผูด้าํเนินการ และจดัใหมี้การดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เดือนมกราคม พ.ศ.2562 และระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มีส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ห่วงกงัวล ในร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 

ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ  
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2. วตัถุประสงค์ของการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย   
(1) เพื่อช้ีแจงเหตุผล ความเป็นมา และรายละเอียดการดาํเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 

(2) เพื่อนาํเสนอร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมิน

ทางเลือกโครงการ และแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

(3) เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ ขอ้ห่วงกงัวล ของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ต่อร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการ และ

แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีเขตนคร

หลวง 

(2) เสริมความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของเขตนครหลวงในระยะยาว และสนองต่อความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิม่ข้ึน เพือ่การพฒันาภาคอุตสาหกรรม สงัคม และส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ 

(3) เพิ่มโอกาสสร้างงานใหก้บัคนในชุมชน ทั้งในระยะร้ือถอน ระยะก่อสร้าง และระยะ

ดาํเนินการ โดยกาํหนดเป็นนโยบายปฏิบติัใหพ้ิจารณาคดัเลือกคนในชุมชนเขา้มาทาํงานเป็นลาํดบัแรก ทั้งน้ี

เป็นไปตามเกณฑก์ารรับสมคัรงานของ กฟผ. 

(4) ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ

ดาํเนินการ 

4. รายละเอยีดโครงการ 
 ขอ้มูลรายละเอียดโครงการต่างๆ ในเอกสารฉบบัน้ี เป็นขอ้มูลหลกัท่ีสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการ

พิจารณากาํหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนได้

เสียไดน้าํเสนอประเดน็ขอ้ห่วงกงัวล/ขอ้เสนอแนะ ต่อร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต

การศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการท่ีกาํหนด และแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 สาํหรับขอบเขตพื้นท่ีศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จาก

ขอบเขตพื้นท่ีโครงการหรือระยะยาวท่ีสุดของพื้นท่ีโครงการ จะครอบคลุมพื้นท่ี 2 จงัหวดั คือ จงัหวดันนทบุรี 

(2 อาํเภอ) และกรุงเทพฯ (10 เขต) ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ดงัแสดงในรูปที ่1) 
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 รูปที่ 1 ทีต่ั้งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั  โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่)  
 ระยะที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เส้นแบ่งเขตจงัหวดั 

 ขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 
ทีม่า :   คดัลอกจากแผนภูมิประเทศ กรมแผนท่ีทหาร (มาตราส่วน 1:50,000), พ.ศ.2552, ดดัแปลงโดยบริษทั ซีคอท จาํกดั, พ.ศ.2563 
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4.1 การพจิารณาเลอืกที่ตั้งโครงการ 
กฟผ. ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะ

ท่ี 1 พบวา่ โครงการฯ มีความพร้อมและความเหมาะสมหลายดา้นในการดาํเนินการพฒันา เพื่อเตรียม

ความพร้อมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ดงัน้ี 

(1) มีความมัน่คงของระบบส่งไฟฟ้าในการส่งไฟฟ้าเขา้สู่พื้นท่ีเขตนครหลวง  

(2) มีความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้ารองรับอยูแ่ลว้สาํหรับโครงการฯ ของ กฟผ. 

(3) มีการดาํเนินงานดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 

จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนรอบพื้นท่ีโรงไฟฟ้ามาโดยตลอด 

4.2 ที่ตั้งโครงการและการจัดผงัพืน้ที่โครงการ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ปัจจุบนัมี   

เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 112 ไร่ ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ชุดท่ี 2 ห่างจากอาํเภอเมืองบางกรวยไปตามเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 1020 ประมาณ 14 กิโลเมตร 

ติดกบัแม่นํ้าเจา้พระยา และอยูห่่างจากสะพานพระราม 7 ประมาณ 1 กิโลเมตร ดงัแสดงในรูปที ่ 2 โดยมี

อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั แม่นํ้าเจา้พระยา 

ทิศใต ้ ติดต่อกบั ชุมชนตาํบลบางกรวย 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แม่นํ้าเจา้พระยา และสะพานพระราม 7 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ชุมชนนครอินทร์พฒันา 

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ีสาํนกังานกลาง 

กฟผ.  และพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดย

โครงการฯ จะทาํการร้ือถอนอาคารบริเวณทิศใตข้องพื้นท่ีสาํนกังานกลาง กฟผ. และปรับพื้นท่ีดา้นทิศ

ตะวนัตกของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั ก่อนดาํเนินการก่อสร้างโครงการฯ บนพื้นท่ีดงักล่าว ซ่ึงมี

เน้ือท่ีรวมประมาณ 45 ไร่  
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รูปที ่2 ทีต่ั้งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ตําบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
 

                เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 

 

พื้นที่สาํนกังานกลาง กฟผ.
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั  

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 

ที่มา : คดัลอกจากขอ้มูลแผนที่ Google, 
Digital Globe, 2019 ดดัแปลงโดย
บริษทั ซีคอท จาํกดั,พ.ศ.2563



โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 
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 อุปกรณ์หลกัของโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 มีดงัต่อไปน้ี 

(1) เคร่ืองกงัหนัก๊าซ จาํนวน 1 เคร่ือง ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง และระบบเผาไหม ้

เป็น Low NOx Burner เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)  

(2) เคร่ืองกงัหนัไอนํ้า จาํนวน 1 เคร่ือง ทาํหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้า โดยใชไ้อนํ้า 

(3) เคร่ืองผลิตไอนํ้าความดนัสูงแบบใชไ้อเสีย (Heat Recovery Steam Generator : 

HRSG) จาํนวน 1 เคร่ือง ทาํหนา้ท่ีผลิตไอนํ้า โดยใชไ้อเสียท่ีออกจากเคร่ืองกงัหนัก๊าซเป็นแหล่งกาํเนิด

พลงังานในการผลิตไอนํ้า เพื่อขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัไอนํ้าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ซ่ึงต่อร่วมอยูบ่นเพลา

เดียวกนัเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

(4) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า จาํนวน 1 เคร่ือง ทาํหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้า ใชพ้ลงังานความร้อนจาก

การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติในเคร่ืองกงัหนัก๊าซ เป็นแหล่งพลงังาน  

(5) เคร่ืองควบแน่น ทาํหนา้ท่ีควบแน่นไอนํ้าท่ีออกจากเคร่ืองกงัหนัไอนํ้าใหเ้ปล่ียน

สภาพเป็นนํ้า เพื่อนาํกลบัไปใชใ้นระบบผลิตไอนํ้าอีกคร้ังหน่ึง 

(6) หอหล่อเยน็  จาํนวน 1 ชุด ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อนจากนํ้าหล่อเยน็ท่ีมาจากเคร่ือง

ควบแน่นใหเ้ยน็ลงและหมุนเวียนนาํกลบัไปใชใ้หม่  

(7) อุปกรณ์ไฟฟ้าหลกั ประกอบดว้ย หมอ้แปลงไฟฟ้า ทาํหนา้ท่ีแปลงแรงดนัไฟฟ้าจาก

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟเขา้สู่ระบบสายส่ง 500 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 

4.3 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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รูปที ่3 แผนผงัแสดงตําแหน่งทีต่ั้งอาคารโรงไฟฟ้า และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ  
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 
 

                เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 

 

 

 Generator Building
 เครื่องผลิตไอนํ้าแรงดนัสูงแบบใชไ้อเสีย (HRSG)  
 หอหล่อเยน็ 
 ลานไกไฟฟ้า 
 อาคารโรงปรับสภาพนํ้า และระบบกกัเกบ็นํ้า 
 ระบบแยกนํ้ามนัและไขมนั 
 บ่อพกันํ้าทิ้ง (Holding Pond) 
 ขอบเขตพื้นที่โครงการฯ 
 230 kv Cable Trench 
 CW Pipe 
ที่มา : คดัลอกจากขอ้มูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 

พ.ศ.2563 ดดัแปลงโดยบริษทั ซีคอท จาํกดั,พ.ศ.2563

แม่นํา้เจ้าพระยา



โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 
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4.4 กระบวนการผลติ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมกงัหนั

ก๊าซแบบเพลาเดียว (Single Shaft Combined Cycle) จาํนวน 1 หน่วย ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกนัระหวา่งเคร่ือง

กงัหนัก๊าซ (Combustion Turbine) เคร่ืองกงัหนัไอนํ้า (Steam Turbine) และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) โดย

ใชพ้ลงังานความร้อนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้พลงังานในการผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้

ก๊าซร้อนท่ีออกจากเคร่ืองกงัหนัก๊าซเป็นแหล่งกาํเนิดพลงังานในการผลิตไอนํ้า เพื่อขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนั  

ไอนํ้าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ซ่ึงต่อร่วมอยูบ่นเพลาเดียวกนัเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ก๊าซร้อน (Exhaust Gas) ท่ีขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัก๊าซแลว้ ยงัมีความร้อนสูง จะถูกป้อนเขา้

สู่เคร่ืองผลิตไอนํ้าความดนัสูงแบบใชไ้อเสีย (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) โดยถ่ายเท  

ความร้อนใหแ้ก่นํ้ าภายในท่อ ทาํใหน้ํ้ ากลายเป็นไอนํ้าความดนัสูง (High Pressure Steam) และนาํไป

ขบัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า (Steam Turbine) ซ่ึงต่อร่วมกนัอยูบ่นเพลาเดียวกนักบัเคร่ืองกงัหนัก๊าซและ

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้า ก่อนจ่ายเขา้สู่ระบบต่อไป  

 ไอนํ้าท่ีผา่นการใชง้านแลว้จากเคร่ืองกงัหนัไอนํ้าจะถูกเปล่ียนสภาพใหก้ลายเป็นนํ้า เพื่อนาํ

กลบัไปใชใ้นกระบวนการผลิตไอนํ้าอีกคร้ังหน่ึง โดยผา่นไอนํ้าเขา้สู่เคร่ืองควบแน่น ซ่ึงใชน้ํ้ าจากแม่นํ้า

เจา้พระยาเป็นตวัหล่อเยน็ นํ้าหล่อเยน็ท่ีออกจากเคร่ืองควบแน่น (Condenser) ซ่ึงมีอุณหภูมิสูงจะนาํไปผา่น 

หอหล่อเยน็ (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิลงใหใ้กลเ้คียงกบัแหล่งนํ้าธรรมชาติก่อนระบายออกสู่ภายนอก  

 การออกแบบโรงไฟฟ้าไดก้าํหนดใหมี้ค่าการระบายมลสารตํ่า โดยใชร้ะบบเผาไหมเ้ป็น 

Low NOX Burner เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัค่ามลสารทางอากาศท่ีปล่องของโรงไฟฟ้า เพื่อเฝ้าติดตามการระบายมล

สารอยา่งต่อเน่ือง และนาํไปใชค้วบคุมการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า โดยกาํหนดใหค่้ามลสารทางอากาศไม่

เกินค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด 
4.5 ระบบส่งไฟฟ้า 
 ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 จ่าย

กระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ผา่นสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต ์พระนครเหนือ ซ่ึงมีการ

เช่ือมโยงกบัสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งอ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้า     

พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 จะก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต ์พระนครเหนือ 2 ซ่ึงเป็น

สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่  



โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 
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4.6 การใช้เช้ือเพลงิ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนัรับก๊าซธรรมชาติผสม จาก 2 แหล่ง คือ ก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝ่ังตะวนัตก) และแหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย (ฝ่ัง

ตะวนัออก) โดยขนส่งผา่นทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีความตอ้งการใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ในอตัราสูงสุดประมาณ 273 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  

สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 จะใชก๊้าซธรรมชาติท่ีคาดวา่

มาจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

(1) ก๊าซธรรมชาติผสม ระหวา่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

(ฝ่ังตะวนัตก) และแหล่งผสมก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย  

(2) ก๊าซธรรมชาติจากการนาํเขา้ ผา่นโครงการสถานีเกบ็รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 

จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยนํ้า (Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)) ของ กฟผ. ซ่ึง

ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวไทยตอนบน  

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะท่ี 1 มีความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติใน

อตัราสูงสุดประมาณ 122 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยภายหลงัมีโครงการฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะมี

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติสูงสุด 395 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  

รายละเอียดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั และภายหลงัมี

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที่ 2 
ปริมาณการใช้เช้ือเพลงิ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน  

และภายหลงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปริมาณการใช้เช้ือเพลงิ 
(พ.ศ.2562) 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลงิ 
(พ.ศ.2571) 

ชุดท่ี 1 125 125 
ชุดท่ี 2 148 148 

(ส่วนเพิม่) ระยะท่ี 1 - 122 
รวม  273 395 

ทีม่า :    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2563  
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4.7 การใช้นํ้า 
4.7.1 ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 
 นํ้าใชใ้นระยะท่ีมีการร้ือถอนและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 

1 กาํหนดใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผดิชอบจดัหานํ้าใชส้าํหรับการก่อสร้างโครงการ ซ่ึงคาดวา่จะมีความ

ตอ้งการนํ้าใชร้ะยะร้ือถอนและระยะก่อสร้างประมาณ 140 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คาดการณ์จากคนงานระยะ

ร้ือถอนและระยะก่อสร้างสูงสุด 2,000 คน ปริมาณการใชน้ํ้ าประมาณ 70 ลิตรต่อคนต่อวนั) และใชใ้น

กิจกรรมก่อสร้าง ประมาณ 80 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
4.7.2 ระยะดําเนินการ 
 ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยา ท่ีสถานีสูบนํ้าของบริเวณ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 โดยท่ีจุดสูบนํ้าดิบอยูท่ี่ระดบัความลึกประมาณ 4.5 เมตร จากพื้นทอ้งนํ้า และ

มีตะแกรงกนัสตัวน์ํ้ าและสตัวน์ํ้ าวยัอ่อน  สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 จะ

สูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยา ใชส้ถานีสูบนํ้าของโครงการฯ ซ่ึงอยูใ่กลก้บัสถานีสูบนํ้าโรงไฟฟ้าพระ-       

นครเหนือปัจจุบนั เพื่อนาํไปผา่นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ผลิตนํ้าใชส้าํหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้า 

เช่น นํ้าใชใ้นการอุปโภค-บริโภคของพนกังาน นํ้าใชใ้นการลา้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ นํ้าใชใ้นระบบ

ผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ และใชเ้ป็นนํ้าหล่อเยน็ในระบบระบายความร้อนของเคร่ืองควบแน่น เป็นตน้  

 สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 มีความตอ้งการใชน้ํ้าดิบจาก

แม่นํ้าเจา้พระยา สูงสุดประมาณ 48,800 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั นาํมาผา่นการปรับปรุงคุณภาพนํ้า แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าปราศจากแร่ธาตุเพื่อใชภ้ายในโรงไฟฟ้า และระบบ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าหล่อเยน็เพื่อใชใ้นระบบหล่อเยน็ โดยมีรายละเอียดการใชน้ํ้ าดงัน้ี 

(1) นํ้าใชใ้นอาคารสาํนกังาน ประมาณ 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

(2) นํ้าลา้งอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ประมาณ 16 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

(3) นํ้าใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี ประมาณ 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

(4) นํ้าใชใ้นระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ ประมาณ 527 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

(5) นํ้าหล่อเยน็ในระบบระบายความร้อน ประมาณ 48,190 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

รายละเอียดปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ า ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั และภายหลงัมี

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะท่ี 1 ดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 
ปริมาณความต้องการใช้นํา้ของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน  

และภายหลงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
หน่วย : ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั

กจิกรรม ปริมาณการใช้นํา้สูงสุด 
ณ ปี พ.ศ.25621/ ณ ปี พ.ศ.2571 

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

140,846 189,036 

- ชุดท่ี 1 48,576 48,576 
- ชุดท่ี 2 92,270 92,270 
- (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 - 48,190 

(2) นํ้าดิบป้อนโรงปรับสภาพนํ้า ผลิตนํ้าประปา 
 เพื่อใชใ้นกิจกรรม ดงัน้ี 

  

- นํ้าอุปโภคหรือนํ้าใชท้ัว่ไป (Potable Water)  16 26 
- นํ้าใชล้า้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ (Plant & Equipment 

Washing) 
26 42 

- นํ้าใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี (Chemical Area Drains) 14 24 
- นํ้าป้อนระบบกาํจดัแร่ธาตุในนํ้ า (Demineralization 

System)  
1,059 1,586 

รวม 141,961 190,714 
หมายเหตุ :  1/ เป็นปริมาณการใชน้ํ้ าสูงสุดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 
 นํ้าหล่อเยน็จะสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจา้พระยาเพ่ือใชเ้ป็นนํ้าหล่อเยน็  
ทีม่า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2563  
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4.8 การใช้สารเคม ี
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 มีการใชส้ารเคมีสาํหรับปรับปรุง

คุณภาพนํ้าใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน ป้องกนัการเกิดตะกรันในท่อนํ้า และใชใ้นระบบหล่อเยน็ เช่นเดียวกบั

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั โดยชนิดของสารเคมีและการนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัแสดงในตารางที ่4 

4.9 การระบายมลสารและระบบควบคุม 
4.9.1 มลสารทางอากาศ 

ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 
 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการร้ือถอนและก่อสร้าง การคมนาคมขนส่งคนงานและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ซ่ึงฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึน

ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดใหญ่และหนกั ทาํใหก้ารฟุ้ งกระจายเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณท่ีมีการ        

ร้ือถอนและก่อสร้างและจะเกิดในระยะสั้น สาํหรับระดบัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จะข้ึนอยูก่บัขนาดของ

กิจกรรมและลกัษณะของกิจกรรมท่ีทาํในช่วงระยะเวลาต่างๆ ส่วนใหญ่การดาํเนินการก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้างต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการฯ จะดาํเนินการไม่พร้อมกนั ดงันั้น ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจะเกิดในช่วงระยะเวลาต่างๆ กนัดว้ย อยา่งไรกต็าม การดาํเนินการร้ือถอนและก่อสร้างจะตอ้งมี

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบจากฝุ่ นละอองเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุดดว้ย 

ระยะดําเนินการ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง การ

ดาํเนินการของโครงการฯ คาดวา่จะมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากมลสารทางอากาศท่ีสาํคญั คือ ก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ และฝุ่ นละออง ขอ้มูลแหล่งกาํเนิดและอตัราการระบายมลสาร

ทางอากาศจากโครงการฯ ดงัแสดงในตารางที ่5 
 อยา่งไรกต็าม โครงการฯ ไดมี้การใชร้ะบบเผาไหมท่ี้ควบคุมการเกิดก๊าซออกไซดข์อง

ไนโตรเจน สาํหรับการตรวจวดัการระบายสารจากปล่องของโครงการฯ จะติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัปริมาณก๊าซ

ออกไซดข์องไนโตรเจนแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ไวท่ี้ปล่องระบาย

มลสารทางอากาศ เพื่อตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน และควบคุมการเดินเคร่ือง

ผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางที่ 4 
ชนิด และการใช้ประโยชน์ของสารเคมีหลกัของ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 
กระบวนการผลติ ลาํดบัที ่ ชนิดสารเคม ี

ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ใน HRSG 1  แอมโมเนีย 

ระบบควบคุมคุณภาพนํ้า ใน HRSG 2  ไตรโซเดียมฟอสเฟต 

ระบบกาํจดัแร่ธาตุในนํ้า 3  กรดไฮโดรคลอริก 

4  โซเดียมไฮดรอกไซด ์

5  กรดโพลีอะคริลิค 

6  โซเดียมไบซลัไฟท ์

ระบบหล่อเยน็ 7  ก๊าซคลอรีน 

หล่อเยน็เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 8  ก๊าซไฮโดรเจน 

 ทีม่า :    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563 
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ตารางที่ 3 
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 (ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั) 125 148 122 

ความเขม้ขน้ของสารมลสารต่อปล่อง (ท่ี O2=7%,25OC) 1/    

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

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

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

ระบบควบคุมมลสารทางอากาศ 
ระบบควบคุมการเผาไหม้ 

เพือ่ลดการเกดิออกไซด์ของไนโตรเจน 
หมายเหตุ :  ชนิดเช้ือเพลิง คือ ก๊าซธรรมชาติผสมจากแหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และแหล่งอ่าวไทย 
   1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2553)  
    เร่ือง กาํหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า 
ทีม่า :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2563 
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4.9.2 นํา้ทิง้ 
 ระยะร้ือถอนและก่อสร้าง 
 ในระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 คาดวา่

มีนํ้ าท้ิงจากคนงานสูงสุดประมาณ 112 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คาํนวณจากอตัราร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้า

ใช ้140 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั) (ธงชยั พรรณสวสัด์ิ, พ.ศ.2530) และนํ้าท้ิงจากกิจกรรมก่อสร้างประมาณ 80 

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

 ระยะดําเนินการ 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนัจะมีนํ้าท้ิงเกิดข้ึน ไดแ้ก่ นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตรวม

ประมาณ 109.2 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และนํ้าท้ิงจากการหล่อเยน็รวมประมาณ 94,683 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  

 สาํหรับนํ้าท้ิงท่ีเกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 ยงัคงมี

ประเภทเช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั ไดแ้ก่ นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตประมาณ 90 

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั จะระบายลงบ่อพกันํ้าท้ิง ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงใหอ้ยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานนํ้าท้ิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2559 ก่อนนาํไปใชร้ดนํ้าตน้ไมใ้นพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  และนํ้าท้ิงจากการ

หล่อเยน็ ประมาณ 32,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั จะถูกควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพนํ้าท้ิงใหอ้ยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวง-

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2559 ก่อนระบายลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา โดยปริมาณนํ้าท้ิงของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบนั และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 ดงัแสดงใน

ตารางที ่6 
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ตารางที่ 6  
ปริมาณนํา้ทิง้จากกระบวนการต่างๆ  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที่ 1 

กจิกรรม 
ปริมาณนํา้ทิง้ (ลูกบาศก์เมตรต่อวนั) 
ณ ปี พ.ศ.25621/ ณ ปี พ.ศ.2571 

1. นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิต   
- นํ้าท้ิงจากโรงปรับสภาพนํ้า (Pretreatment  System) 139 186 

- นํ้าท้ิงจากอาคารสาํนกังาน (Sewage Water) 16 26 

- นํ้าท้ิงจากการลา้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ (Plant & Equipment Drain) 26 42 

- นํ้าท้ิงจากหอ้งปฏิบติัการเคมี (Chemical Area Drains) 14 24 

- นํ้าท้ิงจากระบบกาํจดัแร่ธาตุในนํ้า (Demineralization Water) 5.2 12.2 

2.  นํ้าท้ิงจากหอหล่อเยน็ (Cooling Tower Blowdown) 94,683 127,183 
หมายเหตุ : 1/ เป็นปริมาณนํ้าท้ิงรวมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1  และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 
ทีม่า :    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563 
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4.9.3 กากของเสีย 
 ระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้าง 
 ในระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้างจะมีกากของเสียเกิดข้ึน 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงขยะมูล-

ฝอยจากคนงาน จะถูกคดัแยกตามประเภทขยะ รวบรวมใส่ถงัขยะพร้อมฝาปิด และส่งใหห้น่วยงานรับ

กาํจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั ส่วนท่ีสองกากของเสียจากกิจกรรม

ก่อสร้าง ไดแ้ก่ เศษเหลก็ เศษปูนซีเมนต ์ เศษไม ้ และนํ้าปนเป้ือนนํ้ามนั จะรวบรวมและส่งใหห้น่วยงานท่ี

ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดัต่อไป  
 ระยะดําเนินการ 
 ในระยะดาํเนินการจะมีกากของเสียเกิดข้ึน 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงขยะมูลฝอยจาก

พนกังาน จะถูกคดัแยกตามประเภทขยะ รวบรวมใส่ถงัขยะพร้อมฝาปิด และส่งใหห้น่วยงานรับกาํจดั    

กากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํไปกาํจดั ส่วนท่ีสองของเสียจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

เรซินท่ีผา่นการใชง้านแลว้ นํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัร แผน่ไสก้รองอากาศใชแ้ลว้ ตะกอนจากการรีดนํ้าออก

ของระบบประปา ขยะปนเป้ือนนํ้ามนั และฉนวนหุม้กนัความร้อนเส่ือมสภาพ จะรวบรวมและจดัเกบ็ใน

อาคารเกบ็กากของเสีย และประสานงานกบัหน่วยงานรับกาํจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการนาํไปกาํจดัต่อไป   

4.10 จํานวนคนงานและพนักงาน 
 ในระยะร้ือถอนและระยะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 มี

คนงานประมาณ 2,000 คน ส่วนในระยะดาํเนินการ คาดวา่จะมีพนกังานทาํงานในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ภายหลงัมีโครงการฯ ประมาณ 200 คน  

4.11 แผนดาํเนินงานโครงการ  
 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1 มีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี 

และเร่ิมดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ในปี พ.ศ.2571  
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5.   ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอยีดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมนิ
ทางเลอืกโครงการ และแนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก

โครงการ และแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นการรวบรวมขอ้มูลดา้นรายละเอียดของ

โครงการ  และสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ โดยใหค้รอบคลุมการศึกษาทั้ง 

4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย ์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะโครงการ และนาํมา

กลัน่กรองโครงการ เพื่อตดัสินใจวา่โครงการท่ีเสนอนั้นจาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพิจารณาวา่การดาํเนินกิจกรรมของโครงการฯ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่น

ระดบัมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

 จากการพจิารณากาํลงัผลิตติดตั้งภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) 

ระยะท่ี 1 พบวา่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะมีกาํลงัผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 2,433.77 เมกะวตัต ์จึงเขา้ข่าย

ประเภทโครงการท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกาศในราชกิจจจานุเบกษา วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2562 เร่ือง 

กาํหนดโครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกาํหนดให้

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีมีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวตัต ์ เป็นโครงการท่ีเขา้ข่าย 

ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) โดยขั้นตอนการจดัทาํรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปได ้ดงัแสดงในรูปที ่4 
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สภาพแวดล้อมปัจจุบนั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  สผ. ยอ่มาจาก สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

 
รูปที ่4     ขั้นตอนการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

  

การกลัน่กรองโครงการรายละเอยีดโครงการ 

การประเมินผลกระทบ 

ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอยีดโครงการ  
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลอืกโครงการ 

เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จัดทาํร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จัดเวทรัีบฟังความคดิเห็นของประชาชน
และผู้มส่ีวนได้เสีย คร้ังที ่2 ต่อการจัดทาํ
ร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม นําเสนอรายงานต่อ สผ. 

ปรับปรุงร่างขอบเขตและ
แนวทางการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุงร่างรายงาน 

การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

- เตรียมการก่อนรับฟังความคดิเห็น 
- จัดเวทกีารรับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสีย คร้ังที ่1 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอยีด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมนิทางเลอืกโครงการ

ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบนั 
สํารวจสภาพเศรษฐกจิ-สังคม และความคดิเห็นของประชาชนฯ  
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5.1 ขอบเขตการศึกษา 
ขั้นตอนการกาํหนดขอบเขตการศึกษามีวตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

พิจารณากาํหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในประเดน็ของผลกระทบท่ีมี

ความสาํคญัท่ีไดจ้ากขั้นตอนการกลัน่กรองเบ้ืองตน้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยตอ้งจดัใหมี้กระบวนการ 

รับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนดว้ย 

จากการพจิารณาขอ้มูลรายละเอียดโครงการ และขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ เบ้ืองตน้ และคาดการณ์

ผลกระทบประเดน็สาํคญั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจยักาํหนดสุขภาพ ทั้งในผลกระทบ

เชิงบวกและเชิงลบ สามารถสรุปขอบเขตการศึกษาผลกระทบไดด้งัน้ี  

(1) ขอบเขตเชิงพื้นท่ี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโดยรอบโครงการท่ี

คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานของโครงการฯ  

(2) ขอบเขตการศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ ชุมชนโดยรอบโครงการฯ 

ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือดา้นท่ียาวท่ีสุด 

(3) ขอบเขตเชิงเวลา คือ ระยะร้ือถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ 

(4) กลุ่มประชากร แบ่งเป็น กลุ่มคนทัว่ไป  กลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง เช่น เดก็ 

สตรีตั้งครรภ ์และผูสู้งอาย ุเป็นตน้ และกลุ่มพนกังานของโรงไฟฟ้า 

5.2 แนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
5.2.1 การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม    ดาํเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากร- 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกาศในราชกิจจจานุเบกษา วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2562 เร่ือง กาํหนด

โครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกาํหนดให้

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีมีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวตัต ์ เป็นโครงการท่ีเขา้ข่าย

ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) โดยขั้นตอนการดาํเนินการศึกษาสรุปดงัน้ี 
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5.2.1.1 การรวบรวมข้อมูลรายละเอยีดโครงการฯ  ประกอบดว้ย 
(1) ท่ีตั้งโครงการ (8) มลสารและการควบคุม 

(2) การจดัผงัพื้นท่ีโครงการ (9) จาํนวนคนงานและพนกังาน 

(3) แผนดาํเนินงาน (10) มาตรการดา้นความปลอดภยั  

(4) ขนาดกาํลงัผลิต  อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

(5) กระบวนการผลิต (11) แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน             

(6) การใชเ้ช้ือเพลิง (12) แผนการรับเร่ืองร้องเรียน 

(7) ระบบสาธารณูปโภค (นํ้าใช)้ (13) พื้นท่ีสีเขียว 

5.2.1.2 การรวบรวมข้อมูล และสํารวจสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบดว้ย 

(1) ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพธรณีวิทยาและ

แผน่ดินไหว สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ระดบัเสียง และความสัน่สะเทือน        

อุทกวิทยา นํ้าผวิดิน/นํ้าใตดิ้น คุณภาพนํ้าผวิดิน/นํ้าใตดิ้น/นํ้าท้ิง ทรัพยากรดิน และการแพร่กระจาย

อุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ 

(2) ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไมแ้ละสตัวป่์า) 

และทรัพยากรชีวภาพในนํ้า  

(3) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ (การใชน้ํ้ า และการใชป้ระโยชน์แหล่งนํ้า พลงังานและไฟฟ้า) การคมนาคมขนส่ง (ทาง

บก/ทางนํ้า) การระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วม การประมงและการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า การเกษตรกรรม/

การอุตสาหกรรม การกาํจดักากของเสีย การป้องกนัระงบัอคัคีภยั และอนัตรายร้ายแรง 

(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจและสงัคม สาธารณสุขและสุขภาพ           

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์และโบราณคดี และการมี

ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  



โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพ่ิม) ระยะท่ี 1  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น-PP1-NBPP(Add)-F.docx   23 

5.2.1.3 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 เป็นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

โครงการ ในระยะร้ือถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ โดยพิจารณาทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ครอบคลุม

ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ ตามขอ้ 

5.2.1.2 รวมทั้งเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของผลกระทบดา้นต่างๆ ท่ีอาจมีต่อกนั  

5.2.1.4 แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม 

เสนอแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และสุขภาพ ประกอบดว้ย มาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แผนปฏิบติัการ

ฉุกเฉิน และแผนปฏิบติัการดา้นประชาสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยครอบคลุมการ

ดาํเนินการทั้งในระยะร้ือถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ 
5.2.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ดาํเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของ สผ.   

  ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีดงัต่อไปน้ี 

5.2.2.1 การกลัน่กรองเบือ้งต้น 
เป็นการศึกษาขอ้มูลของโครงการ ไดแ้ก่ ท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ขั้นตอนการพฒันา

โครงการ กิจกรรมของโครงการ มลสารหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ และประชากรท่ีอาจ

ไดรั้บผลกระทบ เพื่อเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของกิจกรรมของโครงการ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

สาํหรับปัจจยักาํหนดสุขภาพท่ีนาํมาพิจารณากลัน่กรองผลกระทบเบ้ืองตน้ จากการดาํเนินการ

ของโครงการ ไดแ้ก่ 

(1) การเปล่ียนแปลงสภาพและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

(2) การผลิต ขนส่ง และการจดัเกบ็วตัถุอนัตราย 

(3) การกาํเนิดและการปล่อยของเสียและส่ิงคุกคามสุขภาพ 

(4) การรับสมัผสัต่อมลสารและส่ิงคุกคามสุขภาพ 

(5) การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจา้งงาน และสภาพการทาํงานในทอ้งถ่ิน 
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(6) การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของประชาชนและชุมชน 

(7) การเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคญัหรือมรดกทางศิลปวฒันธรรม 

(8) ผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษ ต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

เช่น เดก็ สตรีตั้งครรภ ์ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

(9) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 

5.2.2.2 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
เป็นการวเิคราะห์และประเมินลกัษณะของผลกระทบ และระดบัของผลกระทบ จากการดาํเนิน

โครงการต่อการเปล่ียนแปลงปัจจยักาํหนดสุขภาพ โดยประเมินผลกระทบทั้งทางดา้นโอกาสและขนาดของ

ผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเส่ียง และอธิบายลกัษณะความเส่ียง รวมถึงการจดัลาํดบัของผลกระทบ เพื่อ

กาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทางสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทาง

สุขภาพต่อไป สาํหรับแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มี 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลกระทบ

เชิงปริมาณ เป็นการประเมินเป็นตวัเลขหรือปริมาณ เพือ่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน และการประเมินผล

กระทบเชิงคุณภาพ จะใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงอนัตราย ของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารช้ีบ่งอนัตราย การประเมินความเส่ียง และการจดัทาํแผนงานบริหารจดัการความเส่ียง 

พ.ศ.2543 ดงัแสดงในตารางที ่6 ถึง 12 
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ตารางที่ 6 
การจัดระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ 

ระดบั รายละเอยีด 
1 มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 
2 มีโอกาสในการเกิดนอ้ย เช่น ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 คร้ัง ในช่วง 5-10 ปี 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 คร้ัง ในช่วง 1-5 ปี 
4 มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถ่ีในการเกิด เกิดมากกวา่ 1 คร้ัง ใน 1 ปี 

 
ตารางที่ 7 

การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล 
ระดบั ความรุนแรง รายละเอยีด 

1 เลก็นอ้ย มีการบาดเจบ็เลก็นอ้ยในระดบัปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจบ็ท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์
3 สูง มีการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยท่ีรุนแรง 
4 สูงมาก ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

 
ตารางที่ 8 

การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ระดบั ความรุนแรง รายละเอยีด 

1 เลก็นอ้ย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า หรือมีผลกระทบเลก็นอ้ย 
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาสั้น 
3 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 
4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกวา้ง หรือหน่วยงานของรัฐ

ตอ้งเขา้ดาํเนินการแกไ้ข 
หมายเหตุ :   ผลกระทบต่อชุมชน หมายถึง เหตุรําคาญต่อชุมชน การบาดเจบ็ เจบ็ป่วยของประชาชน  

ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของชุมชนและประชาชน  
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ตารางที่ 9 
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ระดบั ความรุนแรง รายละเอยีด 
1 เลก็นอ้ย ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเลก็นอ้ย สามารถควบคุมหรือแกไ้ขได ้
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มปานกลางสามารถแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาสั้น 
3 สูง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรุนแรง ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 
4 สูงมาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรุนแรงมาก ตอ้งใชท้รัพยากรและเวลานานในการ

แกไ้ข 
หมายเหตุ : ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การเส่ือมโทรมและเสียหายของส่ิงแวดลอ้ม เช่น อากาศ   
 ดิน แหล่งนํ้า เป็นตน้ 

 
ตารางที่ 10 

การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
ระดบั ความรุนแรง รายละเอยีด 

1 เลก็นอ้ย ทรัพยสิ์นเสียหายนอ้ยมากหรือไม่เสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพยสิ์นเสียหายปานกลางและสามารถดาํเนินการผลิตต่อไปได ้
3 สูง ทรัพยสิ์นเสียหายมากและตอ้งหยดุการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพยสิ์นเสียหายมากและตอ้งหยดุการผลิตทั้งหมด 

หมายเหตุ : ความเสียหายของทรัพยสิ์นในแต่ละระดบัโรงไฟฟ้าสามารถกาํหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม 
 โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงไฟฟ้า 

 
ตารางที่ 11 

การจัดระดับความเส่ียงอนัตราย 
ระดบัความเส่ียง ผลลพัธ์ ความหมาย 

1 1-2 ความเส่ียงเลก็นอ้ย 
2 3-6 ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ตอ้งมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
3 8-9 ความเส่ียงสูง ตอ้งมีการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง 
4 12-16 ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได ้ตอ้งหยดุดาํเนินการและปรับปรุง

แกไ้ขเพ่ือลดความเส่ียงลงทนัที 
หมายเหตุ : การจดัระดบัความเส่ียงพจิารณาจากผลลพัธ์ของระดบัโอกาสคูณกบัระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 12 
แนวทางการประเมนิผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 

ประเดน็ผลกระทบ แนวทางการประเมินทางสุขภาพ ข้อมูลทีใ่ช้ในการประเมิน 
1. คุณภาพอากาศ - แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ - ขอ้มูลรายละเอียดของ

โครงการ 
- ผลการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และการ
สาํรวจภาคสนาม 

- ขอ้มูลประชากรและ
สถานะทางสุขภาพของ
ประชากร 

- ขอ้มูลจากการสาํรวจ
ความคิดเห็นของชุมชน
ในพื้นท่ี 

- ขอ้มูลประชากร 
- ขอ้มูลสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

 
 

2. เสียง - แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 
3. การแพร่กระจาย

อุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ 
- วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของนํ้าหล่อเยน็ 

4. คุณภาพนํ้าผวิดิน - วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้า 
5. ทรัพยากรชีวภาพ - วิเคราะห์ชนิดและปริมาณทรัพยากรชีวภาพ  
6. กากของเสีย - วิเคราะห์ปริมาณกากของเสีย และการจดัการกากของ

เสีย 
7. สภาพแวดลอ้มและ 

อุบติัเหตุจากการ 
ทาํงาน 

- วิเคราะห์การรับสมัผสัสารเคมีและอุบติัเหตุ 

8. สุขภาพ - วิเคราะห์ความเส่ียงของการเกิดโรค และความ
เพียงพอของทรัพยากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

9. อนัตรายร้ายแรง - แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 
10. การคมนาคมขนส่ง - วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณ

การจราจรและความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ 
11. ระบบ

สาธารณูปโภค 
- วิเคราะห์ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค 

12. เศรษฐกิจ-สงัคม - วิเคราะห์ผลกระทบต่ออาชีพ การจา้งงาน สภาพการ
จา้งงาน ตลอดจนความสมัพนัธ์ของประชาชน 

 

13. ประวติัศาสตร์และ   
      โบราณคดี 

- วิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงท่ีมีความสาํคญั หรือมรดก
ทางวฒันธรรม

14. ทศันียภาพและการ 
      ท่องเท่ียว 

- วิเคราะห์ความเส่ียงทางทศันียภาพและการท่องเท่ียว
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6.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.1  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดาํเนินการตามแนวทาง 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกาํหนด

โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ฉบบัเดือนมกราคม พ.ศ.2562 

ประกอบดว้ย 

(1) การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Preparation 

Process) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน โดยการประสานงานเขา้พบผูน้าํชุมชนและ

หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี เพื่อลงพื้นท่ีใหข้อ้มูลกบัประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Information) ใน

ประเดน็รายละเอียดโครงการ เหตุผลและความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ ประโยชน์จากการดาํเนิน

โครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ โดยเนน้การส่ือสารในรูปแบบท่ีประชาชนสามารถ

เขา้ใจไดง่้าย เช่น แผน่พบั ป้ายประชาสมัพนัธ์ และไฟลน์าํเสนอ Power Point เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

ครบถว้นและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น พร้อมทั้งปรึกษาหารือร่วมกบัผูน้าํชุมชน และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี และรูปแบบการจดัรับฟังความคิดเห็นฯ ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย คร้ังท่ี 1 ต่อร่างขอ้เสนอ

โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการ และแนวทางการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหก้ารประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งครบถว้น โดยมี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1) วตัถุประสงคใ์หห้น่วยงานเจา้ของโครงการหรือกิจการ รับฟังความคิดเห็นฯ 

ต่อร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการ และ

แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหป้ระชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้

เขา้มามีส่วนร่วมในการนาํเสนอขอ้ห่วงกงัวล และแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งครบถว้น 

2) ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นฯ ดาํเนินการดงัน้ี 

2.1) แจง้ล่วงหนา้ ใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณชน ทราบไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยแจง้ใหส้าธารณชนทราบผา่นช่องทางการ

ส่ือสารสาธารณะ เพื่อใหห้น่วยงานและสาธารณชนท่ีสนใจสามารถเตรียมตวัเขา้ร่วมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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2.2) จดัระบบการลงทะเบียนเพ่ือใหป้ระชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความประสงคท่ี์จะใหค้วามเห็นฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ไดโ้ดยสะดวก 

ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  

3) จดัทาํรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย คร้ังท่ี 1 

พร้อมทั้งคาํช้ีแจง และนาํเสนอขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

(3) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย คร้ังท่ี 2 ต่อการจดัทาํร่าง

รายงานและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1) วตัถุประสงคใ์หห้น่วยงานเจา้ของโครงการหรือกิจการ รับฟังความคิดเห็นฯ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ ของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงนาํเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของประชาชน ผูมี้ส่วนได้

เสีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นฯ ดาํเนินการดงัน้ี 

2.1) แจง้ล่วงหนา้ ใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณชน ทราบไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยแจง้ใหส้าธารณชนทราบผา่นช่องทางการ

ส่ือสารสาธารณะ เพื่อใหห้น่วยงานและสาธารณชนท่ีสนใจสามารถเตรียมตวัเขา้ร่วมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2.2) จดัระบบการลงทะเบียนเพ่ือใหป้ระชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความประสงคท่ี์จะใหค้วามเห็นฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ไดโ้ดยสะดวก 

3) จดัทาํรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย คร้ังท่ี 2 

พร้อมทั้งคาํช้ีแจง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

6.2  บทบาทของประชาชน ในการมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเห็นต่อโครงการ 
(1) รับฟังขอ้มูล ข่าวสารของโครงการจากส่ือต่างๆ ท่ีโครงการจดัทาํข้ึน 
(2) ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดโครงการ รวมถึงแนวทางการเขา้มามีส่วนร่วม 
(3) เขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ รับฟังขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ ซกัถามขอ้สงสยั และ

นาํเสนอขอ้กงัวลเก่ียวกบัโครงการ 
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(4) รับรู้ช่องทางอ่ืนๆ สาํหรับติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือติดต่อขอขอ้มูลรายละเอียดโครงการเพิม่เติม 

(5) ศึกษาร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมิน

ทางเลือกโครงการ และแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และกาํหนดประเดน็ปัญหาท่ีจะร่วม

แสดงความคิดเห็นอยา่งชดัเจน 
(6) ใชเ้วลาซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

7. ช่องทางการส่ือสาร 
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อร่างขอ้เสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต

การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1 

โดยส่งความคิดเห็น ภายในวนัศุกร์ที ่8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ในเวลาราชการ (วนัจันทร์-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 
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ใบแสดงข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย คร้ังที ่1 

ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอยีดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลอืกโครงการ 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) ระยะที ่1 

ในวนัเสาร์ที ่1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ช้ัน 5 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 
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