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โรงไฟฟาจะนะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน (คชก.) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นั้น
ไดปฏิบัติการตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
อยางเครงครัด ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สรุปรายละเอียดไดดังนี ้
 1.  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ตามท่ีเสนอไวในรายงานขางตนครบถวนทุกประการ และมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ/
คณะทํางานชุดตางๆ ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ ผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น  
ผูแทนชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชาวบาน ไดแก คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟาจะนะ คณะทํางานติดตามตรวจสอบการสูบน้ําในคลองโพมาและ
คุณภาพน้ําทิ้งในคลองนาทับ คณะผูตรวจการส่ิงแวดลอม  คณะอาสาสมัครสิ่งแวดลอม  และ
คณะกรรมการติดตามการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารองสาํหรับโรงไฟฟาจะนะ 
 2. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 โรงไฟฟาจะนะไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
โดยสามารถสรุปผลการดําเนินการไดดังนี้ 
   2.1 ดานคุณภาพอากาศ 
   2.1.1) สภาพอุตุนิยมวิทยา 

     ผลการตรวจวั ดสภาพ อุตุ นิ ยมวิทยา บ ริ เ วณบ านควนหั วช า ง  (A1 ) 
โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 มีคาดังนี้ 
อุณหภูมิ มีคา 21.2-33.5 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ มีคารอยละ 46-100, ความกดอากาศ มีคา 
749-758 มิลลิเมตรปรอท, ปริมาณน้ําฝนสะสมรายวัน มีคา 0-248 มิลลิเมตร ความเร็วลม มีคา  
ลมสงบ-6.30 เมตร/วินาที  และมีทิศทางลมสวนใหญเปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
คอนไปทางตะวันออก (ENE) 

     ผ ล ก า ร ต ร ว จ วั ด ส ภ า พ อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า บ ริ เ ว ณ บ า น ป า ชิ ง  (A2 ) 
โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง  ระหวางกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 มีคาดังนี้  
อุณหภูมิ มีคา 19.2-35.0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ มีคารอยละ 42-100 ความกดอากาศ มีคา 
749-759 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณน้ําฝนสะสมรายวัน มีคา 0-317.2 มิลลิเมตร ความเร็วลม มีคา  
ลมสงบ-5.30 เมตร/วินาที  และมีทิศทางลมสวนใหญเปนลมที่พัดมาจากทิศทิศตะวันตกเฉียงใต (SW) 
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   2.1.2) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
    ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ของโรงไฟฟาจะนะ และ

โรงไฟฟาจะนะ (กรณีใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารอง) จํานวน 7 สถานี โดยแบงเปนสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง จํานวน 2 สถานี ประกอบดวย 1) บานควนหัวชาง (A1) และ  
2) บานปาชิง (วัดเชิงคีรี) (A2) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบคร้ังคราว จํานวน 5 สถานี ไดแก 
1) โรงเรียนบานนนท (A3) 2) บานควนมีด (A4) 3) บานทุงพระ (A5) 4) บานควนไมไผ (A6) และ  
5) บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ (A7) โดยไดดําเนินการตรวจวัดในชวงเดินเครื่องดวยน้ํามันดีเซล ระหวาง
วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2562 และในชวงเดินเคร่ืองดวยกาซธรรมชาติ ระหวางวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562 
ได ทํ า ก า รตรวจวั ด มลส ารดั งนี้  1 )  ฝุ น ละอองรวม  (TSP) 2) ฝุ น ล ะ อ อ ง ข น า ด ไ ม เ กิ น  
10 ไมครอน (PM-10) 3) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 4) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) และ  
5) สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) พบวาทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และ
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) 
ในชวงเฉพาะที่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟาดวยน้ํามันดีเซล มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) เรื่องคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 24 ชั่วโมง (โดยรายละเอียดในบทที่ 3) 
   2.1.3) ปริมาณสารเจือปนที่ ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่ อง  
ดวยระบบ (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) 
 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่อง 
(ระบบ CEMS) ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1, ชุดที่ 2 ทั้งกรณีใชกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 
ไดทําการตรวจวัดคาความเขมขนของกาซ และมลสารตางๆ ไดแก  คาความเขมขนของกาซซัลเฟอร 
ไดออกไซด (SO2), คาความเขมขนของออกไซดของไนโตรเจน (NOx), และฝุนละออง (PM) ในชวง
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 โดยสรุปวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดคาปริมาณสารเจือปน
ในอากาศท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา และคาควบคุมตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงไฟฟาจะนะท้ังหมด   
   2.1.4) ผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบ CEMS 

 จากผลการตรวจสอบความ ถู กต อ งการ ทํ า ง าน ของร ะบบ  CEMS  
ทั้ง System Audit และ Performance Audit ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 ทั้ง 2 เครื่อง และโรงไฟฟาจะนะ 
ชุดที่ 2 ทั้ง 2 เครื่อง ที่ไดดําเนินการ ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ตามขอกําหนดของ 
U.S.EPA. พบวาระบบการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX),  
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO), กาซออกซิเจน (O2) และระบบการตรวจวัดอัตราการไหล (Flow Rate) 
ของโรงไฟฟ าจะนะ  ชุ ดที่  1 และโรงไฟฟ าจะนะ  ชุ ดที่  2 ของโรงไฟฟ าจะนะทั้ ง  2 ชุ ด  
มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สวนระบบตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) แบบ RRA 
ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไมผานเกณฑกําหนด เนื่องจากระบบตรวจวัดคาฝุนละอองเปน
การแปลงคาความทึบแสง (opacity) เปนคาฝุนละออง ซึ่งไมเหมาะสําหรับโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติ 
เปนเชื้อเพลิง ทําใหผลการตรวจวัดไมผานเกณฑที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาฯ มีการดําเนินการ
บํารุงรักษาระบบตรวจวัดอยางสม่ําเสมอ โดยการปรับเทียบระบบตรวจวัดดวยกาซมาตรฐาน 
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ตามระยะเวลาของขอกําหนดคุณลักษณะ (Specification) ของเคร่ืองตรวจวัดกาซ และปรับเทียบ
เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) เพ่ือความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการตรวจวัดที่ได 
   2.1.5) ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา แบบครั้งคราว 
     ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาจะนะ  
ทําการตรวจวัดปลองโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ทั้งกรณีใชกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซล 
เปนเชื้อเพลิง ไดทําการตรวจวัดมลสารตางๆ ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) และฝุนละออง (PM) ระหวางวันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาจะนะ และมาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 เร่ือง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (มกราคม 2553)  

  2.2 ดานระดับเสียง 
   ผลการตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ภายในเขตร้ัวโรงไฟฟา, คาระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (Leq15min)  ตรวจวัดบริเวณเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ขนาดใหญที่มี เสียงดังภายในเขตร้ัวโรงไฟฟา คาระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) 
คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) คาระดับเสียงเปอรเซนตไทรที่ 90 (L90)  ตรวจวัดภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ 
และบริเวณชุมชนโดยรอบ ระหวางวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  (พ.ศ.2561) และมาตรฐาน 
ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  
สวนการจัดทําแผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour) ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ประจําป 2562  
ไดดําเนินการระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2562 โดยผลการจัดทําแผนท่ีเสนระดับเสียงภายในโรงไฟฟา 
จะนะชวงเวลากลางวันและกลางคืน พบวาบริเวณที่มีระดับเสียงสูงสุด คือบริเวณพ้ืนที่สวนการผลิตภายใน
พ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ และบริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ซึ่งมีคา Leq1min เทากับ 93.7 เดซิเบลเอ 
  2.3 ดานคุณภาพน้ํา 
      ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน ระหวางวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562  
พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งของโรงงาน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4 และมาตรฐานคุณภาพ
น้ําบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) 
 2.4 ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมง และ
การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ในคลองโพมา คลองบางเปด และคลองนาทับ โดยผลการตรวจวัดดานนิเวศวิทยา
ทางนํ้า รวมทั้งหมด 11 สถานีตรวจวัด ระยะดําเนินการชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562  
สรุปไดดังนี้ 
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คลองโพมา : พบแพลงกตอนพืช รวมจํานวน 5 ดิวิชัน, ความหนาแนนรวมทั้งหมด 
เทากับ 1,459,864 เซลลตอลูกบาศกเมตร  
พบแพลงกตอนสัตว รวมจํานวน 7 ไฟลัม, ปริมาณแพลงกตอนสัตวรวม
ทั้งหมด เทากับ 947,472 ตัวตอลูกบาศกเมตร 
พบสัตวหนาดิน รวมจํานวน 1 ชนิด 3 กลุม, ปริมาณรวมทั้งหมด       
37.3 ตัวตอตารางเมตร  

คลองบางเปด : พบแพลงกตอนพืช รวมจํานวน 6 ดิวิชัน ความหนาแนนอยูในชวง 
4,117,014-4,702,999 เซลลตอลูกบาศกเมตร 
พบแพลงกตอนสัตว รวมจํานวน 7 ไฟลัม, ความหนาแนนอยูในชวง 
1,370,874-1,768,769 ตัวตอลูกบาศกเมตร 
พบสัตวหนาดิน รวมจํานวน 2 ชนิด 3 กลุม, ปริมาณรวมเฉลี่ยทั้งหมด
เทากับ 60.43 ตัวตอตารางเมตร  

คลองนาทับ :  พบแพลงกตอนพืช รวมจํานวน 7 ดิวิชัน, ความหนาแนนอยูในชวง  
  9,930,596-14,233,758 เซลลตอลูกบาศกเมตร 
 พบแพลงกตอนสัตว รวมจํานวน 9 ไฟลัม, ความหนาแนนอยูในชวง  
 1,938,115-3,123,876 ตัวตอลูกบาศกเมตร 
 พบสัตวหนาดิน รวมจํานวน 4 ชนิด 6 กลุม , ปริมาณรวมเฉล่ีย
ทั้งหมดเทากับ 896.6 ตัวตอตารางเมตร 

 2.5 ดานการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การสํารวจอาชีพประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําบริเวณตําบลปาชิง ตําบลตลิ่งชัน  

ตําบลคลองเปยะ และตําบลนาทับ จากความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรที่ใชประโยชนจากคลองโพมา  
คลองบางเปด และคลองนาทับ ซึ่งดําเนินการปละ 1 ครั้ง สําหรับระยะดําเนินการป 2562 ไดดําเนินการ
สํารวจขอมูลเม่ือวันที่ 21-27 เมษายน 2562 ซึ่งจากผลสํารวจการประเมินการจับสัตวน้ําทั้งในลําคลองนาทับ
และชายฝงทะเล พบการจับสัตวน้ําทั้งในลําคลองนาทับและชายฝงทะเลมีประมาณ 3,127.5 เมตริกตัน/เดือน 
หรือประมาณ 125,100 กิโลกรัม/วันทําการประมง (ประมาณเฉล่ีย 25 วัน/เดือน) โดยมีรายไดเฉล่ียของ
ครัวเรือนที่ทําการประมงเปนอาชีพหลัก ประมาณ 9,382,500 บาท/ป ซึ่งผลจับสัตวน้ําสูงกวาผลสํารวจใน
เดือนเมษายน 2561 และป 2560 ซึ่งประเมินผลการจับสัตวน้ําเฉลี่ยทั้งหมด 111 ,120 และ 6,850  
กิโลกรัม/วันทําการประมง ตามลําดับ สาเหตุเกิดจากชนิดสัตวน้ําที่มีมูลคาสูงทางเศรษฐกิจมีปริมาณจับ
ไดมากขึ้น และขนาดสัตวน้ําที่จับไดมีขนาดใหญมากกวาเดิม จึงจําหนายไดราคาสูงกวาเดิมดวย  
อยางไรก็ตาม การประมงในลําคลองนาทับ ยั งเผชิญกับปญหาจากการสูญเสีย พ้ืนที่ ป าไม  
ชายคลอง ปาพรุ ปาชายเลน ซึ่งเปนแหลงหลบซอนหรืออยูอาศัยของพอแมพันธุสัตวน้ํา และการทําประมง
มากเกินกําลังผลิตสัตวน้ําตามธรรมชาติ ทั้งจํานวนชาวประมง และเครื่องมือประมงมีจํานวนเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
มลภาวะทางนํ้า และการกัดเซาะพังทลายของชายฝงทะเล 
 2.6 ดานการคมนาคม 

ไดจัดทําปาย สัญลักษณจราจร ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ตั้งแตบริเวณปากทางเขา
โรงไฟฟาจะนะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจน มีการควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะในเสนทาง
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สัญจร ทั้งนี้ ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ไมพบอุบัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินในพ้ืนทีโ่รงไฟฟาจะนะ อันเนื่องจากการคมนาคม  

 2.7 ดานสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
  โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งครอบคลุม
งานดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งจากแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคม 
และการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูใกลเคียงโรงไฟฟาจะนะน้ัน ไดมีการกําหนดเปนแผนงานประจําป 
(ดําเนินการ 1 ครั้ง/ป) โดยในระยะดําเนินการผลิตไฟฟาประจําป 2562 นี้ โรงไฟฟาจะนะ  
ไดดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 10 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2562  โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การมีโรงไฟฟามีประโยชนตอชุมชนหรือไมนั้น ครัวเรือนสวนใหญรอยละ 81.3 เห็นวามีประโยชน 
ตอชุมชน โดยเฉพาะเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟา  และทําใหทองถิ่นเจริญขึ้น ตามลําดับ  
และเม่ือสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นในภาพรวมตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาจะนะ  
ผูใหสัมภาษณสวนใหญ (รอยละ 91.9) มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงไฟฟา และมีขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสรุปไดดังนี้ 

(1) โรงไฟฟาจะนะ จําเปนตองประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทุกชองทาง และเปด
บานโรงไฟฟาใหประชาชนเขาเยี่ยมชม ในดานรายงานคุณภาพส่ิงแวดลอมรอบโรงไฟฟา มาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม และผลงานบริการดานสิ่งแวดลอม กิจกรรมพัฒนาสังคม และมวลชนสัมพันธ 

(2) การกําหนดวาระของคณะกรรมการ เพ่ือหมุนเวียนใหตัวแทนของชุมชนไดรับ
การแตงตั้งเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการชุดตาง ๆ อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

(3) การจัดสรรปนสวนเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา ของคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา (คพรฟ.) ตองกระจายใหทั่วถึง และเปนธรรมสอดคลองกับทําเลท่ีตั้ง
ของชุมชน 

(4) ควรจัดตั้งกองทุนเยียวยาผูรับผลกระทบจากโรงไฟฟาเพ่ือพัฒนาประเทศ 
เน่ืองจากรัฐบาลไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา (กกพ.) ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2550 เพ่ือเปนทุนใหบริการไฟฟาลงสูพ้ืนที่ตางๆ และเพ่ือพัฒนาชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟา โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการจะตองนําเงินสงกองทุนฯ เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนจึงควรจัดตั้งกองทุนดังกลาวใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

 2.8 ดานทัศนียภาพ และการทองเท่ียว 
   โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินการปลูกตนไม และดูแลรักษาตนไม พ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่
โรงไฟฟาจะนะ ใหมีสภาพที่ดี นอกจากนี้ไดเปดใหมี “ศูนยการเรียนรูโรงไฟฟาจะนะ” ที่กอตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคใหความรูแกประชาชนและผูที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับดานพลังงาน และกิจกรรมตางๆ ของ 
กฟผ. ซึ่งไดเปดใหประชาชนเขาเย่ียมชมตั้งแตพฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา 
 2.9 ดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  สุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาจะนะ มีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป  
ซึ่งในป 2562 มีไดดําเนินการตรวจสุขภาพเม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยแพทยโรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร พบวา ผลการตรวจรางกายโดยแพทยพบวาพนักงานสวนใหญมีสุขภาพ
ปกติ (รอยละ 91.72) สําหรับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีพบความผิดปกติของผูปฏิบัติงานมาก
ที่สุด คือ ผลตรวจระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด (LDL) (รอยละ 88.46) รองลงมาเปนผลตรวจระดับ
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ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (รอยละ 83.05) และผลตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (รอยละ 45.76) 
ตามลําดับ โดยไดจัดสงผลการตรวจสุขภาพใหทราบเปนรายบุคคลแลว ซึ่งในกรณีที่ตรวจพบความ
ผิดปกติ แพทยไดใหคําแนะนําพรอมเอกสารแนวทางปฏิบัติภายหลังการพบอาการผิดปกติ ให
คําแนะนําในการปฏิบัติตนและพบแพทยเพ่ือใหไดรับการดูแลสุขภาพและติดตามผลอยางตอเนื่อง 
  สําหรับผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงไฟฟาจะนะ  
ไดดําเนินการฝกซอมระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล (กาซคลอรีน และกาซธรรมชาติ) และฝกซอมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟที่กําหนดใหมีการซอมตามวาระปละ 1 ครั้ง โดยไดดําเนินการซอมตามแผนฯ  
โดยสรุปดังนี้   
 - ซอมแผนระงับเหตุการณสารเคมีรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่อาคารคลอรีน Block 2 
(วันที่ 20 ตุลาคม 2562) 
 - ซอมแผนระงับเหตุการณสารเคมีรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ทีอ่าคาร Water Treatment 
Plant Block 2 (วันที่ 23 ตุลาคม 2562) 
 - ซอมแผนระงับเหตุการณน้ํามันดีเซลรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่อาคารคลังน้ํามัน  
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562) 
 - ซอมแผนระงับเหตุการณน้ํามันดีเซลรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่สถานีเก็บน้ํามันดีเซล  
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562) 
 - ซอมแผนระงับเหตุการณเพลิงไหม ความรุนแรงระดับ 1 ที่อาคาร Steam Turbine  
(วันที่ 21 กันยายน 2562) 
 - ซอมแผนระงับเหตุการณเพลิงไหม ความรุนแรงระดับ 1 ทีอ่าคารผลิตไฟฟา ชุดที่ 2 หนวยที่ 2 
(วันที่ 6 ตุลาคม 2562)  
 - ซอมแผนระงับเหตุการณเพลิงไหม ความรุนแรงระดับ 1 ทีอ่าคารผลิตไฟฟา ชุดที่ 2 หนวยที่ 1 
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562)  
 - ซอมแผนระงับเหตุการณเพลิงไหม ความรุนแรงระดับ 1 ที่โรงผลิตน้ําบริสุทธิ์ชุดที่ 2  
(วันที่ 25 สิงหาคม 2562)  




