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โรงไฟฟาจะนะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน (คชก.) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นั้น
ไดปฏิบัติการตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
อยางเครงครัด ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 สรุปรายละเอียดไดดังนี ้
 1.  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ตามท่ีเสนอไวในรายงานขางตนครบถวนทุกประการ และมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ/
คณะทํางานชุดตางๆ ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ ผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น  
ผูแทนชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชาวบาน ไดแก คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟาจะนะ คณะทํางานติดตามตรวจสอบการสูบน้ําในคลองโพมาและ
คุณภาพน้ําทิ้งในคลองนาทับ คณะผูตรวจการส่ิงแวดลอม  คณะอาสาสมัครสิ่งแวดลอม  และ
คณะกรรมการติดตามการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสาํรองสําหรับโรงไฟฟาจะนะ 
 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 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มีคาดังนี้ 
อุณหภูมิ มีคา 20.0-35.5 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ มีคารอยละ 43-100, ความกดอากาศ มีคา 
749-759 มิลลิเมตรปรอท, ปริมาณน้ําฝนสะสมรายวัน มีคา 0-192 มิลลิเมตร ความเร็วลม มีคา  
ลมสงบ-7.30 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  ระหวางมกราคม-มิถุนายน 2563 มีคาดังนี้  
อุณหภูมิ มีคา 18.7-37.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ มีคารอยละ 35-100 ความกดอากาศ มีคา 
750-761 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณน้ําฝนสะสมรายวัน มีคา 0-227.8 มิลลิเมตร ความเร็วลม มีคา  
ลมสงบ-8.10 เมตร/วินาที  และมีทิศทางลมสวนใหญเปนลมที่พัดมาจากทิศทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NE) 
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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) โดยไดดําเนินการตรวจวัดในชวงเดินเครื่องดวยกาซธรรมชาติ 
ระหวางวันที่ 13-19 มกราคม 2563 ไดทําการตรวจวัดมลสารดังนี้ 1) ฝุนละอองรวม (TSP)  
2) ฝุนละอองขนาดไม เกิน  10 ไมครอน  (PM-10)  3) กาซซัลเฟอร ไดออกไซด  (SO2) และ  
4) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24  
(พ.ศ. 2547) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 
   2.1.3) ปริมาณสารเจือปนที่ ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่ อง  
ดวยระบบ (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) 
 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่อง 
(ระบบ CEMS) ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ทั้งกรณีใชกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซลเปน
เชื้อเพลิง ไดทําการตรวจวัดคาความเขมขนของกาซ และมลสารตางๆ ไดแก  คาความเขมขนของ 
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), คาความเขมขนของออกไซดของไนโตรเจน (NOx), และฝุนละออง (PM) 
ในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 โดยสรุปวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดคาปริมาณ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา และคาควบคุมตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโรงไฟฟาจะนะทั้งหมด   
   2.1.4) ผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบ CEMS 

 จากผลการตรวจสอบความ ถู กต อ งการทํ า ง าน ของร ะบบ  CEMS  
ทั้ง System Audit และ Performance Audit ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดท่ี 1 ทั้ง 2 เครื่อง และโรงไฟฟาจะนะ 
ชุดที่ 2 ทั้ง 2 เครื่อง ที่ไดดําเนินการ ระหวางวันที่ 11-25 มกราคม 2563 ตามขอกําหนดของ U.S.EPA. 
พบวา ระบบการตรวจวัดกาซซัลเฟอร ไดออกไซด  (SO2), กาซออกไซดของไนโตรเจน  (NOX),  
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO), กาซออกซิเจน (O2) และระบบการตรวจวัดอัตราการไหล (Flow Rate) 
ของโรงไฟฟ าจะนะ  ชุ ดที่  1 และโรงไฟฟ าจะนะ  ชุ ด ท่ี  2 ของโรงไฟฟ าจะนะทั้ ง  2 ชุ ด  
มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สวนระบบตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) แบบ RRA 
ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไมสามารถทําการประเมินได เนื่องจากระบบตรวจวัดปริมาณ 
ฝุนละออง โรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 อยูระหวางการปรับปรุงระบบตรวจวัดปริมาณฝุนละออง ในสวนของ
ระบบตรวจวัดปริมาณฝุนละออง โรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 2 ตัวอยางฝุนมีคานอยเกินไปไมเขาเกณฑการ
ประเมิน อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาฯ มีการดําเนินการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดอยางสม่ําเสมอ โดยการ
ปรับเทียบระบบตรวจวัดดวยกาซมาตรฐานตามระยะเวลาของขอกําหนดคุณลักษณะ (Specification) 
ของเคร่ืองตรวจวัดกาซ และปรับเทียบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) เพ่ือความถูกตอง
และความนาเชื่อถือของผลการตรวจวัดที่ได 
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   2.1.5) ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา แบบครั้งคราว 
     ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาจะนะ  
ทํ าการตรวจวั ดปล อง โรง ไฟฟ าจะนะ  ชุ ดที่  1  และชุ ดที่  2  ใ น ก ร ณี ใ ช ก า ซ ธ ร ร ม ช า ติ 
เปนเชื้อเพลิง ไดทําการตรวจวัดมลสารตางๆ ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) และฝุนละออง (PM) ระหวางวันที่ 13-21 มกราคม 2563 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
ใน ร าย ง านก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ลก ร ะทบ ส่ิ ง แ วดล อม ขอ ง โ ร ง ไฟฟ า จ ะนะ  และมาต ร ฐ าน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 เรื่อง 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 18-22 มิถุนายน 2563 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  (พ.ศ.2561) และมาตรฐาน 
ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2548)  
สวนการจัดทําแผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour) ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ประจําป 2563  
ไดดําเนินการระหวางวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 โดยผลการจัดทําแผนที่เสนระดับเสียงภายในโรงไฟฟา 
จะนะชวงเวลากลางวันและกลางคืน พบวา บริเวณที่มีระดับเสียงสูงสุด คือบริเวณพ้ืนที่สวนการผลิตภายใน
พ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ และบริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ซึ่งมีคา Leq1min เทากับ 87.6 เดซิเบลเอ 
  2.3 ดานคุณภาพน้ํา 
      โรงไฟฟาจะนะ ไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง น้ําผิวดิน  
และน้ํ า ใ ต ดิ น  ในระหว า ง เ ดื อนมกราคม -มิ ถุ น ายน  2563  ซึ่ ง เ ป นตั ว แทนของ ฤ ดูแล ง  
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)  
จึงทําใหคณะอาจารยฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไมสามารถเขาพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา และพ้ืนที่ภายในโรงไฟฟาจะนะ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 
จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําบันทึกขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม แลว 
 2.4 ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

 โรงไฟฟาจะนะ ไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดาน
นิเวศวิทยาทางนํ้า ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนตัวแทนของฤดูแลง เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) จึงทําใหคณะ
อาจารยฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตานี ไมสามารถเขาพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่
ภายในโรงไฟฟาจะนะ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสงขลา 
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ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําบันทึกขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แลว  
 2.5 ดานการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

โรงไฟฟาจะนะ ไมสามารถดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดานการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ในสวนแผนอนุรักษและลดผลกระทบตอ 
ผูประกอบอาชีพประมงในคลองนาทับหรือคลองบางเปด บริเวณอําเภอจะนะ เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) จึงทําใหคณะอาจารยฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไมสามารถเขาพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
 2.6 ดานการคมนาคม 

ไดจัดทําปาย สัญลักษณจราจร ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ตั้งแตบริเวณปากทางเขา
โรงไฟฟาจะนะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจน มีการควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะในเสนทาง
สัญจร ทั้งน้ี ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ไมพบอุบัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ อันเนื่องจากการคมนาคม  

 2.7 ดานสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
  โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งครอบคลุม
งานดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งจากแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคม 
และการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูใกลเคียงโรงไฟฟาจะนะ นั้น ดําเนินการ 1 ครั้ง/ป โดยในระยะ
ดําเนินการผลิตไฟฟาประจําป 2563 นี้ โรงไฟฟาจะนะ มีแผนดําเนินการสํารวจขอมูลในชวงไตรมาสท่ี 
3-4 ของป 2563 โดยจะนําขอมูลการสํารวจแสดงในรายงานฯ ฉบับถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
 2.8 ดานทัศนียภาพ และการทองเท่ียว 
   โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินการปลูกตนไม และดูแลรักษาตนไม พ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่
โรงไฟฟาจะนะ ใหมีสภาพที่ดี นอกจากนี้ไดเปดใหมี “ศูนยการเรียนรูโรงไฟฟาจะนะ” ที่กอตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคใหความรูแกประชาชนและผูที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับดานพลังงาน และกิจกรรมตางๆ ของ 
กฟผ. ซึ่งไดเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมตั้งแตพฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา 
 2.9 ดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  สุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาจะนะ มีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป  
ซึ่งในป 2563 ดําเนินการตรวจสุขภาพเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยแพทยโรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร โดยผลการตรวจรางกายโดยแพทยปรากฏวา พนักงานสวนใหญมีสุขภาพ
ปกติ (รอยละ 92.73) สําหรับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีพบความผิดปกติของผูปฏิบัติงานมาก
ที่สุด คือ ผลตรวจระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด (LDL) (รอยละ 70.37) รองลงมาเปนผลตรวจระดับ
ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (รอยละ 67.19) และผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือด  
(รอยละ 34.38) ตามลําดับ โดยไดจัดสงผลการตรวจสุขภาพใหทราบเปนรายบุคคลแลว ซึ่งในกรณีที่
ตรวจพบความผิดปกติ แพทยไดใหคําแนะนําพรอมเอกสารแนวทางปฏิบัติภายหลังการพบอาการ
ผิดปกติ ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนและพบแพทยเพ่ือใหไดรับการดูแลสุขภาพและติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง 
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  สําหรับผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงไฟฟาจะนะ  
ไดดําเนินการฝกซอมระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล (กาซคลอรีน และกาซธรรมชาติ) และฝกซอมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟที่กําหนดใหมีการซอมตามวาระปละ 1 ครั้ง โดยไดดําเนินการซอมตามแผนฯ  
โดยสรุปดังนี้   
 -  ซอมแผนระงับเหตุฉุกเ ฉินกรณีกาซธรรมชาติรั่ วระดับ  1  ที่อาคารคลอรีน  
(วันที่ 2 มีนาคม 2563) 
 - ซอมแผนระงับเหตุการณสารเคมีรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่อาคารคลอรีน  
(วันที่ 20 มีนาคม 2563) 
 - ซอมแผนระงับเหตุการณแกสคลอรีนรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่อาคารคลอรีน  
(วันที่ 20 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


