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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โรงไฟฟาจะนะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟาจะนะ 
(กรณีใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลังความรอน (คชก.)  
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นั้น กฟผ. ไดปฏิบัติการตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563  
สรุปรายละเอียดได ดังนี้ 
 1.  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

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

    ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ของโรงไฟฟา
จะนะ โดยไดดําเนินการตรวจวัดในชวงเดินเครื่องดวยกาซธรรมชาติ ระหวางวันท่ี 20-26 สิงหาคม 
2563 และในชวงเดินเคร่ืองดวยน้ํามันดีเซล ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 จํานวน 7 
สถานี โดยแบงเปนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง จํานวน 2 สถานี ประกอบดวย บานควน
หัวชางและบานปาชิง (วัดเชิงคีรี) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบครั้งคราว จํานวน 5 สถานี 
ไดแก โรงเรียนบานนนท บานควนมีด บานทุงพระ บานควนไมไผ และบริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ 
พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) และประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และ สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในชวงเฉพาะ 
ที่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟาดวยน้ํามันดีเซล มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) เรื่องคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงาย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง สวนผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาบริ เวณ 
บานควนหัวชาง พบวา เปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางทิศตะวันตก (WSW) และ
บานปาชิง พบวา เปนลมที่พัดมาจากทิศใต (S) 
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   2.1.2) 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) 
ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 โดยสรุปวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดคาปริมาณ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟา และคาควบคุมตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโรงไฟฟาจะนะทั้งหมด   
    2.1.3) ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบคร้ังคราว 
     ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาจะนะ  
ทําการตรวจวัดปลองโรงไฟฟาจะนะ ชุดท่ี 1 และชุดที่ 2 ในกรณีใชกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซล 
เปนเชื้อเพลิง ระหวางวันที่ 20 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563 พบวา กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซด
ของไนโตรเจน  (NOx) และฝุนละออง  (PM) ที่ระบายออกจากปลองระบายมลสาร มีคาควบคุม 
ที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาจะนะ และมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (มกราคม 2553)  
   2.1.4) ผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบ CEMS 

 จากผลการตรวจสอบความ ถู กต อ งการทํ า ง านของร ะบบ  CEMS  
ทั้ง System Audit และ Performance Audit ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดท่ี 1 ทั้ง 2 เครื่อง และโรงไฟฟาจะนะ 
ชุดที่ 2 ทั้ง 2 เครื่อง ที่ไดดําเนินการ ระหวางวันที่ 20 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563 ตามขอกําหนดของ 
U.S.EPA. พบวา ระบบการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX),  
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO), กาซออกซิเจน (O2) และระบบการตรวจวัดอัตราการไหล (Flow Rate) 
ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สวนการตรวจสอบระบบ
ตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) พบวา โรงไฟฟาจะนะ ชุดท่ี 1 เครื่องที่ 1 ไดติดต้ังระบบ PM 
CEMS ระบบใหม  (Light Scattering) แตยังไมไดจัดทํา Correlation Curve ระหวางคาการกระเจิงของ
แสงกับคาความเขมขนของฝุนละออง สวนเคร่ืองที่ 2 เครื่องมือขัดของในขณะที่การตรวจสอบ  
และ PM CEMS ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 2 ไมผานเกณฑการประเมินทั้ง เครื่องที่ 1 และ เครื่องที่ 2 ทั้งนี้
เนื่องจากระบบตรวจวัดฝุนละอองเปนการแปลงคาความทึบแสง (Opacity) เปนคาปริมาณฝุนละออง  
ซึ่งไมเหมาะสําหรับโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง สงผลให การตรวจวัดมีความผิดพลาด 
ไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาฯ มีการดําเนินการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดอยาง
สม่ําเสมอ โดยการปรับเทียบระบบตรวจวัดดวยกาซมาตรฐานตามระยะเวลาของขอกําหนดคุณลักษณะ 
(Specification) ของเครื่องตรวจวัดกาซและปรับเทียบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) เพ่ือ
ความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการตรวจวัดที่ได 
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  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 21-25 สิงหาคม 2563 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  (พ.ศ.2561) และมาตรฐาน 
ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2548)  
สวนการจัดทําแผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour) ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ประจําป 2563  
ไดดําเนินการระหวางวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 โดยบริเวณที่มีระดับเสียงสูงสุด คือบริเวณพ้ืนท่ีสวนการ
ผลิตภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ และบริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาจะนะ 
  2.3 ดานคุณภาพน้ํา 
      ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํ าทิ้ ง น้ํ าผิวดิน และน้ํ าใตดิน ระหวางวันที่   
16-17 ตุลาคม 2563 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งของโรงงาน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ืองมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 และมาตรฐาน 
คุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) 
 2.4 ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมงและ
การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ในคลองโพมา คลองบางเปด และคลองนาทับ โดยผลการตรวจวัดดานนิเวศวิทยา
ทางน้ํา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี จํานวน  11 สถานีตรวจวัด ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยาง 
คุณภาพน้ํ าผิวดิน  โดยในคลองโพมา  พบแพลงกตอนพืชในกลุ มยูกลีนอยด  มีชนิดเดนคือ 
Trachelomonas sp. สวนแพลงกตอนสัตว พบกลุมอารโทรพอด หรือสัตวขาปลอง มีกลุมเดนคือ 
Copepod egg สําหรับสัตวหนาดิน สวนใหญเปนหอยขม ตัวออนหอยฝาเดียวและหอยสองฝา  
ซึ่ งเปนชนิดที่พบไดทั้ งน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม สวนสัตวน้ําวัยออนเปนชนิดที่พบไดทั่วไป 
ในแหลงน้ําจืด สวนในคลองบางเปด พบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอม มีชนิดเดนคือ Serirella sp. 
สวนแพลงกตอนสัตว พบในกลุมอารโทรพอด มีกลุมเดนคือ Copepod egg สวนสัตวหนาดิน พบตัวออน
หอยฝาเดียวและหอยสองฝา เปนชนิดหลัก และสัตวน้ําวัยออนท่ีพบเปนปลาน้ําจืด ปลาน้ํากรอย และกุง 
และในคลองนาทับ พบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอม มีชนิดเดนคือ Navicula sp., Cylindrotheca sp. 
และ Pleurosigma sp. สวนแพลงกตอนสัตว พบในกลุมอารโทรพอด มีกลุมเดนคือ Copepod nauplii 
สําหรับสัตวหนาดินและสัตวน้ําวัยออน เปนชนิดท่ีพบไดท่ัวไปในแหลงน้ํากรอยและนํ้าเค็ม  
 2.5 ดานการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 การสํารวจอาชีพประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําบริเวณตําบลปาชิง ตําบลตล่ิงชัน 
ตําบลคลองเปยะ และตําบลนาทับ จากความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรที่ใชประโยชนจากคลองโพมา 
คลองบางเปด และคลองนาทับ ซึ่งดําเนินการปละ 1 ครั้ง โดยในป 2563 ดําเนินการสํารวจขอมูลใน
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เดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจากผลสํารวจการประเมินการจับสัตวน้ําทั้งในลําคลองนาทับและชายฝงทะเล 
พบการจับสัตวน้ําทั้งในลําคลองนาทับและชายฝงทะเลมีประมาณ 3,525 เมตริกตัน/เดือน หรือ
ประมาณ 11,750 กิโลกรัม/วันทําการประมง (ประมาณเฉลี่ย 25 วัน/เดือน) โดยมีรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนท่ีทําการประมงเปนอาชีพหลัก ประมาณ 185,000 บาท/ปซึ่งผลจับสัตวน้ํานอยกวาผลสํารวจ
ในป 2561-2562 โดยประเมินผลการจับสัตวน้ําเฉลี่ยทั้งหมด 111,120 และ 125,000 กิโลกรัม/วันทํา
การประมง ตามลําดับ  
 2.6 ดานการคมนาคม 

ไดจัดทําปาย สัญลักษณจราจร ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ตั้งแตบริเวณปากทางเขา
โรงไฟฟาจะนะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจน มีการควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะในเสนทาง
สัญจร ทั้งน้ี ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ไมพบอุบัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ อันเนื่องจากการคมนาคม  
 2.7 ดานสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
  โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งครอบคลุม
งานดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งจากแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคม 
และการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูใกลเคียงโรงไฟฟาจะนะน้ัน ไดมีการกําหนดเปนแผนงานประจําป 
(ดําเนินการ 1 ครั้ง/ป) โดยในระยะดําเนินการผลิตไฟฟาประจําป 2563 นี้ โรงไฟฟาจะนะไดดําเนินการ
สํารวจระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 25 สิงหาคม 2563 โดยความคิดเห็นเก่ียวกับการมีโรงไฟฟามี
ประโยชนตอชุมชนหรือไมนั้น ครัวเรือนสวนใหญรอยละ 85.0 เห็นวามีประโยชนตอชุมชน โดยเฉพาะ
เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา และทําใหทองถิ่นเจริญขึ้น ตามลําดับ และเม่ือสํารวจทัศนคติและ
ความคิดเห็นในภาพรวมตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาจะนะ ผู ใหสัมภาษณสวนใหญ รอยละ 91.0  
มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงไฟฟา และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสรุปได ดังนี้ 
   (1) ใหดําเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมบริเวณโรงไฟฟาจะนะ 
อยางตอเนื่องตอไปพรอมทําการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงไฟฟาใหทั่วถึง 
   (2) จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ใหมีการเฝาระวังการเปล่ียนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณโรงไฟฟาจะนะในรูปแบบเครือขายสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
   (3) โรงไฟฟาฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน และชวยเหลือระดับตัว
บุคคลหรือครัวเรือนในการประกอบอาชีพ เพ่ือการลดคาครองชีพในครอบครัวตอไป 
 2.8 ดานทัศนียภาพ และการทองเท่ียว 
   โรงไฟฟาจะนะ ดําเนินการปลูกและดูแลรักษาตนไม บริเวณพ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนท่ี
โรงไฟฟาจะนะ ใหมีสภาพที่ดี นอกจากนี้ไดเปดใหมี “ศูนยการเรียนรูโรงไฟฟาจะนะ” ที่กอตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคใหความรูแกประชาชนและผูที่สนใจทั่วไปเก่ียวกับดานพลังงาน และกิจกรรมตางๆ  
ของ กฟผ. ซึ่งไดเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมตั้งแตพฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา 
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 2.9 ดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  สุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาจะนะ มีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป  
ซึ่งในป 2563 ไดดําเนินการตรวจสุขภาพเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2563 และไดดําเนินการแลวเสร็จ 
และไดรายงานในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาจะนะ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


