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โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส้ารอง) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.)  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นั้นได้ปฏิบัติการตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า
ในช่วงระยะด้าเนินการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ซึ่งแหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (JDA-
A18) จะหยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ จ้านวน 2 ครั้ง คือ 1) วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 
2560 และ 2)วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วัน ท้าให้ กฟผ. ต้อง
ปรับแผนการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ โดยปรับมาใช้น้้ามันดีเซลเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 และต้อง
หยุดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 อย่างไรก็ตาม กฟผ. ยังคงปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สรุปรายละเอียด
ได้ดังนี ้

1.  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส้ารอง) ได้
ด้าเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานข้างต้น
ครบถ้วนทุกประการ และมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ/คณะท้างานชุดต่างๆ  
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานและพัฒนาชุมชน
โรงไฟฟ้าจะนะ, คณะท้างานติดตามตรวจสอบการสูบน้้าในคลองโพมา และคุณภาพน้้าทิ้งในคลองนา
ทับ, คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม คณะอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการติดตามการใช้น้้ามัน
ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส้ารองส้าหรับโรงไฟฟ้าจะนะ 

2. มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส้ารอง) ได้

ปฏิบัติตามาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปผลการ
ด้าเนินการได้ดังนี้ 

2.1 ด้ำนคุณภำพอำกำศ 

 2.1.1) สภำพอุตุนิยมวิทยำ 

     ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาบริเวณบ้านควนหัวช้าง (A1) 
 โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีค่าดังนี้ 
อุณหภูมิ มีค่า 21.5-33.6 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ มีค่าร้อยละ 50-100, ความกดอากาศ มีค่า 
748-758 มิลลิเมตรปรอท, ปริมาณน้้าฝนสะสมรายวัน มีค่า 0-44 มิลลิเมตร ความเร็วลม มีค่า  
ลมสงบ-4.5 เมตร/วินาที  และมีทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก (W) 
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     ผลการตรวจวั ดสภาพอุตุ นิ ยมวิ ทยา บริ เ วณบ้ านป่ าชิ ง  (A2 ) 
 โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีค่าดังนี้ 
อุณหภูมิ มีค่า 19.7-36.3 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ มีค่าร้อยละ 44-99, ความกดอากาศ มีค่า 
729-757 มิลลิเมตรปรอท, ปริมาณน้้าฝนสะสมรายวัน มีค่า 0-46 มิลลิเมตร ความเร็วลม มีค่า  
ลมสงบ-3.8 เมตร/วินาที  และมีทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศใต ้(W) 

 2.1.2) คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 
    ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ของโรงไฟฟ้าจะนะ 

และโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส้ารอง) จ้านวน 7 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง จ้านวน 2 สถานี ประกอบด้วย 1) บ้านควนหัวช้าง (A1) และ  
2) บ้านป่าชิง (วัดเชิงคีรี) (A2) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบครั้งคราว จ้านวน 5 สถานี ได้แก่ 
1) โรงเรียนบ้านนนท์ (A3) 2) บ้านควนมีด (A4) 3) บ้านทุ่งพระ (A5) 4) บ้านควนไม้ไผ่ (A6) และ  
5) บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ (A7) โดยได้ด้าเนินการตรวจวัดในช่วงระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม -  
3 พฤศจิกายน 2560 ได้ท้าการตรวจวัดมลสารดังนี้ 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน (PM-10) 3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ 4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) พบว่า
ทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ในช่วงเฉพาะที่มีการเดินเครื่องผลิต
ไฟฟ้าด้วยน้้ามันดีเซล มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ 
กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) เรื่องค่าเฝ้าระวังส้าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 24 ชั่วโมง (โดยรายละเอียดในบทที่ 3) 

 2.1.3) ปริมำณสำรเจือปนที่ระบำยออกจำกปล่องโรงไฟฟ้ำ แบบครั้งครำว 

    ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าจะนะ 
ท้าการตรวจวัดปล่องโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ทั้งกรณีใช้ก๊าซธรรมชาติและน้้ามันดีเซลเป็น
เชื้อเพลิง ได้ท้าการตรวจวัดมลสารต่างๆ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) และฝุ่นละออง (PM) ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม และ 4-7 ธันวาคม 2560 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ  และ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ี
ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ จ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (มกราคม 2553) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ 

2.1.4) ปริมำณสำรเจือปนที่ระบำยออกจำกปล่องโรงไฟฟ้ำแบบต่อเนื่อง  
ด้วยระบบ (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) 

  ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า
แบบต่อเนื่อง (ระบบ CEMS) ของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1, ชุดที่ 2 ทั้งกรณีใช้ก๊าซธรรมชาติและน้้ามันดีเซล
เป็นเชื้อเพลิง ได้ท้าการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ และมลสารต่างๆ ได้แก่ ค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ค่าความเข้มข้นของออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), และฝุ่นละออง (PM) 
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยสรุปว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดค่าปริมาณ
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สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า และค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าจะนะทั้งหมด   

2.1.5) ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบ CEMS 
 จากผลการตรวจสอบความถูกต้องการท้ างานของระบบ CEMS  

ทั้ง System Audit และ Performance Audit ของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ทั้ง 2 เครื่อง  และโรงไฟฟ้าจะนะ 
ชุดที่ 2 ทั้ง 2 เครื่อง ที่ได้ด้าเนินการ ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2560 และวันที่ 4-7 ธันวาคม 2560 
ตามข้อก้าหนดของ U.S.EPA. เพ่ือเป็นการยืนยันได้ว่าระบบการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ระบบการ
ตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน, ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ระบบการตรวจวัดก๊าซ
ออกซิเจน, ระบบการตรวจวัดอัตราการไหล และระบบตรวจวัดฝุ่นละอองของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 
และโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 พบว่าระบบ CEMS ของโรงไฟฟ้าจะนะทั้ง 2 ชุด มีประสิทธิภาพการท้างาน
อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถตรวจวัดและให้ข้อมูลปริมาณสารประเภทก๊าซธรรมชาติ ได้อย่างถูกต้อง  
ส่วนระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (PM CEMS) แบบ RRA ของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
ไม่ผ่านเกณฑ์ก้าหนด เนื่องจากระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองเป็นการแปลงค่าความทึบแสง (opacity) 
เป็นค่าฝุ่นละออง ซึ่งไม่เหมาะส้าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ท้าให้ผลการตรวจวัดไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าฯ มีการด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดอย่าง
สม่้าเสมอ โดยการปรับเทียบระบบตรวจวัดด้วยก๊าซมาตรฐานตามระยะเวลาของข้อก้าหนดคุณลักษณะ 
(Specification) ของเครื่องตรวจวัดก๊าซ และปรับเทียบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (PM CEMS) 
เพ่ือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวัดที่ได้ 

2.2 ด้ำนระดับเสียง 

  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่
ปฏิบัติงานภายในเขตรั้วโรงไฟฟ้า, ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (Leq 15 min)  ตรวจวัดบริเวณเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีเสียงดังภายในเขตรั้วโรงไฟฟ้า, ค่าระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr),  
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax), ค่าระดับเสียงเปอร์เซนต์ไทร์ที่ 90 (L90)  ตรวจวัดภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ 
และบริเวณชุมชนโดยรอบ พบว่าทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน (พ.ศ. 2546) และมาตรฐานระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ส่วนการจัดท้าแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) 
ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ้าปี 2560 ได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560  
และได้รายงานเรียบร้อยแล้ว (ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560) 

2.3 ด้ำนคุณภำพน้ ำ 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน น้้าทิ้ง และน้้าใต้ดิน พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัด มีค่า
อยู่ในเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องมาตรฐาน
คุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 4, มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) และมาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551)  
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2.4 ด้ำนนิเวศวิทยำทำงน้ ำ กำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้้า   
การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ในคลองโพมา คลองบางเป็ด และคลองนาทับ โดยผลการ
ตรวจวัดด้านนิเวศวิทยาทางน้้า รวมทั้งหมด 11 สถานีตรวจวัด ส้าหรับระยะด้าเนินการช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สรุปไดด้ังนี้ 

คลองโพมำ : พบแพลงก์ตอนพืช รวมจา้นวน 6 ดิวิชั่น, ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
รวมทั้งหมด เท่ากับ 14,035,806 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร  
พบแพลงก์ตอนสัตว์ รวมจ้านวน 7 ไฟลัม, ปริมาณแพลงกต์อนสัตว์
รวมทั้งหมด เท่ากับ 1,330,770 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
พบสัตว์หน้ำดิน รวมจ้านวน 5 ชนิด, ปริมาณรวมทั้งหมด      
16 ตัวต่อตารางเมตร  

คลองบำงเป็ด : พบแพลงก์ตอนพืช รวมจ้านวน 6 ดิวิชั่น ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
รวมทั้งหมด เท่ากับ 7,403,206 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร 

 พบแพลงก์ตอนสัตว์ รวมจ้านวน 7 ไฟลัม, ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
รวมทั้งหมด เท่ากับ 2,226,640 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
พบสัตว์หน้ำดิน รวมจ้านวน 6 ชนิด, ปริมาณรวมเฉลี่ยทั้งหมด
เท่ากับ 106 ตัวต่อตารางเมตร  

คลองนำทับ : พบแพลงก์ตอนพืช รวมจ้านวน 6 ดิวิชั่น, ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
รวมทั้งหมด เท่ากับ 13,801,808 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร 

 พบแพลงก์ตอนสัตว์ รวมจ้านวน 9 ไฟลัม, ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
รวมทั้งหมด เท่ากับ 3,908,280 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
พบสัตว์หน้ำดิน รวมจ้านวน 14 ชนิด, ปริมาณรวมเฉลี่ย
ทั้งหมดเท่ากับ 545 ตัวต่อตารางเมตร  

2.5 ด้ำนนิเวศวิทยำทำงน้ ำ กำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าทางกายภาพในคลองโพมา คลองบางเป็ด และ
คลองนาทับ สรุปได้ว่าคุณภาพน้้าและน้้าปนเปื้อนน้้าทิ้งในช่วงเดือนตุลาคม 2560 เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) พบว่าทุกดัชนีคุณภาพน้้าท่ีตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดและยังไม่
มีดัชนีคุณภาพน้้าตัวใดที่มีแนวโน้มว่าจะมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน ส่วนแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
สัตว์น้้าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

2.6 ด้ำนกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

การส้ารวจอาชีพประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบริเวณต้าบลป่าชิง ต้าบลตลิ่ง
ชัน ต้าบลคลองเปียะ และต้าบลนาทับ จากความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรที่ใช้ประโยชน์จากคลองโพมา 
คลองบางเป็ด และคลองนาทับ ซึ่งด้าเนินการปีละ 1 ครั้ง ส้าหรับระยะด้าเนินการปี 2560 ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจข้อมูลเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2560 ซึ่งจากผลส้ารวจการประเมินการจับสัตว์น้้าทั้งในล้าคลองนาทับ
และชายฝั่งทะเล พบการจับสัตว์น้้าทั้งในล้าคลองนาทับและชายฝั่งทะเลมีประมาณ 153.75 เมตริกตัน/เดือน 
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หรือประมาณ 6,150 กิโลกรัม/วันท้าการประมง (ประมาณเฉลี่ย 25 วัน/เดือน) โดยมีรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนที่ท้าการประมงเป็นอาชีพหลัก ประมาณ 42,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ผลจับสัตว์น้้าต่้ากว่าผลส้ารวจ
ในเดือนเมษายน 2559 (-11.4%), 2558 (+2.4%) และ 2557 (+10.6%) โดยผลการจับสัตว์น้้าเฉลี่ยทั้งหมด 
6,850 6,000 และ 5,500 กิโลกรัม/วัน  ตามล้าดับ สาเหตุเกิดจากชนิดสัตว์น้้าที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจมี
ปริมาณจับได้มากขึ้น และขนาดสัตว์น้้าที่จับได้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม จึงจ้าหน่ายได้ราคาต่้ากว่าเดิมด้วย 
อย่างไรก็ตาม การประมงในล้าคลองนาทับ ยังเผชิญกับปัญหาจากการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ชายคลอง ป่าพรุ 
ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งหลบซ่อนหรืออยู่อาศัยของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้า และการท้าประมงมากเกินก้าลังผลิต
สัตว์น้้าตามธรรมชาติ ทั้งจ้านวนชาวประมง และเครื่องมือประมงมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมลภาวะทางน้้า 
และการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งทะเล 

2.7 ด้ำนกำรคมนำคม 
  ไดจ้ัดท้าป้าย สัญลักษณ์จราจร ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ ตั้งแต่บริเวณปาก
ทางเข้าโรงไฟฟ้าจะนะ ให้สามารถเห็นได้ชัดเจน มีการควบคุมและจ้ากัดความเร็วของยานพาหนะใน
เส้นทางสัญจร ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ไม่พบอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินในพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าจะนะ อันเนื่องจากการคมนาคม  

2.8 ด้ำนสังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ด้าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่ง

ครอบคลุมงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจากแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าจะนะนั้น ได้มีการก้าหนดเป็น
แผนงานประจ้าปี (ด้าเนินการ 1 ครั้ง/ปี) โดย    ในระยะด้าเนินการผลิตไฟฟ้าประจ้าปี 2560 นี้ 
โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส้ารอง) ได้ด้าเนินการส้ารวจ
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 

2.9 ด้ำนทัศนียภำพ และกำรท่องเที่ยว 
  โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ด้าเนินการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้นไม้ พ้ืนที่สีเขียว
ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ ให้มีสภาพที่ดี นอกจากนี้ได้เปิดให้มี “ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าจะนะ” ที่
ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับด้านพลังงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของ กฟผ. ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 

2.10 ด้ำนสำธำรณสุข สุขภำพ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
 สุขภาพของพนักงานโรงไฟฟ้าจะนะ มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ้าทุกปี 
ซึ่งในปี 2560 ได้ด้าเนินการตรวจสุขภาพเม่ือวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 
นวมินทร์ ซ่ึงสรุปผลได้ดังนี้ 
 พนักงานส่วนใหญ่มีสุขภาพปกติ (ร้อยละ 85.29) ส้าหรับผล การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่พบความผิดปกติของผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ผลตรวจระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด 
(ร้อยละ 71.88) รองลงมาเป็นผลตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (ร้อยละ 58.82) และผลตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (ร้อยละ 56.30) ตามล้าดับ โดยได้จัดส่งผลการตรวจสุขภาพให้ทราบเป็น
รายบุคคลแล้ว ซึ่งในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ แพทย์ได้ให้ค้าแนะน้าพร้อมเอกสารแนวทางปฏิบัติ
ภายหลังการพบอาการผิดปกติ ให้ค้าแนะน้าในการปฏิบัติตนและพบแพทย์เพ่ือให้ได้รับการดูแลสุขภาพ
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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 ส้าหรับผลการด้าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงไฟฟ้า   
จะนะ ได้ด้าเนินการฝึกซ้อมระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล (ก๊าซคลอรีน และก๊าซธรรมชาติ) และฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่ก้าหนดให้มีการซ้อมตามวาระปีละ 1 ครั้งแล้ว โดยได้ด้าเนินการซ้อมตาม
แผนฯ โดยสรุปดังนี้   

- ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินถังเก็บน้้ามันดีเซลรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่
อาคารคลังน้้ามัน (วันที่ 15 ส.ค. 2560) 

- ซ้อมแผนระงับเหตุการณ์ถังเก็บน้้ามันดีเซลรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่
อาคาร Fuel Oil Supply (วันที่ 16 ส.ค. 2560) 

- ซ้อมแผนระงับเหตุการณ์ถังเก็บน้้ามันดีเซลรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่
อาคาร Fuel Oil Supply (วันที่ 27 ส.ค. 2560) 

- ซ้อมแผนระงับเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 1 ที่อาคาร Water 
Treatment Plant (วันที่ 2 ก.ย. 2560) 

 




