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คาํนาํ 

รายงานคุณภาพสิ งแวดล้อมฉบับประชาชนจัดทาํขึ0 นโดยมีวตัถุประสงค์เพือ
เผยแพร่ขอ้มลูการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้มและสังคมทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยดาํเนินการให้ชุมชนใกลเ้คียงโรงไฟฟ้าและประชาชนทัวไปไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกับการป้องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้อม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิงแวดลอ้มในบริเวณโรงไฟฟ้าและชุมชนใกลเ้คียง และผลการตรวจวดัคุณภาพ
สิ งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพนํ0 า นิเวศวิทยาทางนํ0 า         
การประมงและการเพาะเลี0ยงสัตวน์ํ0 าเป็นตน้ 

 
ฝ่ายสิงแวดลอ้ม ในฐานะทีเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของ กฟผ. หวงัเป็นอย่างยิงว่า 
รายงานคุณภาพสิงแวดลอ้มฉบบัประชาชน จะเป็นประโยชน์สาํหรับทุกท่าน 
 

   
             ฝ่ายสิงแวดลอ้ม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

                                                                    เมษายน 2552 
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ลักษณะโครงการ 
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบไฟฟาในภาคใต โครงการโรงไฟฟาจะนะ 

จึงไดรับการอนุมัติใหกอสรางขึ้นในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2548 สามารถจายกระแสไฟฟาเขาระบบไดตั้งแต 15 กรกฎาคม 2551 มีกําลังผลิต
ประมาณ 746 เมกกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

- กาซธรรมชาติ 
โรงไฟฟาจะนะใชกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย ใน
อัตราสูงสุดประมาณ 123 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

- น้ําจากคลองโพมา 
โรงไฟฟาจะนะ จะสูบน้ําจากคลองโพมา เพื่อเปนน้ําใชสําหรับกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟาและน้ําใชภายในโรงไฟฟาตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวกับชุมชน 
อัตราเฉลี่ย 900,000 ลูกบาศกเมตรตอป โดยจะสูบน้ําเฉพาะชวงฤดูน้ําหลาก
เทานั้น ซึ่งจะไมกระทบตอการใชน้ําของชุมชน 

- น้ําจากคลองบางเปด 
น้ําในระบบหลอเย็น สูบจากคลองบางเปดประมาณ 45,840 ลูกบาศกเมตร/วัน 
แลวระบายออกประมาณ 30,144 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยไมมีสารเคมีเจือปน 
 

                   . 
                            แผนที่ตั้งโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา 
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การปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลการตรวจวัด 
 

1. คุณภาพอากาศ 
 ในระหวางการกอสรางจะมีฝุนละอองเกิดจากการขุด ไถ กลบ ปรับระดับ
และบดอัดดิน และรถขนสงที่ว่ิงเขา- ออก มาตรการปองกันและแกไขนั้นใหทํา
การฉีดพนน้ําในพื้นที่กอสรางและถนนภายในโครงการอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
ลางรถและลอรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่โครงการ จํากัดความเร็วของรถที่ว่ิง
เขา-ออก พ้ืนที่โครงการไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
 สําหรับในระยะดําเนินการ โรงไฟฟาจะนะไดปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ควบคุม ดูแลรักษาระบบปองกันการปลอยมลสารอยางตอเนื่องลดการปลอย
สารไนโตรเจนออกไซด(NOX) โดยใชหัวเผาชนิดที่ทําใหเกิดกาซไนโตรเจน
ออกไซดต่ํา (Dry Low NOx Combustor) 
 นอกจากนี้ยังตองมีมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบริเวณโรงไฟฟาและชุมชนรอบโครงการ จํานวน 4 สถานี สําหรับที่
โรงไฟฟาไดติดตั้งระบบการติดตามตรวจสอบการระบายกาซแบบตอเนื่อง 
(CEMS) และตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งจากปลองควัน  (Stack) และใน
บรรยากาศทั่วไป 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
คุณภาพอากาศ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณโครงการ และชุมชนรอบโครงการซึ่ง
ครอบคลุมทิศทางลมที่ผานโรงไฟฟาทั้งเหนือและใตลม จํานวน 5 สถานี
ตรวจวัด 
 รายการที่ตรวจวัดมีดังนี้ 
- ฝุนละอองรวม(TSP) 
- ฝุนละอองขนาดเล็ก (ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน : PM-10) 

4ลมสวนใหญมาจากทิศใต-ตะวันตกเฉียงใต  
                                        จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ป 2551 
         หนวย ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
 

จุดตรวจวัด ฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดเล็ก 

1. โครงการโรงไฟฟาจะนะ 15-92 10-33 
2.โรงเรียนบานควนหัวชาง 14-37 9-25 
3.โรงเรียนบานนนท 15-45 11-31 
4.วัดเชิงคีรี 11-35 6-27 
5.ศูนยอาหารโภชนาการฯ มอ. 12-32 3-25 

มาตรฐาน 330 120 

 ผลการตรวจวัดฝุนละออง พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการ
 สิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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2. ระดับเสียง 
เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบดานเสียง ดังนั้น การดําเนินงานของ

โครงการโรงไฟฟาจะนะ ในกิจกรรมการกอสรางที่มีเสียงดังตองดําเนินการ
ในชวงเวลากลางวันเทานั้น (7 โมงเชา - 6 โมงเย็น) หลีกเลี่ยงการใช
เครื่องจักรที่มีเสียงดังติดตั้งชุดลดเสียงกับเครื่องจักรที่เปนแหลงกําเนิดเสียง
ดัง จัดอุปกรณปองกันอันตรายจากเสียงดังใหกับพนักงานและตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ใหเครื่องผลิตกระแสไฟฟาติดตั้งอยูในอาคารที่ปดมิดชิด
และติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง ปลูกตนไมตามแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อเปน
กําแพงกั้นเสียงตามธรรมชาติ และประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจกับ
ชุมชนในกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดัง รวมทั้งติดตามตรวจวัดระดับเสียงใน
บริเวณโครงการและชุมชนโดยรอบจํานวน 4 สถานี 
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ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณโครงการ และชุมชนรอบๆ 

โครงการ จํานวน 4 จุด รายการที่ตรวจวัด มีดังนี้ 
- ระดับเสียงเฉลี่ยในชวงเวลา 1 วัน (24 ชั่วโมง : Leg 24 hr) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยในชวงเวลา 8 ชั่วโมง (08.00-16.00น. : Leg 8 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด 
- ระดับเสียงรบกวน 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
จุดตรวจวัดระดับเสียง 
 
 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในป 2551 
(หนวยของระดับเสียง คือ เดซิเบล : db(A)) 

จุดตรวจวัด ระดับเสียง 8 ชม. ระดับเสียง 24 ชม. ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงรบกวน 
1. โครงการโรงไฟฟาจะนะ 61.8-67.1 - - - 
2. โรงเรียนบานควนหัวชาง - 52.8-57.0 76.4-88.2 1.8-4.3 
3. โรงเรียนบานโคกมวง - 51.3-55.9 78.2-82.5 1.0-2.7 
4. โรงเรียนแหลมเสม็ด - 60.3-62.2 86.4-94.2 7.9-9.6 

มาตรฐาน 90 70 115 10 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงป 2551 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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3. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
เพื่อไมใหเกิดปญหาตอลําน้ํา โครงการไดสรางระบบระบายน้ําใหได

มาตรฐาน สามารถปลอยน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะไดอยางเหมาะสมไมปดกั้นทางน้ํา  
โดยเฉพาะทางระบายน้ําเดิมที่ไหลลงสูคลองบางเปดและคลองโพมา ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ําตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา ปริมาณน้ํา
หลอเย็นที่ระบายจะตองคอยๆ ปลอยคืนลงสูคลองบางเปดทุกๆ วันตามความ
เหมาะสมกับระดับน้ําในคลองเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอปริมาณน้ําทาของคลอง
บางเปดและคลองนาทับ 
4.  คุณภาพน้ําผิวดินและน้ําหลอเย็น 
 ในระยะกอสรางกิจกรรมการกอสรางและกองเศษวัสดุอาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําผิวดิน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน แตอยางไรก็ตามทางโครงการไดมีการ
กอสรางทางระบายน้ําชั่วคราว และสรางบอดักตะกอนกอนระบายลงสูแหลงน้ํา
ภายนอกพื้นที่ สวนน้ําเสียจากการอุปโภคและบริโภคของคนงานจะผานระบบบอ
เกรอะ-บอซึม ที่ถูกสุขลักษณะแลวลงสูถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป สําหรับมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ ไดแก การนําน้ําที่จะ
ระบายบางสวนมาใชประโยชน เชน รดน้ําตนไมและสนามหญาในพื้นที่โครงการ 
การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียตามประเภทของน้ําที่ออกมาจากกิจกรรมของโรงไฟฟา
และตรวจสอบคุณภาพน้ํา และอุณหภูมิน้ําหลอเย็นที่ระบายลงสูคลองบางเปด
รวมทั้งมีมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในคลองโพมา 
และคลองนาทับ จํานวน 1 และ 5 สถานี ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําหลอเย็น 
-  ตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลองโพมาจํานวน 1 จุด 
-  ตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลองนาทับจํานวน 5 จุด 

แผนที่จุดตรวจวัดคณุภาพน้าํผิวดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําหลอเย็นในป 2551 
1.  คุณภาพน้ําในคลองโพมา อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
2.  คุณภาพน้ําในคลองนาทับพบวาคุณภาพน้ําในคลองนาทับบางตอนในบาง

ชวงเวลาเสื่อมโทรมลงกวาคุณภาพน้ําตามปกติ เนื่องจากของเสียและสิ่งปฏิกูล
ตางๆ เชน น้ําทิ้งจากโรงงาน ปุยตกคางจากพื้นที่เกษตรกรรม น้ําทิ้งจากบอเลี้ยง
กุงและปลาถูกระบายลงสูคลองนาทับและในอนาคตหากไมมีมาตรการปองกัน
และแกไขในเรื่องนี้อยางจริงจังอาจจะสงผลใหคุณภาพน้ําในคลองนาทับเสื่อม
โทรมลงไดมากกวาที่ผานมาแลว 

คุณภาพน้ําหลอเย็นของโรงไฟฟาจะนะ 
 ผลการตรวจวัดพบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
แหล งกํ า เนิ ดประ เภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมของ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

12

คุณภาพน้ําผิวดิน
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5. คุณภาพน้าํใตดิน 
ในระยะกอสราง ไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับน้ําใตดิน จัดทําทางระบายน้ําและ

สรางบอพักตะกอนกอนระบายน้ําออกสูแหลงน้ําภายนอกพื้นที่ สําหรับหองสุขา
ของคนงานกอสรางจะไดรับการบําบัดโดยติดตั้งถังบําบัดสําเร็จรูป  

สวนในระยะดําเนินการ  ไดกอสรางบอฝงกลบตะกอนจากระบบการทํา
น้ําประปาที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลเพื่อปองกันน้ําไหลเขาออกได ไมมีการสูบน้ํา
ใตดินมาใช นอกจากนั้นไดจัดสรางระบบบอเกรอะ-บอซึม และถังบําบัดน้ําเสีย  
เพื่อบําบัดน้ําเสียจากหองสุขาของอาคารสํานักงานภายในโรงไฟฟา  ดังนั้น
ผลกระทบที่จะเกิดกับคุณภาพน้ําใตดินจะอยูในระดับนอยมาก แตเนื่องจากบริเวณ
พ้ืนที่ใกลเคียงในเขตตําบลคลองเปยะ และตําบลปาชิง สวนใหญมีการใชน้ําจากบอ
น้ําตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมจํานวนมาก เพื่อเปนการปองกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอบริเวณพื้นที่ใกลเคียงเหลานี้ จึงจําเปนตองติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณรอบๆ โครงการ จํานวน 4 จุด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 

ตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณรอบโรงไฟฟาจะนะจํานวน 4 จุด 

แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินในป 2551 พบวา มีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด
ของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคไดตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

15

GT 1: บานเลขที ่1 ม.6

GT 2 : บานเลขที ่92 ม.1

GT 3 : บานเลขที ่154 ม.1

GT 4: โรงเรียนบานปาชิง

คุณภาพน้ําใตดิน
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6. ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา 
โครงการโรงไฟฟาจะนะ มีการนําน้ําจากคลองโพมา และคลองบางเปดมาใช

ภายในโรงไฟฟา และมีการระบายน้ําหลอเย็นลงสูคลองบางเปด ดังนั้น การสูบน้ํา 
จึงมีมาตรการในการปองกันผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางน้ําโดยทําระบบตะแกรง 
และคลองชักน้ํา เพื่อปองกันสัตวน้ําวัยออนถูกดูดเขาไปในระบบหลอเย็นของ
โรงไฟฟา ดังนั้นผลกระทบตอสัตวน้ําวัยออนจึงนอยมาก สวนผลกระทบตอสัตว
หนาดินในคลองบางเปดและคลองโพมาจะอยูในระดับนอยมากเชนกันเนื่องจากไม
มีการรบกวนพื้นทองน้ําคลองทั้งสองโดยตรง 

สําหรับน้ําหลอเย็นที่ปลอยลงคลองบางเปดโรงไฟฟาไดมีการควบคุมทั้ง
ปริมาณ คุณภาพและอุณหภูมิ รวมทั้งมีมาตรการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยา
ทางน้ําและการประมงทั้งในคลองโพมา คลองบางเปดและคลองนาทับ 

 

 
การติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาในคลองโพมาและคลองนาทับ 

 
 
 
 
 

18

สถานี W1/1 บานปาชิง

สถานี W1 บานปางาม

สถานี W2 บานควนหัวชาง

สถานี W3/1 บานทาคลอง 
ต. จะโหนง

สถานี W3 บานทุงกรวด

สถานี W4 บานมางอน

สถานี W5 บานทาคลอง 
ต.นาทบั

สถานี W6 บานคลองขา

สถานี W7 บานปากบาง
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 ผลการตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 
 ศึกษาความอุดมสมบูรณและความหลากหลายชนิดของแพลงกตอน 
(สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ํา ที่เปนอาหารของ กุง ปู ปลา) สัตวหนาดิน เชน หอยตางๆ 
และลูกปลาวัยออน โดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตบริเวณคลองโพมา ซึ่งเปนตนน้ํา
คลองนาทับและบรเิวณคลองนาทับ ตั้งแตบริเวณหนาพื้นที่โครงการโรงไฟฟาจะนะ
ไปทางทายน้ําเปนระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
 จากผลการศึกษา พบวา บริเวณตนคลองนาทับ เปนแหลงน้ําที่มีความอุดม
สมบูรณต่ํา เนื่องจากภูมิประเทศที่มีตลิ่งลําคลองคอนขางสูงชัน ระดับน้ําคอนขางลึก 
รวมทั้งเปนแหลงรองรับของเสียและสิ่งปฏิกูลตางๆ ที่ถูกระบายลงสูบริเวณตนคลอง
นาทับ โดยการนําพาของน้ําฝนและกิจกรรมของประชาชนในบริเวณเหนือคลอง
และริมคลองนาทับ เชน น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ปุยตกคางจากพื้นที่
เกษตรกรรม น้ําทิ้งจากบานพักคนงานโรงงานและน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงและปลา  
เปนตน 
 สําหรับบริเวณกลางคลองถึงปากคลองนาทับ พบวา เปนแหลงน้ําที่มีความ
อุดมสมบูรณมากกวาบริเวณตนคลองนาทับมาก เนื่องจากอยูติดกับชายฝงทะเล  
สัตวน้ําชายฝงสามารถเคลื่อนยายเขามาอยูอาศัยเจริญเติบโตไดมาก  อีกทั้งมี
สภาพแวดลอมเหมาะสม เพราะมีปาชายเลนที่สมบูรณ ลักษณะทางกายภาพที่สภาพ
แบนราบ น้ํามีความลึกไมมากประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร และมีความอุดมสมบูรณ ของ
อาหารตามธรรมชาติ คือ แพลงกตอนและสัตวน้ําหนาดิน ทําใหบริเวณตอนกลาง
คลองถึงปากคลองนาทับเปนแหลงที่เหมาะสมในการผสมพันธุ วางไข ฟกตัวออน 
และ อนุบาลสัตวน้ําวัยออน 
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7.  กิจกรรมมวลชนสัมพนัธและประชาสัมพันธ 
 โครงการโรงไฟฟาจะนะไดดํ า เนินกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธและ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตั้งแตระยะกอสรางจนถึงระยะดําเนินการผลิตกระแสไฟฟา 
พอสรุปงานที่สําคัญไดดังนี้ 
  1)  มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ เชน 
  -  มูลนิธิประมงคลองนาทับ 
  -  หองเรียนสีเขียวโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อําเภอจะนะ 
  -  กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
  -  กจิกรรมเปดตลาดนัด 
  -  กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาจะนะ 
  -  การจัดงาน 1 ทศวรรษ สวนสัตวสงขลา 
  -  ขุดลอกคลองนุย 
  -  กําจัดวัชพืชในคลองโพมา 
  -  ทําบุญสรางโบสถวัดเชิงคีรี 
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2)  โครงการแพทยเคลื่อนที่ใหบริการแกประชาชนรอบโรงไฟฟาโดยการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการดานทันตกรรม 

3)  การปลูกปาชายเลนริมคลองนาทับ 
 

 
 
 

 
4)  จัดบรรยายการใชจุลินทรียเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนใหแกชุมชนรอบ

โรงไฟฟาจะนะ 
5)  กิจกรรมน้ําชายามเชา โดยโรงไฟฟาจะนะใหการตอนรับและรวมจิบน้ํา

ชากับหัวหนาภาคสวนราชการ เอกชน ผูนําชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา
จะนะเพื่อเปนการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 

6)  ใหการตอนรับชุมชน นักเรียนนักศึกษาและคณะตางๆ เพื่อเขาเยี่ยมชม
โครงการโรงไฟฟาจะนะ 

7)  ประชุมคณะทํางานผูตรวจการสิ่งแวดลอม 
8)  จัดงานการแขงขันนกเขาชวาเสียงนานาชาติ ครั้งที่1 ณ บริเวณโครงการ

โรงไฟฟาจะนะ 
9)  รวมกิจกรรมเดือนรอมฎอน โดยมอบกาแฟ โอวันติน น้ําหวาน  
 และอิทผาลัม ใหมัสยิด ในบริเวณโรงไฟฟาจะนะ  
10)  รวมกิจกรรมดานพุทธศาสนา ของชุมชนรอบโรงไฟฟาจะนะ เชน                   

กิจกรรมเยี่ยมวัดวันพระ ทอดผาปาสามัคคี ทอดกฐินสามัคคี 
11)  ปลอยพันธุกุง และพันธุปลาลงคลองนาทับ 

 
 
 

 


