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การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มโรงไฟฟ้านํ'าพองมวีตัถุประสงคเ์พื�อตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ�งแวดล้อมในด้านต่างๆ  ตามที�เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม
โรงไฟฟ้านํ'าพอง โดยจะจดัทําเป็นรายงานปีละ 2 ฉบบั  ขอ้มลูที�ใช้ในการจดัทํารายงานจะอยู่ในคาบ
ครึ�งปี  สําหรบัรายงานฉบบันี'เป็นผลการดําเนินงานในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน  2553 
สรปุไดด้งันี' 

 ก. การลดผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้านํ'าพองได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมที�
เสนอในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มทางดา้นคุณภาพอากาศ ระดบัเสยีง คุณภาพนํ'าทิ'ง  
คุณภาพนํ'าผวิดนิ  การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค   เศรษฐกจิสงัคม  สาธารณสุข อาชวีอนามยั
และความปลอดภยั   และสุนทรยีภาพและการท่องเที�ยว 

 ข. การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

1. คณุภาพอากาศ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั �วไปในช่วงเดือนมกราคม – 
มถุินายน  2553 ดําเนินการระหว่างวนัที� 11 – 17 มนีาคม 2553 บรเิวณจุดตรวจวดับา้นคําบงพฒันา  
บา้นคาํใหญ่และสถานีอนามยักุดนํ'าใส  โดยตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวทิยาที�สถานีไฟฟ้าแรงสูงนํ'าพอง 2 
ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละฝุ่นละออง
รวม  มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั �วไป  ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ ฉบบัที� 21 (พ.ศ. 2544) ฉบบัที� 24 (พ.ศ. 2547)  และฉบบัที� 33  (พ.ศ. 2552)   

การตรวจวัดปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที�
ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าเมื�อวนัที� 18 – 25 พฤษภาคม 2553 พบว่า มลสารที�ตรวจวดัทั 'งหมดมคี่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที�ระบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรอืจาํหน่าย
พลงังานไฟฟ้า ที�กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) 

เมื�อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั �วไปที�จุดตรวจวดั
ดงักล่าวและมลสารที�ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาที�เริ�มมกีารตดิตามตรวจสอบมลสารที�
ระบายจากปล่องตั 'งแต่ปี 2541 พบว่า คุณภาพอากาศมคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทุกครั 'งที�ตรวจวดั 
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2. ระดบัเสียง 

การตรวจวดัระดบัเสียงดําเนินการระหว่างวนัที� 11 – 13  มนีาคม 2553 พบว่า 
ระดบัเสยีงเฉลี�ย 8 ชั �วโมง บรเิวณห้องควบคุมการเดนิเครื�องมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดบัเสยีง
ภายในสถานที�ประกอบกจิการโรงงาน  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื�อง  มาตรการคุม้ครอง
ความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเกี�ยวกบัสภาวะแวดล้อมในการทํางาน (พ.ศ. 2546)   
รวมทั 'งระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง ระดบัเสยีงสูงสุดและระดบัเสยีงรบกวน บรเิวณแนวรั 'วโรงไฟฟ้า
และบ้านคําบงพฒันา มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดบัเสยีงโดยทั �วไป  ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ ฉบบัที� 15  (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และ
ประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที� 29 (พ.ศ. 2550) ตามลาํดบั 

เมื�อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในแต่ละจุดตรวจวดัยอ้นหลงั 5 ปี ตั 'งแต่ปี 
2548 จนถงึปจัจบุนั ระดบัเสยีงที�ตรวจวดัทั 'งหมดมคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตลอดระยะเวลาที�ตรวจวดั 

3. คณุภาพนํ*า  

3.1 คณุภาพนํ*าผิวดิน  การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ'าในลํานํ'าพอง 4 จุด ที�ทา้ย
เขื�อนอุบลรตัน์  ปากคลองหว้ยยาง  สถานีสบูนํ'าโรงไฟฟ้านํ'าพองและปากหว้ยโจด  และในหว้ยโจด 2 
จุด คือ บริเวณเหนือนํ'าและท้ายนํ'าของท่อระบายนํ'าทิ'งของโรงไฟฟ้า ดําเนินการเมื�อวันที�  24 
พฤษภาคม 2553 พบว่า ดชันีคุณภาพนํ'าที�ตรวจวดัส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ'าใน
แหล่งนํ'าผวิดนิ ประเภทที� 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที� 8 (พ.ศ. 2537) 
ส่วนน้อยที�เกนิมาตรฐานม ีดงันี' 

- ลาํนํ'าพอง มคี่าออกซเิจนละลายเกนิมาตรฐานนํ'าผวิดนิบรเิวณปากคลองหว้ย
ยาง (2.5 มลิลกิรมั/ลติร) บรเิวณสถานีสูบนํ'าของโรงไฟฟ้านํ'าพอง (2.3 มลิลกิรมั/ลติร) และบรเิวณ
ปากหว้ยโจด (2.5 มลิลกิรมั/ลติร) โดยมาตรฐานกําหนดไม่น้อยกว่า 4 มลิลกิรมั/ลติร ทั 'งนี'เนื�องจากมี
การเลี'ยงปลาในกระชงั ทาํใหแ้หล่งนํ'ามสีารอนิทรยีท์ําใหส้ิ�งมชีวีติในนํ'า ไดแ้ก่ แพลงก์ตอน แบคทเีรยี
และจลุลนิทรยีอ์ื�นๆ เจรญิเตบิโต เกดิกระบวนการทางชวีเคมใีนนํ'า รวมทั 'งสภาพอากาศที�รอ้นอบอ้าว 
ทอ้งฟ้ามดืครึ'ม และกระแสนํ'าไหลนิ�ง จงึส่งผลใหค้่าออกซเิจนละลายลดลง ทั 'งนี' ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้านํ'าพอง 

- หว้ยโจดบรเิวณเหนือท่อระบายนํ'าทิ'งระยะ 100 เมตร ค่าออกซเิจนละลายตํ�า
กว่ามาตรฐานนํ'าผวิดนิ (2.6 มลิลกิรมั/ลติร) เนื�องจากมปีรมิาณคลอไรดใ์นแหล่งนํ'าค่อนขา้งสูง จงึทํา
ใหอ้อกซเิจนละลายนํ'าไดน้้อย ประกอบกบัมวีชัพชืปกคลุมหน้าผวินํ'าหนาแน่น ออกซเิจนในอากาศไม่
สามารถลงไปละลายนํ'าได้ จุดนี'อยู่บรเิวณเหนือนํ'าจงึไม่เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
เช่นกนั โดยจะเหน็ว่าค่าออกซเิจนละลายบรเิวณทา้ยนํ'าของท่อระบายนํ'าทิ'งมคี่าอยู่ในมาตรฐาน (4.5 
มลิลกิรมั/ลติร) 
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- ห้วยโจดบรเิวณท้ายนํ'าท่อระบายนํ'าทิ'งระยะ 100 เมตร ค่าบโีอดสีูงกว่าที�
มาตรฐานกําหนดเลก็น้อย (2.1 มลิลกิรมั/ลติร มาตรฐานกําหนดไม่เกนิกว่า 2 มลิลกิรมั/ลติร) อาจเป็น
ผลมาจากกระบวนการทางชวีเคมทีี�เกดิขึ'นในแหล่งนํ'า เนื�องจากบรเิวณนี'มปีรมิาณออกซเิจนละลาย
และไนเตรตในนํ'ามาก และอาจมากเกนิกว่าที�พชืจะนําไปใชไ้ดห้มด เมื�อมไีนเตรตมากเกนิไปจะส่งผล
ใหส้ิ�งมชีวีติบางชนิดตายได ้จงึทาํใหค้่าบโีอดสีงู อยา่งไรกต็าม ค่าที�เกนิกว่ามาตรฐานกําหนดนี'มเีพยีง 
0.1 มลิลกิรมั/ลติร เท่านั 'น จงึยงัไม่สามารถสรุปไดว้่าเกดิขึ'นจากแหล่งใด เนื�องจากบรเิวณใกลเ้คยีงมี
จดุปล่อยนํ'าทิ'งของโรงงานอุตสาหกรรมอื�นอยูด่ว้ย  

3.2  คุณภาพนํ*าทิ*ง  ผลการวเิคราะหค์ุณภาพนํ'าที�ไหลล้นจากบ่อพกันํ'าทิ'งของ
โรงไฟฟ้านํ'าพอง ซึ�งตรวจวดัเป็นประจําทุกเดอืน สําหรบัในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 
2553 พบว่า ดัชนีที�ตรวจวัดทั 'งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายนํ' าทิ'งจาก
แหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  ตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิ�งแวดลอ้ม ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2539)  

เมื�อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพนํ'าผวิดนิบรเิวณรอบๆ โรงไฟฟ้าและนํ'าทิ'งของ
โรงไฟฟ้านํ'าพองตั 'งแต่ปี 2541 ถงึปจัจุบนั สรุปไดว้่าคุณภาพนํ'าในลํานํ'าพองและหว้ยโจด รวมทั 'งนํ'า
ทิ'งของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มคีุณภาพดอียูใ่นเกณฑม์าตรฐาน      

4. การคมนาคมทางบก 

ปรมิาณยานพาหนะที�ผ่านเขา้ – ออกโรงไฟฟ้านํ'าพองในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม 
– มถุินายน 2553 มจีาํนวนทั 'งสิ'น 18,691 คนั ส่วนใหญ่เป็นรถของโรงไฟฟ้าและพนักงาน สําหรบัผล
จากการบนัทกึสถติอุิบตัเิหตุในช่วงเวลาดงักล่าว ไมม่อุีบตัเิหตุจากการจราจรเกดิขึ'นภายในโรงไฟฟ้า   

5. ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

การตรวจสอบคุณภาพนํ'าที�ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพนํ'าในช่วงระหว่างเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2553 ดัชนีคุณภาพนํ'าที�ตรวจวัดทั 'งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนํ'าบรโิภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที� 332 (พ.ศ. 2521) 

6. เศรษฐกิจสงัคม 

 การสํารวจทศันคตชุิมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าภายในรศัม ี5 กโิลเมตร ดําเนินการเมื�อ
วนัที� 23 – 25 มนีาคม 2553 จํานวนตวัอย่าง 140 ครวัเรอืน โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มคีวามเหน็ว่าการดําเนินงานของโรงไฟฟ้านํ'าพองไม่ก่อให้เกดิผลกระทบสิ�งแวดล้อม ส่วนใหญ่
ระบุว่าปญัหาสิ�งแวดลอ้มที�ชุมชนไดร้บัทั 'งหมดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอื�นที�ไม่ใช่โรงไฟฟ้านํ'าพอง  
โดยเฉพาะปญัหาของกลิ�นเหมน็จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ  ซึ�งถูกระบุว่าเป็นปญัหาที�ไดร้บั
ความเดอืดรอ้นรําคาญมากที�สุด นอกจากนี'ยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 67.1 ได้รบัรูข้อ้มูลข่าวสาร
การดาํเนินงานและกจิกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้านํ'าพอง 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โรงไฟฟ้านํ'าพอง                                              มกราคม – มถุินายน  2553 
                

 

                    ฝา่ยสิ �งแวดลอ้ม  

                 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 

(4) 
 

7. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 การตรวจสุขภาพและสุขภาพพเิศษตามลกัษณะงานของพนักงานดําเนินการปีละ 1 
ครั 'ง ปี 2553 ดําเนินการเมื�อวนัที� 30 มถุินายน โดยผลการตรวจสุขภาพจะนําเสนอในรายงานฉบบั
ต่อไป สําหรบัปี 2552 ดําเนินการเมื�อวนัที� 3 – 5 มถุินายน 2552 โดยแพทย์จากฝ่ายแพทย์และ
อนามยั กฟผ. พบว่า ส่วนใหญ่มปีญัหาระดบัไขมนัในเลอืดสูงกว่าปกตแิละเป็นโรคอ้วน โดยแพทยม์ี
แนวทางการปฏบิตัภิายหลงัการพบอาการผดิปกต ิกล่าวคอื กรณีที�ผดิปกตเิลก็น้อยจะไดร้บัคําแนะนํา
พรอ้มเอกสารในการปฏบิตัติวั ส่วนรายที�ผดิปกตมิากจะใหก้ารรกัษาทนัทพีรอ้มนดัตดิตามผล 

 อุบตัเิหตุที�เกดิขึ'นภายในโรงไฟฟ้าในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2553 
มอุีบตัิเหตุเกิดขึ'น 12 ครั 'ง จําแนกเป็นอุบตัิเหตุบุคคล จํานวน 2 ครั 'ง อุบตัิเหตุทรพัย์สินเสียหาย 
จาํนวน 10 ครั 'ง และไม่มอุีบตัเิหตุที�มผีลกระทบต่อกระบวนการผลติ  อุบตัเิหตุที�เกดิส่วนใหญ่มคีวาม
รนุแรงอยูใ่นระดบั C  (ระดบัตํ�าสุด) 

 ผลการตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างปี 2553 ดําเนินการเมื�อเดอืนสงิหาคม จะ
นําเสนอผลการตรวจวดัในรายงานฉบบัหน้า สําหรบัปี 2552 ดําเนินการเมื�อวนัที� 10 – 11 สงิหาคม 
พบว่า ประมาณรอ้ยละ 55 มคี่าความเขม้ของแสงสว่างอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ส่วนที�เหลอืมสีาเหตุจาก
การจดัผงัห้องทํางาน ตําแหน่งและระยะของที�ติดหลอดไฟไม่เหมาะสม และหลอดไฟเสื�อมสภาพ   
ปรมิาณหลอดไฟไมเ่พยีงพอ ซึ�งไดนํ้าเสนอใหท้างโรงไฟฟ้าปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

8. สนุทรียภาพและการท่องเที�ยว 

 โรงไฟฟ้านํ'าพองได้ดูแลรกัษาพื'นที�สีเขยีวบรเิวณโดยรอบโรงไฟฟ้าให้มีความ
สวยงาม สามารถใชเ้ป็นที�พกัผ่อนหยอ่นใจของพนกังานและผูม้าเยอืน ในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – 
มถุินายน 2553 มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้เยี�ยมชมกจิการของโรงไฟฟ้านํ'าพองรวมทั 'งสิ'น 1,949 คน   

  การจา้งราษฎรทอ้งถิ�นทาํงานดแูลบาํรงุรกัษาพื'นที�สเีขยีวในบรเิวณโรงไฟฟ้าในช่วง
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2553 มจีาํนวน 84 คน 
 


