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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
 

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

 ก. การป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�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 �วไปในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม  2553 ดําเนินการ 2 ครั 'ง ระหว่างวนัที� 4 – 10 กนัยายน 2553 และวนัที� 25 พฤศจกิายน – 
1 ธนัวาคม 2553 บรเิวณจุดตรวจวดับา้นคําบงพฒันา  บ้านคําใหญ่และสถานีอนามยักุดนํ'าใส  โดย
ตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาที�สถานีไฟฟ้าแรงสูงนํ'าพอง 2 ผลการตรวจวดัความเข้มข้นของก๊าซ
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละฝุ่นละอองรวมทั 'งสองครั 'งมคี่าระหว่าง 0 – 6, 2 – 
41, 15 – 232 ไมโครกรมั/ลูกบาศก์เมตร ตามลําดบั ทั 'งหมดมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั �วไป  ตามประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาต ิ ฉบบัที� 21 (พ.ศ. 
2544) ฉบบัที� 24 (พ.ศ. 2547)  และฉบบัที� 33  (พ.ศ. 2552)   

การตรวจวัดปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที�
ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าเมื�อวนัที� 22 – 23 ธนัวาคม 2553 มคี่าระหว่าง 6.59 – 6.84, 245.87 – 
248.76 ส่วนในลา้นส่วน ตามลําดบั มลสารที�ตรวจวดัทั 'งหมดมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานปรมิาณของ
สารเจอืปนในอากาศที�ระบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรอืจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า ที�กําหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั �วไปที�จุดตรวจวดัดงักล่าว
และมลสารที�ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาที�เริ�มมกีารตดิตามตรวจสอบตั 'งแต่ปี 2541 
พบว่า คุณภาพอากาศมคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทุกครั 'งที�ตรวจวดั 
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2. ระดบัเสียง 

การตรวจวดัระดบัเสียงดําเนินการระหว่างวนัที� 25 – 27  สิงหาคม 2553 พบว่า 
ระดบัเสยีงเฉลี�ย 8 ชั �วโมง บรเิวณหอ้งควบคุมการเดนิเครื�องมคี่าระหว่าง 59.8 – 62.4 เดซเิบล (เอ) 
ทั 'งหมดมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดบัเสยีงภายในสถานที�ประกอบกิจการโรงงาน  ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื�อง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี�ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการทํางาน (พ.ศ. 2546)   รวมทั 'งระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง ระดบัเสยีง
สงูสุดและระดบัเสยีงรบกวน บรเิวณแนวรั 'วโรงไฟฟ้าและบา้นคําบงพฒันา มคี่าระหว่าง 54.9 – 60.9, 
76.7 – 87.4, 0.7 – 3.9 เดซเิบล (เอ) ทั 'งหมดมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานระดบัเสยีงโดยทั �วไป  ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ ฉบบัที� 15  (พ.ศ. 2540) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548) และประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที� 29 (พ.ศ. 2550) ตามลาํดบั 

เมื�อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในแต่ละจุดตรวจวดัยอ้นหลงั 6 ปี ตั 'งแต่ปี 
2548 จนถงึปจัจุบนั รวมทั 'งตลอดระยะเวลาที�เริ�มมกีารตรวจวดัตั 'งแต่ปี 2541 ระดบัเสยีงที�ตรวจวดั
ทั 'งหมดมคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

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�  25 
สงิหาคม 2553 พบว่า ดชันีคุณภาพนํ'าทั 'งหมดที�ตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ'าใน
แหล่งนํ'าผวิดนิ ประเภทที� 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที� 8 (พ.ศ. 2537)  

3.2  คณุภาพนํ+าทิ+ง   การวเิคราะห์คุณภาพนํ'าที�ไหลล้นจากบ่อพกันํ'าทิ'งของ
โรงไฟฟ้านํ'าพองดําเนินการเป็นประจําทุกเดอืน ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ'าทิ'งในช่วงระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 พบว่า ดชันีที�ตรวจวดัทั 'งหมดมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ'าทิ'งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  ตามประกาศ
กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ�งแวดลอ้ม ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2539)  

เมื�อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพนํ'าผวิดนิบรเิวณรอบๆ โรงไฟฟ้าและนํ'าทิ'งของ
โรงไฟฟ้านํ'าพองตั 'งแต่ปี 2541 ถงึปจัจบุนั สรปุไดว้่าคุณภาพนํ'าทิ'งของโรงไฟฟ้ามคีุณภาพดแีละอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานนํ'าทิ'งฯ  ส่วนคุณภาพนํ'าในลํานํ'าพองและห้วยโจดส่วนใหญ่มคีุณภาพดแีละอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน      
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4. การคมนาคมทางบก 

ปริมาณยานพาหนะที�ผ่านเข้า – ออกโรงไฟฟ้านํ' าพองในช่วงระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 มจีํานวนทั 'งสิ'น 19,608 คนั ส่วนใหญ่เป็นรถของโรงไฟฟ้าและรถของ
พนกังานในโรงไฟฟ้านํ'าพอง 

5. ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

การตรวจสอบคุณภาพนํ'าที�ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพนํ'าในช่วงระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 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 

7. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 การตรวจสุขภาพและสุขภาพพเิศษตามลกัษณะงานของพนักงานดําเนินการปีละ 1 
ครั 'ง ปี 2553 ดําเนินการเมื�อวนัที� 30 มถุินายน – 2 กรกฎาคม โดยแพทยจ์ากฝ่ายแพทยแ์ละอนามยั 
กฟผ. พบว่า ส่วนใหญ่มปีญัหาระดบัไขมนัในเลือดสูงกว่าปกติและเป็นโรคอ้วน โดยแพทย์มแีนว
ทางการปฏบิตัิภายหลงัการพบอาการผดิปกติ กล่าวคอื กรณีที�ผดิปกติเล็กน้อยจะได้รบัคําแนะนํา
พรอ้มเอกสารในการปฏบิตัติวั ส่วนรายที�ผดิปกตมิากจะใหก้ารรกัษาทนัทพีรอ้มนดัตดิตามผล 

 อุบตัเิหตุที�เกดิขึ'นภายในโรงไฟฟ้าในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 
มอุีบัติเหตุเกิดขึ'น 9 ครั 'ง จําแนกเป็นอุบัติเหตุบุคคล จํานวน 2 ครั 'ง อุบัติเหตุทรพัย์สินเสียหาย 
จาํนวน 4 ครั 'ง และอุบตัเิหตุที�มผีลกระทบต่อกระบวนการผลติ 3 ครั 'ง อุบตัเิหตุที�เกดิส่วนใหญ่มคีวาม
รนุแรงอยูใ่นระดบั C  (ระดบัตํ�าสุด) 

 ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างปี 2553 ดําเนินการระหว่างวนัที� 27 – 29 
กนัยายน พบว่า ประมาณรอ้ยละ 88 มคี่าความเขม้ของแสงสว่างอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ส่วนที�เหลอืมี
สาเหตุจากการจดัผงัห้องทํางาน ตําแหน่งและระยะของที�ติดหลอดไฟไม่เหมาะสม และหลอดไฟ
เสื�อมสภาพ   ปรมิาณหลอดไฟไมเ่พยีงพอ เมื�อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัปี 2552 และปีที�ผ่านมา 
พบว่า โรงไฟฟ้าไดม้กีารปรบัปรงุพื'นที�ใหม้คีวามสว่างอยูใ่นมาตรฐานมากขึ'นตามลาํดบั 
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8. สนุทรียภาพและการท่องเที�ยว 

 โรงไฟฟ้านํ'าพองได้ดูแลรกัษาพื'นที�สีเขยีวบรเิวณโดยรอบโรงไฟฟ้าให้มีความ
สวยงาม สามารถใชเ้ป็นที�พกัผ่อนหยอ่นใจของพนักงานและผูม้าเยอืน ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม 
– ธนัวาคม 2553 มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้เยี�ยมชมกจิการของโรงไฟฟ้านํ'าพองรวมทั 'งสิ'น 2,446 คน   

  การจา้งราษฎรทอ้งถิ�นทาํงานดแูลบาํรงุรกัษาพื'นที�สเีขยีวในบรเิวณโรงไฟฟ้าในช่วง
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 มจีาํนวน 85 คน 
 


