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ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้ม
ส าหรับการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนถึง
การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของโครงการ และ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. อีกทั้ง ยังด าเนินงานการให้บรกิารทาง
วิชาการสิ่งแวดล้อม งานตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และงานทีป่รึกษา จัดวางระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) ให้กับโรงไฟฟา้ เขื่อน เหมืองแร่ ระบบส่งไฟฟ้า และทา่
เทียบเรอืขนถ่ายเช้ือเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้า  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)         
กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่       
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.),..การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค.(กฟภ.), ผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่กฎหมายก าหนด.และ
ประเทศใกล้เคียง.พรอ้มทั้งธุรกิจอื่นๆ.ที่เกี่ยวเนือ่งกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 

เกี่ยวกับ กฟผ. 
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กฟผ. ก่อตั้งเมื่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2512 เพื่อเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟา้ของประเทศ ตลอดระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้พฒันาองค์การให้มีความทันสมยั 
มีขีดความสามารถสูง พร้อมรับความเปลีย่นแปลง และเจริญเตบิโตได ้ ภายใต้สถานการณ์ด้าน
พลังงานที่มคีวามผันผวนอยู่ตลอดเวลา 

ด้วยตระหนักว่า “ไฟฟ้า” เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเพือ่การพฒันาประเทศ ดังน้ัน 
การพัฒนาของ กฟผ. ทุกยุคสมัย จึงให้ความส าคญัต่อนโยบายและเป้าหมายทางสังคม ที่ประชาชน
ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดลอ้มตลอดจนส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานอยา่งยั่งยืน 



 
เมื่อรวมระยะเวลาตั้งแต่ข้ันตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ จนถึงขั้นตอนผลิต

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ นั้น กฟผ. ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันเนื่องมาจากการ
ด าเนนิงานของโรงไฟฟา้จะนะ    

ส าหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิเช่น คุณภาพอากาศ              
ระดบัเสยีง คณุภาพน้ า นิเวศวทิยาทางน้ า และดา้นการประมง และการเพาะเลีย้งสตัวน์้ า โดยรวม
ในปี 2559 ตลอดทั้งผลการตรวจวัดที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 พบว่า ผลการตรวจวัด              
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีบางดัชนีที่สามารถ
ด ารงรกัษาใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่กีวา่เกณฑม์าตรฐานดว้ย 

นอกจากนี้ ในปี 2559 โรงไฟฟ้าจะนะยังได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards จาก
ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อันแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ใน
การดแูลดา้นสิง่แวดลอ้มและชมุชน 
  สดุทา้ยนี้ กฟผ. มคีวามมุง่มั่นในการด าเนินงานในการผลติกระแสไฟฟา้ดว้ยความรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม เพือ่ความสขุของคนไทยและการอยูร่ว่มกนัด้วยความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั
ตลอดไป                                  
         

สารจาก...ผู้บริหาร 
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นายนฤมิต คินิมาน 
ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 



ความเป็นมาและ 

ลักษณะโรงไฟฟ้าจะนะ 
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กฟผ. ในฐานะทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบตอ่การ
จดัหาและผลติพลงังานไฟฟา้ใหเ้พยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการใขไ้ฟฟา้ของประเทศไทย จงึวางแผนสรา้ง
โรงไฟฟา้แหง่ใหม ่ เพือ่ขยายก าลงัผลติเพิม่ขึน้ ดงันัน้ 
โรงไฟฟา้จะนะ จงึเปน็โครงการหนึง่ทีบ่รรจอุยูใ่น
แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. และมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงให้กบัระบบ
ไฟฟา้ในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคใต ้

ดว้ย จงัหวดัสงขลา เปน็ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ
และการลงทนุทีห่ลากหลาย อกีทัง้ ยงัเปน็จงัหวดัทีม่ี
ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงูสดุ ประกอบกบัมแีหลง่กา๊ซ
ธรรมชาต ิ จากพืน้ทีพ่ฒันารว่มไทย-มาเลเซยี ซึง่
สามารถน ามาใชเ้ปน็เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้ได ้ 

โรงไฟฟา้จะนะ ตัง้อยูบ่นพืน้ทีต่ าบลปา่ชงิ และ
ต าบลคลองเปยีะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มพีืน้ที่
ประมาณ 775 ไร ่ ประกอบดว้ย โรงไฟฟา้พลงังาน
ความรอ้น 2 ชดุ ใชก้า๊ซธรรมชาตจิากแหลง่พฒันารว่ม
ไทย-มาเลเซยี (JDA-A18) ในอา่วไทย เปน็เชือ้เพลงิใน
การผลติไฟฟา้ มกี าลงัการผลติสทุธริวม 1,571.8       

โรงไฟฟา้จะนะ ชดุที ่ 1 เปน็โรงไฟฟา้พลงัความรอ้น
รว่มแบบเพลาผสม มกี าลงัผลติตดิตัง้รวม 746.8 เมกะ
วตัต ์ก าลงัผลติสทุธ ิ731.8 เมกะวตัต ์จา่ยไฟเขา้ระบบ
เชงิพาณชิย ์ เมือ่วนัที ่ 15 กรกฎาคม 2551 ผลติ
พลงังานไฟฟา้ไดป้ลีะประมาณ 4,975 ลา้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง และปจัจบุนั กฟผ. ไดด้ าเนนิการปรบัปรงุ
โรงไฟฟา้จะนะ ชดุที ่ 1 ให้สามารถเดนิเครือ่งดว้ย
น้ ามนัดเีซลเปน็เชงิเพลงิส ารอง ในกรณทีีแ่หลง่กา๊ซ
ธรรมชาตจิากพืน้ที ่JDA-A18 หยดุซอ่มตามวาระ 

โรงไฟฟา้จะนะ ชดุที ่ 2 เปน็โรงไฟฟา้พลงังานความ
รอ้นรว่มแบบเพลาเดยีว มกี าลงัผลติตดิตัง้รวม 860  
เมกะวตัต ์ ก าลงัผลติสทุธ ิ 840 เมกะวตัต ์ จา่ยไฟเขา้
ระบบเชงิพาณชิ เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2557 ผลติ
พลงังานไฟฟา้ไดป้ลีะประมาณ 5,958 ลา้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง 

ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม มกีารตดิตามตรวจสอบ
คณุภาพอากาศ ระดบัเสยีง และคณุภาพน้ า โดยระบบ
การตดิตามตรวจวดัแบบตอ่เนือ่ง และแบบครัง้คราว 
อกีทัง้ โรงไฟฟา้ฯ ยงัมแีผนรองรบัในกรณทีีผ่ลการ
ตรวจวดัมคีา่ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานฯ ดว้ย 
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กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
โรงไฟฟา้จะนะ เปน็โรงไฟฟา้ประเภทโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม ประกอบดว้ยเครือ่งผลติไฟฟา้    

2 ประเภทท างานรว่มกนั คอื เครือ่งผลติไฟฟา้กงัหนักา๊ซจ านวน 2 ชดุ และเครือ่งผลติไฟฟา้กงัหนัไอน้ า
จ านวน 1.ชดุ..โดยทรพัยากรส าคญัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติไฟฟา้ประกอบดว้ย.กา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่
พฒันารว่มไทย-มาเลเซยีเป็นเช้ือเพลงิ น้ าจดืจากคลองโพมาใช้ในกระบวนการผลติไอน้ า และน้ ากรอ่ย
จากคลองบางเปด็ใชใ้นกระบวนการหลอ่เยน็ โดยหลกัการท างานของอปุกรณห์ลกั มดีงันี ้

หลกัการท างานของ กงัหนักา๊ซ  
1. เครือ่งอดัอากาศจะอดัอากาศใหม้คีวามดนัสงู 8-10 เทา่ 
2. อากาศความดนัสงูจะถกูสง่เขา้ไปยงัหอ้งเผาไหมท้ีม่เีชือ้เพลงิกา๊ซเพือ่ท าการเผาไหม ้
3. อากาศรอ้นในหอ้งเผาไหมเ้กดิการขยายตวั ท าใหม้คีวามดนัและอณุหภมูสิงู 
4. สง่อากาศนีไ้ปดนักงัหนักา๊ซ 
5. เพลาของกงัหนักา๊ซจะอยูแ่กนเดยีวกนักบัเครือ่งก าเนดิไฟฟา้ 

ข้อมูลด้านเทคนิค...โรงไฟฟ้าจะนะ  

หลักการท างานของ เครือ่งกงัหนัไอน้ า 

 ไอน้ าทีม่อีณุหภมูแิละความดนัสงูจากทอ่น าไอน้ าจะไหล
เขา้สูเ่ครือ่งกงัหนัไอน้ าผา่นทางวาลว์ของระบบควบคมุเพือ่ควบคมุ
การไหลของไอน้ าทีจ่ะไปหมนุกงัหนัไอน้ าใหเ้หมาะสมกบัความเรว็
รอบหรอืภาวะทีต่อ้งการ จากนัน้ไอน้ ากจ็ะไหลเขา้สูต่วักงัหนัโดยมี
เพลาหมนุและใบพดัตดิตัง้อยูภ่ายในตวัถงั เพลานีจ้ะถกูรองรบัดว้ย
แบริง่ เมือ่ไอน้ าไหลเขา้มาในตวักงัหนัไอน้ า จะท าใหค้วามเรว็การ
ไหลของไอน้ าในตวักงัหนัสงูขึน้ ไอน้ าทีค่วามเรว็สงูนีจ้ะไปปะทะ
กบัใบพดัทีต่ดิอยูก่บัเพลา ท าใหเ้กดิแรงผลกัดนัใหเ้พลาของกงัหนั
หมนุ โดยเพลาของกงัหนัจะอยูแ่กนเดยีวกบักบัเครือ่งก าเนดิไฟฟา้ 
เมือ่ไอน้ าผา่นชดุของใบพดัจนครบ ความดนัและอณุหภมูขิองไอ
น้ าจะลดลง ไอน้ ากจ็ะไหลออกจากกงัหนัเขา้สูเ่ครือ่งควบแนน่ เมือ่
ไอน้ าไหลเขา้สูเ่ครือ่งควบแนน่ ไอน้ าจะถา่ยเทความรอ้นผา่นทอ่ 
และเปลีย่นสถานะเปน็น้ าบรสิทุธิอ์กีครัง้หนึง่ 



เนือ่งจากบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มแีผนในการหยดุจา่ยกา๊ซธรรมชาตเิปน็ประจ าทกุป ีเริม่ตน้ตัง้แตป่ ี        
พ.ศ. 2557 เปน็ตน้มา กระทรวงพลงังานจงึมนีโยบายให ้ กฟผ. ด าเนนิการจดัหาเชือ้เพลงิส ารอง กฟผ.  จงึได้
ด าเนนิการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มท าการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดทีเ่ปลีย่นแปลง และจดัท าเปน็รายงานชีแ้จง
รายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงน าเสนอส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอื สผ. 
พจิารณาตามขัน้ตอนกอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลงดงักลา่วซึง่ไดร้บัมตคิวามเหน็ชอบรายงานชีแ้จงการเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดโครงการโรงไฟฟา้จะนะ (กรณใีชน้้ ามนัดเีซลเปน็เชือ้เพลงิส ารอง) เมือ่วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2556 โดย
ลกัษณะโครงการจะเปน็การกอ่สรา้งระบบส ารองน้ ามนัดเีซล และอปุกรณป์ระกอบอาคารส าหรบัตดิตัง้เครือ่งจกัร
และการปรบัปรงุอปุกรณต์า่งๆ  รวมทัง้สาธารณปูโภคตา่งๆ  เพิม่เตมิจากโรงไฟฟา้จะนะเดมิ เพือ่ใหส้ามารถผลติ
ไฟฟา้ไดโ้ดยใชเ้ชือ้เพลงิทัง้สองชนดิ (ในกรณเีกดิเหตขุดัขอ้งในระบบจา่ยกา๊ซธรรมชาต)ิ  

รายการก าลังการผลิต 

ข้อมูล 

โรงไฟฟ้าจะนะ 
ชุดที่ 1 

โรงไฟฟ้าจะนะ 
ชุดที่ 2 

กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ก าลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมาณ 746.8 เมกะวัตต์ 860 เมกะวัตต์ 
ก าลังการผลิตสุทธิ (Net Capacity) ประมาณ 731.8 เมกะวัตต์ 840 เมกะวัตต์ 
ประสิทธิภาพสุทธิ (Net Efficiency) ประมาณ 53.02% 50.55% 

กรณีใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส ารอง 

ก าลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมาณ 659.71 เมกะวัตต์ 759.71 เมกะวัตต์ 
ก าลังการผลิตสุทธิ (Net Capacity) ประมาณ 642.46 เมกะวัตต์ 737.45 เมกะวัตต์ 
ประสิทธิภาพสุทธิ (Net Efficiency) ประมาณ 52.72% 50.26% 

5 
Diesel Tank No. 1 

Loading Tank  

Diesel Tank No. 2 

ก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าจะนะ 
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                คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ (กพช.) ในการประชมุ เมือ่วนัที ่ 4 มถินุายน 2550 ไดม้มีติ
เหน็ชอบแนวทาง และขัน้ตอนการจดัตัง้กองทนุพฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ โดยคณะรฐัมนตร ี ไดม้มีติ
เหน็ชอบเมือ่วนัที ่ 19 มถินุายน 2550 โดยไดข้อความรว่มมอืจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ด าเนนิการจดัตัง้กองทนุ
พฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้.ตามแนวทางทีค่ณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบทัว่ประเทศรวมทัง้สิน้ 75 กองทนุ 

วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้กองทนุพฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้  
                 เพือ่จดัหาเงนิทนุในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนและสิง่แวดลอ้มในชมุชนพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ 
ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้หรอืการผลติไฟฟา้ 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุ 
                   คณะกรรมการฯ ถกูจดัในลกัษณะพหภุาค ี เปน็ผูบ้รหิารกองทนุ ซึง่ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากภาค
ประชาชนจ านวนมากกวา่ครึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมด,.ผูแ้ทนภาครฐั.ซึง่แตง่ตัง้โดยผูว้า่ราชการจงัหวดั, ผูแ้ทน
จากโรงไฟฟา้, ผูท้รงคณุวฒุ ิ ทัง้นี ้ การสรรหากรรมการผูแ้ทนภาคประชาชนใหมุ้ง่เนน้กระบวนการการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้เปน็หลกั 
การก าหนดพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ 
                  พืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้แบง่ออกเปน็พืน้ทีช่ัน้ใน ไดแ้ก ่ พืน้ทีต่ าบลในรศัม ี 5 กโิลเมตร จากขอบเขตของ
โรงไฟฟา้.และพืน้ทีช่ัน้นอก.ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีอ่ยูน่อกเหนอืพืน้ทีช่ัน้ใน. โดยในระยะเริม่แรก ใหข้ึน้อยูก่บัการพจิารณา
รว่มกนัระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ ผูแ้ทนโรงไฟฟา้ และผูแ้ทนกระทรวงพลงังาน และเมือ่การแตง่ตัง้
คณะกรรมการฯ เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ คณะกรรมการฯ สามารถพจิารณาปรบัปรงุได ้
การใชจ้า่ยเงนิจากกองทนุ 
                  การใชจ้า่ยเงนิกองทนุตอ้งเปน็ไปเพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน และสิง่แวดลอ้มในชมุชน
พืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้เพือ่ใหม้กีารพฒันาทีย่ัง่ยนื ทัง้นี ้ชมุชนสามารถน าเงนิกองทนุไปใชใ้นเรือ่งตา่งๆ  ดงันี ้การพฒันา
อาชพี, การสนบัสนนุการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ี กฬีาและดนตร,ี การสนบัสนนุการสาธารณสขุ      
และสิง่แวดลอ้ม, การพฒันาคณุภาพชวีติ, การบรรเทาความเสยีหายในเบือ้งตน้จากผลกระทบทีม่สีาเหตมุาจาก
โรงไฟฟา้,.การพฒันาพลงังานหมนุเวยีน,.การจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชน,.การจดัท าแผนการพฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบ
โรงไฟฟา้,.การสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของคณะ กรรมการบรหิารกองทนุ และอืน่  ๆ
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุ เหน็สมควร 



ตดิตัง้ระบบควบคมุการเกดิกา๊ซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน.(NOx).ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูเพือ่ปอ้งกนัการ
เกดิกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

หลกัการท างาน Low NOx Burner 
หวัพน่เชือ้เพลงิระบบ Dry Low NOx Burner 

ท างานโดย การพน่เชือ้เพลงิเปน็ละอองฝอยเลก็  ๆ ผสม
กบัอากาศกอ่นทีจ่ะเขา้สูก่ารเผาไหม.้เพือ่ลดการสญูเสยี
เชือ้เพลงิ และชว่ยใหอ้ณุหภมูใินหอ้งเผาไหมล้ดลง.เพือ่
ควบคมุการเกดิออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ตัง้แตต่น้
ทางทีเ่กดิการเผาไหม ้

ควบคมุคณุภาพและองคป์ระกอบของกา๊ซ
ธรรมชาต ิ (เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟา้) 
ตามสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาต ิกบั ปตท.    
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้า
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ตดิตัง้ระบบตรวจวดัคณุภาพอากาศ  
ทีร่ะบายจากปลอ่งอยา่งตอ่เนือ่ง 
(CEMS) และแสดงผลการตรวจวัด
แบบตอ่เนือ่งใหช้มุชนรบัทราบ     

ผา่นจอแสดงผล ทีม่จี านวน 5 บรเิวณ 
ไดแ้ก ่บรเิวณหนา้โรงไฟฟา้จะนะ, 

มสัยดิควนหวัชา้ง,  
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร,์  

ทีท่ าการ อบต.นาทบั  
และบา้นปา่ชงิ 

ท าการตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษา สถานี

ตรวจวดัคณุภาพอากาศ
อากาศแบบถาวร เพือ่
เฝา้ระวงัผลกระทบดา้น
มลสารทางอากาศตอ่
สขุภาพอนามยัของ

ชมุชนใกลเ้คยีงโรงไฟฟา้ 

ตัวอย่างจอแสดงผลการตรวจวัด 

จอแสดงผล : จะแสดงผลตรวจวัดทั้งคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ า 
ซึ่งเป็นผลการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (online)   



 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

การตรวจสอบปริมาณสารเจือปนที่ระบายออก
จากปล่องโรงไฟฟ้าจะนะทุกปล่องมีการด าเนินการ
ตรวจวดัอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทีด่ าเนินการผลติ

ไฟฟ้า.โดยไดต้ิดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัดมลสาร        ท่ี
ระบายออกจากปล่องแบบ ต่อเน่ือง         (ระบบ 
CEMS) ครอบคลุมทกุหน่วยผลิตของโรงไฟฟ้าจะ
นะพร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวดัอย่างต่อเนื่องโดย

การติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดต่อชุมชนท่ีมี
จ านวน 5 แห่งดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

1. สภาพอตุนิุยมวทิยา  
2. คณุภาพอากาศจากปลอ่งโรงไฟฟ้า แบง่ตามประเภทความถีข่องการตรวจวดั ดงัน้ี 

2.1 การตรวจวดัแบบตอ่เนือ่ง  และ  2.2 การตรวจวดัแบบครัง้คราว 
- โดยดชันทีีไ่ดท้ าการตรวจวดั ดงันี ้ฝุน่ละออง (PM)/ ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)/ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)/ ออกซเิจน (O2) 

3. คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป แบง่ตามประเภทความถีข่องการตรวจวดั ดงัน้ี 
3.1 การตรวจวดัแบบตอ่เนือ่ง  และ  3.2 การตรวจวดัแบบครัง้คราว 

- โดยดชันทีีไ่ดท้ าการตรวจวดั ดงันี ้ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) (1 ชัว่โมง)/ ฝุน่ละอองรวม (TSP) (24 ชัว่โมง)/                       
ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM-10) (24 ชัว่โมง)/ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) (1 ชัว่โมง, 24 ชัว่โมง) 

ดัชนีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

A1 บ้านควนหัวช้าง

A2 บ้านป่าชิง

A4 บ้านควนมีด

A6 บ้านควนไม้ไผ่

A5 บ้านทุ่งพระ

A3 โรงเรียนบ้านนนท์ 

A7 พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ 

รูปสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป จ านวน 7 สถานี 

สถานตีรวจวดัแบบต่อเนื่อง สถานตีรวจวดัแบบครั้งคราว 
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เครือ่งวดัระดบัเสยีง  >> 
(Sound Level Meter)  
เปน็เครือ่งมอืทีไ่ดร้บัมาตรฐาน              
สามารถตรวจวดัระดบัเสยีงไดอ้ยา่งแมน่ย า 

จัดอปุกรณป์อ้งกนัอนัตราย
สว่นบคุคล (PPE) ใหก้บั
ผูป้ฏบิตังิานทีเ่ขา้ไป
ปฏบิตังิานในพ้ืนที ่          
เสยีงดงัของโรงไฟฟ้า  

ตดิตัง้เครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า
ใหอ้ยูใ่นอาคารทีป่ดิมดิชดิ 
และตดิตัง้วสัดดุดูซบัเสยีง 

 

ตดิตัง้ชดุลดเสยีงกบัเครือ่งจักร
ที่เป็นแหลง่ก าเนิดเสียงดัง  

ตดิตามตรวจวดัระดบัเสยีง 
ทัง้ในบรเิวณโรงไฟฟ้า และ
ชมุชนรอบโรงไฟฟ้า 

ปลกูตน้ไมต้ามแนวเขตพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้าเพ่ือเปน็ก าแพง
กัน้เสยีงตามธรรมชาต ิ

 

 

สถานตีรวจวดัค่าระดับเสยีงในพ้ืนที่ชุมชน  
(1) ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ ตรวจวดั 5 วนัต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน 
(2) โรงเรียนบ้านควนหัวชา้ง ตรวจวดั 5 วนัต่อเนื่อง ทุก 6 เดอืน 
(3) บ้านแหลมเสม็ด ตรวจวดั 5 วันต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน 
(4) บ้านโคกม่วง ตรวจวดั 5 วันต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน 
(5) โรงเรียนบ้านนนท ์ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน 
(6) ริมรัว้โรงไฟฟ้าจะนะ บรเิวณทิศเหนือ ตรวจวดั 5 วนัตอ่เนื่อง ทุก 6 เดือน 
(7) ริมรัว้โรงไฟฟ้าจะนะ บรเิวณทิศใต้ ตรวจวดั 5 วันต่อเนื่อง ทกุ 6 เดือน 

ก าหนดระดับเสียงที่ริมรั้วของ
โรงไฟฟ้าจะนะต้องไมเ่กิน 
70 เดซเิบล (เอ)  บ ารงุรกัษาดแูลการท างานของ

เครือ่งสบูน้ า ณ สถานีสบูน้ าคลอง
โพมา ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ี
ประจ าและมคีวามปลอดภยัตอ่        
ผูป้ฎบิตังิานและประชาชนใกลเ้คยีง  

ด้า
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=ppe+safety&source=images&cd=&cad=rja&docid=HxQ2YNV6Q0S-SM&tbnid=KOvKtZs8b54X_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fehs.wsu.edu%2Fohs%2FPersonalProtectiveEquipment.html&ei=7Y81Udy0AdCcrQHL8IDQAQ&bvm=bv.43148975,d.aWM&psig=AF


การจัดท าแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) นั้น จะด าเนินการในบริเวณแหลง่ก าเนิดเสียงหลัก    
2 ประเภท ได้แก่ บริเวณที่ตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้าจะนะ 
โดยจะมีการด าเนินการวัดระดับเสียงให้ครอบคลุมทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยวัตถุประสงค์ของการ
จัดท าแผนที่เส้นระดับเสียง มีดังนี้ 

1. เพื่อประเมินการสัมผัสเสียงตามกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานว่าได้รับเสียงท่ีอันตรายอันจะน าไปสู่การ
สูญเสียการได้ยินหรือไม่ 

2. การตรวจเพื่อท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อก าหนดเป็นพื้นที่อันตรายของเสียง ที่จ าเป็นต้องติด
ป้ายเตือนและก าหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 

3. การตรวจวัดเพื่อด าเนินการควบคุมเสียง เพื่อน าผลไปพิจารณาหาแนวทางในการควบคุมเสียง 

สถานีตรวจวัดระดับเสียง 
ที่ตั้งจุดตรวจวัดระดับเสียง 

 
 

1. ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย 8 ชัว่โมง (Leq 8 hr) ตรวจวดับรเิวณพ้ืนที่ปฏบิัตงิานภายในเขตรัว้โรงไฟฟ้า 
2. ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย 15 นาที (Leq 15 min) ตรวจวดับริเวณเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีเสียงดังภายในเขตรั้ว

โรงไฟฟ้า 
3. ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ตรวจวดัภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ และพื้นที่ออ่นไหวโดยรอบโรงไฟฟ้า  
 รวม 7 สถาน ี
4. ค่าระดับเสยีงสูงสดุ (Lmax)  ตรวจวดัภายในพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าจะนะ และพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบโรงไฟฟ้า รวม 7 สถานี 
5. ค่าระดับเสยีงเปอร์เซนตไ์ทล์ที่ 90 (L90) ตรวจวดัภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ และพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบโรงไฟฟ้า  
 รวม 7 สถาน ี  

พร้อมนี้ได้จัดท าแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) โดยตรวจวัดแหลง่ก าเนดิเสียงภายในพื้นทีโ่รงไฟฟ้าจะนะ 
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

ดัชนีตรวจวัดระดับเสียง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

N2 บ้านโคกม่วง (วัดทุก 6 เดือน)

N1. บ้านแหลมเสม ด (วัดทุก 6 เดือน)

N5. โรงไฟฟ้าจะนะ (วัดทุกเดือน)

N3. รร. บ้านควนหัวช้าง (วัดทุกเดือน)

N4. รร. บ้านนนท์ (วัดทุก 6 เดือน)
N1 :  บ้านแหลมเสม ด ต าบลคลองเปียะ
N2    บ้านโคกม่วง ต าบลป่าชิง
N3    โรงเรียนบ้านควนหัวช้างต าบลคลองเปียะ 
N4    โรงเรียนบ้านนนท์ ต าบลตลิ่งชัน 
N5    ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจะนะ  

N6    ริมรั้วโรงไฟฟ้าจะนะ ด้านทิศเหนือ
N7 :  ริมรั้วโรงไฟฟ้าจะนะ ด้านทิศใต้

10 
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(2) เปลี่ยนที่ครอบไฟใหม่หากช ารุดหรือ
เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ในกรณีที่หลอดไฟใกล้
หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ  

(1) ลดระดับดวงไฟ/โคมไฟของเสาไฟฟ้า
รอบรั้วโรงไฟฟ้าฯ ลงมาในระดับที่สามารถให้
ความเข้มของแสงสว่างเพียงพอ แต่แสงสว่าง
ต้องอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ    

(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของโคมไฟฟ้า
ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดและประหยัดพลังงาน 
ดังน้ี 

- เวลา 18.30-24.00 น. เปิดระบบแสงสว่าง  
 ร้อยละ 100 

- เวลา 24.00-06.00 น. เปิดระบบแสงสว่าง  
ร้อยละ 50 หรือ 1/3 ของระบบแสงสว่าง 

       (4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานของโคมไฟฟ้าสนามภายใน
โรงไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน    
เพื่อลดและประหยัดพลังงาน ดังน้ี 

- เวลา 18.30-21.00 น.       
เปิดระบบแสงสว่างร้อยละ 100 

- เวลา 21.00-24.00 น.     
เปิดระบบแสงสว่างร้อยละ 50 หรือ 
1/3 ของระบบแสงสว่าง 

- เวลา 24.00-06.00 น.     
เปิดระบบแสงสว่าง 1/3 ของระบบ
แสงสว่างหรือดับทั้งหมด 

(5) บ ารุงรักษาแนวต้นไม้ในบริเวณพื้นที่
โรงไฟฟ้าจะนะที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน เช่น 
บ้านควนหัวช้างให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
และบดบังแสงสว่างจากโรงไฟฟ้าไปยังชุมชน 
และเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี  

 

รูปแนวต้นไม้และการดูแลต้นไม้ตามแนวเขตพื้นท่ีโครงการ เพื่อเป็นแนวเขต       
ลดระดับเสียงต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 

ด้า
นแ

สง
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 
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ระบบน้ าใช้  โรงไฟฟ้าจะนะ ได้สูบ
น้ าจากคลองโพมา เฉพาะช่วงเวลา 
06.00-18.00 น. และเมื่อระดับน้ าใน
คลองโพมามีระดับสูงกว่า +1.96 
เมตร (รทก.) เท่าน้ัน เพ่ือส ารองน้ า
ไว้ใช้ในโรงไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พน
้ าผ

ิวดิ
น 

 

 ด าเนินการสูบน้ าจากคลองโพมาเฉพาะในช่วงเวลา 06.00-18.00 น. 

และเมื่อระดับน้ าในคลองโพมามีระดับสูงเกิน +1.96 เมตร (รทก.)   

มาไว้ในบ่อเก็บกักน้ าดิบจ านวน 2 บ่อ ขนาดความจุรวม 900,000  

ลบ.ม. เพือ่ส ารองน้ าไว้ใช้ตลอดปี  

 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า และตะแกรง ให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

 ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย และน าน้ าที่บ าบัดแล้วไปใช้ให้ได้ประโยชน์

สูงสุด 

 ติดตั้งตาข่ายป้องกันสัตว์น้ า บริเวณคลองชักน้ าเข้าโรงไฟฟ้า  

 ติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ าหล่อเย็นตามมาตรฐาน 

 ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ าผิวดิน ในคลองโพมา คลองบางเป็ด 

และคลองนาทับ รวมทัง้หมด 11 สถานีตรวจวัด 

 ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งในบ่อพักน้ า 1  

 ติดตั้งระบบระบายความร้อนผ่านหอหล่อเย็น  

 

บอ่พักน้ า 1   มกีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

น้ าทีบ่อ่พักน้ า 1 เปน็ประจ าทกุเดอืน 

ระบบน้ าหล่อเย น   โรงไฟฟ้าจะนะ สูบน้ าจากคลองบางเป็ดหรอืคลองนาทบั

ส าหรับใช้ในระบบระบายความร้อนจากโรงไฟฟ้า โดยน้ าจากระบบระบายความรอ้น

น้ีจะถูกพักไว้ที่บ่อพักน้ า 1 เป็นเวลาอยา่งน้อย 2 วัน เพื่อให้อุณหภูมิปรับลดลงและ
ใกล้เคยีงกับอณุหภูมิน้ าตามธรรมชาตกิ่อนระบายลงสูค่ลองบางเปด็ 

หอหล่อเย น (Cooling Tower) 

 ตดิตัง้ตะแกรงดกัลกูปลาขนาดความถี ่5 มม. เพ่ิมเตมิบรเิวณจดุสบูน้ าคลองบางเปด็  

 ตดิตัง้ทอ่พีวซี ีบรเิวณปากคลองบางเปด็กอ่นถงึจดุสบูน้ า เพ่ือใหเ้กดิการสัน่สะเทอืนตาม

กระแสน้ าทีไ่หลเพ่ือปอ้งกนัปลาตวัใหญห่รอืปลาวยัเจรญิพันธุเ์ขา้มาในบรเิวณจดุสบูน้ า 
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 ห้ามระบายน้ าทิ้งออกภายนอกโครงการโดยตรง  
 ต้องปิดทับหลุมฝังกลบกากตะกอนในส่วนท่ีใช้แล้วของโรงไฟฟ้าจะนะ เพ่ือลดผลกระทบจากการ     

ฟุ้งกระจายเมื่อกากตะกอนแห้ง  
 ห้ามสูบน้ าใต้ดินมาใช้ในโรงไฟฟ้าจะนะเด็ดขาด  
 น้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแล้วของโรงไฟฟ้าจะนะ ให้น ากลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยใช้รดน้ าต้นไม้

และสนามหญ้า เป็นต้น โดยไม่มีการระบายน้ าท้ิง จากกระบวนการผลิตออกนอกพื้นท่ีโครงการ 
 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 4 สถานี 

น้ าใต้ดิน เป็นน้ าธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งท่ีมนุษย์สามารถน าขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในบริเวณที่มีปริมาณฝนตก
น้อยและมีปริมาณน้ าผิวดินไม่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์      
น้ าใต้ดิน เกิดจากน้ าฝนท่ีตกลงมายังโลกไหลบ่าไปตามผิวดินและซึมลงไปในดนิไปรวมตัวกันในชั้นดินและชั้นหิน 
จะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไดแ้ก ่

 ปริมาณฝนท่ีตกมีมากน้อยเพียงใดซึ่งจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
 การยอมให้น้ าซึมผ่านของชั้นดินและชั้นหินบริเวณเปลือกโลก 
 ลักษณะภูมิประเทศอันเกิดจากธรณีสัณฐานมีผลต่อความลึกของระดับน้ าใต้ดิน 

  รู้หรือไม ่

ด้า
นค

ุณ
ภา

พน
้ าใ

ต้ด
ิน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ก าหนดให้มีการตดิตามตรวจวัด
คุณภาพน้ าใต้ดิน 4 สถานี โดย
ก าหนดความถีข่องการตรวจวัด 
ดังนี้         
 ช่วงฤดูฝน 1 ครั้ง และ 
 ช่วงฤดูแล้ง 1 ครั้ง 
- ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปตัตานี และศูนยว์ิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี 
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  รู้หรือไม ่
หอหล่อเย น เป็นอปุกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้วธิกีารระเหยตวั

ของน้ า โดยในกระบวนการจะมีการสูญเสียน้ าไปส่วนหนึ่ง แตน่้ าสว่นใหญ่
ยังคงน ากลับมาใช้ได้อีก โดยโรงไฟฟ้าจะนะ จะใช้น้ าจากคลองบางเป็ด 
(น้ ากรอ่ย) ส าหรับกระบวนการหลอ่เย น โดยถูกสูบเก บไว้ในบ่อใต้หอ
หล่อเย น 

จากนั้นจะส่งน้ าหล่อเย็นไปยงัเคร่ืองควบแน่นเพื่อรับความร้อนจากไอน้ า สง่ผลให้น้ าหล่อเย็นท่ีไหลออกจาก
เคร่ืองควบแน่นจะมีอุณหภูมสิูงขึ้นประมาณ 8 °C จากนัน้ น้ าหล่อเยน็
จะไหลไปยังด้านบนของหอหล่อเย็นและท าการโปรยให้เปน็ละออง
น้ าตกลงมายงับ่อใต้หอหล่อเย็น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน
กับอากาศ และลดอุณหภูมิของน้ าหล่อเยน็ และเพื่อให้การแลกเปลีย่น
ความร้อนมีประสิทธิภาพมากข้ึนจึงได้ออกแบบให้มีพดัลมขนาดใหญ่
จ านวน 10 ตัว ไว้ดา้นบนหอหล่อเย็นเพื่อดูดอากาศให้ไหลผา่นละออง
น้ าได้มากยิง่ขึ้น น้ าหล่อเย็นที่ลดอุณหภูมิแล้วก็จะถูกสูบกลับเข้าไปรับ
ความร้อนจากไอน้ าภายในเคร่ืองควบแน่นอีกคร้ัง 

ระบบน้ าหล่อเย็นมีการสญูเสยีน้ าจากการระเหยและกระเด็น
บริเวณหอหล่อเยน็ เพื่อเปน็การรักษาสมดลุของระบบนิเวศจึงจ าเป็นต้องระบายน้ าบางส่วนพร้อมตะกอนดินและ
เกลือเดิมที่เคยสูบเข้ามาให้ระบายกลับออกไป ทั้งนี้จะระบายน้ าหล่อเย็นในต าแหน่งก่อนเข้าเคร่ืองควบแน่นซึง่
อุณหภูมิใกล้เคยีงกับน้ าเขา้ โดยก่อนการระบายจะน ามาพักในบ่อพักน้ าขนาด 100,000 ลบ.เมตร เปน็เวลา
ประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าอุณหภูมิใกล้เคียงกับน้ าในคลองบางเปด็ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พน
้ าท

ิ้ง 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของบ่อพักน้ าทิ้งโรงไฟฟ้าจะนะ

 ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งท่ีมีการปนเปื้อน จากโรงไฟฟ้าจะนะ ได้แก่ น้ าท้ิงจากส านักงาน น้ าท้ิงจากการล้าง
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ น้ าท้ิงปนเปื้อนสารเคมี น้ า HRSG Blowdown และน้ าท้ิงจากโรงกรองน้ าและระบบ
ก าจัดแร่ธาตุในน้ า ให้ได้ตามมาตรฐานน้ าท้ิงจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2539) ตามดัชนีคุณภาพน้ าท้ิง ท้ังนี้ น้ าท้ิงท่ีมีการปนเปื้อนที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากการด าเนินการของ
โรงไฟฟ้าจะนะ จะน ามาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นท่ีสีเขียวของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยไม่มีการระบายออกนอก
โรงไฟฟ้า  

 ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จากโรงไฟฟ้าจะนะท้ัง 2 ชุด ให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าท้ิงจากโรงงานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ก่อนปล่อยลงสู่
คลองบางเป็ดตามดัชนีคุณภาพน้ าท้ิง 

 บ ารุงรักษา ดูแลการท างานของระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าจะนะ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจ า 
และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 



15 

ด้า
นก

าร
ใช

้น้ า
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

(1) ต้องสูบน้ าจากคลองโพมาโดยรักษาระดับน้ าตามท่ีได้ตกลงกับชุมชนไว้ คือ สูบเมื่อระดับน้ าสูงเกิน 
+1.96 เมตร (รทก.) โดยจะสูบในช่วงเวลา ตั้งแต่ 06.00-18.00 น. เพื่อมาเก็บกักไว้ในบ่อน้ าดิบ
ปัจจุบันของโรงไฟฟ้า ส าหรับส ารองไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดท้ังปี 

(2) ในกรณีปกติ น้ าหล่อเย็นจะถูกปล่อยลงบ่อพักน้ า 1 (Holding Pond 1) อย่างน้อย 2 วัน เพื่อลด
อุณหภูมิ จากนั้นจะไหลไปท่ีจุดปล่อยน้ า (Out Fall) ท่ีคลองบางเป็ด โดยใช้ Gravity ยกเว้นกรณี
น้ าหลากจึงจะไหลมาลงท่ีบ่อหน่วงน้ า (Retention Pond) ก่อนระบายลงสู่คลองบางเป็ด 

นอกจากมาตรการทั้ง 2 ข้อแล้ว โรงไฟฟ้าจะนะ ยังมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบที่ได้ปฏบิัติเพ่ิมเติม ได้แก่  

การติดตั้งม่านน้้าที่บริเวณบ่อพักน้้า 1 เพ่ือลดอุณหภูม ิ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้า
นก

าร
ระ

บา
ยน

้ าแ
ละ

ป้อ
งก

ันน
้ าท

่วม
 

ด าเนินการตรวจสอบสภาพร่องน้ าและท่อน้ า

ของระบบระบายน้ าของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยล้าง

ท าความสะอาดทุก 6 เดือน  

ดูแลซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 12 นิ้ว และขนาด   

6 นิ้ว ท่ีใช้ในระบบระบายน้ าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมท้ังรางและท่อระบาย

น้ าหลักและทางระบายน้ ารอบพื้นท่ีโรงไฟฟ้า  

น้ าจากบ่อพักน้ า 2 ซึ่งเป็นน้ าท้ิงท่ีผ่านการ

บ าบัดแล้วของโรงไฟฟ้าจะนะท้ังหมดถูกน ากลับมาใช้

รดน้ าต้นไม้ในบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ  
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(7) ด าเนินการปักไม้ไผ่หรือท่อพีวีซี (ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 1 นิ้ว ความสูง 2.5 เมตร จัดเป็นแนว        
2 แถวสลับท่อฟันปลาเช่ือมต่อกับราง มีระยะห่างระหว่าง
ท่อ 30 เซนติเมตร) บริเวณปากคลองบางเป็ดก่อนถึงจุด
สูบน้ า เพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนตามกระแสน้ าที่ไหล
และเพื่อป้องกันปลาตัวใหญ่หรือปลาวัยเจริญพันธุ์เข้ามา
ในบริเวณจุดสูบน้ า ลดการเกิดสัตว์น้ าวัยอ่อนในคลองชัก
น้ า  

(1) ด าเนินการสูบน้ าจากคลองโพมาเฉพาะใน
ช่วงเวลา 06.00-18.00 น. และเมื่อระดับน้ าในคลอง 
โพมามีระดับสูงเกิน +1.96 เมตร (รทก.) มาไว้ในบ่อ
เก็บกักน้ าดิบจ านวน 2 บ่อ ขนาดความจุรวม 900,000 
ลบ.ม. เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ตลอดปี  

(2) บ ารุงรักษา ดูแลการท างาน
ของระบบสูบน้ าของสถานีสูบน้ าคลอง
โพมา ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี และ
มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เป็น
ประจ า 

(3) ตรวจสอบการท างานและหมั่น
ท าความสะอาดตะแกรงเป็นประจ า  

(4) ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพน้ าผิวดินใน
ระยะด าเนินการอย่างเคร่งครัด  

(5) บ ารุงรักษาดูแลการท างานของ
คลองชักน้ าเช่ือมต่อจากคลองบางเป็ด 
ขนาดปากคลองกว้าง 28.6-30.6 เมตร 
ลึก 3.75 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร 
และมีพื้นท่ีหน้าตัด 14 ตารางเมตร ท่ี
ระดับน้ าต่ าสุดความยาว 420 เมตร 
เข้ามาท่ีล ารางสาธารณะ และก าหนด
ความเร็วกระแสน้ าในคลองชักน้ าให้ไม่
เกิน 0.1 เมตร/วินาที เพื่อลดจ านวน
สัตว์น้ าวัยอ่อนท่ีถูกดูดเข้าไปในสถานี
สูบน้ า  

(6) ตรวจสอบการท างานและหมั่นท าความสะอาด
ตะแกรง 2 ชั้น บริเวณด้านหน้าปากคลองชักน้ าเป็นประจ า 
คือ ตะแกรงขนาดช่องเปิด 5 เซนติเมตร เพ่ือดักขยะและ
ตะแกรงขนาดช่องเปิด 1 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันสัตว์น้ า
ขนาดเล็ก  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้า
นน

ิเว
ศว

ิทย
าท

าง
น้ า
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<< รูปแสดง 
ระดับน้ าคลองโพมา และการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมป้ายแสดง
ระดับน้ าถาวร  

รูปแสดง >> 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิม
พระเกียรติ ณ บ้านเตาอิฐ ต าบล
นาทับ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
เมื่อ 1 เม.ย. 2558  

<< รูปแสดง 
การตรวจสอบการท างาน
และหมั่นท าความสะอาด
ตะแกรงเป็นประจ า 

<< รูปแสดง 
การบ ารุงรักษาสภาพคลอง
ชักน้ าเข้าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
มีการจ้างเหมาเช่ือมแผ่น 
HDPE เพ่ือให้คลองมีสภาพ
สมบูรณ์ท่ีสุด  

ติดตามตรวจวัดนิเวศวิทยาทางน้ า/    
การประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ใน
คลองโพมาคลองบางเป็ด และคลอง   

นาทับเป็นประจ าทุกปี 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ 
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ด้า
นก

าร
ปร

ะม
งแ

ละ
กา

รเพ
าะ

เล
ี้ยง

สัต
ว์น

้ า 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และได้
ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนหลัก ได้แก่ 

(ก) แผนลดผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบอาชีพ
ประมงในคลองบางเป็ด
หรือคลองนาทับ 

(1) ในกรณีที่การด าเนินการของโรงไฟฟ้าจะนะก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพประมงในคลองบางเป็ด หรือคลองนาทับ
โดยตรง กฟผ. จะต้องรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามสภาพเป็น
จริงผ่านทางมูลนิธิประมงคลองนาทับ โดยด าเนินการปรึกษาหารือ
กับตัวแทนผู้ประกอบอาชีพประมงในคลองบางเป็ดหรือคลองนาทับ
เพื่อบรรเทาความเสียหายในกรณีท่ีเกิดผลกระทบ  

(2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และชาวประมง เพ่ือ
จัดระเบียบการท าการประมง ยุติการท าประมงด้วยเครื่องมือและ
วิธีการประมงท่ีท าลายทรัพยากรประมงมากขึ้น เช่น โพงพาง ไซปีก       
การระเบิดปลา ใช้ยาเบื่อเมาและใช้กระแสไฟฟ้า เป็นต้น และลด
เคร่ืองมือประมงประจ าท่ีท่ีมีมากเกินไปและกระจุกอยู่ในบางพื้นท่ี 
เช่น ไซนั่ง โพงพาง เพื่อไม่ให้มีการจับสัตว์น้ ามากเกินไปหรือจับ    
สัตว์น้ าท่ีไม่ได้ขนาด โดยผ่านทางมูลนิธิประมงคลองนาทับ  

(1) ส่งเสริมให้ราษฎรและ
เยาวชนในพื้นท่ีตามแนวคลอง    
นาทับ อ าเภอจะนะ มีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ป่าชายเลน  

(2) สนับสนุนและจัด
ให้มีกิจกรรมการปลูกป่า
ชายเลนตามพื้นท่ีแนว
คลองนาทับ อ าเภอจะนะ  

(3) ให้ราษฎรและเยาวชน
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
และปลูกทดแทนเม่ือพบว่ามี
การตายเกิดขึ้น  

(4) การเลือกพื้นท่ีและชนิด
พืชท่ีปลูกป่าชายเลน ควรได้รับ
ความเห็นชอบจากชุมชน  

(ค) แผนการปลูกป่า
ชายเลนตามแนวพื้นที่
คลองนาทับ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(1) กฟผ. ประสานกับกรม
ประมง จังหวัดสงขลา เพื่ออนุรักษ์
และส่งเสริมทรัพยากรสัตว์น้ าใน
คลองนาทับและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า
ในคลองนาทับหรือคลองบางเป็ด  

(2) กฟผ.ประสานกับกรมประมง 
จังหวัดสงขลา ด าเนินการเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าท่ีใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์สัตว์น้ า
พื้นเมืองเศรษฐกิจในคลองนาทับ และ
ปล่อยลงสู่คลองโพมา (ต้นคลองนาทับ) 
คลองบางเป็ดหรือคลองนาทับ         
อย่างน้อย 4 ล้านตัว/ปี โดย กฟผ. 
สนับสนุนงบประมาณประมาณ 2 ล้าน
บาท/ปี (ขนาดสัตว์น้ า 3-5 ซม. เฉลี่ย
ตัวละประมาณ 48 สตางค์) 

(3) กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กรมประมง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและความรู้ด้านกิจการประมงท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายและหลักวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
เป็นท่ีต้องการของตลาดในกระชังในคลองนาทับอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อช่วยให้ได้รับผลตอบแทนท่ีดี
และสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรประมง
และประชาชนในท้องถิ่น  

(4) ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อแนะน าชาวประมง
พื้นบ้านในการใช้เรือและเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมส าหรับการจับปลาใน
คลองนาทับหรือคลองบางเป็ด  

(5) ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรณรงค์
ชาวบ้านห้ามจับปลาในคลองนาทับหรือคลองบางเป็ดในช่วง
ฤดูวางไข่ เพราะเป็นฤดูหวงห้ามท าการประมง (ระหว่างวันท่ี 
16 พฤษภาคม-15 กันยายน ของทุกปี)  

(ข) แผนอนุรักษ์และ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า
ในคลองบางเป็ดหรือ
คลองนาทับ 

<< รูปแสดง 
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์           

สัตว์น้ า, ปลูกปา่ชายเลน, 
ธนาคารปเูพื่อการอนุรกัษ์ 
โดยโรงไฟฟ้าจะนะได้
ด าเนินการประจ าทุกป ี

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  



19 

ด้า
นส

ังค
ม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โรงไฟฟ้าจะนะได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านสังคม และได้ก าหนดเป็นมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 2 แผนหลัก ได้แก่ 

(1) พิจารณาจ้างแรงงานในชุมชนเข้า
ท างานเป็นอันดับแรก ตามความรู้ 
ความสามารถ และมีการฝึกหัดหรือฝึกอบรม
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจในความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

(2) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบ
จากโครงการต่อสภาพแวดล้อม มาตรการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบและมาตรการความ
ปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน
และเช่ือมั่นต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ 
และต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

(ก) ด้านสังคม 

(7) แผนงานส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น  

(6) แผนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(8) จัดท าฐานข้อมูลสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร (ต่อเนื่อง
จากโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 และชุดที่ 2)  

(1) การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการ  

(ข) การมีส่วนร่วมฯ และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

(2) การมีส่วนร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือร่วมรับ
ผลประโยชน์  

(3) การมีส่วนร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมคิด
ร่วมท าและร่วมติดตามตรวจสอบ  

(4) จัดให้มีกลไกในการด าเนินงานรับข้อ
ร้องเรียนท่ีชัดเจน  

(5) จัดตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ  



(1) ปฏบิตัติามมาตรการดา้นคณุภาพอากาศในระยะด าเนนิการอยา่งเครง่ครดั 
(2) น าเสนอขอ้มลูการตดิตามตรวจวดัคณุภาพอากาศตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ  
(3) ปฏบิตัติามมาตรการฯ ดา้นเสยีงในระยะด าเนนิการอยา่งเครง่ครดั  
(4) ตดิตามพนกังานทีม่ผีลการตรวจวดัการไดย้นิผดิปกต ิโดยใหแ้พทยเ์ฉพาะทางท าการตรวจวนิจิฉยัเพ่ือหาพยาธสิภาพและ

สาเหตทุีแ่ทจ้รงิตอ่ไป 
(5) ปฏบิตัติามมาตรการฯ ดา้นการจดัการกากของเสยีในระยะด าเนนิการอยา่งเครง่ครดั  
(6) มกีารเฝา้ระวงัทางสาธารณสขุโดยเฉพาะชมุชนในรศัม ี5 กม.จากโรงไฟฟ้าจะนะ  
(7) จดัหนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีเ่พ่ือการตรวจรกัษาใหก้บัประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้าอยา่งนอ้ยปลีะ1 ครัง้ 
(8) ประสานงานและสนบัสนนุหนว่ยงานสาธารณสขุในพ้ืนที ่เพ่ือจดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละโครงการสง่เสรมิสขุภาพชมุชน

โดยรอบโรงไฟฟ้า 
(9) จดัใหม้หีนว่ยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้พรอ้มรถพยาบาลส าหรบัพนกังาน 
(10) จดัใหม้สีถานทีพั่กผอ่น หรอืออกก าลงักาย หลงัเลกิงานแกพ่นกังาน 

20 

ด้านสาธารณ
สุข สุขภาพ อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

(ก) สาธารณสุข 

โรงไฟฟ้าจะนะได้ด าเนินการด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านหลัก ได้แก่ 

(1) ปฏิบัตติามมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอย่างเครง่ครดั 
(2) ด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เปน็ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนกังานก่อนเข้าท างานและตรวจสุขภาพพนักงานประจ าป ี(1 ครัง้/ปี) 
(4) ตรวจสอบระบบป้องกันเพลงิไหม้ของโรงงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน  
(5) จัดตัง้คณะกรรมการและหนว่ยงานรับผดิชอบต่อความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อมของการปฏบิัตงิาน

ภายในสภาวะต่างๆ ของโรงไฟฟ้า 
(6) ปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารฉกุเฉนิส าหรับโรงไฟฟ้าจะนะอย่างเคร่งครัดและให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินตามวาระ 
(7) ปฏิบัตติามมาตรการป้องกันการก่อวินาศกรรมส าหรับโรงไฟฟ้าจะนะอย่างเครง่ครดั 
(8)  มีมาตรการป้องกนัอุบตัิเหตจุากการขนสง่น้ ามันดีเซล และการรั่วไหลของน้ ามนัดเีซล  
(9)  มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บรกิารตรวจสขุภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนทีอ่่อนไหว และรอบโรงไฟฟ้าจะนะ  

(ข) อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  
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โรงไฟฟา้จะนะ ไดด้ าเนนิการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ในป ี2559 ไดแ้ก ่คณุภาพ
อากาศ ระดบัเสยีง คณุภาพน้ า นเิวศวทิยาทางน้ า และทัศนคตขิองชมุชนท่ีมตีอ่โรงไฟฟา้ รายละเอยีดดงันี ้ 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

เราจะใช้เรียกชื่อปล่องโรงไฟฟ้า  
จะนะ แบบน้ีกันนะจ๊ะ …..  

รฟ. จะนะ ชุดที ่1 จะใช้ชื่อปล่องวา่  
HRSG11 และ HRSG12 ตามล าดบั 

รฟ. จะนะ ชุดที ่2 จะใช้ชื่อปล่องวา่ 
HRSG21 และ HRSG22 ตามล าดบั 

สรปุผลการตรวจวดัปรมิาณสารเจอืปนท่ีระบายออกจาก

ปลอ่งโรงไฟฟา้จะนะ ประจ าป ี2559 ไดแ้ก ่กา๊ซซลัเฟอร-์ 
ไดออกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน และ ฝุน่ละออง มีค่าดีกว่า
เกณฑม์าตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรมทัง้หมด 

คุณภาพอากาศ 

ปรมิาณสารเจอืปนทีร่ะบายออกจากปลอ่งโรงไฟฟา้จะนะ 

โรงไฟฟ้าจะนะ มีการติดตั้งอุปกรณ์     
Dry low NOx Combustor เพ่ือควบคุม
ปริมาณ NOx ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความ

ทันสมัยและเป็นที่นิยมอยา่งมาก 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ท่ีระบายจากปล่อง 

ฝุ่นละออง (PM) ท่ีระบายจากปล่อง 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ท่ีระบายจากปล่อง 
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ด้านคุณ
ภาพอากาศ 

สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศบรเิวณชมุชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ม ี7 สถาน ีครอบคลมุทัง้กจิกรรม
โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที ่1 โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที ่2 และโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณใีชน้้ ามนัดเีซลเปน็เชือ้เพลงิส ารอง) 
โดยสถานีตรวจวัดฯ ได้แก่ (1) ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า (2) โรงเรียนบ้านนนท์ (3) บ้านควนมีด (4) บ้านทุ่งพระ        
(5) บ้านควนไม้ไผ ่(6) โรงเรยีนบา้นควนหัวช้าง และ (7) วัดเชงิคีร ี(บา้นปา่ชงิ) โดยสถานีโรงเรยีนบา้นควนหัวช้าง 
และวัดเชิงคีรี (บ้านป่าชิง) เป็นสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ส าหรบัชว่งทีม่กีารใชน้้ ามนัดเีซลเปน็เชือ้เพลงิส ารอง (ระหวา่งวนัที ่23-29 สงิหาคม 2559) 
ซึง่ประกอบดว้ยสถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศแบบครัง้คราว 3 สถาน ีไดแ้ก ่(1) สถานพ้ืีนทีโ่รงไฟฟ้าจะนะ (2) สถานี
โรงเรยีนบา้นนนท ์และ (3) สถานโีรงเรยีนบา้นควนหวัชา้ง 

คณุภาพอากาศทีส่ถานตีรวจวดัรอบพืน้ทีโ่รงไฟฟา้จะนะ 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  

อิทธิพลไฟป่าจากอินโดนีเซีย 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
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ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

สรุป ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปปี 2559 ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

คณุภาพอากาศทีส่ถานตีรวจวดัรอบพืน้ทีโ่รงไฟฟา้จะนะ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
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ด้านคุณ
ภาพอากาศ 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  

นอกจากนี้ ยงัมีการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบทีง่่ายตอ่ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเพ่ือ
เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้สาธารณชนไดร้ับทราบถงึสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นทีว่่าอยู่ในระดับใด  
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งจะเรียกว่า “ดชันีคุณภาพอากาศ” ซึ่งก าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ   

“ดัชนีคุณภาพอากาศ” ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค านวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ไดแ้ก ่ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง, ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง, ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชัว่โมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง และฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ทั้งนี้ ดัชนคีุณภาพอากาศที่
ค านวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมคี่าสูงสดุ จะใชเ้ป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวนันัน้ 

“ดัชนีคุณภาพอากาศ” ของประเทศไทยแบง่เปน็ 5 ระดับ คือ ตั้งแต ่0 ถงึ มากกวา่ 300 ซึ่งแตล่ะระดบั 
จะใช้สีเป็นสญัลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัย โดยดชันีคณุภาพอากาศ 100 จะมีคา่
เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงวา่
ค่าความเข้มขน้ของมลพิษทางอากาศมีคา่เกนิมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวนันัน้จะเริ่มมีผลกระทบตอ่สุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

AQI ความหมาย สีที่ใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ 

0-50 คุณภาพดี ฟ้า ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

51-100 คุณภาพปานกลาง เขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

101-200 มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

เหลือง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกก าลังภายนอกอาคาร 
บุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะเด กและผู้สูงอายุ ไม่ควรท ากิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 

201-300 มีผลกระทบต่อ
สุขภาพมาก 

ส้ม ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร 
บุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะเด กและผู้สูงอายุ ควรจ ากัดการออกก าลังภายนอกอาคาร 

มากกว่า 300 อันตราย แดง บุคคลท่ัวไป ควรหลีกเลี่ยงการออกก าลังภายนอกอาคาร  
ส าหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร 

 ดัชนคีุณภาพอากาศ (AQI) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าจะนะ  

สรุปได้ว่า..... คุณภาพอากาศ
โดยภาพรวมที่ตรวจวัดได้จาก
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ        
มีคุณภาพอยู่ใน                     
ระดับคุณภาพดี (แถบสีฟ้า) - 
คุณภาพปานกลาง (แถบสีเขียว) 
ทั้งหมด และไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
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โรงไฟฟ้าจะนะ ไดด้ าเนินการตรวจวัดระดับเสียง ท้ังหมด 6 สถานี ซึ่งครอบคลุมท้ังกิจกรรม
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดท่ี 1, โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดท่ี 2 และโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ ามันดีเซลเป็น
เช้ือเพลิงส ารอง) โดยสถานีตรวจวัดระดับเสียงประกอบด้วย 1) ภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า 2) โรงเรียนบ้าน
ควนหัวช้าง 3) บ้านแหลมเสม็ด 4) บ้านโคกม่วง 5) โรงเรียนบ้านนนท์ และ 6) ริมร้ัวโรงไฟฟ้าจะนะ 
สามารถสรุปได้ว่า ผลตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ 
หรือพ้ืนที่อ่อนไหว ประจ าปี 2559 มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง และค่าระดับเสียงยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าค่าระดับเสียงที่
โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ที่พบในปี 2555 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจากมีการประกอบ
พิธีทางศาสนา (ใช้เครื่องขยายเสียง) ขณะท้าการตรวจวัดระดับเสียง อย่างไรก็ตามเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่อ่อนไหว ปี 2559 

นิยาม ของค่าระดับเสียงต่างๆ ดังนี้ 
1) ระดับเสียงเฉลี่ย Leq (Equivalent 

Sound Level) หมายถึง ค่าระดับเสียงคงที ่
ทีม่พีลงังานเทยีบเทา่กบัเสยีงทีเ่กดิขึน้จรงิซึง่
มรีะดบัเสยีงเปลีย่นแปลงตามเวลา 

2) Leq 24 hr. หมายถงึ ค่าระดับเสยีงเฉล่ีย
ในชว่งเวลา 24 ชัว่โมง 

3) Leq 8hr. หมายถงึ คา่ระดบัเสยีงเฉลีย่ใน
ชว่งเวลา 8 ชัว่โมง 

4) L90 หมายถึง ค่าระดับเสียงเปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 90 ซึ่งระดับเสียงที่ร้อยละ 90 ของ
เวลาที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี ้
โดยสามารถแสดงถึงระดับเสียงโดยทั่วไป
หรอืระดบัเสยีงพ้ืนฐานของพ้ืนทีต่รวจวดัได ้

5) dB(A) คือ หน่วยวัดระดับเสียงซึ่งวัด
โดยเครื่องมือมาตรฐานวัดระดับเสียง 
(Sound Level Meter) โดยใช้วงจรถ่วง
น้ าหนกั "A" (WeightingNetwork "A") 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  
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ด้านระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2559 

นอกจากการตรวจวัดระดับเสียง
ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ และพื้นที่
อ่อนไหวโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ แล้ว  
โรงไฟฟ้าจะนะ ยังได้ด าเนินการจัดท า
แผนทีเ่สน้ระดบัเสยีง (Noise Con-
tour) ซึง่เปน็การตรวจวดัตอ่เนือ่งตลอด 
24 ช่ัวโมง และด าเนินการปีละ 1 คร้ัง 
ดว้ย โดยจะแสดงผลระดบัเสยีงดว้ยโทนสี
ทีแ่ตกตา่งกนั  

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าจะนะ ยังมี
มาตรการอย่างเข้มงวด ในการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านระดับเสียง
แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประเภทที่
ครอบหู และที่อุดหู โดยจัดให้อย่าง
พอเพียงแก่ผู้ปฏิบัติงาน และในพื้นที่ที่
มีเสียงดัง ผู้ปฏิบัติงานถูกก าหนดให้
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ก่อนเข้าพื้นที่เสียงดังทุกคร้ัง และมี
ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม ด้ า น สุ ข ภ า พ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ร่ื อ ง ก า ร ไ ด้ ยิ น แ ก่
ผู้ ปฏิบัติ ง านด้ วย  โดยหากพบว่ า
ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาในการได้ยิน จะมี
มาตรการให้มีการเปลี่ยนต าแหน่งงาน 
หรือสับเปลี่ยนไม่ให้ท างานในพื้นที่ที่มี
เสียงดัง ตามความเหมาะสมต่อไป 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  ตัวอย่างแผนที่ระดับเสียงในโรงไฟฟ้าจะนะ 2559 
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้ า ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

โรงไฟฟา้จะนะ ไดด้ าเนนิการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพน้ า ซึง่ไดแ้ก ่น้ าทิง้ น้ าใตด้นิ 
และน้ าผวิดนิ โดยผลการตรวจวดัคุณภาพน้ า
ประจ าป ี2559 แสดงไดด้งันี ้ 

 

สรปุผลการตรวจวดัคณุภาพน้ าทิง้
ของโรงไฟฟา้จะนะ ประจ าป ี2559 พบวา่ 
ดชันสีว่นใหญมี่ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิง้จากแหลง่ก าเนดิประเภทโรงงาน
อตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม ยกเวน้          
คา่ของแขง็ละลายน้ าในเดอืนตลุาคม 2559 เนือ่งจาก
อิทธพิลของการหนนุของน้ าทะเล   

บอ่พักน้ าทิง้ 1 (Holding Pond 1) ท าหนา้ที่
เปน็บอ่พักน้ าทีผ่า่นออกมาจากระบบหลอ่เยน็ เพ่ือให้
น้ ามอุีณหภมิูลดลงใกล้เคียงกับธรรมชาติกอ่นทีจ่ะระบาย
ลงสูค่ลองนาทบั  

นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าจะนะยงัมกีารตดิตามตรวจวดั
อณุหภมูขิองน้ าตามความลกึในคลองโพมา (จดุสบูน้ า), 
คลองบางเปด็และคลองนาทบั (จุดระบายน้ า) ซึง่ในป ี 
2559 สรปุไดว้า่อณุหภมูน้ิ าทีผ่วิน้ าและทอ้งน้ าเฉลีย่ใน
คลองโพมา คลองบางเปด็และคลองนาทบั มคีา่
อณุหภมูไิมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนัียส าคญั โดยมคีา่ความ
แตกตา่งของอณุหภมูน้ิ าเฉลีย่ของทัง้คลองเทา่กบั 1.3 
องศาเซลเซยีส 

โรงไฟฟา้จะนะ ไดด้ าเนนิการตรวจวดั
คณุภาพน้ าทิง้ ทีบ่อ่พักน้ าทิง้ 1 (Holding Pond 1) 
ทกุ 6 เดอืน (ครอบคลมุฤดแูลง้และฤดฝูน) ตามที่
ก าหนดในรายงานการวเิคราะหค์ณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) ซึง่ไดด้ าเนนิการตดิตามตรวจวดัอยา่งตอ่เนือ่ง
มาตัง้แต ่พ.ศ. 2551 

น้ าท้ิง 

 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ด าเนินการตรวจ
ตดิตามคุณภาพน้ าใต้ดินในบ่อน้ าต้ืนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า
จะนะ จ านวน 4 บอ่ ไดแ้ก ่มสัยดินรูตุตกัวา, บา้นโคก
มว่ง, บา้นมา้เงย และโรงเรยีนบา้นปา่ชงิ โดยด าเนนิการ
ทกุ 6 เดอืน (ครอบคลมุฤดแูลง้และฤดฝูน) ตามทีก่ าหนด
ในรายงานการวเิคราะหค์ณุภาพสิง่แวดลอ้ม ซึง่เปน็การ
ด าเนนิตดิตามตรวจวดัอยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แต ่พ.ศ. 2551 
เชน่เดยีวกนั  

น้ าใต้ดิน 

สรปุผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าใตด้นิ
รอบโรงไฟฟา้จะนะ ป ี2559 พบวา่ มคีา่อยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน้ าบาดาลทีใ่ชบ้รโิภค             
แตอ่ยา่งไรกต็ามลกัษณะวถิชีวีติของชมุชนจะใชน้้ า
บอ่น้ าตืน้เพ่ือการอปุโภคเทา่นัน้ โดยไมม่กีารใชเ้พ่ือ
การบรโิภคแตอ่ยา่งใด 

จากรูปเป็นการเก็บตัวอย่างน้ าที่จุดบ่อพักน้ าทิ้ง 1 
ซึ่งถือเป็นตัวแทนน้ าทิ้งของโรงไฟฟ้าจะนะ เก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้งโดย มอ.สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
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ด้านคุณ
ภาพน้ า 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

แผนทีส่ถานตีรวจวดัคณุภาพน้ าผวิดนิและนเิวศวทิยาทาง
น้ า (11 สถานตีรวจวดั โดยครอบคลมุตัง้แตค่ลองโพมา 
คลองบางเปด็และคลองนาทบั) 

น้ าผิวดิน 

ระบบน้ าใช้ของโรงไฟฟ้าจะนะ มีดังน้ี 
1. น้ าใชเ้พ่ือการอปุโภค-บรโิภค: สบูมาจากคลองโพมา ผา่นสถานสีบูน้ าคลองโพมา 
2. น้ าใชใ้นประบวนการผลติ:  สบูมาจากคลองโพมา ผา่นสถานสีบูน้ าคลองโพมา 
3. น้ าใชใ้นระบบหลอ่เยน็: รบัมาจากคลองบางเปด็ (บรเิวณตน้คลองนาทบั) 

  สรปุผลการตรวจวดัคณุภาพน้ าผวิดนิรอบ
โรงไฟฟา้จะนะ ป ี2559 ซึง่ไดด้ าเนนิการตรวจวดัปลีะ  
2 ครัง้ตามฤดกูาล พบวา่ คณุภาพน้ าผวิดนิทกุดชันมีคีา่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน้ าผวิดนิประเภทที ่4 กลา่วคอื 
แหลง่น้ าผวิดนิดงักลา่ว สามารถเปน็ประโยชนเ์พ่ือ        
(1) การอปุโภคและบรโิภค โดยตอ้งผา่นการฆา่เชือ้โรค
ตามปกตแิละผา่นกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน้ าเปน็
พิเศษกอ่น และ (2) สามารถเปน็แหลง่น้ าเพ่ือการ
อตุสาหกรรมได ้ 

โรงไฟฟ้าจะนะ มีการจัดตั้งกลุ่ม
เครือข่ายผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมขึ้น 
ซึง่มาจากภาคประชาชนในพืน้ท่ี เพื่อ
รว่มเขา้ตรวจสอบและตดิตามคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะด้วย 
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้ของโรงไฟฟา้จะนะ  

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  
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โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

นอกจากนี ้ยังมกีารรายงานข้อมูลคุณภาพน้ าในรปูแบบที่ง่ายต่อความเขา้ใจของประชาชนทั่วไป ซึง่จะเรียกวา่ 
“ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป”.(General Water Quality Index, WQI) ซึง่ก าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ เพือ่บ่งบอก
ระดบัคุณภาพน้ าว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดีพอใช ้ หรือต่ า ซึ่งจะท าให้เราทราบวา่แม่น้ าดังกล่าว จะตอ้งด าเนนิการควบคุม 
ดูแลอย่างไรบ้าง  

“ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI)” ที่กล่าวถึง มหีนว่ยเป็นคะแนนเริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นช่วง
คะแนนดังนี้  

 
 
 
 
 
  
 
 

คะแนนเหล่านี้เกดิมาจากการรวมคะแนน.ดัชนคีุณภาพน้ า 5 ดัชน ี ไดแ้ก ่ ปรมิาณออกซิเจนละลาย (DO),  
ความสกปรกในรปูสารอินทรีย์ (BOD), ปริมาณแบคทีเรยีในรูปโคลิฟอร์มทัง้หมด (TCB), ปริมาณแบคทีเรียในรปูฟีคอล-
โคลิฟอร์ม (FCB) และปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3) เขา้ดว้ยกัน 

 
   

ช่วง WQI ระดับค่า WQI 
 

เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดินประเภท 

0 - 30 เสื่อมโทรมมาก 5 
31 - 60 เสื่อมโทรม 4 
61 - 70 พอใช ้ 3 
71 - 90 ด ี 2 
91 - 100 ดีมาก 1 

ประเภทแหล่งน้ า การก าหนดประเภทแหล่งน้ าผิวดิน ตามการใช้ประโยชน์ของแหลง่น้ า 

ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ าท่ีคุณภาพน้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน 
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ า 

ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ าท่ีได้รับน้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ า 
(3) การประมง 
(4) การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 

ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าท่ีได้รับน้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าท่ีได้รับน้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ าท่ีได้รับน้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

  รู้หรือไม ่
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ด้านคุณ
ภาพน้ า 

ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  

จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินของ
โรงไฟฟ้าจะนะ จ านวน 11 สถาน ีครอบคลมุ
ทางเดนิน้ าตัง้แต่ตน้น้ าก่อนสูบเข้าโรงไฟฟ้า   
จะนะถึงท้ายน้ า ซึ่งประกอบไปด้วยล าคลอง
หลัก 3 คลอง ได้แก่ คลองโพมา (ตน้น้ า),    
คลองบางเปด็ และคลองนาทับ (ท้ายน้ า) ซึ่ง   
จะมีกิจกรรมการใชป้ระโยชน์โดยชุมชนข้างเคียง
ด้วย ไมว่่าจะเป็นการท าประมงพื้นบ้านและ
เส้นทางสญัจรทางน้ าของชมุชน เปน็ตน้ 

แผนท่ีสถานีตรวจวัดคณุภาพน้ าผิวดิน 

สรุปแล้วการรายงานผลคุณภาพน้ าทั่วไปของโรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2559 เป็นดังนี้  
1. คลองโพมา มีคุณภาพน้ า อยู่ในระดับค่า WQI อยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” 
2. คลองบางเป็ด มีคุณภาพน้ า อยู่ในระดับค่า WQI อยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” 
3. คลองนาทับ มีคุณภาพน้ า อยู่ในระดับค่า WQI อยู่ในเกณฑ์ “พอใช้ ถึง ดี” 

ผลคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2559  

ล าคลอง ช่วงคะแนน 
(เต ม 100) 

ระดับค่า WQI เทียบได้มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน 

คลองโพมา 68 - 76 พอใช ้ 3 

คลองบางเปด็ 68 พอใช ้ 3 

คลองนาทับ 67 - 71 พอใช้ ถึง ด ี 2 - 3 
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 ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

โรงไฟฟ้าจะนะ รว่มมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปตัตาน ี ตดิตามตรวจสอบดา้นนเิวศวทิยาทางน้ าตามขอ้ก าหนดตาม
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) โดยด าเนนิการครอบคลมุฤดแูลง้ 
และฤดฝูน ดงันี ้

ดชันีการตดิตามตรวจสอบ : แพลงกต์อน สตัวห์นา้ดนิ และสตัวน์้ าวยัออ่น 
สถานีตรวจวดั : สถานเีดยีวกบัดา้นคณุภาพน้ าผวิดนิ (รวม 11 สถาน)ี 

โรงไฟฟ้าจะนะ ปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนั
และลดผลกระทบดา้นนเิวศวทิยาทางน้ า ดงันี ้ 
 ด าเนนิการผนัน้ าสูค่ลองชกัน้ ากอ่น  
 ตดิตัง้ตะแกรงปอ้งกนัสตัวน์้ าเพ่ือปอ้งกนั

การหลดุเขา้ไปของลกูสตัวน์้ า  
 ตดิตามปรมิาณและชนดิพันธุส์ตัวน์้ า เพ่ือดู

การเปลีย่นแปลงอยา่งสม่ าเสมอ 

สรปุผลการตดิตามดา้นนิเวศวทิยาทางน้ าซึง่ครอบคลมุ
ฤดแูลง้และฤดฝูน ป ี2559 พบวา่  
 แพลงกต์อนพืช พบวา่ มีแนวโน้มด้านความหลากหลาย

ของสกุลแพลงก์ตอนพืชคงที่ ส าหรับปริมาณของแพลงก์
ตอนพืชพบว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันในปี 2558 และ 2559 
ซึ่งเป็นสัญญาณเข้าสู่ภาวะสมดุลของความสามารถในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ สะท้อนให้เห็น
ถึงภาวการณ์ปนเปื้อนอินทรีย์สารของแหล่งน้ าลดลง   

 แพลงกต์อนสตัว ์ พบวา่ ความหลากหลายของสกุล
แพลงก์ตอนสัตว์โดยรวมคงที่ ส าหรับปริมาณของแพลงก์
ตอนสัตว์ พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อห่วง
โซ่อาหาร  แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ปริมาณของโปรโตซัว
ลดลง ส่วนปริมาณของ Arthropoda เพ่ิมมากข้ึน บ่งชี้
ถึงคุณภาพน้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

 
 
  สตัวน้์ าวยัออ่น ที่พบมาก ได้แก่ ปลาน้ ากร่อย กุ้งเคย 

ลูกกุ้งทะเล ปูน้ าเค็ม และสัตว์น้ าอื่นๆ โดยชนิดสัตว์น้ า
กร่อยที่เข้ามา พบว่า มีสัดส่วนที่เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก
อิทธิพลของความเค็มที่รุกเข้ามาในแผ่นดินมากข้ึน  

 สตัวห์น้าดนิ  ส่วนใหญ่ที่พบคือ Gastropod larva 
นอกนั้น เป็นหอยฝาเดียวหรือหอยสองฝา หรือหอยที่ไม่
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น หอยจาก หอยน้ าพริก 
หอยแครงหนิ และหอยตอก ซึง่พบแพรก่ระจายทัว่ไปใน
บรเิวณน้ ากรอ่ย นอกจากนี ้ ยงัพบหอยทีเ่ปน็แหลง่รายได้
ของชาวประมง เชน่ หอยละกัน หรอื หอยตาควาย        
หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู ่หอยกะพง เปน็ตน้  
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ด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าจะนะ ประจ าปี 2559  

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  

ลักษณะของชาวประมงในคลองนาทบั พบว่าสว่นใหญ่เป็นชาวประมงทะเลพืน้บ้านขนาดเล็กประกอบอาชีพ
ประมงแบบยังชีพเป็นส าคัญ กล่าวคือ มีการท าประมงที่ใช้แรงงานในครวัเรอืนเป็นหลัก อาจไม่ใชเ้รือประมง หรือ
ใช้เรือหางยาวตดิเครื่องยนตข์นาด 3-5 แรงม้า หรือหากท าประมงในบริเวณชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย ใช้เรือขนาดความ
ยาวไมเ่กิน 10 เมตร เครื่องยนต์ไม่เกนิ 30 แรงม้า ท าการประมงบริเวณใกล้ฝ่ังทะเล หรือระยะทางประมาณ 5-15 
กิโลเมตร จากชายฝั่งบริเวณหน้าชมุชนท่ีตั้งครวัเรอืน สามารถแบง่เปน็ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 ชาวประมงที่มีเรือ และอุปกรณ์จับสัตว์น้ าเปน็ของตวัเอง โดยชาวประมงกลุ่มนี้ จะน าผลผลิตสตัวน์้ าที่จับ
ได้ไปขายเองโดยตรงทีต่ลาด หรือจะขายใหแ้กเ่ถ้าแก่คนไหนกไ็ด้ ทั้งตลาดชมุชน ตลาดในอ าเภอจะนะ                 
ในอ าเภอหาดใหญ่ และในตวัเมืองสงขลา 

 ชาวประมงที่ไม่มีเรือและอุปกรณ์จับสตัวน์้ าจะมีนายทนุซึ่งกค็ือ “เถ้าแก”่ เปน็ผู้ออกเงินทนุจัดหาอปุกรณ์
จับสัตวน์้ าให ้ โดยมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงกนัระหว่างเถ้าแก่กับชาวประมงว่าสตัวน์้ าทั้งหมดที่จับได้จะต้อง
น ามาขายให้กบัเถา้แก่เท่านัน้ 

ความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรตัวอย่างที่
ใช้ประโยชน์จากคลองโพมา คลองบางเป็ด และคลองนาทับใน 5 
ต าบล ได้แก่ ต าบลป่าชิง คลองเปียะ ตลิ่งชัน จะโหนง และต าบล
นาทับ จ านวน 20 หมู่บ้าน ในปี 2559 พบว่าส่วนใหญ่ครัวเรือน
ตัวอย่างเห็นด้วยต่อการด าเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้า และการ
ด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมของโรงไฟฟ้าจะนะ และเห็นว่า
โรงไฟฟ้าจะนะได้ช่วยเหลือสังคม ทั้งด้านการประกอบอาชีพ 
การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ศาสนา และการเยี่ยมเยือนชุมชน
ในระดับครัวเรือน ตลอดจนการร่วมงานการกุศล งานส่วนรวม 
และงานส่วนบุคคล เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช และร่วม
กิจกรรมในประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าจะนะไดจ้ดักจิกรรมการเพ่ิมขยายพันธุส์ตัว์
น้ าในแหลง่น้ าผา่นกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าเปน็ประจ าทกุป ีอกี
ทั้งยังเปิดโครงการธนาคารปูม้าคลองนาทับด้วย เพ่ือแนะน าให้
ชาวประมงน าแม่ปูไข่มาฝากจนไข่ฟักตัวออกมาเป็นลูกปูและปล่อย
คนืสูค่ลองนาทบั จงึเปน็การเพ่ิมจ านวนพันธุป์มูา้ลงสูค่ลองนาทบั ท า
ให้ปริมาณปูม้าในคลองนาทับมีมากขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการ
ท าลอบดักปูให้แก่ผู้สนใจด้วย ท าให้เกิดสมดุลด้านนิเวศวิทยา             
แหล่งน้ า และแนะน าแนวทางการท าประมงอย่างถูกต้องให้
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ผลการศกึษาดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และทศันคต ิ ของประชาชนทีม่ตีอ่การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ 
ประจ าป ี 2559 จากการสมัภาษณก์ลุม่ประชากร 410 ครวัเรอืน โดยส ารวจทัง้กลุม่ทีอ่าศยัรอบโรงไฟฟ้าจะนะ         
5 กโิลเมตร และกลุม่ประชากรทีอ่ยูร่อบคลองนาทบั ซึง่ด าเนนิการปลีะ 1 ครัง้ สามารถสรปุไดว้า่ ครวัเรอืนสว่นใหญ ่
รอ้ยละ 87.0 ทราบวา่ โรงไฟฟ้าจะนะไดท้ ากจิกรรมเชงิสรา้งสรรคส์งัคมทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่ชมุชน โดยเฉพาะ      
อยา่งยิง่การสนับสนุนดา้นศาสนา/การอนุรกัษ์ศลิปะ/วฒันธรรม/ประเพณ ี พบวา่ มผีูร้บัทราบมากทีส่ดุคดิเปน็
รอ้ยละ 88.0 รองลงมาเปน็กจิกรรมผูส้งูอาย ุ และหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่ โดยคดิเปน็รอ้ยละ 86.0 และ 84.0 
ตามล าดบั 

ส าหรบัการส ารวจทศันคตแิละความคดิเห นในภาพรวมตอ่การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ พบวา่ กลุม่
ประชากรตวัอยา่งรอ้ยละ 85.0 มคีวามพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ ทัง้นี ้กจิกรรมพัฒนาชมุชนที่
โรงไฟฟ้าจะนะไดด้ าเนนิการ ไดแ้ก ่

(1) การสง่เสรมิอาชพีและรายได ้(ปลอ่ยพันธุส์ตัวน์้ า) 
(2) สนบัสนนุการศกึษา 
(3) สนบัสนนุดา้นสาธารณสขุและสขุภาพอนามยัของชมุชน 
(4) สนบัสนนุดา้นศาสนา การอนรุกัษศ์ลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

 

 

พื้นที่ตั้งหมู่บ้านของครัวเรือนตัวอย่างใน
รัศมี 5 กิโลเมตร 

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะผู้ ศึ กษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยา
สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีเปน็ที่
ปรึกษาในการด า เนินการติดตาม
ตรวจสอบด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติ
ของประชาชนทีม่ตีอ่การด าเนนิงาน และ
ฐานขอ้มูลด้านสังคมเศรษฐกจิ โรงไฟฟ้า
จะนะ ซึ่งจะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือท าการ
ส ารวจผา่นแบบสอบถาม โดยด าเนนิการ 
ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 
(หรือช่วงก่อนการด าเนินการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที ่1) 
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รายงานสิ่งแบบลอ้มฉบับประชาชน ปี 2559 
รู้เรื่องรอบรู้ โรงไฟฟ้าจะนะ 

“ประโยชนท์ี่ชุมชนจะได้รับ.....ถ้ามีโรงไฟฟ้าในพืน้ที”่ 

1. สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและวถิี
ชุมชนส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมสนบัสนนุ
ศาสนาและวฒันธรรม 

 กิจกรรมส่งเสริมด้าน
สุขภาพและการกีฬา 

2. การมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดตั้ง

คณะกรรมการร่วมตดิตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ชุมชน (ไตรภาค)ี 

3. โรงไฟฟ้าเป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านเทคโนโลยีและ
พลังงานและเป็นสถานที่
ฝึกงานส าหรับนักเรยีน 

นักศึกษา 

4. มีการจ้างงานในพ้ืนที่ 
 ระหว่างก่อสรา้งประมาณ 
5 ปี จะสนบัสนนุให้มีการ
จ้างแรงงานท้องถิน่ 

 ระหว่างเดนิเครื่องผลติ
กระแสไฟฟ้าจะสนับสนุน
การจ้างงานและรับ
ผู้ปฏิบัติงานในทอ้งถิน่ 

5. ภาษีทุกประเภทท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าตามที่

กฎหมายก าหนดจะถกู
จัดสรรไปเพื่อพัฒนาชุมชน
ต่อไป เช่น ภาษีโรงเรือน

และภาษีที่ดิน 
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กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจะนะ / ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและกีฬา 

วัฒนธรรมและประเพณี 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของชุมชน 

ประมงและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

 EIA Monitoring Awards 2016 คือ รางวัลที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หรอื สผ. 

มอบให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และมีการ

จัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจ าปี 2559 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนา

ต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 

ประเภทโครงการพลังงาน ระดับดีเด่น สะท้อนให้เห นถึงความตั้งใจ   

ในการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้ง การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า และความมุ่งมั่น

ในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพ่ือให้โรงไฟฟ้า

จะนะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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สรุปผลการด าเนินงานโรงไฟฟ้าจะนะ 

จากการด าเนินงานตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา โรงไฟฟา้จะนะได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยา่งครบถ้วน โดยในด้านผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ ไดแ้ก ่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ า สงัคม
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต สามารถสรุปได้วา่ โรงไฟฟ้าจะนะสามารถด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า
และควบคุม มลสารต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะนะได้
รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ต่อส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด และส านักงานคณะ 
กรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) อย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี โรงไฟฟา้จะนะยังได้รับรางวลั 
EIA Monitoring Awards 2016 อันเป็นรางวัลที่ตอกย้ าถึงความมุ่งมั่นและการให้ความส าคัญใน
การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟา้เพือ่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานใน
พื้นที่ภาคใต้ 

นอกจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าจะนะยังมคีวามมุ่งมั่นในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้ม และการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ อยา่งต่อเนื่อง ผ่าน
การด าเนินกิจกรรมสนบัสนุนต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่า โรงไฟฟา้ฯ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมสีว่นร่วมของชุมชนควบคูไ่ปกับการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าจะนะสามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และพรอ้มรว่มเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาพลังงาน เพื่อความสุข
ของคนไทย  และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศตลอดไป 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

    “ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง 
                  ของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย” 
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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559  

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

ภาพแห่งความประทับใจของชาวจะนะ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

บันทึกช่วยจ า 



 
รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2559 

รายงานสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกช่วยจ า 



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บางกรวย นนทบุรี 11130 

จัดท าโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
พิมพ์ท่ี กองผลติสื่อประชาสัมพนัธ ์

ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 




