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	 โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เป็นโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วมแบบเพลาผสม (Mult i Shaft)

กำาลังผลิตติดตั้งรวม	 (Gross	 Generator) 746.8	 เมกะวัตต์	 

กำาลังผลิตสุทธิ	(Net	Generator)	731.8	เมกะวัตต์	ในปี	2558 

ได้ปรับปรุงให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำามันดีเซลเป็น

เชื้อเพลิงสำารอง ในกรณีที่แหล่งก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนท่ีพัฒนา

ร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) เมื่อมีการปิดซ่อมบำารุงประจำาปี

ของฐานผลิตก๊าซธรรมชาติ

	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 2	 ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิง 

พาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วมแบบเพลาเดียว (Single Shaft)  

กำาลังผลิตติดตั้งรวม	 (Gross	 	 Generator)	 860	 เมกะวัตต์	 

กำาลังผลิตสุทธิ	 (Net	 Generator)	 840	 เมกะวัตต์	 ในปี	 2561 

ได้ปรับปรุงให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำามันดีเซลเป็น

เชื้อเพลิงสำารอง ในกรณีที่แหล่งก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนา

ร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) เมื่อมีการปิดซ่อมบำารุงประจำาปี

ของฐานผลิตก๊าซธรรมชาติ

บทนำา
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน ภายใต้การกำากับ 

ดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยดำาเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้แก ่

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำาหนด และประเทศ

ใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้พระราชบัญญัติ กฟผ.

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับ 

การพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจนถึงติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำาเนินการ และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำารายงาน 

สิ่งแวดล้อม ให้บริการทางวิชาการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ



	 โรงไฟฟ้าจะนะ เ ป็นโรงไฟฟ้า ท่ี ใช้ เทคโนโลยี  

ที่ทันสมัย	 โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์	 Dry	 Low	 NOX Burner

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการเกิดมลสารทางอากาศ 

แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ต่ อ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ 

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ายังนำาเทคโนโลยีการตรวจวัดมลสาร 

ที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Continuous

Emission Monitoring System; CEMS) เพื่อเป็นการเฝ้า

ระวังการระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้าตลอดเวลา

	 น อ ก จ า ก นี้ โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า จ ะ น ะ ยั ง ไ ด้ บำ า รุ ง

รั กษา เครื่ อ งตรวจวั ดค่ าความทึบแสงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

(Continuous	 Opacity	 Monitoring	 System;	 COMS)	 

ของโรงไฟฟ้าจะนะ	ทั้ง	2	ชุด

	 โดยในปี 2563 แหล่งก๊าซธรรมชาติพัฒนาร่วมไทย

-มาเลเซีย (JDA-A18) หยุดซ่อมตามวาระประจำาปี 2563

จำานวน	1	ครั้ง	ระหว่างวันที่	29	สิงหาคม	-	7	กันยายน	2563 

มีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs)	 ในช่วงที่มีการ

เดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล

ภาพ :
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง

คุณภาพอากาศ

ภาพ : 
การติดตามตรวจสอบการระบายมลสารจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั้งคราว



การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS)
 โรงไฟฟ้าจะนะ	ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่องตลอด	24	ชั่วโมง

ภาพ : 
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1
(เดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

ออกไซด์ของไนโตรเจน 

ค่าที่ตรวจวัดได้ 8.71-77.36 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 96 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 120 ppm 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์

ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00-5.55 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 16 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 20 ppm 

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
(เดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

ออกไซด์ของไนโตรเจน 

ค่าที่ตรวจวัดได้ 1.01-43.07 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 70 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 120 ppm 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00-4.97 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 10 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 20 ppm 

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
(เดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล)

ออกไซด์ของไนโตรเจน 

ค่าที่ตรวจวัดได้ 68.91-130.59 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 144 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 180 ppm 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 35 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 260 ppm 



การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั้งคราว 
 โรงไฟฟ้าจะนะ	ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั้งคราว 

โดยตรวจวัดปีละ	2	ครั้ง	ครอบคลุมในช่วงเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดีเซล

ภาพ : 
การติดตามตรวจสอบการระบายมลสารจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั้งคราว

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1
(เดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ค่าที่ตรวจวัดได้ 25.54-37.47 ppm
ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 96 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 120 ppm 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00 ppm
ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 16 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 20 ppm 

ฝุ่นละออง
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00 mg/m3 
ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 20 mg/m3

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 60 mg/m3 

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
(เดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ค่าที่ตรวจวัดได้ 7.84-12.44 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 70 ppm
ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 120 ppm 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00 ppm
ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 10 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 20 ppm 

ฝุ่นละออง
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00 mg/m3

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 20 mg/m3

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 60 mg/m3 

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
(เดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล)

ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ค่าที่ตรวจวัดได้ 67.96-70.62 ppm

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 144 ppm
ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 180 ppm 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00 ppm
ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 35 ppm

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 260 ppm 

ฝุ่นละออง
ค่าที่ตรวจวัดได้ น้อยกว่า 1.00 mg/m3

ค่าควบคุมตาม EIA ไม่เกิน 35 mg/m3

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 120 mg/m3 



การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบครั้งคราว
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบครั้งคราว

บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ	ตรวจวัดปีละ	2	ครั้ง

ครอบคลุมในช่วงเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดีเซล

ภาพ : 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบครั้งคราว จำานวน 5 สถานี

ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
15-65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

12-40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล)

มาตรฐานฯ ไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
13-40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

11-33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล)

มาตรฐานฯ ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
1-4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

2-3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล)

มาตรฐานฯ ไม่เกิน 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
1-6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

1-7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล)

มาตรฐานฯ ไม่เกิน 780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
1-10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ)

1-18 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำามันดีเซล)

มาตรฐานฯ ไม่เกิน 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร



Benzene (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

บ้านควนหัวช้าง = 0.58-1.41

บ้านป่าชิง = 0.51-0.58

พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ = 0.45-0.51

มาตรฐานฯ ไม่เกิน 7.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

Toluene (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

บ้านควนหัวช้าง น้อยกว่า 1.88

บ้านป่าชิง น้อยกว่า 1.88

พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ น้อยกว่า 1.88

ไม่มีมาตรฐานกำาหนด

Ethylbenzene (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

บ้านควนหัวช้าง น้อยกว่า 2.17

บ้านป่าชิง น้อยกว่า 2.17

พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ น้อยกว่า 2.17

ไม่มีมาตรฐานกำาหนด

Xylene (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

บ้านควนหัวช้าง น้อยกว่า 2.17

บ้านป่าชิง น้อยกว่า 2.17

พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ น้อยกว่า 2.17

ไม่มีมาตรฐานกำาหนด

1,3-Butadiene (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

บ้านควนหัวช้าง น้อยกว่า 0.11

บ้านป่าชิง น้อยกว่า 0.11-0.18

พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ น้อยกว่า 0.11-0.13

มาตรฐานฯ ไม่เกิน 5.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
ตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ	ตรวจวัดในช่วงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำามันดีเซล

ระหว่างวันที่	30	สิงหาคม	-	2	กันยายน	2563

ภาพ : 
การตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จำานวน 3 สถานี



ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ
Air Quality Index (AQI)

 ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ 

ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนท่ัวไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่	 

โดยคำานวณจากสารมลพิษทางอากาศ	6	ชนิด	ได้แก่

	 1)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM2.5)

	 2)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)

	 3)	ก๊าซโอโซน	(O3)

	 4)	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)

	 5)	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	(NO2)

	 6)	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เริ่มมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ

มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ

AQI  0-25

AQI  26-50

AQI  51-100

AQI  101-200

AQI  201 ขึ้นไป

AQI

30
มกราคม 
2563

AQI

32
กุมภาพันธ์ 

2563

AQI

33
มีนาคม 
2563

AQI

29
เมษายน 
2563

AQI

26
พฤษภาคม 

2563

AQI

37
มิถุนายน 
2563

AQI

28
กรกฎาคม 

2563

AQI

34
สิงหาคม 
2563

AQI

23
กันยายน 
2563

AQI

18
ตุลาคม 
2563

AQI

23
พฤศจิกายน 

2563

AQI

25
ธันวาคม 
2563



 โรงไฟฟ้าจะนะ ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ดูดซับเสียง 

ลดเสียงจากอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรของโรงไฟฟ้าจะนะที่ก่อให้เกิด

เสียงดัง	และมีระดับเสียงรบกวนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด
 ภาพ : 

การติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) และชุดวาล์วนิรภัย (Safety Valve)

 นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ปลูกต้นกฐินเทพา ต้นสน ต้นสะเดา ซึ่งเป็นต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปัจจุบันลำาต้นสูง 

ประมาณ 4-6 เมตร ระยะห่างประมาณ 2 เมตร ตลอดความยาวรั้วรอบโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำาแพงกั้นเสียง 

ทางธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงรบกวนของโรงไฟฟ้าต่อชุมชนโดยรอบ

ภาพ : 
ต้นกฐินเทพา ต้นสน ต้นสะเดา ที่ปลูกตลอดความยาวรั้วโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

ระดับเสียง



การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะและชุมชนโดยรอบ
ตรวจวัดปีละ	2	ครั้ง	ตรวจวัดแบบต่อเนื่องทุก	5	วัน

	ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม	2563

 ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ 

และชุมชนโดยรอบ จำานวน 7 สถานี ได้แก่

 1)	บ้านแหลมเสม็ด	

	 2)	บ้านโคกม่วง	

	 3)	โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง	

	 4)	โรงเรียนบ้านนนท์	

	 5)	พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ

	 6)	ริมรั้วโรงไฟฟ้าจะนะด้านทิศเหนือ	

	 7)	ริมรั้วโรงไฟฟ้าจะนะด้านทิศใต้

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L
eq 24 hr

)  

มีค่าระหว่าง 46.4-66.2 เดซิเบลเอ

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)

กำาหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

ค่าระดับเสียงสูงสุด (L
max

)  

มีค่าระหว่าง 71.4-109.5 เดซิเบลเอ

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)

กำาหนดให้มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ



การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณแหล่งกำาเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้าจะนะ
ตรวจวัดปีละ	2	ครั้ง	ตรวจวัดในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม	2563

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (L
eq15min

)  

มีค่าระหว่าง 54.9-91.6 เดซิเบลเอ

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามประกาศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2561)

กำาหนดให้มีค่าไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L
eq8hr

)  

มีค่าระหว่าง 48.9-62.0 เดซิเบลเอ

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามประกาศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2561)

กำาหนดให้มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ



 โร ง ไฟฟ้ า จะนะ ได้ ต รวจสอบป้ ายแสดง

ระดับน้ำาถาวรจำานวน 2 ป้าย ที่ระดับ 1.96 เมตร   

(ระดับทะเลปานกลาง) ให้อยู่ในสภาพที่เห็นได้ชัดอย่าง

ต่อเนื่อง และหากตรวจสอบพบว่ามีการชำารุดไม่สามารถ

ใช้งานได้ปกติ จะต้องซ่อมแซมทันที

 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ติดตั้งระบบระบายความ

ร้อนที่เรียกว่า หอหล่อเย็น (Cooling Tower) โดย 

หลักการโรงไฟฟ้าใช้น้ำาจากคลองบางเป็ดไปใช้ใน

กระบวนการระบายความร้อน น้ำาดังกล่าวจะมี

อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากนั้นจะนำาไปผ่าน 

ห อ ห ล่ อ เ ย็ น เ พื่ อ ล ด อุ ณ ห ภู มิ ใ ห้ ก ลั บ ม า อ ยู่  

ในสภาวะปกติ และโรงไฟฟ้าจะเก็บน้ำาดังกล่าวไว้ใน 

บ่อพักอีก 2 วัน แล้วจึงระบายลงสู่คลองบางเป็ด

 สำาหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ กิจกรรมจากการอุปโภค-บริโภคของสำานักงาน  

น้ำาทิ้งจากการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์น้ำาทิ้งจาก HRSG Blowdown และน้ำาทิ้งจากโรงกรองน้ำาและระบบ

กำาจัดแร่ธาตุในน้ำาผ่านระบบบำาบัดให้ได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำาทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

และรวบรวมไว้ที่บ่อพักน้ำา เพื่อนำามาใช้รดน้ำาต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยไม่มีการระบายออก

นอกโรงไฟฟ้า (Zero Discharge)

คุณภาพน้ำา



การตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดิน น้ำาทิ้ง และน้ำาใต้ดิน
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน

คุณภาพน้ำาผิวดิน
 สถานีตรวจวัด : คลองโพมา คลองบางเป็ด 

และคลองนาทับ จำานวน 6 สถานีตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดิน
 ในปี 2563 พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพ 

น้ำ าผิ วดิน มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

น้ำ า ผิ วดิ น ประ เภทที่ 4 ได้ แก่ แหล่ ง น้ำ าที่ ไ ด้

รับน้ำ าทิ้ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถ

เป็นประโยชน์ เพื่อ (1) การอุปโภคและบริ โภค

โดยต้องผ่ านการฆ่ า เชื้ อ โรคตามปกติและผ่ าน 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำาเป็นพิเศษก่อน

(2) การอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)



คุณภาพน้ำาทิ้ง
 สถานีตรวจวัด : บ่อพักน้ำาทิ้ง 1 (Holding 

Pond 1) ก่อนระบายลงสู่คลองบางเป็ด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้ง
 ในปี 2563 พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพ 

น้ำ าทิ้ ง มี ค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ำ าทิ้ ง จ าก โร ง ง านอุ ตสาหกรรม นิ คม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม  

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560)

คุณภาพน้ำาใต้ดิน
 สถานีตรวจวัด : จากบ่อน้ำาตื้นของชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้าจะนะ จำานวน 4 บ่อ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดิน
 ในปี 2563 พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดมีค่า

อยู่ ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551)



การตรวจวัดด้านนิเวศวิทยาทางน้ำา
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน

Spirogyra	sp. Navicula	sp.

Ceratium	sp. Prorocentrum	sp.

Euglena	sp. Phacus	sp.

แพลงก์ตอนพืช
ในปี 2563 บริเวณคลองโพมา มีปริมาณสัดส่วน 

ของแพลงก์ตอนพืชลดลงกว่าผลการศึกษาในปี 2561 

และ 2562 ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2563  

มีการขุดลอกคลองโพมา จึงส่งผลทำาให้ปริมาณ 

แพลงก์ตอนพืชในคลองโพมาลดลง ส่วนคลองบางเป็ด 

และคลองนาทับ ปริมาณสัดส่วนแพลงก์ตอนพืช 

ลดลงกว่าผลการศึกษาในปี 2561 และ 2562 เช่นกัน 

แต่จำานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชสูงขึ้น 

ทั้งในคลองโพมา คลองบางเป็ด และคลองนาทับ  

ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช  

ทำาให้ในคลองมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และ

ดิวิชั่นเด่นของแพลงก์ตอนพืชคือ Bacillariophyta  

เป็นพวกไดอะตอม ซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหาร 

Arcella	sp.

Gastropod	larvae Bivalve	larvae

Lecane	sp.

Copepod	naupliusOkiopleura	sp.

แพลงก์ตอนสัตว์
ในปี 2563 บริเวณคลองโพมา มีปริมาณ 

แพลงก์ตอนสัตว์ลดลงกว่าผลการศึกษาในปี 2561 และ 

2562 ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2563 มีการขุดลอก 

คลองโพมา จึงส่งผลทำาให้ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ใน

คลองโพมาลดลง ส่วนคลองบางเป็ดและคลองนาทับ  

มีปริมาณสัดส่วนของแพลงก์ตอนสัตว ์

ลดลงกว่าผลการศึกษาในปี 2561 และ 2562  

แต่จำานวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ใกล้เคียงกัน  

ทั้งในคลองโพมา คลองบางเป็ด และคลองนาทับ  

ส่งผลต่อความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์เพิ่มขึ้น  

แสดงให้เห็นว่าในลำาคลองมีความอุดมสมบูรณ ์

เพิ่มมากขึ้น



สัตว์หน้าดิน
ในปี 2563 ปริมาณสัตว์หน้าดินในคลองโพมาเพิ่มขึ้นกว่า 

ผลการศึกษาในช่วงเดียวกันของปี 2561 แต่น้อยกว่า 

ในปี 2562 เนื่องจากมีการขุดลอกคลองโพมา ทำาให้พื้นท้องน้ำา

ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าดินถูกทำาลาย ส่วนในคลอง 

บางเป็ดเป็นน้ำาจืด เพราะฝนตกหนัก ทำาให้สัตว์หน้าดินโดย

เฉพาะหอยหลายชนิดหรือไส้เดือนทะเลหลบซ่อนอาศัยมุดตัวใน 

พื้นโคลนที่ลึกมากขึ้น และคลองนาทับส่วนใหญ่สัตว์หน้าดินเป็น 

Arthropoda Mollusca และกลุ่มไส้เดือนทะเลชนิดต่าง ๆ  

ซึ่งบ่งชี้ว่าแหล่งน้ำามีประชากรสัตว์หน้าดินเพิ่มมากขึ้น 

หรือฟื้นตัวจากการขุดลอกสันดอนปากคลองนาทับที่ผ่านมา

Ophiocoma scolopendrina Nucula sp.

ลูกปลา ลูกกุ้ง

สัตว์น้ำาวัยอ่อน
ในปี 2563 พบว่าในคลองโพมา มีปริมาณและชนิดลดลงกว่า

ในเดือนตุลาคม 2562 เล็กน้อย และส่วนในคลองบางเป็ดและ

คลองนาทับ พบแนวโน้มมีปริมาณและชนิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย

ในคลองบางเป็ดพบปลาน้ำาจืดมากขึ้นเล็กน้อย ส่วนในคลอง

นาทับ พบปริมาณปลาน้ำากร่อยลดลงแต่มีปริมาณกุ้ง/กั้งทะเล

 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณสัดส่วนของสัตว์น้ำาวัยอ่อน และสัตว์

น้ำาอื่นๆ เริ่มเพิ่มปริมาณประชากรมากขึ้น คลองนาทับจัดเป็น

แหล่งอาหารโปรตีน และแหล่งรายได้ของครัวเรือนชาวประมง

บริเวณรอบคลองนาทับ



 ในด้านสาธารณสุข โรงไฟฟ้าได้รวบรวม

ข้อมูลสถิติของโรคที่ เกิดขึ้น โดยรอบพื้นที่  

โรง ไฟฟ้ าจะนะ และได้ เฝ้ าระวั งสุ ขภาพ

อนามัยของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

โดยการรวบรวมข้ อมู ลทางสถิ ติ ของ โรค 

ที่ เ กิ ดขึ้ น ในรอบปี โ ดย ใช้ ข้ อมู ลจาก โร ง

พยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต. )  

และโรงพยาบาลในชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า

จะนะรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าในรัศมี 5 กิโลเมตร

ได้แก่
 1) รพ.สต.ป่าชิง 

 2) รพ.สต.คลองเปียะ 

 3) รพ.สต.ช่องเขา

 4) โรงพยาบาลจะนะ

 สถิติการเข้ า รับการรักษามากท่ีสุด 

3 ลำาดับแรก ได้แก่ โรคภาวะแปรปรวน

ท า ง จิ ต แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ร อ ง ล ง ม า เ ป็ น 

โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคผิวหนัง 

และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ตามลำาดับ

สาธารณสุข



 โร ง ไฟฟ้ าจะนะ จัดกิ จกรรมปล่อยพันธุ์ สั ตว์ น้ำ า 

ประจำาปี 2563 จำานวน 2,000,000 ตัว พร้อมกับการปลูกป่า

ชายเลน ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จำานวน 6,000 ต้น ณ บริเวณคลอง 

ท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำาบลนาทับ อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)  

จัดทำาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ

ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ จัดทำาขึ้นเพื่อส่งมอบให้กับ 

โรงพยาบาลต่างๆ จำานวน 1 เตียง สำาหรับใช้เคลื่อน

ย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบให้กับโรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำาเภอนาทวี

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ส่งมอบแอลกอฮอล ์

70% ในโครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19  

แ ก่ สำ า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  

ณ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อให้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลจำานวน 175 แห่ง  

รวม 17,500 ลิตร ทั่วจังหวัดสงขลา

การมีส่วนร่วมกับชุมชน



 นอกจากนี้ ชุ มชนยั งมี ส่ วนร่ วมกั บ

โ ค ร งก า ร โร ง ไฟ ฟ้ าตั้ ง แ ต่ ช่ ว ง ก่ อนดำ า เ นิ น

โครงการ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของชุมชน และมีส่วนสำาคัญในการกำาหนด

มาตรก า รต่ า ง ๆ ใน ร าย ง านผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและในระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง

โคร งการตลอดจนดำ า เนิ น โครงการ ชุมชน 

มีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการและคณะทำางาน

ไตรภาคี รวม 5 ชุด ดังนี้

 1. คณะกรรมการร่วมติดตามและตรวจ

สอบการดำาเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

โรงไฟฟ้าจะนะ

 2. คณะกรรมการติดตามการใช้น้ำามันดีเซล

เป็นเช้ือพลิงสำารองสำาหรับโรงไฟฟ้าจะนะ

 3 . ค ณ ะ ทำ า ง า น ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ 

การสูบ น้ำ า ในคลองโพมาและคุณภาพน้ำ าทิ้ ง 

ในคลองบางเป็ด

 4 . ค ณ ะ ผู้ ต ร ว จ ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

โรงไฟฟ้าจะนะ

 5. อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการ และคณะทำางานทั้ง 5 ชุด  

มีผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทน

ชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำางาน



 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ (พลังคิด) ศูนย์รวมการเรียนรู ้
ด้านพลังงานตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต แห่งแรกใน 
ภาคใต้ เร่ืองราวของชุมชนท้องถ่ิน และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
โดยเฉพาะของชาวอำาเภอจะนะ จ.สงขลา



ISO 14064-1 ISO 14001:2004 ISO/OHSAS 
18001:2007

ASIAN POWER AWARDS 
2014 : SILVER

CSR-DIW Continuous  
Awards 2017

EIA Monitoring Awards 2016

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี 1130

จัดทำาโดย : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ

พิมพ์ที่ : กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ


