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โรงไฟฟาจะนะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟาจะนะ (กรณีใช
น้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จากคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิ จ า รณ า ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร าะห ผลกระทบสิ่ ง แ วดล อม  ด าน โ ร ง ไฟฟ าพลั งความร อน  (คชก . )  
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นั้น กฟผ. ไดปฏิบัติการตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปรายละเอียดได ดังนี้ 
 1.  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอ
ไวในรายงานขางตนครบถวนทุกประการ และมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ  
ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ ผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญ
ชาวบาน ไดแก คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟาจะนะ คณะทํางาน
ติดตามตรวจสอบการสูบน้ําในคลองโพมาและคุณภาพนํ้าทิ้งในคลองนาทับ คณะผูตรวจการส่ิงแวดลอม  
คณะอาสาสมัครส่ิงแวดลอม และคณะกรรมการติดตามการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟาจะนะ 
 2. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 โรงไฟฟาจะนะไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยสามารถ
สรุปผลการดําเนินการได ดังนี้ 
   2.1 ดานคุณภาพอากาศ 
   2.1.1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ของโรงไฟฟาจะนะ  
โดยไดดําเนินการตรวจวัดในชวงเดินเครื่องดวยกาซธรรมชาติ ระหวางวันที่ 5-11 มีนาคม 2564 จํานวน 7 สถานี 
โดยแบงเปนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง จํานวน 2 สถานี ประกอบดวย บานควนหัวชางและ  
บานปาชิง (วัดเชิงคีรี) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบครั้งคราว จํานวน 5 สถานี ไดแก โรงเรียนบานนนท 
บานควนมีด บานทุงพระ บานควนไมไผ และบริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) สวนผลการ
ตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาบริเวณบานควนหัวชาง พบวา เปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก (E) และบานปาชิง 
พบวา เปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) 
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    2.1.2) ปริมาณสารเจือปนที่ ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่ องดวยระบบ 
(Continuous Emission Monitoring System: CEMS) 
 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่อง (ระบบ 
CEMS) ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 กรณีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ไดทําการตรวจวัดคาความเขมขน
ของกาซ และมลสารตางๆ ไดแก คาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) คาความเขมขนของออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOx) และฝุ นละออง (PM) ในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก 
จากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (มกราคม 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม และคาควบคุม
ที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงไฟฟาจะนะทั้งหมด 
   2.1.3) ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบคร้ังคราว 
     ผลการตรวจวั ดปริ มาณสาร เ จื อปนที่ ร ะบายออกจากปล อง โ รง ไฟฟ าจะนะ  
ทําการตรวจวัดปลองโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 กรณีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ระหวางวันที่ 3-11 มีนาคม 
2564 พบวา กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง (PM) ที่ระบายออกจาก
ปลองระบายมลสาร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 และมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มกราคม 2553) และคาควบคุมที่กําหนดในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงไฟฟาจะนะทั้งหมด 
  2.1.4) ผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบ CEMS 

 จากผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบ CEMS ทั้ง System Audit และ 
Performance Audit ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 ทั้ง 2 เครื่อง และโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 2 ทั้ง 2 เครื่อง ที่ไดดําเนินการ 
ระหวางวันที่ 3-11 มีนาคม 2564 ตามขอกําหนดของ U.S.EPA. พบวา ระบบ CEMS ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และ 
ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สามารถตรวจวัดและใหขอมูลปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
ออกไซดของไนโตรเจน (NOX) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซออกซิเจน (O2) และอัตราการไหล (Flow Rate)  
ไดอยางถูกตอง สําหรับระบบตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) แบบ RRA ของโรงไฟฟาจะนะ ชุดท่ี 1  
ไมสามารถตรวจสอบความถูกตองได ทั้งเครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 เนื่องจาก เครื่องที่ 1 ไดติดตั้งระบบ PM CEMS 
ระบบตรวจวัดฝุนละออง (PM CEMS) แบบ RRA เปนการแปลงคาความทึบแสง (Opacity) เปนคาปริมาณฝุน
ละออง ซึ่งไมเหมาะสําหรับโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง สงผลใหการตรวจวัดมีความผิดพลาดไม
ถูกตองตามเกณฑที่กําหนดไว ทําใหโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไมสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 1 เครื่องที่ 1 ไดติดตั้งระบบ PM CEMS ระบบใหม (Light Scattering)  
แตยังไมไดจัดทํา Correlation Curve ระหวางคาการกระเจิงของแสงกับคาความเขมขนของฝุนละออง ทั้งนี้ 
หลังจากการจัดทํา Correlation Curve แลวสามารถตรวจวัดฝุนละอองไดถูกตองและแมนยํา โรงไฟฟาจะนะจะ
นําระบบ PM CEMS ระบบใหมดังกลาวมาติดตั้งกับ โรงไฟฟาจะนะชุดที่ 1 เครื่องที่ 2 และโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 2 
ตอไป อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาฯ มีการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดอยางสม่ําเสมอ โดยการปรับเทียบระบบตรวจวัด
ดวยกาซมาตรฐาน (Standard Gas) ตามระยะเวลาของขอกําหนดคุณลักษณะ (Specification) ของเคร่ือง
ตรวจวัดกาซและปรับเทียบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM CEMS) เพ่ือความถูกตองและความนาเชื่อถือ
ของผลการตรวจวัดที่ได 
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  2.2 ดานระดับเสียง 
   ผลการตรวจวัดคาระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานภายในเขต 
รั้วโรงไฟฟา คาระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาท ี(Leq15min)  ตรวจวัดบริเวณเครื่องจักรและอุปกรณขนาดใหญที่มีเสียงดังภายใน
เขตร้ัวโรงไฟฟา คาระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) คาระดับเสียงเปอรเซนตไทรที่ 90 
(L90)  ตรวจวัดภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ และบริเวณชุมชนโดยรอบ ระหวางวันที่ 4-8 มีนาคม 2564 พบวา ดัชนี
ตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (พ.ศ. 2561) 
และมาตรฐานระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
(พ.ศ.2548) ยกเวน คาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง วันที่ 6 มีนาคม 2564 บริเวณชุมชนบานแหลมเสม็ด  
มีคา 73.3 เดซิเบลเอ ซึ่งมีคาเกินกวาเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากบริเวณใกลเคียงจุดตรวจวัดมีกิจกรรมกอสรางและ
ตอกเสาเข็มระหวางเวลา 8.00-17.00 น. โดยชุมชนบานแหลมเสม็ด อยูหางจากพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ประมาณ  
1.5 กิโลเมตร และผลการตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 4-8 มีนาคม 2564 ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟา
จะนะ  พบว า  มีค าอยู ในเกณฑมาตรฐานฯ  จึ งไม เกี่ ยวข องกั บการดํ า เนิ นงานของโรงไฟฟ าจะนะ 
ส วนการจัดทํ าแผนท่ี เส นระดับเสี ยง  (Noise Contour) ภายในพ้ืนที่ โรงไฟฟ าจะนะ ประจํ าป  2564  
มีแผนจะดําเนินการตรวจวัดในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
  2.3 ดานคุณภาพน้ํา 
      ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน ระหวางวันที่ 9-10 เมษายน 2564 
พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งของโรงงาน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  
เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 และมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภคได  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) 
 2.4 ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานนิเวศวิทยาทางน้ํา การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ในคลองโพมา คลองบางเปด และคลองนาทับ โดยผลการตรวจวัดดานนิเวศวิทยาทางนํ้า เมื่อวันท่ี  
10 เมษายน 2564 โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
จํานวน 11 สถานีตรวจวัด ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน โดยในคลองโพมา  
พบแพลงกตอนพืชในกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน มีชนิดเดนคือ Pandorina sp. สวนแพลงกตอนสัตว พบกลุม
อารโทรพอด หรือสัตวขาปลอง มีกลุมเดนคือ Copepod nauplii สําหรับสัตวหนาดิน สวนใหญเปนหอยขม  
และหอยโข ง  ซึ่ ง เปนชนิดที่พบไดทั้ งน้ํ าจืด และน้ํ ากรอย สวนสัตวน้ํ าวัยออนเปนชนิดที่พบไดทั่ ว ไป 
ในแหลงน้ําจืด สวนในคลองบางเปด พบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอม มีชนิดเดนคือ Cerataulina sp.  
สวนแพลงกตอนสัตว พบในกลุมอารโทรพอด มีกลุมเดนคือ Copepod nauplii สวนสัตวหนาดิน พบตัวออนหอย 
ฝาเดียวและหอยสองฝา เปนชนิดหลัก และสัตวน้ําวัยออนที่พบเปนปลาน้ําจืด ปลาน้ํากรอย และกุง และในคลอง 
นาทับ พบแพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอม มีชนิดเดนคือ Skeletonema sp., Navicula sp. และ Nitzschia sp.  
สวนแพลงกตอนสัตว พบในกลุมอาร โทรพอด มีกลุมเดนคือ Copepod nauplii สําหรับสัตวหนาดินและ 
สัตวน้ําวัยออน เปนชนิดที่พบไดท่ัวไปในแหลงน้ํากรอยและนํ้าเค็ม  
 
 
 



บทสรุปผูบริหาร  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(มกราคม-มิถุนายน 2564) โรงไฟฟาจะนะ 
 

 
 ง ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 2.5 ดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 การสํารวจอาชีพประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําบริเวณตําบลปาชิง ตําบลตล่ิงชัน ตําบลคลอง
เปยะ และตําบลนาทับ จากความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรท่ีใชประโยชนจากคลองโพมา คลองบางเปด และ
คลองนาทับ ซึ่งดําเนินการปละ 1 ครั้ง โดยในป 2564 ดําเนินการสํารวจขอมูลในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจาก 
ผลสํารวจการประเมินการจับสัตวน้ําทั้งในลําคลองนาทับและชายฝงทะเล พบการจับสัตวน้ําทั้งในลําคลองนาทับ
และชายฝงทะเลมีประมาณ 4,125 เมตริกตัน/เดือน หรือประมาณ 13,750 กิโลกรัม/วันทําการประมง (ประมาณ
เฉลี่ย 25 วัน/เดือน) โดยมีรายไดเฉล่ียของครัวเรือนที่ทําการประมงเปนอาชีพหลัก ประมาณ 201,750 บาท/ปซ่ึง
ผลจับสัตวน้ํานอยกวาผลสํารวจในป 2561-2562 โดยประเมินผลการจับสัตวน้ําเฉลี่ยทั้งหมด 111 ,120 และ 
125,000 กิโลกรัม/วันทําการประมง ตามลําดับ  
 2.6 ดานการคมนาคม 

ไดจัดทําปาย สัญลักษณจราจร ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ ตั้งแตบริเวณปากทางเขาโรงไฟฟา 
จะนะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจน มีการควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะในเสนทางสัญจร ทั้งนี้  
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ไมพบอุบัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ  
อันเน่ืองจากการคมนาคม  
 2.7 ดานสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
  โรงไฟฟาจะนะ ไดดําเนินตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งครอบคลุมงานดาน
สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งจากแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคม และการมีสวนรวม
ของประชาชนที่อยูใกลเคียงโรงไฟฟาจะนะนั้น ไดมีการกําหนดเปนแผนงานประจําป (ดําเนินการ 1 ครั้ง/ป) โดยใน
ระยะดําเนินการผลิตไฟฟาประจําป 2564 นี้ โรงไฟฟาจะนะ มีแผนดําเนินการสํารวจขอมูลในชวงไตรมาสที่ 3-4 
ของป 2564 โดยจะนําขอมูลการสํารวจแสดงในรายงานฯ ฉบับตอไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 
 2.8 ดานทัศนียภาพ และการทองเท่ียว 
   โรงไฟฟาจะนะ ดําเนินการปลูกและดูแลรักษาตนไม บริเวณพ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่โรงไฟฟาจะนะ 
ใหมีสภาพที่ดี นอกจากน้ีไดเปดใหมี “ศูนยการเรียนรูโรงไฟฟาจะนะ” ที่กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหความรู 
แกประชาชนและผูที่สนใจท่ัวไปเก่ียวกับดานพลังงาน และกิจกรรมตางๆ ของ กฟผ. ซึ่งไดเปดใหประชาชน 
เขาเยี่ยมชมตั้งแตพฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา 
 2.9 ดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

สุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาจะนะ มีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป ซึ่งในป 2564  
ไดดําเนินการตรวจสุขภาพเม่ือวันที่ 9-10 มีนาคม 2564 โดยแพทยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
สมุทรสาคร พบวา พนักงานสวนใหญมีสุขภาพปกติ (รอยละ 97.67) สําหรับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ที่พบความผิดปกติของผูปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ผลตรวจระดับไขมันเอชดีแอลในเลือด (HDL) (รอยละ 80.77) 
รองลงมาเปนผลตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (รอยละ 72.29) และผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด  
ในเลือด (รอยละ 43.37) ตามลําดับ โดยไดจัดสงผลการตรวจสุขภาพใหทราบเปนรายบุคคลแลว ซึ่งในกรณีท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติ แพทยไดใหคําแนะนําพรอมเอกสารแนวทางปฏิบัติภายหลังการพบอาการผิดปกติ ใหคําแนะนํา 
ในการปฏิบัติตนและพบแพทยเพ่ือใหไดรับการดูแลสุขภาพและติดตามผลอยางตอเน่ือง 


