




 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                   
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                               

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

ฝ่ายสิ �งแวดลอ้มโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(i) 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาน้ําพอง เปนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาน้ําพอง (ป 2541) โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ปละ 2 ฉบับ ซึ่งรายงานนี้เปนขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี้ 

 1. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาน้ําพองไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอ 
ในรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําทิ้ ง  
คุณภาพน้ําผิวดิน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค เศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย และสุนทรียภาพและการทองเที่ยว 

 2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาน้ําพองไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  
โดยสามารถสรุปผลการดําเนินการได ดังนี้ 

2.1 ดานคุณภาพอากาศ 

 2.1.1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ของโรงไฟฟาน้ําพอง 
ดําเนินการตรวจวัด ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563 จํานวน 3 สถานี ไดแก บานคําบงพัฒนา 
รร.เทศบาลคําใหญปนน้ําใจ และรพ.สต.กุดน้ําใส พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) สวนผลการตรวจวัด 
สภาพอุตุนิยมวิทยาที่สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2 พบวา เปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) 

 2.1.2) ปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง ระหวางวันที่ 

1-4 ธันวาคม 2563 พบวา กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง (PM) 
ที่ระบายออกจากปลองระบายมลสาร มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) 

 2.1.3) ปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา 
ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่อง 

(ระบบ CEMS) ของโรงไฟฟาน้ําพอง ไดทําการตรวจวัดคาความเขมขนของกาซ และมลสารตางๆ ไดแก  
คาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) คาความเขมขนของออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และ 
ฝุนละออง (PM) ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 โดยสรุปวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) 
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(ii) 

2.2 ดานระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ตรวจวัดบริเวณหองควบคุม 
การเดินเครื่อง คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)  คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ตรวจวัดบริเวณแนวรั้ว
โรงไฟฟา และที่บานคําบงพัฒนา ระหวางวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานระดับเสียงภายในสถานที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
(พ.ศ. 2561) มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2540) และมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  (พ.ศ. 2548) ตามลําดับ 

2.3 คุณภาพน้ํา 

2.3.1) คุณภาพน้ําทิ้ง  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกเดือนในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งทั้งหมดรวมทั้งโลหะหนัก โดยเฉพาะคาบีโอดีมีคา <2.0 มก./ล. (มาตรฐานฯ 
กําหนดให มีคาไมเกิน 20 มก./ล.) ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560  

2.3.2) คุณภาพน้ําผิวดิน   

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในลําน้ําพอง (สถานี 1-4) และหวยโจด  
(สถานี 5-6) ซึ่งเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่รองรับน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาน้ําพอง ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2563 ไดดําเนินการเก็บตัวอยาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อเปนตัวแทนผลการตรวจติดตามคุณภาพ 
น้ําผิวดินในฤดูฝน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

1) ลําน้ําพอง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในลําน้ําพอง จํานวน 4 สถานี  
(สถานี 1-4) พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาบีโอดี (BOD) ของสถานี  
1 และ 2 และคาออกซิเจนละลายบริเวณสถานี 1-4 พบวา มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริเวณสองฝงลําน้ําพองมีเกษตรกรรมของชุมชนโดยรอบ จึงคาดวาเปนผลมาจากการชะลางอินทรียสารจาก
การอุปโภค บริโภค และกิจกรรมตางๆ ทางการเกษตร 

2) หวยโจด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในลําหวยโจด จํานวน 2 สถานี  
(สถานี 5-6) พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาบีโอดี (BOD) และ 
คาออกซิเจนละลาย ของสถานี 5 ทั้งนี ้เนื่องจากลําหวยโจดบริเวณสถานี 5 เปนลําน้ําขนาดเล็กมีลักษณะน้ํานิ่ง 
และมีการสะสมของอินทรียวัตถุจากเศษใบไมที่ตกทับถมกันในลําน้ํา จึงสงผลใหดัชนีตรวจวัดดังกลาวมีคา 
ไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของโรงไฟฟาน้ําพองตั้งแตป 2561-2563 สรุปไดวา 
(1) คุณภาพน้ําทิ้งของโรงไฟฟามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ (2) คุณภาพน้ําผิวดินในลําน้ําพองและหวยโจด 
สวนใหญมคีาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ยกเวนคาออกซิเจนละลาย และคาบีโอด ี



 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                   
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                               

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

ฝ่ายสิ �งแวดลอ้มโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(iii) 

2.4 การคมนาคมทางบก 

ไดจัดทําปาย สัญลักษณจราจร ภายในพื้นที่โรงไฟฟาน้ําพอง ตั้งแตบริเวณปากทางเขา
โรงไฟฟาน้ําพอง ใหสามารถเห็นไดชัดเจน มีการควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะในเสนทางสัญจร 
ปริมาณยานพาหนะที่ผานเขา-ออกโรงไฟฟาน้ําพองในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 20,619 คัน สวนใหญเปนรถของโรงไฟฟาและรถของพนักงานในโรงไฟฟาน้ําพอง และไมพบอุบัติเหตุ
จากการจราจรและคมนาคมขนสงภายในบริเวณโรงไฟฟาน้ําพอง 

2.5 ระบบสาธารณูปโภค 

โรงไฟฟาน้ําพองมีระบบผลิตน้ําประปาไวใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค และมีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําที่ผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา (Water Treatment Plant) โดยใชน้ําจากอางเก็บน้ําในโรงไฟฟา ซึ่งสูบน้ํา
จากลําน้ําพอง ความจุ 128,552 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารองน้ําใชได 10 วัน ในชวงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 
2563 มีปริมาณการใชน้ํา 12,047 ลูกบาศกเมตร เฉลี่ย 2,008 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ในขณะท่ีมีปริมาณน้ําที่
ผลิตได 26,027 ลูกบาศกเมตร เฉลี่ย 4,338 ลูกบาศกเมตรตอเดือน และปริมาณน้ําประปาที่ผลิตไดในแตละ
เดือนมีปริมาณเพียงพอสําหรับการอุปโภคภายในโรงไฟฟา  

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําหลังผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใชในการอุปโภค-บริโภค 
ในชวงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ.2521) 

2.6 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานโรงไฟฟาน้ําพอง ปละ 1 ครั้ง โดยแพทยจาก
โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งในป 2563 ไดดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 มีพนักงานเขารับการตรวจทั้งหมด 149 ราย ผลการตรวจรางกายโดยแพทย
พบวาพนักงานสวนใหญมีสุขภาพปกติ สําหรับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่พบความผิดปกติของผูปฏิบัติงาน
มากที่สุด คือ น้ําหนักตัวเกิน (รอยละ 75.84) ผลตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (รอยละ 69.23) 
รองลงมาเปนระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด (รอยละ 65.69) และระดับไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือด (รอยละ 
44.44) ตามลําดับ  

ดานความปลอดภัย ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี ้
-  ไมมีอุบัติเหตุดานบุคคลเกิดขึ้น 
การตรวจวัดคาความเขมของแสงสวาง 
ดําเนินการตรวจคาความเขมของแสงสวาง และความรอนในพื้นที่ใชงานโรงไฟฟาน้ําพอง 

ปละ 1 ครั้ง ในป 2563 ไดดําเนินการในระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 
การตรวจวัดแบบพื้นที่ 
ดําเนินการตรวจวัดทั้งสิ้นจํานวน 31 พื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตาม

กฎกระทรวงแรงงานฯ พบวา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 31 พื้นที่ (รอยละ 100) 
การตรวจวัดที่จุดปฏิบัติงาน 
ดําเนินการตรวจวัดทั้งสิ้นจํานวน 204 จุด เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามกฎกระทรวง

แรงงานฯ และอางถึงหนังสือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ รง.0510/001558 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 
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ฝ่ายสิ �งแวดลอ้มโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(iv) 

2553 เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับความเขมของแสงสวางในงานธุรการ พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
จํานวน 231 จุด (รอยละ 95.06) และไมเปนไปตามมาตรฐาน จํานวน 12 จุด (รอยละ 4.94) 

การตรวจวัดคาระดับความรอน (WBGT)  
โรงไฟฟาน้ํ าพองไดดําเนินการตรวจวัดคาระดับความรอนในการทํางาน เมื่อวันที่   

11 กุมภาพันธ 2563 โดยตรวจวัดตามลักษณะงาน จํานวน 1 ตําแหนงงาน พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2.7 สุนทรียภาพและการทองเที่ยว 

โรงไฟฟาน้ําพองไดดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาใหมีความสวยงาม สามารถ
ใชเปนที่พักผอนหยอนใจของพนักงานและผูมาเยือน ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีผูให
ความสนใจเขาเยี่ยมชมกิจการของโรงไฟฟาน้ําพอง รวม 28 คณะ จํานวน 1,215 คน 

สวนการจางราษฎรทองถิ่นทํางานดูแลบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงไฟฟาในชวง
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีจํานวน 143 คน 

2.8 การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของโรงไฟฟา 
น้ําพอง 

การสํารวจดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาน้ําพอง ดําเนินการสํารวจทุก 2 ป โดยในป 2563 ดําเนินการรวมกับขั้นตอนการทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน โดย บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ 
เทคโนโลยี จํากัด ชวงเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ภายในรัศม ี5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟาน้ําพอง  

จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางของตัวแทนครัวเรือนของชุมชนในพื้นที่ใกล
โครงการ (รัศมี 0.1-3 กิโลเมตร) และชุมชนในพื้นที่พื้นที่ไกลโครงการ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร) พบวาลักษณะ 
การดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่ใกลโครงการ (รัศมี 0.1-3 กิโลเมตร) และพ้ืนที่ไกลโครงการ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร)  
มีลักษณะที่คลายๆ กัน ไมไดมีความแตกตางกันทางดานการใชชีวิตความเปนอยู รวมถึงปญหาสภาพแวดลอม
ตางๆ ที่ชุมชนไดรับในปจจุบัน สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นตอโรงไฟฟาน้ําพอง ดังนี ้

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ชุมชนไดรับในปจจุบัน พบวา ไดรับผลกระทบกลิ่นเหม็น
รองลงมาคือ เรื่องฝุนละออง กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาการดําเนินงานในปจจุบันไมสงผลกระทบตอชุมชน 

สิ่งที่ดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพองปจจุบัน พบวา เปนเรื่อง 
ความมั่นคงดานพลังงานของพื้นที่ รองลงมาคือ มีการสรางอาชีพ การจางงาน และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของพ้ืนที ่ 

ดานการดําเนินงานในปจจุบันไมสงผลกระทบตอชุมชน และชุมชนมีความเชื่อมั่นมากตอ 
การดูแลจัดการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาน้ําพอง  
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 ระหวางป 2561-2563 3-21 
3.2-6 คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา 
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ฝ่ายสิ �งแวดลอ้มโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

1-1 

บทที ่1  
บทนํา 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ   โรงไฟฟาน้ําพอง  
2. สถานที่ตั้ง   ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  
3. ชื่อเจาของโครงการ   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
4. จัดทําโดย   ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
5. โครงการผานการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ 

โรงไฟฟาน้ําพองเปนโรงไฟฟาที่มีการกอสรางกอนที่จะมีกฎหมายกําหนดใหโรงไฟฟาตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เนื่องจากโรงไฟฟาน้ําพองเปนโรงไฟฟาเกา กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในฐานะเปนหนวยงานที่ใหใบอนุญาตไดอนุโลมให กฟผ. ไมตองยื่นรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชประกอบในการ 
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ป 2541) อยางไรก็ตาม กฟผ. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดนําเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และจัดรายงานคําชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อขอความเห็นชอบ
รวม 2 ครั้ง คือ 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  8 เมษายน พ.ศ. 2532 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2534 

6. โครงการไดสงรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดทาย  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระยะดําเนินการ
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 

7. รายละเอียดโครงการ 

1)  สถานภาพการดําเนินการปจจุบัน  โรงไฟฟาน้ําพองเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม มีจํานวน  
2 ชุด กําลังผลิตชุดละ 355 เมกะวัตต รวมกําลังผลิตไฟฟาทั้งหมด 710 เมกะวัตต แตละชุดประกอบดวย
เครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ 2 เครื่อง มีกําลังผลิตไฟฟาเครื่องละ 121 เมกะวัตต และเครื่องกังหันไอน้ํา  
1 เครื่อง มีกําลังผลิตไฟฟา 113 เมกะวัตต โดยโรงไฟฟาน้ําพองผลิตไฟฟา ตั้งแตป 2537  

2)  วัตถุดิบที่ใช  วัตถุดิบที่ใชสวนใหญนํามาใชเปนเชื้อเพลิง ไดแก กาซธรรมชาติ (เชื้อเพลิงหลัก) 
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วทีม่ีกํามะถันต่ําไมเกินรอยละ 0.005 (เชื้อเพลิงสํารอง) 

3)   ผลิตภัณฑ  ไฟฟา 

4)   การขนสงวัตถุดิบและผลผลิต 
- กาซธรรมชาติขนสงทางทอ  
- น้ํามันดีเซลขนสงทางรถบรรทุกน้ํามัน 
- พลังงานไฟฟาสงทางระบบสง (สายสง) 
- สารเคมีที่ ใช ในหองปฏิบัติการเคมีจะสั่ งซื้อเฉพาะในปริมาณที่จะใช เทานั้น และ 

มีการขนสงโดย Tank Car และสูบถายมายัง Tank พักชั่วคราวในโรงไฟฟา 
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รูปที่ 1-1  แผนที่ที่ตั้งโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

5)   กระบวนการผลิต  โรงไฟฟาพลังความรอนรวมเปนระบบการทํางานรวมกันของกังหันกาซ  
(Gas Turbine) และกังหันไอน้ํา (Steam Turbine) โดยมีหลักการโดยยอ คือ เครื่องกังหันกาซจะดูด
อากาศจากภายนอกผานเครื่องกรองอากาศ (Filter) เขาไปที่ตัวอัดอากาศ (Compressor) ซึ่งจะอัดอากาศ
จนมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น แลวจึงถูกสงไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber) ภายในหอง
เผาไหมเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเขาไปผสมกับอากาศ เมื่อจุดประกายไฟจะเกิดการเผาไหมทําใหเกิดกาซรอน 
(Hot Gas) ซึ่งจะขยายตัว มีอุณหภูมิและแรงดันสูง แลวถูกสงไปขับเคลื่อนตัวกังหันกาซ (Gas Turbine)  
เพื่อทําใหกังหันกาซหมุน และทําใหตัวอัดอากาศและเครื่องผลิตไฟฟา (Generator) ซึ่งตอตรงเปนเพลา
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ฝ่ายสิ �งแวดลอ้มโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

1-3 

เดียวกับตัวกังหันกาซหมุนตามไปดวย จึงทําใหเกิดพลังงานไฟฟา สวนระบบการทํางานของกังหันไอน้ําจะ
ใชกาซรอน (Exhaust Gas) ที่ผานกังหันกาซออกมายังคงมีอุณหภูมิสูงและมีปริมาณมาก (Mass Gas 
Flow) จะถูกปอนเขาสูเครื่องผลิตไอน้ํา (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) ไอน้ําที่ผลิตไดนี้
จะถูกสงไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ํา (Steam Turbine) ซึ่งตอเขากับเครื่องผลิตไฟฟาอีกชุดหนึ่ง การผลิต
ไฟฟาดวยระบบกังหันกาซและกังหันไอน้ําดังกลาวรวมเรียกวา โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

6)   ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม โรงไฟฟาน้ําพองมีการติดตั้งระบบ
ควบคุมมลสารที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหอยูในมาตรฐานกําหนด ดังนี้ 

o ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ติดตั้งระบบฉีดไอน้ํา (Steam Injection) ในการลดอุณหภูมิ
ในหองเผาไหมเพ่ือควบคุมการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน  

o ระบบควบคุมเสียง การติดตั้งอุปกรณลดระดับเสียง (Silencer) บริเวณ Exhaust Stack  
ของเครื่องผลิตไฟฟาทุกเครื่องรวมทั้งควบคุมความดังของอุปกรณเครื่องจักรของโรงไฟฟา 

o ระบบควบคุมมลพิษทางน้ํา   
(1)  น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตมีระบบการบําบัดดังนี้ 

- บอปรับสะเทินทางเคมี (Neutralization Basin) 
- บอพักดักตะกอน (Holding Pond) 
- บอพักปรับอุณหภูมิ (Retention Pond) 

(2) ติดตั้ง Oil Separator เพื่อบําบัดน้ําเสียที่มีน้ํามันปนเปอน 
o วิธีการกําจัดของเสีย   

(1) ขยะทั่วไป สงไปกําจัดที่สถานกําจัดขยะของเทศบาลนครขอนแกน 
(2) ขยะมีพิษ/ขยะอันตราย จางเอกชนรับไปกําจัด 
(3) ขยะติดเชื้อ นําใสถุงขยะติดเชื้อสีดํา และฆาเชื้อดวยน้ํายากอนนําใสถุงขยะติดเชื้อ  

สีแดงเพื่อจัดสงไปกําจัดที่โรงพยาบาลน้ําพอง 
(4) กากของเสียจากระบบน้ําประปา จะถูกทําใหแหงโดยเครื่องรีดตะกอน  (Filter Press) 
(5) เรซินที่เสื่อมสภาพ จะวาจางเอกชนรับไปกําจัด 
(6) กากน้ํามัน (Waste Oil) จะวาจางเอกชนรับไปกําจัด 
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1.2  แผนการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 1.1  แผนการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและ 
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. คุณภาพอากาศ - โรงไฟฟา ใชกาซธรรมชาติ เปน
เชื้อเพลิงหลักในการเดินเครื่อง และ
ใชน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ํา
กวารอยละ 0.005 ตามประกาศ 
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนด
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เปน
เชื้อเพลิงสํารอง 
- มีระบบ Steam Injection ที่ Combustion 
Turbine เ พื่ อ ล ด  NOx Emissions 
เ พื่ อ ค ว บ คุ ม  NOx ใ ห อ ยู ใ น ค า
มาตรฐานตลอดการเดินเครื่อง 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป TSP, 
SO2, NO2 ทิศทางและความเรว็ลม ปละ 2 ครั้ง (ฤดูรอนและ
ฤดูหนาว) ครั้งละ 7 วัน ท่ีจุดตรวจวัด 3 จุด* ดังน้ี 
       1. บานคําบงพัฒนา 
       2. บานคําใหญ 
       3. สถานีอนามัยกดุน้ําใส (ช่ือใหม: รพ.สต.กดุน้ําใส) 
- สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2 ตรวจวัดเฉพาะสภาพ
อุตุนิยมวิทยา  
- บันทึกอัตราการใชกาซธรรมชาติ น้ํามันดีเซลเปน
ประจําอยางตอเนื่อง 
- ปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศของหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปลองควัน SO2 และ NOx   
ปละ 2 ครั้ง 

2. ระดับเสียง - ติดตั้งอุปกรณดูดซับเสียง (Silencer) 
ลดเสียงดังบริเวณ Filter และบริเวณ
หองเผาไหมของเครื่องกังหันกาซ 
(Gas Turbine) 
- สรางหองกั้นเสียงคลุมเครื่องจักร
ตางๆ เพื่อปองกันเสียงกระจายออกสู
ภายนอก 
- ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องจักรที่เปนตนกําเนิดเสียงเปน
ประจํา เพื่อมิใหมีเสียงดังผิดปกติ 
- เตรียมอุปกรณปองกันเสียง Ear Plug 
และ Ear Muff ใหพนักงานสวมใส
เมื่ออยูในเขตเสียงดัง 
- จัดปายแสดงระดับความดังของเสียง
และปายเตือนการใชอุปกรณปองกัน 
- ตรวจวัดสมรรถภาพการไดยินเสียง
ของพนักงานเปนประจําทุกป 

- ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรตางๆ  
ใหอยูในสภาพสมบูรณอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป 
โดยพนักงานซอมบํารุง 
- ตรวจวัดระดับเสียงภายในบริเวณโรงไฟฟาน้ําพอง 
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 
- ตรวจวัดระดับเสียงภายนอกโรงไฟฟา Leq24hr ปละ  
2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ติดตอกนั ที่จุดตรวจวัด 2 จุด ไดแก 
   1. บริเวณเขตรั้วโรงไฟฟาที่อยูใกลชุมชน 
   2. บริเวณบานคําบงพัฒนา 
 - ตรวจวัดระดับเสียง Leq8hr บริเวณ Control Room  
ปละ 2 ครั้ง  

หมายเหตุ   *  มาตรการที่กําหนดในรายงานคําชี้แจงเพิ่มเติม รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาน้ําพอง  
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จัดทําโดย บริษัท พอล คอนซัลแตนท จํากัด (กรกฎาคม 2541) 
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ตารางที่ 1.1  (ตอ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3. คุณภาพน้ํ าทิ้ งของ
โรงไฟฟา 

-  ติ ดตั้ งระบบบํ าบั ดน้ํ า เสี ยจาก   
อาคารสํานักงานและบานพัก โดยใช
ระบบบอเกรอะ บอซึม ถังบําบัดน้ํา
เ สี ยสํ า เ ร็ จ รู ป  ส วนน้ํ า เ สี ย จ าก
กระบวนการผลิต ตางๆ ติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําเสีย ไดแก Neutralization 
Basin, Oil Separator และ Holding 
Pond 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงจากอาคารสํานักงาน และอาคาร
ต างๆ ที่ ผ านระบบบําบัดแลว ในรางระบายน้ํ าทิ้ ง  
มีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH อุณหภูมิ BOD5 สภาพนําไฟฟา 
TKN Oil & Grease, ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งที่
ละลายได (DS) ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ทองแดง ปรอท 
Oil & Grease, TKN, นิเกิล, โครเมียมและไนเตรท โดย
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัด Oil & Grease ในน้ําทิ้งจาก Oil บริเวณถนน
และคลังเก็บน้ํามันปละ 2 ครั้ง 

4. คุณภาพน้ําผิวดิน -  ติ ดตั้ ง ระบบบํ าบั ดน้ํ า เสี ยจาก
กระบวนการผลิตและบอซึมสําหรับ
น้ําเสียจากอาคาร สํานักงานและ
อาคารตางๆ  
 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ํา โดยมีดัชนีดังนี้ อุณหภูมิ pH ความขุน 
สภาพนําไฟฟา DO BOD ไนเตรท ฟอสเฟต คลอไรด 
เหล็ก ซัลเฟต TS TDS และกลุมโลหะหนัก (ทองแดง  
นเิกิล สังกะสี ปรอท แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว) ตรวจวัด
ปละ 2 ครั้ง ที่จุดตรวจวัด 6 จุด คือ 
      1) ทายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน (NP1) 
      2) ปากคลองหวยยาง (NP2) 
      3) สถานีสูบน้ําโรงไฟฟาน้ําพอง (NP3) 
      4) ปากหวยโจด (NP4) 
      5) หวยโจดเหนือน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร (NP5) 
      6) หวยโจดทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร (NP6) 

5. การคมนาคมทางบก -  จั ด ให มี บริ เ วณลานจอดรถไว
ดานหนาของอาคารสํานักงาน และ
บานพัก 
- จัดใหมีเครื่องหมายจราจรตางๆ   เชน 
ปายหามจอด, ปายแสดง ทิศทางเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุ 

- บันทึกปริมาณยานพาหนะที่ผานเขา-ออก โรงไฟฟา
ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณปอมยาม โรงไฟฟา โดยพนักงาน
รักษาความปลอดภัย-บันทึกสถิติอุบัติเหตุและสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุ 
- ตรวจสอบสภาพการจราจรในโรงไฟฟา 

6. ระบบสาธารณูปโภค/ 
   สาธารณูปการ 

- ติดตั้ งระบบผลิตน้ําประปาจาก   
บอน้ํ าที่ สูบน้ํ ามาจากแมน้ํ าพอง   
เพื่อใชในโรงไฟฟา 
- มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยเก็บ
ขนและกําจัดขยะเอง ภายในพื้นที่
โรงไฟฟา 
- กากน้ํามัน (Waste Oil) และเรซิน
ที่เสื่อมสภาพสงคืนบริษัทผูผลิต 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
(Water Treatment Plant) ไดแก pH สภาพนําไฟฟา 
ความขุน คาความกระดางทั้งหมด แคลเซียม แมกนีเซียม 
คาความเปนดาง ดําเนินการโดยทางโรงไฟฟาเปนประจํา
ทุกวัน 
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ตารางที่ 1.1  (ตอ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7. สภาพเศรษฐกิจสังคม - จัดใหมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธเพื่อ

ชวยเหลือและใหบริการชุมชนบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟา อาทิ บริการดาน
สุขภาพอนามัยเบื้องตน สงเสริมและ
พัฒนา อาชีพ ใหทุนการศึกษาและ 
อาหารกลางวัน ฯลฯ 
- ประชาสัมพันธใหประชาชนบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟาไดรับทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมการดําเนินงานของโรงไฟฟา 
- ควบคุมและปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเครงครดั 

- สํารวจและสอบถามผลกระทบและทัศนคติของกลุม
ประชากรที่มีตอโรงไฟฟาในรัศมี 2-5 กม. โดยทําการ
สํารวจ 2 ปตอครั้ง 
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟาตลอดป 
 
 
 
 

8. สาธารณสุข อาชีว- 
อนามัยและความปลอดภัย 

- มีการใชอุปกรณปองกันอันตราย 
สวนบุคคล 
-  จั ด อุ ปก รณ ชํ า ร ะล า ง ฉุ ก เ ฉิ น 
(Emergency Shower and Eye Wash 
Fountain) ไวใกลเคียง บริเวณที่ตอง
ทํางานสัมผัสกับ สารเคมี 
- จัดทําปายเตือนสําหรับบริเวณที่
อาจเกิดอันตราย เชน มีเครื่องจักร
ทํางานมีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอ
กรด-ดาง 
- ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานใหเกิดความ
ปลอดภัย เชน มีแสงสวางเพียงพอ 
ไมมีสิ่งกีดขวางทางเดินทางฉุกเฉิน 
เก็บอุปกรณและวัสดุใหเปนระเบียบ 
- จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิง อุปกรณ
ปฐมพยาบาลใหเพียงพอ มีปายบอก
ใหเห็นชัดเจนสภาพพรอมใชงาน 
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเขาใจ
ในการปฏิบัติ 
- ทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
- ตรวจรางกายพนักงานกอนเขา
ทํางานและการตรวจสุขภาพประจําป 
- จัดทําบันทึกสถิติอุบัติเหตุพรอมทั้ง
สอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

- ตรวจสุขภาพอนามัยทั่วไปพนักงานของโรงไฟฟา  
กอนและหลังทํางานในโรงไฟฟาปละ 1 ครั้ง 
- บันทึกสถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในแผนกตางๆ 
ของโรงไฟฟาทุกวัน 
- ตรวจสอบตามตารางการบริหารงานความปลอดภัย
สมัยใหมเดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบแสงสวางพ้ืนที่ใชงานปละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 1.1  (ตอ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
9. สุนทรียภาพและการ
ทองเที่ยว 

- จัดใหมีพื้นที่สีเขียว ปลูกไมดอก  
ไมประดับ และพื้นที่สวนปามีพื้นที่
มากกวา 60 % ของพ้ืนที่โครงการ 
- จัดใหมีสนามฟุตบอล สนามตะกรอ 
และสนามบาสเกตบอล เพื่อเปนที่
ออกกําลั งกาย และพักผอนของ
พนักงานในโรงไฟฟาตลอดจนใชเปน
สถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆ ทางดาน
กีฬาและบันเทิง 
- โรงไฟฟาเปดโอกาสใหผูสนใจได
เยี่ยมชมการดําเนินงานเพื่อทัศน-
ศึกษาไดตลอดเวลา เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไป
รับทราบถึงกิจกรรมของโรงไฟฟา
และเปนการเผยแพรความรูทางดาน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา 

- บันทึกสถิติผูมาเยี่ยมชมโรงไฟฟาเปนหมูคณะ และคณะ
ทัศนศึกษา รวมถึงวัตถุประสงคและ ประเด็นที่สนใจ 
- ติดตามดูแลรักษาบริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟา  
ทําใหเกิดความสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจของ
พนักงานและผูมาเยือน โดยใหมีการรดน้ําตนไมและพื้นที่
สวนปาทุกวัน โดยใชน้ํ าที่ผ านการบําบัดแลวจาก 
Holding Pond 
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บทที่ 2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมช วงระหว าง เดื อน 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 แสดงตามตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1  ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

มาตรการปองกัน รายละเอียด ปญหา อุปสรรคและการแกไข 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการ /เอกสารอางอิง 

1. คุณภาพอากาศ 

-  โรงไฟฟาใชกาซธรรมชาตเิปน  
เชื้อเพลิงหลักในการเดินเครื่อง และใช
น้ํามันดีเซลที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ํากวา
รอยละ 0.005 ตามประกาศกรมธรุกิจ
พลังงานเรื่อง กําหนดลักษณะและ 
คุณภาพของนํ้ามันดเีซล (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 เปนเชื้อเพลิงสํารอง 

-  โรงไฟฟาน้ําพองใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
หลักในการเดินเครื่องและใชน้ํามนัดีเซลทีม่ี
ปริมาณซัลเฟอรต่ํากวา รอยละ 0.005 ตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนด
ลักษณะและคณุภาพของน้ํามันดีเซล               
พ.ศ. 2563 เปนเชื้อเพลิงสํารอง 

 

- 

-  ควรใช Steam Injection ที่ 
Combustion Turbine เพื่อลด NOx 
Emissions เพื่อควบคุม NOx ใหอยูใน
คามาตรฐานตลอดการเดินเครื่อง 

-  ติดตั้ง Steam Injection ที่ Combustion 
Turbine เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซออกไซด
ของไนโตรเจนและควบคุมการระบายกาซ
ออกไซดของไนโตรเจนใหอยูในคามาตรฐาน
ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานผลติ สง หรือ จําหนายพลงังานไฟฟา 
ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม           
พ.ศ. 2547 ตลอดการเดินเครื่อง 

- 

2. ระดับเสียง 

-  ติดตั้งอุปกรณดูดซับเสียง (Silencer) 
ลดเสียงดังบรเิวณ Filter และบรเิวณ
หองเผาไหมของเครื่องกังหันกาซ 
(Gas Turbine) 

  

-  ติดตั้งฉนวนกันความรอนและกนัเสียงท่ี Inlet 
Air เพื่อลดเสียงดังบรเิวณ Filter และมี Gas 
Turbine Package เปนตัวครอบบริเวณหองเผา
ไหม (Combustor) รวมทั้งมีผนังหองบุดวย
ฉนวนจึงทําใหไมมีเสียงดัง 

- 

-  สรางหองก้ันเสียงคลมุเครื่องจักร  
ตางๆ เพื่อปองกันเสียงกระจายออกสู
ภายนอก 

-  สรางหองก้ันเสียงคลมุเครื่องจักรตางๆ  เพื่อ
ปองกันเสียงดังออกสูภายนอก 

- 

-  ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ  
และเครื่องจักรที่เปนตนกําเนิดเสียง
เปนประจาํ เพื่อมิใหมีเสียงดังผดิปกติ 

-  มีการซอมแซมและบํารุงรักษาอปุกรณ  
เครื่องจักรทุกชนิดอยูเปนประจํา เพื่อมิใหมีเสียง
ดังผิดปกต ิ

- 

-  เตรียมอุปกรณปองกันเสยีง Ear 
Plugs และ Ear Muffs ใหพนักงาน
สวมใสเมื่ออยูในเขตเสียงดัง 

-  มีอุปกรณปองกันเสียง Ear Plugs และ  
Ear Muffs ใหพนักงานสวมใสขณะปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ท่ีมีเสียงดัง 

- 

- จัดปายแสดงระดับความดังของเสียง
และปายเตือนการใชอุปกรณปองกัน 

-  มีปายแสดงระดับความดังของเสียงและปาย
เตือนการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
(PPE) 

- 
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มาตรการปองกัน รายละเอียด ปญหา อุปสรรคและการแกไข 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการ /เอกสารอางอิง 

-  ตรวจวัดสมรรถภาพการไดยินเสียง
ของพนักงานเปนประจําทุกป 

-  มีการตรวจสมรรถภาพการไดยนิเสียงของ
พนักงานเปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง โดยในป 
2563 ไดทําการตรวจวัดสมรรถภาพการไดยิน 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 

รายละเอียดดังบทที่ 3 

3. คุณภาพน้ําท้ิงของโรงไฟฟา 

-  ติดตั้งระบบบําบดัน้ําเสียจากอาคาร
สํานักงานและบานพัก โดยใชระบบ
บอเกรอะ บอซึม ถังบําบัดน้ําเสีย
สําเรจ็รูป สวนระบบสําหรับบําบัดน้ํา
เสีย จากกระบวนการผลิตตางๆ ไดแก 
Neutralization Basin, Oil Separator 
และ Holding Pond 

-  น้ําทิ้งจาก Cooling Tower จะถูกระบายลงสู
บอพักใหตกตะกอนและสูบไปรดน้าํตนไม ถามี
ปริมาณมากจะปลอยใหลนออกสูแหลงน้ําผิว
ดิน (หวยโจด) 

-  น้ําเสียที่มีสารเคมีปนเปอนจะปลอยลงสู 
Neutralization Basin เพื่อปรับ pH ใหมี
สภาพเปนกลางกอนระบายลงสู Holding 
Pond 

-  น้ําเสียจากสาํนักงานจะถกูปลอยลงบอซึมและ
ปลอยลงสูทางระบายน้าํเพื่อใหไหลไปรวมกัน
อยูที่บอพัก ในกรณีน้ําลนจะระบายไปลง 
Holding Pond 

-  น้ําเสียจากการลางเครื่องจักรและอุปกรณจะถูก
แยกน้ํามันออกดวย Oil Separator น้ําที่ถูก
แยกน้ํามันออกแลวจะสูบสงไปยังบอพัก และ
สูบไปรดน้ําตนไมในสวนปาที่อยูในพ้ืนที่ของ
โรงไฟฟา 

- 

4. คุณภาพน้ําผิวดิน 
-  ติดตั้งระบบบําบดัน้ําเสียจาก   

กระบวนการผลติและบอซึมสําหรบัน้ํา
เสียจากอาคารสํานักงานและอาคาร
ตางๆ 

-  มีการติดตั้งระบบบําบดัน้ําเสียจาก   
กระบวนการผลติและทําบอซึมเพือ่บําบัดน้ํา
เสียจากอาคารสํานักงานและอาคารตางๆ 

- 

 5. การคมนาคมทางบก 

 - จัดใหมีบริเวณลานจอดรถไวดานหนา
ของอาคารสํานักงานและบานพัก 

-  จัดใหมีลานจอดรถไวบริเวณดานหนา อาคารที่
ทําการโรงไฟฟา และบริเวณรอบๆ สํานักงาน
สําหรับพนักงานและผูมาตดิตออยางเพียงพอ 

- 

- จัดใหมีเครื่องหมายจราจรตางๆ   เชน 
ปายหามจอด, ปายแสดงทิศทางเพื่อ
ปองกันอุบัติเหต ุ

-  ติดตั้งเครื่องหมายจราจรตามจดุตางๆ เชน ปาย
หามจอด ปายแสดงทิศทาง ปายจาํกัดความเร็ว 
โดยกําหนดความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เปนตน เพื่อปองกันอุบัติเหตุ  

-  จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการจราจร
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

ภาคผนวก ง รูปที่ 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม           บทที ่2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

                           

 

                      ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  
                     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2-3 
 

มาตรการปองกัน รายละเอียด ปญหา อุปสรรคและการแกไข 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการ /เอกสารอางอิง 

6. ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
-  ติดตั้งระบบผลติน้ําประปาจากบอน้ํา

ที่สูบน้ํามาจากแมน้ําพองเพื่อใชใน
โรงไฟฟา 

-  ติดตั้งระบบผลติน้ําประปาเพื่อใชในโรงไฟฟา 
และเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยใชนํ้าจากอาง
เก็บน้ําในโรงไฟฟา ซึ่งสูบน้าํจากลาํน้ําพอง 
ความจุ 128,552 ลูกบาศกเมตร สามารถ
สํารองน้ําใชได 10 วัน ในชวงระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีกําลังการผลิตน้ํา
ใส 6 เดือน เฉลี่ย 4,338 ลูกบาศกเมตรตอ
เดือน และมีการใชน้ําเฉลี่ย 2,008       
ลูกบาศกเมตรตอเดือน น้ําประปามีปริมาณ
เพียงพอสําหรับการอุปโภคภายในโรงไฟฟา 

รายละเอียดดังบทที่ 3 

-  มีการจัดการขยะมลูฝอยโดยเกบ็แยก
และนําไปกําจัดขยะโดยวิธีตางๆ ที่
เหมาะกับประเภทขยะ 

-  โรงไฟฟามีการจดัการขยะมลูฝอยโดยมีการแยก
ประเภทของขยะและนําขยะไปกาํจัดดวยวิธีท่ี
เหมาะสมกับประเภทของขยะดังน้ี 
- ขยะทั่วไป เปนขยะสํานักงานรวบรวมไวท่ีลาน

เก็บและสงไปกําจดัโดยเทศบาลกดุน้ําใส 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน สัปดาหละ 2 
ครั้ง (วันอังคารและวนัพฤหสับดี) ในชวง          
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มี
ขยะทั่วไปปรมิาณ 16.14 ตัน  
- ขยะอันตราย แยกตามประเภทเกบ็ไวที่อาคาร

เก็บขยะและจางบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาต
นําไปกําจัด ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2563 มีขยะอันตรายปรมิาณ 9.45 
ตัน 
- ขยะเศษวัสดุจําหนายได ในชวงระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีปริมาณ 22.85 
ตัน 
- ขยะติดเช้ือ เปนอุปกรณการแพทยท่ีใชแลว 

เชน ถุงมือแพทย สําลี ผากอส เขม็ฉีดยา 
ใบมีดที่ใชในการผาตดั เปนตน รวบรวมใสใน
ถุงพลาสติกและใสน้ํายาฆาเชื้อกอนนําใส
ถุงพลาสติกแลวมัดปากถุงใหแนนแลวใสถุง
ขยะสีแดง นําไปกําจัดที่โรงพยาบาลน้ําพอง
ตามวิธีการสาธารณสุข ในชวงระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีขยะติดเชื้อ 
ปริมาณ 6 กิโลกรมั 
- แผนกรองอากาศ (Pre-Filter & Final Filter) 

เก็บรวบรวมและจางบริษัทเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตนําไปกําจัด ในชวงระหวางเดือน

ภาคผนวก ง 
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กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ไมมีการสงแผน
กรองอากาศไปกําจัด 

-  กากน้ํามัน (Waste Oil) และเรซินที่
เสื่อมสภาพวาจางบริษัทนําไปกําจดั 

-  กากน้ํามัน (Waste Oil) และน้าํมันที่ใชแลว 
(Used Oil) โรงไฟฟาสงไปกําจัดกบั
บริษัทเอกชนทีไ่ดรับอนญุาตจากกรม      
โรงงานอุตสาหกรรม ในชวงระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ไมมีการสงกาก
น้ํามันและน้ํามันที่ใชแลวไปกําจดั 

-  เรซินที่เสื่อมสภาพ โรงไฟฟาสงไปกําจัดกับ
บริษัทเอกชนทีไ่ดรับอนญุาตจากกรม      
โรงงานอุตสาหกรรม ในชวงระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ไมมีการสงเรซินไป
กําจัด 

- 

7. สภาพเศรษฐกิจสังคม 

-  จัดใหมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธเพื่อ
ชวยเหลือและใหบริการชุมชนบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟา เชน บริการดาน
สุขภาพอนามัย ใหทุนการศึกษาและ
อาหารกลางวัน ฯลฯ  

- โรงไฟฟามีการจดัใหมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ
เพื่อชวยเหลือและใหบริการชุมชนบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟาเปนประจํา เชน วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 มอบอุปกรณปองกันเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในโครงการ EGAT 
Care Back to School ใหกับโรงเรียนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟาน้ําพอง จํานวน 23 โรงเรียน วันท่ี 
24 กรกฎาคม 2563 สนับสนุนงบประมาณ
สําหรับปรับปรุงหองสมุด รวมกันพัฒนาบริเวณ
พื้นท่ี และปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
โรงเรียนบานกุดกวาง วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 
มอบเตียงผูปวยความดันลบ ใหกับโรงพยาบาล
น้ําพอง วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 รวมกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา Big Cleaning Day ณ ลานหนา
ที่วาการอําเภอน้ําพอง วันที่ 29 สงิหาคม 2563 
จัดกิจกรรมออกหนวยใหบริการโครงการแวน
แกวหนวยที่ 469 ณ อาคารที่ทําการโรงไฟฟา
น้ําพอง วันท่ี 3 กันยายน 2563 รวมโครงการ
จิตอาสา กฟผ. พัฒนาบูรณวดั และทอดผาปา
สามัคค ีเพื่อสมทบทุนบรณปฏสิังขรณและ
ดําเนินศาสนกิจของวัดสามัคคีธรรม บานคําบง
พัฒนา ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรตัน จังหวัด
ขอนแกน วันที่ 11 กันยายน 2563 จัดกิจกรรม 
“โครงการคอมพิวเตอรนี้เพื่อนอง” โดยใน
กิจกรรมมีการมอบคอมพิวเตอรใหกับโรงเรยีน
ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟาน้ําพอง จํานวน 31 
เครื่อง วันที่ 24 กันยายน 2563 สนับสนุน

ภาคผนวก จ 
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การศึกษาใหแกนักเรยีนในพ้ืนที่อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ที่มีการประพฤตดิี ตั้งใจเรียน 
แตขาดแคลนทุนทรัพย วันท่ี 3 ตุลาคม 2563 
มอบอาหารและน้ําดืม่ใหกับชุมชนบานหวยเสือ
เตน ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน ในการจัดการแขงขันฟุตบอล “หวย
เสือเตน แชมเปยนคัพ ครั้งท่ี 2” วันท่ี 4 
ธันวาคม 2563 รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาสี
โรงเรียนน้าํพองศึกษา ประจําป 2563 พรอม
สนับสนุนน้ําดื่ม เปนตน 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

-  มีการใชอุปกรณปองกันอันตราย   
สวนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  จัดอุปกรณชําระลางฉุกเฉิน   

(Emergency Shower and Eye   
Wash Fountain) ไวใกลเคียงบรเิวณ   
ที่ตองทํางานสัมผสักับสารเคม ี

-  จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
ใหผูปฏิบัติงานสวมใสตามสภาพงาน เชน หมวก
นิรภัย แวนนิรภัย ถุงมือปองกันไฟดูด อุปกรณ
ลดเสียง กระบังปองกันใบหนา หนากากเช่ือม 
หนากากกรองฝุน รองเทาปองกันภัยจากไฟฟา 
ชุดปองกันสารเคมี หนากากกรองอากาศ ชุด
ปองกนัฝุนอันตรายหรือใยแกว และเสื้อคลุม
ยาวหรือชุดหมี เปนตน รวมทั้งมีการติดตั้งปาย
เตือนอันตรายตามจุดตางๆ ที่เปนแหลงกําเนิด
เสียง และมีการบผุนังหองทํางานและมีวสัดุดดู
ซับเสียง 

-  มีการตรวจสอบและประเมินการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลเปนประจําทุกเดือน 

-  มีการจัดเตรียมอุปกรณชําระลางฉุกเฉิน 
(Emergency  Shower and Eye Wash 
Fountain) ไวใกลๆ บริเวณทีต่องทํางานสัมผสั
สารเคม ี

ภาคผนวก ง รูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

-  จัดทําปายเตือนสาํหรับบริเวณที่   
อาจเกิดอันตราย เชน มีเครื่องจักร
ทํางานมีเสียงดัง มีอณุหภมูิสูง มีไอ
กรด-ดาง 

-  มีปายเตือนบรเิวณที่อาจเกดิอันตรายและ  
เครื่องหมายที่เกีย่วกับความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เชน ปายหามสูบบุหรี่ ปายหามจดุไฟ ปายแสดง
ที่อับอากาศ และปายเตือนการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง และ
มีไอกรด-ดาง เปนตน 

ภาคผนวก ง รูปที่ 3 

-  ดูแลสถานท่ีปฏิบตัิงานใหเกิดความ
ปลอดภัย เชน มีแสงสวางเพียงพอ ไม
มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ทางฉุกเฉิน เก็บ
อุปกรณและวัสด ุใหเปนระเบียบ 

-  โรงไฟฟามีการดูแลสถานที่ปฏิบตัิงานใหเกิด
ความปลอดภัย เชน มีแสงสวางเพยีงพอ ไมมีสิ่ง
กีดขวางทางเดิน ทางฉุกเฉิน เก็บอุปกรณและ
วัสด ุใหเปนระเบียบ โดยมีการตรวจวัด
สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน แสงสวาง 
เสียง เปนตน รวมถึงมีการดําเนินการตาม

- 
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ประกาศคณะกรรมการ รัฐวสิาหกจิสัมพันธ 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
โดยแตงตั้งคณะทํางานดานความปลอดภัย    
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
โรงไฟฟาน้ําพอง โดยมหีนาที่รับผดิชอบสํารวจ
และรายงาน รวมทั้งเสนอมาตรการหรือ
แนวทางปรับปรุงแกไขในสวนที่เกีย่วของกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพื่อนําสงสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จังหวัดขอนแกน 

-  จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิง อุปกรณ
ปฐมพยาบาลใหเพียงพอ มีปายบอก
ใหเห็นชัดเจนสภาพพรอมใชงาน 

-  มีอุปกรณปองกันและควบคมุอคัคีภัย เชน ถัง
ดับเพลิงตดิตั้งตามจุดตางๆ ในอาคารที่ทําการ
และอาคารอื่นๆ เตรียมชุดผจญเพลิงใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา พรอมมีปายบอก
สภาพพรอมใชงาน มีรถดบัเพลิง 1 คัน พรอม
ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง และมีการจดัเตรียม
อุปกรณปฐมพยาบาล เปนตน 

ภาคผนวก ง รูปที่ 4 
 
 

-  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเขาใจใน
การปฏิบัต ิ

-  โรงไฟฟามีการจดัทําเอกสาร บทความเผยแพร
ความรูดานอาชีวอนามยัเวียนใหผูปฏิบัติงาน
ของโรงไฟฟาทราบเปนประจํา มีการอบรม
หลักสตูรดานความปลอดภยัแกผูปฏิบัติงานเปน
ประจําทุกป นอกจากนี้ยังมีการจดักิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความเขาใจและความปลอดภัยในการ
ทํางานของผูปฏิบัติงานโรงไฟฟา มีการตรวจ
ประเมินกจิกรรม 5ส 

รายละเอียดดังบทท่ี 3 

- ทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

-  โรงไฟฟาน้ําพองมีการซอมแผนฉุกเฉินเปน
ประจํา ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
มีการซอมแผนฉุกเฉิน จํานวน 3 ครั้ง คือ วันท่ี 
20 ตุลาคม 2563 ฝกซอมแผนฉุกเฉินระดบั 2 
กรณสีารเคมีหกรั่วไหล วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 
ฝกซอมแผนฉุกเฉินระดับ 2 กรณนี้ํามันรั่วไหล 
วันท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2563 การฝกซอมแผน
ฉุกเฉินอัคคีภัย ความรุนแรงระดับ 3 

รายละเอียดดังบทท่ี 3 
ภาคผนวก ง รูปที่ 5 

 
 

-  ตรวจรางกายพนักงานกอนเขาทํางาน
และการตรวจสุขภาพประจําป 

-  มีการตรวจรางกายพนักกอนเขาทํางานและการ
ตรวจสุขภาพประจําป ปละ 1 ครั้ง โดยป 2563 
มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบตัิงานประจําป 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 

- 

-  จัดทําบันทึกสถิติอุบัติเหตุพรอมทั้ง
สอบสวนสาเหตุการเกดิอุบัติเหต ุ

-  จัดทําบันทึกสถิติอุบัติเหตุพรอมทั้งสอบสวน
สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุและแนวทางปองกัน
แกไขทุกครั้ง พรอมจัดทําปายแสดงสถิติ

รายละเอียดดังบทที่ 3 
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อุบัติเหตุจากการทํางาน ในชวงเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2563 ไมมีอุบัติเหตดุานบุคคลเกดิขึ้น 
9. สุนทรียภาพและการทองเท่ียว 

-  จัดใหมีพื้นท่ีสเีขียว ปลูกไมดอกไม
ประดับ และพื้นท่ีสวนปา มีพื้นท่ี
มากกวา 60 % ของพ้ืนที่ โครงการ 

-  จัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวภายในโรงไฟฟาเนื้อท่ี     
522 ไร คิดเปนรอยละ 82.72 ของเนื้อที่
โรงไฟฟาทั้งหมด (631 ไร) โดยในชวงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 โรงไฟฟามีการปลูก
ตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงไฟฟา เชน เมื่อ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ทําการปลูกตนสัก 40 
ตน ตนมะคาโมง 70 ตน มะเกลือ 30 ตน 
ตะเคียน 10 ตน พะยูง 30 ตน  ยางนา 30 ตน 
ประดู 30 ตน สะเดา 10 ตนขนุน 10 ตน โดย
ไดมีการจางเหมาแรงงานทองถ่ินเพื่อบํารุงรักษา
บริเวณ จํานวน 59 คน และมีการจางแรงงาน
ทองถ่ินเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับราษฎร
ในทองถิ่นอีก จํานวน 84 คน รวมเปนจาง
แรงงานทองถ่ิน จํานวน 143 คน 

รายละเอียดดังบทที่ 3 

-  จัดใหมีสนามฟุตบอล สนามตะกรอ 
และสนามบาสเกตบอล เพื่อเปนท่ี
ออกกําลังกาย และพักผอนของ
พนักงานในโรงไฟฟาตลอดจนใชเปน
สถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆ ทางดานกีฬา
และบันเทิง 

-  โรงไฟฟามีการจดัสนามฟุตบอล สนามตะกรอ 
สนามบาสเกตบอลและสนามเปตอง เพื่อเปนท่ี
ออกกําลังกายและพักผอนของพนักงาน รวมทั้ง
เปนที่จัดกิจกรรมดานกีฬาและบันเทิงในโอกาส
ตางๆ 

 

-  โรงไฟฟาเปดโอกาสใหผูสนใจไดเยี่ยม
ชมการดําเนินงานเพื่อทัศนศึกษาได
ตลอดเวลา เพื่อเปนการ
ประชาสมัพันธใหประชาชนทั่วไป
รับทราบถึงกิจกรรมของโรงไฟฟา 

-  โรงไฟฟาเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกที่สนใจ
เยี่ยมชมการดําเนินงานเพื่อทัศนศึกษาได
ตลอดเวลา เพื่อเปนการประชาสัมพันธให
ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงกิจกรรมของ
โรงไฟฟา โดยในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2563 มีผูเขาเยี่ยมชม 28 คณะ จํานวน
รวม 1,215 คน นอกจากนีย้ังมีการจัดทําเอกสาร
เพื่อประชาสมัพันธและเผยแพรใหประชาชน 
ผูสนใจท่ัวไปรับทราบขอมลูของโรงไฟฟา 

- 
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บทที่ 3  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาน้ําพองไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปไดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาน้ําพอง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค ท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางการแกไข 

ดานคุณภาพอากาศ 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป TSP, 
SO2, NO2 ทิศทางและความเร็วลม ปละ 2 ครั้ง (ฤดูรอนและ
ฤดูหนาว) ครั้งละ 7 วัน ท่ีจุดตรวจวัด 3 จุด ดังนี ้
       1. บานคําบงพัฒนา 
       2. บานคําใหญ 
       3. สถานีอนามัยกดุน้ําใส (ช่ือใหม: รพ.สต.กดุน้ําใส) 
- สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2 ตรวจวัดเฉพาะสภาพ
อุตุนิยมวิทยา  
 
 
- บันทึกอัตราการใชกาซธรรมชาติ น้ํามันดีเซลเปน
ประจําอยางตอเนื่อง 
- ปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศของหนวยราชการที่
เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในปลองควัน SO2 และ NOx   
ปละ 2 ครั้ง 

 
- ตรวจวัดระหวางวันที่ 29 
พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 
2563 ผลการตรวจวัดมีคา
อยู ใ น เ กณฑ ม าตรฐานฯ 
รายละเอียดผลการตรวจวัด
ดังหัวขอท่ี 3.1 
- มีการบันทึกติดตามอัตรา
ก า ร ใ ช เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อ ย า ง
ตอเนื่อง รายละเอียดดัง
หัวขอที่ 3.1.2 
- ตรวจวัดระหวางวันที่ 1-4 
ธั นวาคม  2563  ผลการ
ตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูใน
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ฯ 
รายละเอียดผลการตรวจวัด
ดังหัวขอท่ี 3.1.3 

 

- 

ดานระดับเสียง 
- ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรตางๆ  
ใหอยูในสภาพสมบูรณอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป 
โดยพนักงานซอมบํารุง 
- ตรวจวัดระดับเสียงภายในบริเวณโรงไฟฟาน้ําพอง 
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 
- ตรวจวัดระดับเสียงภายนอกโรงไฟฟา Leq24hr ปละ  
2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ติดตอกัน ที่จุดตรวจวัด 2 จุด ไดแก 
   1. บริเวณเขตรั้วโรงไฟฟาที่อยูใกลชุมชน 
   2. บริเวณบานคําบงพัฒนา 
 - ตรวจวัดระดับเสียง Leq8hr บริเวณ Control Room  
ปละ 2 ครั้ง 
 

 
- ตรวจวัดระหวางวันที่ 1-3 
ธั นวาคม  2563  ผลการ
ตรวจวัดทั้งหมดอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ รายละเอียดผล
การตรวจวัดดังหัวขอท่ี 3.2 

 
- 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค ท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางการแกไข 

ดานคุณภาพน้ําท้ิงของโรงไฟฟา 
- ตรวจวัดคณุภาพน้ําท้ิงจากอาคารสํานักงาน และ
อาคารตางๆ ทีผ่านระบบบําบัดแลวในรางระบายน้ําทิ้ง  
มีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH อุณหภูม ิBOD สภาพนําไฟฟา 
TKN Oil & Grease, ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งที่
ละลายได (DS) ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ทองแดง 
ปรอท Oil & Grease, TKN, นิเกิล, โครเมียมและไนเต
รท โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัด Oil & Grease ในนํ้าทิ้งจาก Oil บริเวณถนน
และคลังเก็บน้ํามันปละ 2 ครั้ง 

 
- ดําเนินการเก็บตัวอยาง 
น้ําทิ้ ง บริ เวณรางระบาย 
น้ําทิ้งกอนบรรจบกับลําธาร
หวยโจดเปนประจําทุกเดือน 
ผลการตรวจวั ดทั้ งหมด
โดย เฉพาะค าบี โอดีมีค า 
<2.0 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯรายละเอียดผล
การตรวจวั ดดั งหั วข อที่  
3.3.1 

 
- 

ดานคุณภาพน้ําผิวดิน 
- ตรวจวัดคณุภาพน้ํา โดยมดีัชนีดงัน้ี อุณหภูมิ pH 
ความขุน สภาพนําไฟฟา DO BOD ไนเตรท ฟอสเฟต 
คลอไรด เหล็ก ซัลเฟต TS TDS และกลุมโลหะหนัก 
(ทองแดง  
นิเกิล สังกะสี ปรอท แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว) 
ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ท่ีจุดตรวจวัด 6 จุด คือ 
      1) ทายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน (NP1) 
      2) ปากคลองหวยยาง (NP2) 
      3) สถานีสูบน้ําโรงไฟฟาน้ําพอง (NP3) 
      4) ปากหวยโจด (NP4) 
      5) หวยโจดเหนือน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร 

(NP5) 
      6) หวยโจดทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร 

(NP6) 

 
- ตรวจวัดในวันที่ 18 สิงหาคม 
2563 ผลการตรวจวัดสวน
ใหญอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
ยกเวนคาบีโอดี (BOD) ที่สูง
กวาเกณฑมาตรฐานฯ และ
ปริมาณออกซิ เจนละลาย 
(DO) ซึ่งตรวจวัดไดต่ํากวา
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ฯ 
รายละเอียดผลการตรวจวัด
ดังหัวขอท่ี 3.3.2 

 
- เนื่องจากบริเวณสองฝงลําน้ํา
พองมีเกษตรกรรมของชุมชน
โดยรอบ จึงคาดวาเปนผลมา
จากการชะลางอินทรียสารจาก
กา รอุ ป โ ภค  บริ โ ภค  และ
กิจกรรมตางๆ ทางการเกษตร
สวนที่ลําหวยโจดบริเวณสถานี 
5 เปนลําน้ําขนาดเล็กมีลกัษณะ
น้ํ านิ่ ง  และมีการสะสมของ
อินทรียวัตถุจากเศษใบไมที่ตก
ทับถมกันในลําน้ํา 

การคมนาคมทางบก 
- บันทึกปริมาณยานพาหนะที่ผานเขา-ออก โรงไฟฟา
ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณปอมยาม โรงไฟฟา โดย
พนักงานรักษาความปลอดภัย-บันทึกสถิติอุบัติเหตุและ
สาเหตุการเกดิอุบัติเหต ุ
- ตรวจสอบสภาพการจราจรในโรงไฟฟา 

 
มีการบันทึกและตรวจสอบ
สภาพการจราจรในโรงไฟฟา 
ร ายละ เอี ยดดั งหั ว ข อที่  
3.4.1 

 
- 

ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
- ตรวจวัดคณุภาพน้ําท่ีผานระบบปรับปรุงคณุภาพน้ํา 
(Water Treatment Plant) ไดแก pH สภาพนําไฟฟา 
ความขุน คาความกระดางท้ังหมด แคลเซียม 
แมกนีเซียม คาความเปนดาง ดําเนินการโดยทาง
โรงไฟฟาเปนประจําทุกวัน 

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําฯ 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
ร ายละ เอี ยดดั งหั ว ข อที่  
3.4.2 

 
- 

สภาพเศรษฐกิจสังคม 
- สํารวจและสอบถามผลกระทบและทัศนคติของกลุม
ประชากรที่มตีอโรงไฟฟาในรศัมี 2-5 กม. โดยทําการ
สํารวจ 2 ปตอครั้ง 

 
ร ายละ เอี ยดดั งหั ว ข อที่  
3.4.6 

 
- 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค ท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางการแกไข 

- กิจกรรมมวลชนสัมพันธเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟาตลอดป 
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ตรวจสุขภาพอนามัยทั่วไปพนักงานของโรงไฟฟา  
กอนและหลังทํางานในโรงไฟฟาปละ 1 ครั้ง 
- บันทึกสถิติและสาเหตุการเกิดอบุัติเหตุ ในแผนกตางๆ 
ของโรงไฟฟาทุกวัน 
- ตรวจสอบตามตารางการบริหารงานความปลอดภัย
สมัยใหมเดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบแสงสวางพื้นที่ใชงานปละ 1 ครั้ง 

 
ร ายละ เอี ยดดั งหั ว ข อที่  
3.4.3 และ 3.4.4 

 
- 

สุนทรียภาพและการทองเท่ียว 
- บันทึกสถิติผูมาเยี่ยมชมโรงไฟฟาเปนหมูคณะ และ
คณะทัศนศึกษา รวมถึงวัตถุประสงคและ ประเด็นที่
สนใจ 
- ติดตามดูแลรักษาบริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟา  
ทําใหเกิดความสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจของ
พนักงานและผูมาเยือน โดยใหมีการรดน้าํตนไมและ
พื้นท่ีสวนปาทุกวัน โดยใชน้ําที่ผานการบําบัดแลวจาก 
Holding Pond 

 
ร ายละ เอี ยดดั งหั ว ข อที่  
3.4.5 

 
- 

 

3.1 คุณภาพอากาศ 

 การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบดวย การตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป โดยการตรวจวัดครั้งที่ 2 ประจําป 2563 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
ไดดําเนินการตรวจวัดในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563 และการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบาย
ออกจากปลอง ดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 โดยผลการตรวจวัดที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบ
กับคามาตรฐานตามที่ทางราชการกําหนด 

3.1.1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา 
การตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา ดําเนินการตรวจวัดที่สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2 พบวา  

ลมสวนใหญ พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) คิดเปนรอยละ 64.42 ของลมที่พัดผานสถานีตรวจวัด
ทั้งหมด โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 1.83 เมตร/วินาที ความเร็วลมสูงสุด 3.6 เมตรตอวินาที สงผลใหทุกสถานี
ตรวจว ัดเปนจุดตรวจวัดเหนือลมของโรงไฟฟาฯ ขณะที่ลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)  
ตามรูปที่ 3.1-2 และมีผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา ตามตารางที่ 3.1-1 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงไฟฟาน้ําพอง 

สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2 

บานคําบงพัฒนา 
โรงเรียนเทศบาลคําใหญปนน้ําใจ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดน้ําใส 
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ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาที่สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2  
ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563 

วัน/เดือน/ป 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้นสมัพัทธ (เปอรเซ็นต) ความกดอากาศ (มิลลบิาร) ปริมาณน้ําฝนรวม 

คาตํ่าสุด - คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด - คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด - คาสูงสุด คาเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 

29 พ.ย. 63 20.2 - 29.1 24.0 51 - 82 70 989 - 995 992 0 

30 พ.ย. 63 19.1 - 28.9 23.3 49 - 87 70 989 - 995 992 0 

1 ธ.ค. 63 19.1 - 29.3 23.4 48 - 84 68 990 - 996 993 0 

2 ธ.ค. 63 20.1 - 30.3 24.2 50 - 85 71 988 - 994 991 0 

3 ธ.ค. 63 19.1 - 28.7 23.1 48 - 87 70 989 - 994 992 0 

4 ธ.ค. 63 17.5 - 26.2 21.4 49 - 84 68 989 - 995 993 0 

5 ธ.ค. 63 15.8 - 26.8 20.3 45 - 82 67 990 - 996 993 0 

พิสัย 15.8 - 30.3 22.8 45 - 87 69.1 988 - 996 992.3 0 

 สรุปและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน -  

5 ธันวาคม 2563 เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง ดังแสดงในตาราง 3.1-2 และรูปที่ 3.1-3 ถึง 3.1-6 โดยผล 
การตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 
(รายละเอียดผลการตรวจวัดในภาคผนวก ค) 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไประหวาง 
ป 2561-2563 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดังแสดงในตาราง 3.1-3 และรูปที่ 3.1-7 ถึง 3.1-10   
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รูปที่ 3.1-2  ผังลม (Wind Rose) แสดงทิศทางและความเร็วลมทีพ่ัดผานสถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2 

ระหวางวันที ่29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563 
  

No. of Monitored Hours 168 Hours No. of Calm 14 Hours

No. of Monitored  Days 7 Days Calm (%) 8.59%

Missing Data 5 Hours Average Wind Speed 1.83

Wind Rose by : Air Quality and Noise Section    :   2018/12         Prevailing Wind Direction NE (64.42%)

m/s

No. of Valid Data 163 Hours Maximum Wind Speed 3.60 m/s
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ตารางที่ 3.1-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป บริเวณรอบโรงไฟฟาน้ําพอง
ระหวาง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563 

จุดตรวจวดั วัน/เดือน/ป 

 ผลการตรวจวัด (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
ฝุนละอองรวม 

(TSP) 
กาซซัลเฟอรไดออกไซด  

(SO2) 
กาซไนโตรเจนไดออกไซด  

(NO2) 
คาเฉลี่ย 24 ช.ม. คาเฉลี่ย 24 ช.ม. คาเฉลี่ย 1 ช.ม. คาเฉลี่ย 1 ช.ม. 

 1. บานคําบงพัฒนา 
  

29 พ.ย. 63 103 16 5 - 31 2 - 17 
30 พ.ย. 63 116 7 6 - 12 6 - 18 
1 ธ.ค. 63 134 9 7 - 13 6 - 21 
2 ธ.ค. 63 93 12 10 - 15 6 - 17 
3 ธ.ค. 63 120 16 13 - 28 8 - 30 
4 ธ.ค. 63 66 13 3 - 27 7 - 15 
5 ธ.ค. 63 144 5 4 - 7 6 - 28 

คาต่ําสดุ-สูงสดุ 66 - 144 5 - 16 3 - 31 2 - 30 
 2. บานคําใหญ    
 (รร.เทศบาลคําใหญ 
ปนนํ้าใจ) 

 

29 พ.ย. 63 43 11 7 - 20 1 - 25 
30 พ.ย. 63 65 11 8 - 19 11 - 57 
1 ธ.ค. 63 75 11 7 - 18 12 - 52 
2 ธ.ค. 63 97 11 7 - 18 13 - 32 
3 ธ.ค. 63 100 10 8 - 15 12 - 75 
4 ธ.ค. 63 72 10 9 - 16 14 - 62 
5 ธ.ค. 63 64 10 8 - 16 12 - 44 

คาต่ําสดุ-สูงสดุ 43 - 100 10 - 11 7 - 20 1 - 75 
 3. บานกุดน้ําใส 
(รพ.สต.กุดน้ําใส) 

 

29 พ.ย. 63 70 4 0 - 12 0 - 14 
30 พ.ย. 63 65 5 4 - 9 0 - 12 
1 ธ.ค. 63 84 6 4 - 16 0 - 16 
2 ธ.ค. 63 128 5 4 - 7 0 - 12 
3 ธ.ค. 63 98 ND 4 - 6 0 - 16 
4 ธ.ค. 63 132 5 4 - 8 0 - 10 
5 ธ.ค. 63 142 5 4 - 8 0 - 17 

คาต่ําสดุ-สูงสดุ 65 - 142 4 - 6 0 - 16 0 - 17 
พิสัย 43 - 144 4 - 16 0 - 31 0 - 75 

มาตรฐานคุณภาพอากาศ 330 300 780 320 
วิธีตรวจวดัมลสาร Gravimetric UV Fluorescence Chemiluminescence 

ND ระบบไฟขัดของ จาํนวนชัว่โมงไมเพียงพอในการสรุปผล 
* จุดตรวจวัดเทศบาลตําบลกุดน้ําใส มีกจิกรรมฝกซอมฟุตบอล การแขงขันฟุตบอล และงานพธิี "วันชาต ิวันพอแหงชาต"ิ ชวงวันที ่2-5 ธ.ค. 63 

หมายเหตุ  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 
 - คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) 
 - คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)  
 - คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)  
 - คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)  
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รูปที่ 3.1-3 ผลการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 

 
รูปที่ 3.1-4 ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
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รูปที่ 3.1-5 ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

 
 

 
รูปที่ 3.1-6 ผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด 
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คามาตรฐานฯ ไมเกิน 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

17 18 21 17
30

15
28 25

57 52
32

75
62

44

14 12 16 12 16 10 17

0

50

100

150

200

250

300

350

29
-พ

.ย
.-6

3

30
-พ

.ย
.-6

3

1-
ธ.

ค.
-6

3

2-
ธ.

ค.
-6

3

3-
ธ.

ค.
-6

3

4-
ธ.

ค.
-6

3

5-
ธ.

ค.
-6

3

29
-พ

.ย
.-6

3

30
-พ

.ย
.-6

3

1-
ธ.

ค.
-6

3

2-
ธ.

ค.
-6

3

3-
ธ.

ค.
-6

3

4-
ธ.

ค.
-6

3

5-
ธ.

ค.
-6

3

29
-พ

.ย
.-6

3

30
-พ

.ย
.-6

3

1-
ธ.

ค.
-6

3

2-
ธ.

ค.
-6

3

3-
ธ.

ค.
-6

3

4-
ธ.

ค.
-6

3

5-
ธ.

ค.
-6

3

บานคําบงพัฒนา บานคําใหญ บานกุดน้ําใส

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 320 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
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ตารางที่ 3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟาน้ําพอง 
ระหวางป 2561-2563 

                             หนวย : ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 

ป 

บานคําบงพัฒนา บานคําใหญ รพ.สต.กุดน้ําใส 

TSP SO2  SO2 NO2 TSP SO2 SO2 NO2 TSP SO2 SO2 NO2 

คาเฉลี่ย 24 ชม. คาเฉลี่ย 1 ชม. คาเฉลี่ย 24 ชม. คาเฉลี่ย 1 ชม. คาเฉลี่ย 24 ชม. คาเฉลี่ย 1 ชม. 

2561 31-86 0-8 0-29 2-23 24-91 0-3 0-5 2-41 24-79 0-1 0-5 2-41 

2562 68-120 2-34 0-194 1-79 31-96 2-11 1-24 3-90 63-113 3-6 3-8 1-80 

2563 38-144 1-16 0-31 2-67 32-100 3-11 0-20 1-75 60-142 4-6 0-15 0-71 

คามาตรฐาน 330(1) 300(1) 780(2) 320(3) 330(1) 300(1) 780(2) 320(3) 330(1) 300(1) 780(2) 320(3) 

หมายเหตุ :  (1) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
  (2) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) 
  (3) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 

 
รูปที่ 3.1-7 เปรียบเทียบฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป 2561-2563 
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บา้นคําบงพัฒนา บา้นคําใหญ่ รพ.สต.กดุนํ�าใส

ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ป 2561-2563

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
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รูปที่ 3.1-8 เปรียบเทียบกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป 2561-2563 

 
 

 
รูปที่ 3.1-9 เปรียบเทียบกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหวางป 2561-2563 
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บา้นคําบงพัฒนา บา้นคําใหญ่ รพ.สต.กดุนํ�าใส

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ป 2561-2563

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
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บา้นคําบงพัฒนา บา้นคําใหญ่ รพ.สต.กดุนํ�าใส

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ป 2561-2563

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
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รูปที่ 3.1-10 เปรียบเทียบกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ป 2561-2563 
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บา้นคําบงพัฒนา บา้นคําใหญ่ รพ.สต.กดุนํ�าใส

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ป 2561-2563

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 320 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
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3.1.2 การติดตามอัตราการใชเชื้อเพลิง 

 ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีอัตราการใชกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซล ดังตารางที่ 3.1-4 

และปริมาณกําลังการผลิตไฟฟา ดังตารางที่ 3.1-5 

ตารางที่ 3.1-4 ปริมาณการใชกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซล 

โรงไฟฟา 
ปริมาณการใชกาซธรรมชาติ (M.SCF) 

รวม ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

NPO-C11 862.08 854.72 563.35 603.46 727.82 664.25 4,275.68 
NPO-C12 874.02 825.36 558.45 608.80 735.45 673.27 4,275.35 
NPO-C21 843.95 800.26 828.13 782.90 703.95 781.57 4,740.77 
NPO-C22 837.83 852.47 810.69 784.40 695.04 796.39 4,776.81 

รวมปริมาณการใชกาซธรรมชาติ (M.SCF) 18,068.61 
 

ปริมาณการใชน้ํามันดีเซล (ลิตร) 
 - - 56,965 - 22,458 - 79,423 

รวมปริมาณการใชน้ํามันดีเซล (ลิตร) 79,423 
 

ตารางที่ 3.1-5 ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา 

โรงไฟฟา 
พลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง) 

รวม ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

NPO-C11 66.27 65.70 43.30 45.10 53.80 49.02 323.19 
NPO-C12 67.10 62.92 42.42 45.10 54.59 49.82 321.95 
NPO-C21 65.14 61.23 63.82 59.54 52.99 59.73 362.45 
NPO-C22 64.97 65.80 62.72 59.61 51.96 60.54 365.60 

รวมพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด (ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง) 1,373.19 
หมายเหต:ุ  - NPO-C11 หมายถึง หนวยการผลิตชุดที่ 1 เครื่องที่ 1 
 - NPO-C12 หมายถึง หนวยการผลิตชุดที่ 1 เครื่องที่ 2 
 - NPO-C21 หมายถึง หนวยการผลิตชุดที่ 2 เครื่องที่ 1 
 - NPO-C22 หมายถึง หนวยการผลิตชุดที่ 2 เครื่องที่ 2 
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3.1.3 การตรวจวัดมลสารที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบครั้งคราว 

สําหรับผลการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาท้ัง 2 ชุด ระหวางวันที่  
1-4 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟาตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) 
รายละเอียดตามตารางที่ 3.1-6 และในภาคผนวก ค 
 
ตารางที่ 3.1-6 : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองโรงไฟฟา แบบครั้งคราว ระหวางวันที่ 
1-4 ธันวาคม 2563 

ปลองโรงไฟฟา ปริมาณความเขมขนมลสาร วันที่ตรวจวัด 
SO2 (ppm) NOx (ppm) PM (mg/m3) 

โรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 1 
เครื่องที่ 1 (NPO-C11) 3.06 223.73 3.2 1 ธ.ค. 63 
เครื่องที่ 2 (NPO-C12) 3.77 234.21 3.1 2 ธ.ค. 63 

โรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 2 
เครื่องที่ 1 (NPO-C21) 3.00 233.50 4.1 3 ธ.ค. 63 
เครื่องที่ 2 (NPO-C22) 4.49 232.40 3.5 4 ธ.ค. 63 

มาตรฐาน (1) 60 250 60  

ที่มา : ฝายเคม,ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (มกราคม 2564) 
หมายเหต ุ:   * กําหนดใหความเขมขนของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกสูบรรยากาศผานปลองระบายกาซรอนของโรงไฟฟา อางอิงที่

อุณหภูมิ 25 C ความดัน 1 บรรยากาศ สภาวะแหงและปริมาณออกซิเจนสวนเกินจากการเผาไหมรอยละ 7 
(1) คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา 
 

 
รูปที่ 3.1-11 เปรียบเทียบปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

ที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง 
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รูปที่ 3.1-12 เปรียบเทียบปริมาณออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  

ที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง 
 

 
รูปที่ 3.1-13 เปรียบเทียบปริมาณฝุนละออง (PM) ที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง 
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ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา ป 2561-2563

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 250 สวนในลานสวน
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ฝุนละออง (PM) ที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา ป 2561-2563

คามาตรฐานฯ ไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
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สรุปและเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาแบบครั้งคราว 

ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
แบบครั้งคราว ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง (PM)  
ชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547)  

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกลาวกับผลการตรวจวัดที่ผานมาระหวางป 2561-2563 พบวา  
คาความเขมขนของออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และคาความเขมขนของ 
ฝุนละออง (PM) ที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 มีคาใกลเคียงกับคาที่ตรวจวัดที่
ผานมา โดยผลการตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ แสดงดังรูปที่ 3.1-11 ถึงรูปที่ 3.1-13 

3.1.4 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่อง  
ดวยระบบ CEMS (Continuous Emission Monitoring System) 

การตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่องของโรงไฟฟาน้ําพอง 
ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ไดทําการตรวจวัดคาความเขมขนของกาซ และมลสารตางๆ ไดแก คาความเขมขนของ
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) คาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) คาความเขมขนของ 
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และ คาความเขมขนของฝุนละออง (PM) ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2563 สรุปดังตารางที่ 3.1-7 โดยคาที่ตรวจวัดไดทั้งหมดมีคาอยูเกณฑกําหนดคาปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา (พ.ศ.2547) และคาปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ.2549) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 3.1-7 สรุปปริมาณสารตางๆ ที่ตรวจวัดจากระบบ CEMS โรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
 SO2 7% O2 

Corrected 
(ppm) 

NOx 7% O2 
Corrected 

(ppm) 

CO 7% O2 
Corrected 

(ppm) 

Particulate 
7% O2 

Corrected 
(mg/Nm3) 

O2 (%) Stack 
Temp 
(deg-C) 

Flue Gas Stack 
Flow (Nm3/h) 

NPO-C11 Max 11.60 245.04 8.58 4.48 16.15 123.23 1,664,429 
Min 0.53 68.39 1 0.67 10.24 88.88 899,633 
Avg 3.06 223.73 6.69 3.2 15.45 132.6 1,600,054 

NPO-C12 Max 19.42 243.93 8.37 5.69 16.03 117.09 1,675,849 
Min 0.09 63.15 0.01 0.31 10.84 91.69 815,171 
Avg 3.77 234.21 0.08 3.1 15.58 126.9 1,584,202 

NPO-C21 Max 11.60 244.64 3.18 6.47 18.18 134.9 1,453,906 
Min 0.01 71.64 0.01 2.13 14.95 85.1 568,160 
Avg 3.00 233.50 0.07 4.1 15.32 127.2 1,403,685 

NPO-C22 Max 19.47 240.70 7.02 4.04 18.58 126.8 1,430,859 
Min 0.31 67.29 0.01 1.94 15.06 82.3 559,019 
Avg 4.49 232.40 1.57 3.5 15.22 123.1 1,398,796 

คามาตรฐาน 60(1) 250(1) 690(2) 60(1)    
หมายเหต ุ:   (1) คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก

จากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา 
(2) คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงาน 
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3.2 ระดับเสียง 

การตรวจวัดระดับเสียงสําหรับโรงไฟฟาน้ําพองดําเนินการปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2563 ดําเนินการระหวางวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) ในหองควบคุม
การเดินเครื่อง นําผลที่ไดเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (พ.ศ. 2561)  
และตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) บริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟา นําผลที่ไดเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

 จุดตรวจวัด 
กําหนดจุดตรวจวัด 3 จุด ตามมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดังตารางที่ 

3.2-1 และรูปที่ 3.2-1  

 
รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียง โรงไฟฟาน้ําพอง 

หองควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟา 

บริเวณแนวรั้วโรงไฟฟา 

บานคําบงพัฒนา 
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ตารางที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงไฟฟาและบริเวณพ้ืนทีใ่กลเคียงโรงไฟฟาน้ําพอง 

จุดตรวจวัด 
ระยะหางจาก

โรงไฟฟา (เมตร) 
ทิศทางจากโรงไฟฟา 

ตําแหนงพิกัด UTM  
ของสถานีตรวจวัด 

ก. ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง    
  - หองควบคุมการเดินเครื่อง 
(Control Room) 

- ภายในโรงไฟฟา 48Q 0259209 
1845797 

ข. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง    
  - บริเวณแนวรั้วโรงไฟฟา 400 ทิศใต (S) 48Q 0258692 

1845536 
  - บานคําบงพัฒนา  700 ทิศเหนอื-ตะวันตกเฉยีงเหนือ (NNW) 48Q 0258860 

1846988 

3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

หองควบคุมการเดินเครื่อง (Control Room) ตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(Leq8hr) ภายในหองควบคุมการเดินเครื่องมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงภายในสถานที่ประกอบกิจการ
โรงงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (พ.ศ. 2561) ซึ่งกําหนดไมเกิน 85 เดซิเบลเอ 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-2 

ตารางที่ 3.2-2 คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) ในหองควบคุมการเดินเครื่อง 

 หนวย: เดซิเบลเอ 
จุดตรวจวัด 

หองควบคุมการเดินเครื่อง  
(Control Room) 

คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) 

1 ธ.ค. 63 2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63 คาต่ําสุด-สูงสุด 

- ชวงเวลา 0:00 - 8:00 น. 61.9 63.0 63.3 61.9 - 63.3 
- ชวงเวลา 8:00 - 16:00 น. 63.6 63.8 64.2 63.6 - 64.2 
- ชวงเวลา 16:00 - 24:00 น. 58.8 59.2 59.8 58.8 - 59.8 

มาตรฐาน ** ไมเกิน 85 
  ** มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (พ.ศ. 2561) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟา ไดแก แนวรั้วโรงไฟฟา และ
บานคําบงพัฒนา มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยูในเกณฑมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-3 ถึง 3.2-4 
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ตารางที่ 3.2-3 คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
หนวย: เดซิเบลเอ 

สถานที่ตรวจวัด 
คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

ระยะหางจากโรงไฟฟา 
1 ธ.ค. 63 2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63 คาต่ําสุด - สูงสุด 

1. แนวรั้วโรงไฟฟา 51.9 52.1 51.6 51.6 - 52.1 400 เมตร ทางทิศใต 

2. บานคําบงพัฒนา 54.5 61.8 56.4 54.5 - 61.8 
700 เมตร ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มาตรฐาน * ไมเกิน 70  

 

สถานที่ตรวจวัด 
คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ระยะหางจากโรงไฟฟา 
1 ธ.ค. 63 2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63 คาต่ําสุด - สูงสุด 

1. แนวรั้วโรงไฟฟา 90.7 82.0 83.8 82.0 - 90.7 400 เมตร ทางทิศใต 

2. บานคําบงพัฒนา 94.2 87.9 89.2 87.9 - 94.2 
700 เมตร ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มาตรฐาน * ไมเกิน 115  

  หมายเหตุ  * มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) และมาตรฐานระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  (พ.ศ. 2548) 

ตารางที่ 3.2-4 คาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90)  
หนวย: เดซิเบลเอ 

สถานที่ตรวจวัด 
คาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลท่ี 90 (L90) 

ระยะหางจากโรงไฟฟา 
1 ธ.ค. 63 2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63 คาต่ําสุด - สูงสุด 

1. แนวรั้วโรงไฟฟา 41.2 - 46.2 41.2 - 46.3 42.1 - 46.3 41.2 - 46.3 400 เมตร ทางทิศใต 

2. บานคําบงพัฒนา 39.7 - 48.6 41.7 - 47.8 41.3 - 47.6 39.7 - 48.6 
700 เมตร ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  หมายเหต ุ คาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) ซึ่งหมายถึงระดับเสียงที่รอยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี้  

ซึ่งขณะนี้ยังไมมีคามาตรฐานกําหนดขึ้นในประเทศไทย   

 

 
รูปที่ 3.2-2 คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในหองควบคุม (Control Room)  
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มาตรฐานฯ ไมเกิน 85 เดซิเบลเอ
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รูปที่ 3.2-3 คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟาและแนวรั้วโรงไฟฟา  

 

 
รูปที่ 3.2-4 คาระดับเสียงสูงสุด บริเวณชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟาและแนวรั้วโรงไฟฟา 
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ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) บริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงโรงไฟฟาน้ําพอง

เดซิเบลเอ

มาตรฐานฯ ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ
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ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพื้นที่ใกลเคียงโรงไฟฟาน้ําพอง
เดซิเบลเอ

มาตรฐานฯ ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ
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 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดตั้งแตป 2561-2563 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงตั้งแตป 2561-2563 พบคา ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) 
และคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) ในแตละปมีคาใกลเคียงกัน โดยทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 
รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 3.2-5 ถึง 3.2-7 และตารางที่ 3.2-5 

 
รูปที่ 3.2-5 คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในหองควบคุม (Control Room)  

ระหวางป 2561-2563 

 
รูปที่ 3.2-6 คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา 

และแนวรั้วโรงไฟฟา ระหวางป 2561-2563 
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รูปที่ 3.2-7 คาระดับเสียงสูงสุด บริเวณชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา 

และแนวรั้วโรงไฟฟา ระหวางป 2561-2563 
 

ตารางที่ 3.2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) บริเวณภายในสถานประกอบการและระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพื้นที่ใกลเคียงโรงไฟฟาน้ําพอง (ป 2561-2563) 

  หนวย : เดซิเบลเอ 

ป พ.ศ. 
หองควบคุม แนวร้ัวโรงไฟฟา บานคําบงพัฒนา 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
8 ชั่วโมง 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง 

ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง 

ระดับเสียงสูงสุด 

2561 60.0 - 62.6 51.8 - 62.6 83.8 - 95.8 54.0 - 58.9 91.7 - 98.4 

2562 59.8 - 64.5 54.2 - 63.6 83.7 - 92.8 51.2 - 56.3 84.8 - 94.6 

2563 56.4 - 64.2 51.6 - 56.5 82.0 - 90.7 52.4 - 61.8 87.9 - 101.1 

คามาตรฐาน 85(1) 70(2) 115(2) 70(2) 115(2) 
 

หมายเหตุ : (1) มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (พ.ศ. 2561) 
 (2) มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) 

 และมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  (พ.ศ. 2548) 
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ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงโรงไฟฟานํ้าพอง
ป 2561-2563เดซิเบลเอ

มาตรฐานฯ ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ
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3.3 คุณภาพน้ํา 

โรงไฟฟาน้ําพองดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งทุกเดือน จํานวน 1 สถานี บริเวณจุด 
Site Drain และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 6 สถานี ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 โดยผลการตรวจวัดสามารถสรุปได ดังนี้ 

 3.3.1 คุณภาพน้ําทิ้ง 

 ผลการตรวจวัด 

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งของโรงไฟฟาน้ําพอง ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2563 พบวาทุกดัชนีตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3-1  

 สรุปและเปรียบเทียบผล 

 จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ตั้งแต ป 2561-2563 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้ง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ผลการตรวจวัดในภาคผนวก ค, ตารางที่ ค-4) 
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แบบ ตต. 9 

ตารางที่ 3.3-1 การตรวจวัดคณุภาพน้าํทิ้ง  
โครงการ   โรงไฟฟาน้ําพอง   
ของบริษัท  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
จัดทํารายงานโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
ระหวางเดือน  กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 
วันที่เก็บตัวอยาง - 
ตําแหนงท่ีตรวจวัด และพิกัด UTM 

จุด Site Drain   48Q 258749 E, 1846083  
 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
ผลการตรวจวัด คาสูงสุด/ 

คาต่ําสดุ 
คามาตรฐาน(1) 

2 ก.ค. 6 ส.ค. 10 ก.ย. 9 ต.ค. 24 พ.ย. 15 ธ.ค. 

อุณหภูมิน้าํ  °ซ 28 30 31 28 28 27 27-31 ไมเกิน 40 

ความเปนกรดและดาง  - 7.8 7.8 7.6 8.1 7.9 7.7 7.6-8.1 5.5-9.0 

สภาพนําไฟฟา µS/cm 874 979 913 436 802 983 436-983 ไมไดกําหนด 

ของแข็งละลายน้ํา  มก./ล. 610 606 508 392 610 640 392-640 ไมเกิน 3,000 

ซีโอดี  มก./ล. 65.3 45.6 56 39 46.1 64.1 39-65.3 ไมเกิน 120 

ของแข็งแขวนลอย  มก./ล. 9 7 <5 <5 <5 <5 <5-9 ไมเกิน 50 

ทีเคเอ็น  มก./ล. 1.2 <1.5 2.2 1.4 <1.0 <1.0 <1.0-2.2 ไมเกิน 100 

บีโอด ี มก./ล. 2.8 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0-2.8 ไมเกิน 20 

ฟอสเฟต มก./ล. 1.24 - 0.16 0.17 0.94 2.22 0.16-2.22 ไมไดกําหนด 
น้ํามันและไขมนั* มก./ล. <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 ไมเกิน 5.0 
โลหะหนัก 
ปรอท (Hg) มก./ล. <0.0005 <0.0005 - - <0.0005 - <0.0005 ไมเกิน 0.005 
นิกเกิล (Ni) มก./ล. <0.03 <0.020 - - <0.03 - <0.03 ไมเกิน 1.0 
ทองแดง (Cu) มก./ล. <0.02 <0.008 - - <0.02 - <0.02 ไมเกิน 2.0 

สังกะส ี(Zn) มก./ล. <0.03 <0.007 - - <0.03 - <0.03 ไมเกิน 5.0 
แคดเมียม (Cd) มก./ล. <0.0005 <0.006 - - <0.0005 - <0.0005 ไมเกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb) มก./ล. <0.001 <0.031 - - <0.001 - <0.001 ไมเกิน 0.2 
โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท (Cr6+) มก./ล. <0.10 <0.006 - - <0.10 - <0.10 ไมเกิน 0.25 

หมายเหต ุ  (1) มาตรฐานน้ําควบคุมการระบายทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) 
  -   ไมมีผลการวิเคราะห 
  *  วิเคราะหโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง   นายมานิตย ปานโชติ (ว-145-จ-5942) 
ชื่อผูบันทึก   นายกิจศรุต ปทมรัตน (ว-204-จ-7518) 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ นางสาวกนกกร อเนก (ว-204-ค-6111),  
   นางปยะพัชร สุทธมนัสวงษ (ว-145-ค-3314) 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (ว-204),  
     บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (ว-145) 
ชื่อผูวิเคราะห   นางสาวชมธปญ อภิพัทธปภา เลขที่ทะเบียนผูวิเคราะห (ว-145-จ-5942),  
   นางสาวศิริลักษณ พึ่งแพง  เลขที่ทะเบียนผูวิเคราะห (ว-204-ค-4720) 
เบอรโทรศัพท   0 2763 2828 
   0 2760 3000 
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3.3.2 คุณภาพน้ําผิวดิน 
 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินของโรงไฟฟาน้ําพอง จํานวน 6 สถานี ซึ่งแบงตามลําน้ําได 
2 ลําน้ํา ดังนี้  1) ลําน้ําพอง (สถานีที่ 1-4) ครอบคลุมตั้งแตทายเขื่อนอุบลรัตนจนถึงปากหวยโจด  
2) ลําหัวยโจด (สถานีที่ 5-6) ครอบคลุมบริเวณเหนือและทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

สถานี 1 ทายเขื่อนอุบลรัตน 
สถานี 2 ปากคลองหวยยาง 
สถานี 3 สถานีสูบน้ําของโรงไฟฟาน้ําพอง 
สถานี 4 ปากหวยโจด 
สถานี 5 บริเวณเหนือน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร 
สถานี 6 ทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร 

ในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน ดําเนินการตรวจวัดใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดโดยแบงออกตามลําน้ํา ดังนี ้

 ผลการตรวจวัด 

1)  ลําน้ําพอง  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 4 สถานี พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวน
ใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาบีโอดี (BOD) ของสถานีที่ 1 และ 2 พบวา มีคา 2.63 
และ 2.95 มก./ล. ตามลําดับ (มาตรฐานฯ กําหนดให มีคาไมเกิน 2.0 มก./ล.) และคาออกซิเจนละลาย
บริเวณสถานี 1-4 พบวา มีคา 3.4, 2.3, 1.5 และ 0.9 มก./ล. ตามลําดับ (มาตรฐานฯ กําหนดให มีคาไมนอย
กวา 4.0 มก./ล.) ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณสองฝงลําน้ําพองมีเกษตรกรรมของชุมชนโดยรอบ จึงคาดวาเปนผล
มาจากการชะลางอินทรียสารจากการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมตางๆ ทางการเกษตร โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3.3-2 

 2)  ลําหวยโจด  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในลําหวยโจด จํานวน 2 สถานี พบวา ดัชนี
คุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาบีโอดี (BOD) ของสถานี 5 พบวา  
มีคา 2.35 มก./ล. (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมเกิน 2.0 มก./ล.) และคาออกซิเจนละลาย ของสถานี 5 
พบวา มีคา 3.8 มก./ล. (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมนอยกวา 4.0 มก./ล.) ทั้งนี้ เนื่องจากลําหวยโจด 
บริเวณสถานี 5 เปนลําน้ําขนาดเล็กมีลักษณะน้ํานิ่ง และมีการสะสมของอินทรียวัตถุจากเศษใบไมที่ตกทับ
ถมกันในลําน้ํา จึงสงผลใหดัชนีตรวจวัดดังกลาวมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ รายละเอียดผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 3.3-3 

 สรุปและเปรียบเทียบผล 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของลําน้ํ าพอง ตั้ งแต  ป  2561-2563 พบวา  
ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาออกซิเจนละลาย และ 
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คาบีโอดี ท้ังนี้คาดวาเปนผลมาจากกิจกรรมการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมของชุมชนโดยรอบบริเวณ
สองฝงลําน้ําพอง รายละเอียดดังภาคผนวก ค รูปท่ี 3.3-4 ถึงรูปท่ี 3.3-5 

สําหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของลําหวยโจด ตั้งแต ป 2561-2563 พบวา  
ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาออกซิเจนละลาย และคาบีโอดี ท้ังนี้
เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนลําน้ําขนาดเล็ก มีลักษณะน้ํานิ่ง และมีการสะสมของอินทรียวัตถุจากเศษใบไม
ท่ีตกทับถมกันในลําน้ํา จึงสงผลใหดัชนีตรวจวัดดังกลาวมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ซ่ึงสอดคลองกับ 
คาออกซิเจนละลายท่ีมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานเชนกัน จากขอมูลยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2561-2563 
สามารถสรุปผลการตรวจวัดท่ีมีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ ไดดังตารางท่ี 3.3-5 รูปท่ี 3.3-4 ถึงรูปท่ี 3.3-5 

 

 
รูปท่ี 3.3-4  กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาออกซิเจนละลาย (DO) ของคุณภาพน้ําผิวดิน ในชวงป 2561-2563 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3-5  กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาบีโอดี (BOD) ของคุณภาพน้ําผิวดิน ในชวงป 2561-2563 
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เปรียบเทียบคาออกซิเจนละลาย (DO) ของคุณภาพน้ําผิวดิน ในชวงป 2561-2563

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 สถานี 5 สถานี 6 มาตรฐานฯ

มาตรฐานฯ มีคาไมนอยกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร
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เปรียบเทียบคาบีโอดี (BOD) ของคุณภาพน้ําผิวดิน ในชวงป 2561-2563

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 สถานี 5 สถานี 6 มาตรฐานฯ

มาตรฐานฯ มีคาไมเกินกวา 2 มิลลิกรัม
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แบบ ตต.10 

ตารางท่ี 3.3-2 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําน้ําพอง 
 
โครงการ   โรงไฟฟานํ้าพอง   
ของบริษัท  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
จัดทํารายงานโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
ระหวางเดือน  กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 
วันท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 
ตําแหนงท่ีตรวจวัด และพิกัด UTM 
 

สถานี 1 บริเวณทายนํ้าของเข่ือนอุบลรัตน 
สถานี 2 บริเวณปากคลองหวยยาง  
สถานี 3 บริเวณสถานีสบูนํ้าของโรงไฟฟานํ้าพอง 
สถานี 4 บริเวณปากหวยโจด 

48Q 246698 E, 1856113 N  
48Q 257249 E, 1851044 N 
48Q 258618 E, 1850572 N 
48Q 260188 E, 1850813 N 

 

ดัชน ี หนวย 
ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐานฯ 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 

อุณหภูมินํ้า  °ซ 28.7 29.1 29.0 29.6 ธ 
ความเปนกรดและดาง  - 7.1 7.2 7.1 7.3 5.0-9.0 
สภาพนําไฟฟา  µS/cm 265 288 294 342 ไมไดกําหนด 
ความขุน  NTU 88 30 25 24 ไมไดกําหนด 
ออกซิเจนละลาย  มก./ล. 3.4 2.3 1.5 0.9 ไมนอยกวา 4.0 
บีโอด ี** มก./ล. 2.63 2.95 <2 <2 ไมเกิน 2.0 
ไนเตรต  มก./ล. <0.2 0.2 0.4 0.6 ไมเกิน 5.0 
ฟอสเฟต  มก./ล. 0.13 0.14 0.30 0.41 ไมไดกําหนด 
ของแข็งละลายนํ้า*** มก./ล. 174 134 115 142 ไมไดกําหนด 
ปริมาณมวลสารท้ังหมด  มก./ล. 194 141 119 146 ไมไดกําหนด 
ซัลเฟต*** มก./ล. 14 13 12 16 ไมไดกําหนด 
คลอไรด*** มก./ล. 10 12 13 18 ไมไดกําหนด 

 

หมายเหตุ   1. *  มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 2. ธ   อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

      3. **  วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
              4. ***  วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  
    มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

  

ชื่อผูเก็บตัวอยาง   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูบันทึก   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ นายทศพร ทิพยทิมาพันธ  
   และบริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
      บริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
     บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
ชื่อผูวิเคราะห   นายวรวุฒิ ปุณฑริกพันธ  เลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห ว-065-ค-9195 
เบอรโทรศัพท   0 2436 0827 
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แบบ ตต.10 

ตารางท่ี 3.3-2 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําน้ําพอง (ตอ) 
 
โครงการ   โรงไฟฟานํ้าพอง   
ของบริษัท  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
จัดทํารายงานโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
ระหวางเดือน  กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 
วันท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 
ตําแหนงท่ีตรวจวัด และพิกัด UTM 
 

สถานี 1 บริเวณทายนํ้าของเข่ือนอุบลรัตน 
สถานี 2 บริเวณปากคลองหวยยาง  
สถานี 3 บริเวณสถานีสบูนํ้าของโรงไฟฟานํ้าพอง 
สถานี 4 บริเวณปากหวยโจด 

48Q 246698 E, 1856113 N  
48Q 257249 E, 1851044 N 
48Q 258618 E, 1850572 N 
48Q 260188 E, 1850813 N 

 

ดัชน ี หนวย 
ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐานฯ 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 

โลหะหนัก*** 
เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.48 0.26 0.25 0.42 ไมไดกําหนด 
ปรอท (Hg) มก./ล. <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.002 
นิกเกิล (Ni) มก./ล. <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 
ทองแดง (Cu) มก./ล. 0.012 0.008 0.006 0.005 ไมเกิน 0.1 
สังกะส ี(Zn) มก./ล. 0.019 0.020 0.012 0.027 ไมเกิน 1.0 
แคดเมียม (Cd) มก./ล. <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.005 
ตะก่ัว (Pb) มก./ล. 0.016 0.010 <0.005 0.007 ไมเกิน 0.05 
โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท (Cr6+) มก./ล. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 

 

หมายเหตุ   1. *  มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 2. ธ   อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

      3. **  วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
              4. ***  วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  
    มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

  

ชื่อผูเก็บตัวอยาง   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูบันทึก   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ นายทศพร ทิพยทิมาพันธ  
   และบริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
      บริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
     บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
ชื่อผูวิเคราะห   นายวรวุฒิ ปุณฑริกพันธ  เลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห ว-065-ค-9195 
เบอรโทรศัพท   0 2436 0827 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                           บทที่ 3 คุณภาพน้ํา 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                                                       กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                       ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ   3-29 
                    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                                                                               

แบบ ตต.10 

ตารางท่ี 3.3-3 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําหวยโจด 
 
โครงการ   โรงไฟฟานํ้าพอง   
ของบริษัท  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
จัดทํารายงานโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
ระหวางเดือน  กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 
วันท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 
ตําแหนงท่ีตรวจวัด และพิกัด UTM 
 

สถานี 5 บริเวณเหนือนํ้าของทอระบายนํ้าท้ิง 100 เมตร 48Q 258272 E, 1845711 N 
สถานี 6 ทายนํ้าของทอระบายนํ้าท้ิง 100 เมตร 48Q 258322 E, 1846265 N 

 

ดัชนี หนวย 
ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐานฯ 
สถานี 5 สถานี 6 

อุณหภูมินํ้า  °ซ 27.6 29.6 ธ 
ความเปนกรดและดาง  - 7.1 7.9 5.0-9.0 
สภาพนําไฟฟา  µS/cm 263 1114 ไมไดกําหนด 
ความขุน  NTU 33 9 ไมไดกําหนด 
ออกซิเจนละลาย  มก./ล. 3.8 8.0 ไมนอยกวา 4.0 
บีโอด ี** มก./ล. 2.35 <2 ไมเกิน 2.0 
ไนเตรต  มก./ล. <0.2 2.7 ไมเกิน 5.0 
ฟอสเฟต  มก./ล. 0.30 0.78 ไมไดกําหนด 
ของแข็งละลายนํ้า*** มก./ล. 105 488 ไมไดกําหนด 
ปริมาณมวลสารท้ังหมด  มก./ล. 124 498 ไมไดกําหนด 
ซัลเฟต*** มก./ล. 12 205 ไมไดกําหนด 
คลอไรด*** มก./ล. 19 47 ไมไดกําหนด 

 

หมายเหตุ   1. *  มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 2. ธ   อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

      3. **  วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
              4. ***  วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd. 
                มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

  

ชื่อผูเก็บตัวอยาง   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูบันทึก   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ นายทศพร ทิพยทิมาพันธ 
   และบริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
      บริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
     บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
ชื่อผูวิเคราะห   นายวรวุฒิ ปุณฑริกพันธ  เลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห ว-065-ค-9195 
เบอรโทรศัพท   0 2436 0827 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                           บทที่ 3 คุณภาพน้ํา 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                                                       กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                       ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ   3-30 
                    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                                                                               

แบบ ตต.10 

ตารางท่ี 3.3-3 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําหวยโจด (ตอ) 
 

โครงการ   โรงไฟฟานํ้าพอง   
ของบริษัท  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
จัดทํารายงานโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
ระหวางเดือน  กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 
วันท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 
ตําแหนงท่ีตรวจวัด และพิกัด UTM 
 

สถานี 5 บริเวณเหนือนํ้าของทอระบายนํ้าท้ิง 100 เมตร 48Q 258272 E, 1845711 N 
สถานี 6 ทายนํ้าของทอระบายนํ้าท้ิง 100 เมตร 48Q 258322 E, 1846265 N 

 
 
 

 

ดัชน ี หนวย 
ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐานฯ 
สถานี 5 สถานี 6 

โลหะหนัก*** 
เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.46 0.30 ไมไดกําหนด 
ปรอท (Hg) มก./ล. <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.002 
นิกเกิล (Ni) มก./ล. <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 
ทองแดง (Cu) มก./ล. 0.006 0.005 ไมเกิน 0.1 
สังกะส ี(Zn) มก./ล. 0.019 0.022 ไมเกิน 1.0 
แคดเมียม (Cd) มก./ล. <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.005 
ตะก่ัว (Pb) มก./ล. 0.008 0.006 ไมเกิน 0.05 
โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท (Cr6+) มก./ล. <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 

 

หมายเหตุ   1. *  มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 2. ธ   อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

      3. **  วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
              4. ***  วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  

            

ชื่อผูเก็บตัวอยาง   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูบันทึก   นายจาตรุงค สัมฤทธ์ิ 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ นายทศพร ทิพยทิมาพันธ  
   และบริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
      บริษัท เอสพีเอส คอนซลัติ้ง เซอรวิส จํากัด 
     บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
ชื่อผูวิเคราะห   นายวรวุฒิ ปุณฑริกพันธ เลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห ว-065-ค-9195 
เบอรโทรศัพท   0 2436 0827  

 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                           บทที่ 3 คุณภาพน้ํา 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                                                       กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                       ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ   3-31 
                    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                                                                               

ตารางท่ี 3.3-4 : สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในลําน้ําพอง (สถานี 1-4) ท่ีไมอยูในเกณฑ 
มาตรฐานฯ ชวงระยะดําเนินการระหวางป 2561-2563 

ดัชนี สถาน/ีคาท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน 

1. คาออกซิเจนละลาย 
(มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
ผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) กําหนดใหมี
คาไมนอยกวา 4 มก./ล.) 

1 - พบในป 2561 (พ.ค.), มีคา 2.5 มก./ล. 
- พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 2.6 มก./ล. 
- พบในป 2563 (พ.ค.), มีคา 3.5 มก./ล. 
- พบในป 2563 (ส.ค.), มีคา 3.4 มก./ล. 

2 - พบในป 2561 (พ.ค.), มีคา 2.9 มก./ล. 
- พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 2.8 มก./ล. 
- พบในป 2563 (ส.ค.) มีคา 2.3 มก./ล. 

3 - พบในป 2561 (พ.ค.), มีคา 3.8 มก./ล. 
- พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 3.8 มก./ล. 
- พบในป 2563 (ส.ค.) มีคา 1.5 มด./ล. 

4 - พบในป 2563 (ส.ค.), มีคา 0.9 มก./ล. 
2. คาบีโอด ี
(มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
ผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) กําหนดให
มีคาไมเกิน 2.0 มก./ล.) 

1 - พบในป 2562 (ส.ค.), มีคา 4.0 มก./ล. 
- พบในป 2563 (พ.ค.), มีคา 2.42 มก./ล. 
- พบในป 2563 (ส.ค.) มีคา 2.63 มก./ล. 

2 - พบในป 2562 (ส.ค.), มีคา 4.0 มก./ล. 
- พบในป 2563 (พ.ค.), มีคา 3.40 มก./ล. 
- พบในป 2563 (ส.ค.) มีคา 2.95 มก./ล. 

3 - พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 3.0 มก./ล. 
- พบในป 2562 (ส.ค.), มีคา 3.0 มก./ล. 
- พบในป 2563 (พ.ค.), มีคา 3.84 มก./ล. 

4 - พบในป 2561 (พ.ค.), มีคา 3.0 มก./ล. 
- พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 4.0 มก./ล. 
- พบในป 2562 (ส.ค.), มีคา 4.0 มก./ล. 
- พบในป 2563 (พ.ค.), มีคา 4.43 มก./ล. 

 

หมายเหตุ : 
- สถานี 1 บริเวณทายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน 

สถานี 2 บริเวณปากคลองหวยยาง 
สถานี 3 บริเวณสถานีสูบน้ําของโรงไฟฟาน้าํพอง 
สถานี 4  บริเวณปากหวยโจด 

- มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                           บทที่ 3 คุณภาพน้ํา 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                                                       กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                       ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ   3-32 
                    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                                                                               

ตารางท่ี 3.3-5 : สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในหวยโจด (สถานี 5-6) ท่ีไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ ชวงระยะดําเนินการระหวางป 2561-2563 

ดัชนี สถานี/คาที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 
1. คาออกซิเจนละลาย 
(มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
ผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดใหมีคา
ไมนอยกวา 4 มก./ล.) 

5 - พบในป 2561 (พ.ค.), มีคา 2.1 มก./ล. 
- พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 1.1 มก./ล. 
- พบในป 2562 (ส.ค.), มีคา 3.0 มก./ล. 
- พบในป 2563 (ส.ค.) มีคา 3.8 มก./ล. 

2. คาบีโอดี 
(มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
ผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดใหมีคา
ไมเกิน 2.0 มก./ล.) 

5 - พบในป 2561 (พ.ค.), มีคา 5.0 มก./ล. 
- พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 7.0 มก./ล. 
- พบในป 2562 (ส.ค.), มีคา 3.0 มก./ล. 
- พบในป 2563 (พ.ค.), มีคา 2.31 มก./ล. 
- พบในป 2563 (ส.ค.) มีคา 2.35 มก./ล. 

6 - พบในป 2562 (เม.ย.), มีคา 3.0 มก./ล. 
- พบในป 2563 (พ.ค.), มีคา 2.40 มก./ล. 

หมายเหตุ : 
- สถานี 5 หวยโจด เหนือน้าํของทอระบายน้าํทิ้ง 100 เมตร  

สถานี 6 หวยโจด ทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร  
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     บทที่ 3 คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาคุณภาพชวีิต 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                                                            กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                    ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  
                    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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3.4 คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาคุณภาพชีวิต 

3.4.1  การคมนาคม 
 

 โรงไฟฟาน้ําพองไดดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
จากการคมนาคมขนสงและลดปญหาจากการจราจรตางๆ ภายในพื้นที่โรงไฟฟาน้ําพองและบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
โรงไฟฟาน้ําพอง ในชวงระหวางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
 

 1)  มีการติดตามตรวจสอบปายสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรตางๆ ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟา 
น้ําพองอยู เสมอ โดยหากตรวจพบปายจราจรชํารุดและสีจาง จะแจงตอคณะกรรมการความปลอดภัย                
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพื่อรายงานใหผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

 2)  มีการบันทึกสถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดานการจราจรในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟา ในชวงเดือน
กรกฏาคม-ธันวาคม 2563 ไมมอีุบัติเหตจุากการจราจรและคมนาคมขนสงเกิดข้ึน รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-1  

ตารางที่ 3.4-1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรและคมนาคมขนสงภายในบริเวณโรงไฟฟาน้ําพอง ในชวงเดือน
กรกฏาคม-ธันวาคม 2563 

เดือน 
อุบัติเหตุที่เกดิ 

(ครั้ง) 
สาเหต ุ แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบตัิเหต ุ หมายเหต ุ

กรกฎาคม 0 - - - 
สิงหาคม 0 - - - 
กันยายน 0 - - - 
ตุลาคม 0 - - - 

พฤศจิกายน 0 - - - 
ธันวาคม 0 - - - 

รวม 0 - - - 

 
ชื่อผูบันทึก :  นายหาญณรงค สัพโส  
ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุมขอมูล : นายศักดา เกษมสุข 
เบอรโทรศัพท : 02-754-2010, 2011 
เปาหมายการลดอุบัติเหต ุ:  ไมมีอุบัติเหตุรายแรงเกดิขึ้นภายในพื้นทีโ่รงไฟฟาน้ําพอง 

 

3)  ใหมีการบันทึกขอมูลปริมาณยานพาหนะเขา-ออกโรงไฟฟาน้ําพองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ในชวง
กรกฏาคม-ธันวาคม 2563 มีปริมาณยานพาหนะรวมทั้งสิ้น 20,619 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-2  
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ตารางที่ 3.4-2  จํานวนยานพาหนะที่ผานเขา-ออกโรงไฟฟาน้ําพอง ในชวงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 
         หนวย : คัน 

เดือน รถ กฟผ. 
รถพนักงาน/ 

รถบุคคลภายนอก 
รถบรรทุกน้ํา 

(กฟผ.) 
รวมทั้งสิ้น 

กรกฎาคม 1,035 2,294 - 3,329 
สิงหาคม 962 2,562 - 3,524 
กันยายน 1,399 2,754 - 4,153 
ตุลาคม 1,202 2,331 - 3,533 

พฤศจิกายน 824 2,134 - 2,958 
ธันวาคม 1,157 1,965 - 3,122 

รวม 6,579 14,040 - 20,619 
ที่มา : โรงไฟฟาน้ําพอง (มกราคม 2564) 

3.4.2  ระบบสาธารณูปโภค 

โรงไฟฟาน้ําพองมีระบบผลิตน้ําประปาไวใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ผาน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา (Water Treatment Plant) โดยใชน้ําจากอางเก็บน้ําในโรงไฟฟา ซึ่งสูบน้ําจากลําน้ําพอง 
ความจุ 128,552 ลบ.ม. สามารถสํารองน้ําใชได 10 วัน ในชวงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 มีปริมาณการใชน้ํา 
12,047 ลูกบาศกเมตร เฉลี่ย 2,008 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ในขณะท่ีมีปริมาณน้ําทีผ่ลิตได 26,027 ลูกบาศกเมตร 
เฉลี่ย 4,338 ลูกบาศกเมตรตอเดือน และปริมาณน้ําประปาที่ผลิตไดในแตละเดือนมีปริมาณเพียงพอสําหรับการ
อุปโภคภายในโรงไฟฟา  

 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําหลังผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใชในการอุปโภค-บริโภค ในชวงเดือน
กรกฏาคม-ธันวาคม 2563 พบว า  ดั ชนีคุณภาพน้ํ าที่ ต รวจวั ดทั้ งหมดมี ค าอยู ใ น เกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ.2521) ตามตารางที่ 3.4-3 
 

ตารางที่ 3.4-3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใชในการอุปโภค-บริโภค ในชวง
เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
ผลการวิเคราะหรายเดือน 

มาตรฐาน* 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ความเปนกรดและดาง - 7.4 7.4 7.6 7.5 7.51 7.64 6.5-8.5 
คาความนําไฟฟา  ไมโครซีเมนส/เซนติเมตร 258 257 259 278 279 282 - 
ความขุน เอ็นทีย ู 0.59 0.64 0.62 0.58 0.61 0.58 ไมเกิน 5.0 
ความเปนดาง มิลลิกรัม/ลิตร 78.1 78.4 79.6 78.4 77.1 78.7 - 
ความกระดางทั้งหมด มิลลิกรัม/ลิตร 79.8 79.5 76.9 79.8 78.6 78.9 ไมเกิน 300 
ความกระดางแคลเซียม มิลลิกรัม/ลิตร 58.7 56.2 56.7 57.4 56.7 57.7 ไมเกิน 75 
ความกระดางแมกนีเซียม มิลลิกรัม/ลิตร 21.1 23.3 20.2 22.4 21.9 21.2 ไมเกิน 50 
ปริมาณน้ําที่ผลิตได ลูกบาศกเมตร 5,216 3,069 4,455 3,871 4,373 5,043  
ปริมาณน้ําที่ใชไป ลูกบาศกเมตร 2,460 1,583 1,954 1,736 1,989 2,325  

 หมายเหตุ : *มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 332 (พ.ศ. 2521) 
ที่มา : โรงไฟฟาน้ําพอง (มกราคม 2564) 
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3.4.3  สาธารณสุข 
การตรวจสุขภาพพนักงาน 

โรงไฟฟาน้ําพองดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟาน้ําพองเปนประจํา ปละ 1 ครั้ง ป 2563 
ดําเนินการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ผลการตรวจสุขภาพ       
แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1)  การตรวจสุขภาพทั่วไป  

 ในป 2563 มีพนักงานเขารับการตรวจทั้งหมด 149 ราย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่พบความ
ผิดปกติของผูปฏิบัติงานมากที่สุด คือ น้ําหนักตัวเกิน (รอยละ 75.84) ผลตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด 
(รอยละ 69.23) รองลงมาเปนระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด (รอยละ 65.69) และระดับไขมันไตรกลีเซอไรดใน
เลือด (รอยละ 44.44) ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-4 โดยไดจัดสงผลการตรวจสุขภาพใหทราบเปน
รายบุคคลแลว ซึ่งในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ แพทยไดใหคําแนะนําพรอมเอกสารแนวทางปฏิบัติภายหลังการ
พบอาการผิดปกติ ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนและพบแพทยเพื่อใหไดรับการดูแลสุขภาพและติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง 

 

ตารางที่ 3.4-4  ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไป ประจําป 2563 

รายการตรวจ 
การตรวจสุขภาพท่ัวไป 

จํานวนผูเขา
รับการตรวจ 

(ราย) 

ผลการตรวจ 

ปกต ิ
ปกต ิ

(รอยละ) 
ผิดปกต ิ

 
ผิดปกต ิ
(รอยละ) 

น้ําหนักตัวเกิน (ดัชนีมวลกายเกิน 25) 149 36 24.16 113 75.84 
ความดันโลหิตสูง (มากกวา  140/90 mmhg) 149 136 91.28 13 8.72 
ตรวจปสสาวะสมบรูณแบบ : Urinalysis (UA) 146 125 85.62 21 14.38 
ตรวจเอกซเรยทรวงอกดิจติอล : X-Ray-(D) 148 137 92.57 11 7.43 
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar (FBS) 117 102 87.18 15 12.82 
ตรวจการทํางานของไตในเลือด : Creatinine (CRE) 117 114 97.44 3 2.56 
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด : Total Cholesterol (CHO) 117 36 30.77 81 69.23 
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือด : Triglyceride (TG) 117 65 55.56 52 44.44 
ตรวจระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด : LDL Cholesterol 102 35 34.31 67 65.69 
ตรวจระดับไขมันเอชดีแอลในเลือด : HDL Cholesterol 102 94 92.16 8 7.84 
ตรวจระดับกรดยรูิคในเลือด : Uric Acid 117 78 66.67 39 33.33 
ตรวจการทํางานของตับในเลือด : SGOT 117 95 81.20 22 18.80 
ตรวจการทํางานของตับในเลือด : SGPT 117 93 79.49 24 20.51 
ตรวจการทํางานของตับในเลือด : Alkaline Phosphatase (ALP) 117 111 94.87 6 5.13 
ตรวจการทํางานของตับในเลือด : Alkaline Phosphatase (ALP) 117 111 94.87 6 5.13 
ตรวจอุจจาระ : Stool Exam 107 94 87.85 13 12.15 
ตรวจเม็ดเลือดหรือสวนประกอบในอุจจาระ : Stool Occult Blood 107 106 99.07 1 0.93 

หมายเหตุ : ตรวจโดยแพทยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล, กรกฎาคม 2563 
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2)  การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน 

     การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ทําการตรวจพนักงานที่สัมผัสสารโลหะหนัก พนักงานที่
ทํางานในที่อับอากาศ พนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ และชางเชื่อม ผลการตรวจสรุปไดดังนี้     

- ตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด สําหรับป 2563 ยกเวนการตรวจ เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ตรวจสมรรถภาพการไดยิน มีพนักงานผูที่อยูในเกณฑตองเขารับการตรวจจํานวน 108 ราย 
ผลการตรวจพบวา พนักงาน มีสมรรถภาพการไดยินปกติ รอยละ 49.07 เฝาระวัง รอยละ 40.74 และมีอาการ
ผิดปกติ รอยละ 10.19 ทั้งนี้ โรงไฟฟาฯ ไดมีมาตรการใหผูปฎิบัติงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง ถาจําเปนตอง
สัมผัสเสียงดังใหใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ทางโรงไฟฟาฯ ไดจัดเตรียมไว 

- ตรวจการมองเห็น มีพนักงานที่อยูในเกณฑที่เขารับการตรวจจํานวน 149 ราย ผลการตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็นพบอาการผิดปกติ รอยละ 1.34 และเฝาระวัง รอยละ 81.21 

- ตรวจโลหะหนักในเลือด สําหรับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวของกับงานเชื่อมโลหะ งานบัดกรี และ
งานทาสี เปนตน อยูในเกณฑเขารับการตรวจจํานวน 3 ราย ผลการตรวจพบวา พนักงานทุกคน (รอยละ 100)  
ไมมีความผิดปกติเก่ียวกับระดับสารตะก่ัวในเลือด 

ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ประจําป 2563 

รายการตรวจสุขภาพพิเศษตาม
ลักษณะงาน 

จํานวนผูที่เขา
รับเขาตรวจ 

(ราย) 

ผลการตรวจ 
ปกต ิ
(ราย) 

ปกต ิ
(รอยละ) 

เฝาระวัง 
(ราย) 

เฝาระวัง 
(รอยละ) 

ผิดปกต ิ
(ราย) 

ผิดปกต ิ
(รอยละ) 

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยนิ : 
Audiometry  

108 53 49.07 44 40.74 11 10.19 

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : 
Spirometry 

ยกเวนการตรวจ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการ : 
มองเห็น 

149 26 17.45 121 81.21 2 1.34 

ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด : 
Lead in Blood (Pb) 

3 3 100 0 0.00 0 0.00 

    หมายเหตุ : ตรวจโดยแพทยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล, กรกฎาคม 2563 
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3.4.4  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1)  การจัดหาอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล โรงไฟฟาน้ําพองมีการจัดหาอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลใหพนักงานสวมใส มกีารติดตั้งปายเตือนอันตรายตามจุดตางๆ ที่เปนแหลงกําเนิดเสียง และมีการ
บุผนังหองทํางานและมีวัสดุดูดซับเสียง ตัวอยางอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ทางโรงไฟฟาจัดเตรียมให
พนักงาน เชน  

- หมวกนิรภัย     - แวนนิรภัย 
- กระบังปองกันใบหนา    - หนากากเชื่อม 
- ครอบปองกันใบหนา    - ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) 
- ที่ครอบหู (Ear Muffs)    - ถุงมือปองกันความรอน 
- ถุงมือปองกันสารเคมี    - ถุงมือปองกันไฟฟาดูด 
- ปลอกแขนทําดวยหนัง    - รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ 
- รองเทาปองกันสารเคมี    - รองเทาปองกันภัยจากไฟฟา 
- ชุดปองกันฝุนอันตรายหรือใยแกว   - เสื้อคลุมยาวหรือชุดหมี 
- ชุดปองกันสารเคมี     - หนากากกรองอากาศ 
- หนากากกรองแบบไสเคมี    - หนากากกรองกาซ 
- หมุนเวียนอากาศแบบมีถัง SCBA   - เข็มขัดนิรภัย 
- เชือกนิรภัย     - หนากากกรองฝุน 

ทั้งนี้ โรงไฟฟาไดกําหนดใหผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทุกคนสวมใส
อุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคลตามลักษณะงานทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน 

2)  การตรวจสอบการใชงานของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ดังนี้ 

 โรงไฟฟาไดมีการตรวจสอบและประเมินการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ทุก 1 เดือน 
หรือกอนใชงานตามความเหมาะสม 

3) การบันทึกสถิติอุบัติเหตุ 

บันทึกสถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟา โดยมีการสอบสวนหาสาเหตุและแนวทาง
ปองกันแกไขทุกครั้ง พรอมจัดทําปายแสดงสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจากการทํางาน ในชวงระหวางเดือน
กรกฏาคม-ธันวาคม 2563 ไมมีอุบัติเหตุดานบุคคลเกิดขึ้น 

รายละเอียดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ในชวงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 แสดงในตารางที่ 3.4-6  
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ตารางที่ 3.4-6  สถิติอบุัติเหตุดานบุคคล ระหวางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 
 

อุบัติเหตุ/ระดับความรุนแรง 
ความถี่ของอุบัติเหตุ (ครั้ง) เปาหมายการ

ลดอุบัติเหตุ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระดับความรุนแรง A : เสียชีวิต พกิาร 0 0 0 0 0 0 
0 ระดับความรุนแรง B : บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 0 0 0 0 0 0 

ระดับความรุนแรง C : บาดเจ็บเลก็นอยไมหยดุงาน  0 0 0 0 0 0 
รวม   0 0 0 0 0 0  

ชื่อผูบันทึก :  นางสาวสิรินาถ  นวสุขจินดา 
ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุมขอมูล : นายเมษัณฑ  ชัยศริิ 
เบอรโทรศัพท : 02-745-2030 และ 02-745-2031 
 
 4)  จัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย   

ในชวงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 มีการจัดอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย  จํานวน 5 หลักสูตร 
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง สามารถสรุปไดดังนี้ 

4.1)  หลักสูตรความปลอดภัยกอนเขาทํางานบํารุ งรักษาตามวาระ จัดอบรมระหวางวันที่   
19-21 กันยายน 2563 มีผูเขารับอบรม จํานวน 305 คน 

4.2)  หลักสูตรความปลอดภัยผู รับเหมาภายนอก จัดอบรมเมื่ อวันที่  10 สิ งหาคม 2563  
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 และวันที่ 23 ธันวาคม 2563  
จํานวน 35 คน 

4.3)  หลักสูตรการตรวจสอบทั่วไป และบํารุงรักษาตามแผน จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จํานวน 
27 คน 

4.4)  หลักสูตรความปลอดภัยนักศึกษาฝกงาน จัดอบรมเมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2563 และ 
วันที ่30 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 5 คน 

4.4)  หลักสูตรปลอดภัย สําหรับผูปฏิบัติงานที่เปลี่ยนสถานที่ทํางาน จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
จํานวน 2 คน 

5)  การซอมแผนฉุกเฉิน 

ในชวงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 มีการซอมแผนฉุกเฉิน จํานวน 3 ครั้ง รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ง สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1)  การฝกซอมแผนฉุกเฉนิ กรณีสารเคมีรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
5.2)  การฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ํ ามันรั่วไหล ในระบบ site drain ความรุนแรงระดับ 2  

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
5.3)  การฝกซอมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ความรุนแรงระดับ 3 ระหวางวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 
 

6)  กิจกรรมสงเสริมความเขาใจและความปลอดภัยในการทํางานอื่นๆ  

โรงไฟฟาน้ําพองจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน มีการ
จัดกิจกรรม 5ส ระหวางวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2563 มีการทําโครงการ “เพื่อนเตือนเพ่ือน” เพื่อสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยที่เกิดจากทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีของผูปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึง
อันตรายและลดพฤติกรรมที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย เปนตน รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง 
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7)  การตรวจคาความเขมของแสงสวาง ความรอน และสารเคมีในพืน้ที่ใชงานโรงไฟฟาน้ําพอง  

การตรวจวัดความเขมของแสงสวาง 
การตรวจวัดแสงสวางตามขอกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดําเนินการ  

ปละ 1 ครั้ง ในป 2563 ไดดําเนินการในระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ผลการตรวจวัด พบวา (รายละเอียด
ตามตารางที่ 3.4-7)  

การตรวจวัดแบบพื้นที ่

ดําเนินการตรวจวัดทั้งสิ้นจํานวน 31 พื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามกฎกระทรวง
แรงงานฯ พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 31 พื้นที่ (รอยละ 100) 

การตรวจวัดที่จุดปฏิบัติงาน 

ดําเนินการตรวจวัดทั้งสิ้นจํานวน 243 จุด เปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงานฯ 
และอางถึงหนังสือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ รง.0510/001558 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553  
เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับความเขมของแสงสวางในงานธุรการ พบวา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน  
231 จุด (รอยละ 95.06) และไมเปนไปตามมาตรฐาน จํานวน 12 จุด (รอยละ 4.94) 

สําหรับผลการวัดคาความเขมของแสงสวางทั้งแบบพื้นที่และแบบจุดที่ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน ดังกลาวขางตน โรงไฟฟาน้ําพองไดมีการแกไขและปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหเปนไปตาม
มาตรฐานกําหนดอยางตอเนื่อง สําหรับพื้นที่สวนนอยของโรงไฟฟาที่ยังคงมีคาความเขมของแสงสวางไมอยูใน
เกณฑมาตรฐาน มีสาเหตุเนื่องจากหลอดไฟเสื่อมสภาพหรือชํารุด การจัดระบบแสงสวางไมเหมาะสม  
(เชน ตําแหนง ระยะหาง ระยะสูงของหลอดไฟ) การจัดผังหองทํางาน (เชน ตําแหนงที่นั่ง ตําแหนงที่วางอุปกรณ) 
และหลอดไฟใหแสงสวางไมเพียงพอ ทั้งนี้ ไดเสนอแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทํางานใหมีความสวางเพียงพอ
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน เชน เปลี่ยนหลอดไฟใหมหากชํารุด ลดระดับดวงไฟ จัดผังหองทํางานใหเหมาะสม  
ติดหลอดไฟเพ่ิม ทําความสะอาดหลอดไฟ เปนตน  

ตารางที่ 3.4-7  สรุปผลการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง โรงไฟฟาน้ําพอง วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 

ที่มา : โรงไฟฟาน้ําพอง (กรกฎาคม 2563) 

ลําดับ สถานที่ตรวจวัด 
ตรวจวัดแบบพื้นที่ ตรวจวัดที่จุดปฏิบัติงาน 

จํานวน ผาน ไมผาน จํานวน ผาน ไมผาน 
1 อาคารโรงไฟฟา 12 12 - - -  
2 อาคาร LCR1 3 3 - - - - 
3 อาคาร LCR2 3 3 - - -  
4 อาคารผลิตนํ้า 5 5 - 12 11 1 
5 อาคารคลัง B 2 2 - 6 2 4 
6 อาคาร ท.007 2 2 - 44 42 2 
7 อาคาร ท.008 2 2 - 45 45 - 
8 อาคารท่ีทําการ 2 2 - 121 116 5 
9 อาคารสถานพยาบาล - - - 5 5 - 
10 อาคารบํารุงรักษาโยธา - - - 10 10 - 

รวม 
รอยละ 

31 31 
(100%) 

- 243 231 
(95.06%) 

12 
(4.94%) 
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การตรวจวัดคาระดับความรอน (WBGT) 
  โรงไฟฟาน้ําพองไดดําเนินการตรวจวัดคาระดับความรอนในการทํางาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2563 โดยตรวจวัดตามลักษณะงาน จํานวน 1 SEG (SEG; Similar Exposure Group หมายถึง กลุมผูปฏิบัติงาน
ซึ่งสัมผัสภาวะการทํางานเกี่ยวกับความรอนเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทํา พื้นที่การทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง
เหมือนกัน) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
การจัดการ และดําเนินการดาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  
แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 1 ความรอน ขอ 2 ที่กําหนดใหคาระดับความรอน WBGT สําหรับลักษณะ
งานเบา มีคาไดไมเกิน 34oC ดังตารางที่ 3.4-8 

  ทั้งนี้ ไดจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปองกันการไดรับอันตรายจากความระดับความรอนจากการ
ทํางานผูเกี่ยวของและผูปฏิบัติงานควรปฏิบัติ เชน เพิ่มชองทางใหอากาศรอนที่ลอยขึ้นดานบนมีชองระบายออก
ภายนอกอาคารโดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ การใหผูปฏิบัติงานในบริเวณที่มีสภาพความรอนสูงหรือในชวงที่
มีรอนสูงสุดมีชวงเวลาพักที่นานขึ้น เปนตน เนื่องจากการปฏิบัติงานบํารุงรักษาในพื้นที่ที่มีคาระดับความรอนสูง
เกินคามาตรฐานดังกลาว อาจทําใหผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากคาระดับความรอนสูงไดหาก
ทํางานติดตอกันเปนเวลานานๆ อยางไรก็ตาม ในบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ไมมีผูปฏิบัติงานอยูประจํา  
การดําเนินงานจะมีเปนครั้งคราวโดยใชระยะเวลาเพียงสั้นๆ เทานั้น 

ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดการสัมผัสระดับความรอน (WBGT) 

บริเวณทีท่ําการ
ตรวจวัด 

เวลา 

อุณหภูมิในสภาวะการทาํงาน (oC)  ลักษณะงาน เกณฑมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

TNWB TDB TGT 
WBGT 
In/out 

WBGT 
เฉลี่ย  

 

 มาตรฐาน ผล 
Control Room  12.00-13.00 น. 17.5 23.1 23.8 19.6  งานบันทึกขอมูล 

  

Operator Floor 13.00-13.15 น. 23.0 31.2 32.5 25.7  ตรวจสอบเครื่องจักร 
Mezzanine Floor 13.15-13.30 น. 24.7 35.4 37.0 28.3  ตรวจสอบเครื่องจักร 

Ground Floor 13.30-13.45 น. 21.9 31.8 32.5 25.0  ตรวจสอบเครื่องจักร 
Control Room 13.45-14.00 น. 17.8 23.0 23.7 19.6  งานบันทึกขอมูล 
      22.1  34  

หมายเหต ุ:          =  เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน      X    =  ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 WBGT   = ดัชนีสภาพความรอนหรอือณุหภูมิเวตบัลบโกลบ 

 
การตรวจวัดระดับความเขมของสารเคมีอันตราย 

การตรวจวัดระดับความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทํางานและ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย จํานวน 6 พารามิเตอร ไดแก กรดซัลฟวริก (H2SO4), โซเดียมไฮดรอกไซด 
(NaOH), คลอรีน (Cl2), โทลูอีน, ไซลีน และเบนซีน ครอบคลุม 14 พื้นที่ ผลการตรวจวัด พบวา ทั้งหมดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามขอเสนอแนะของ The American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) และประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย  
พ.ศ.2560 รายละเอียดตามตารางที่ 3.4-9 
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ตารางที่ 3.4-9   ผลการตรวจวัดระดับความเขมขนของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 

โครงการ   โรงไฟฟาน้ําพอง   ของ   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

จัดทํารายงานโดย   กองอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ฝายความปลอดภัย 

                        การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ระหวางเดือน   มกราคม 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 

ที่ วัน/เดือน/ป ตําแหนงตรวจวัด ดัชนี หนวย 
ระดับความเขมขน

ที่วิเคราะหได 
ขีดจํากัดความเขมขน 

(TLVS) 
ผล 

1 11 ก.พ.2563 บริเวณถังกรด อาคารผลิตน้ํา Sulfuric Acid mg/m3 0.075 1  
2 11 ก.พ.2563 บริเวณถังดาง อาคารผลิตน้ํา Sodium Hydroxide mg/m3 0.036 2  
3 11 ก.พ.2563 Control Roon อาคารผลิตน้ํา Sulfuric Acid mg/m3 0.057 1  
4 11 ก.พ.2563 Control Roon อาคารผลิตน้ํา Sodium Hydroxide mg/m3 0.027 2  
5 11 ก.พ.2563 อาคารคลอรีน Chlorine ppm ตรวจไมพบ Ceiling = 1 ppm  
6 11 ก.พ.2563 อาคารคลอรีน Chlorine ppm ตรวจไมพบ Ceiling = 1 ppm  
7 11 ก.พ.2563 หองเก็บสีและสารตัวทําละลาย อาคาร

บํารุงรักษาเครื่องกล 
Toluene ppm 0.178 200  

8 11 ก.พ.2563 หองเก็บสีและสารตัวทําละลาย อาคาร
บํารุงรักษาเครื่องกล 

Xylene ppm 0.014 100  

9 11 ก.พ.2563 หองเก็บสีและสารตัวทําละลาย อาคาร
บํารุงรักษาเครื่องกล 

Benzene ppm ตรวจไมพบ 1  

10 11 ก.พ.2563 หองเก็บสีและสารตัวทําละลาย อาคาร
บํารุงรักษาโยธา 

Toluene ppm 0.034 200  

11 11 ก.พ.2563 หองเกบ็สีและสารตัวทําละลาย อาคาร
บํารุงรักษาโยธา 

Xylene ppm ตรวจไมพบ 100  

12 11 ก.พ.2563 หองเก็บสีและสารตัวทําละลาย อาคาร
บํารุงรักษาโยธา 

Benzene ppm ตรวจไมพบ 1  

13 11 ก.พ.2563 หองแบตเตอรี่ Block 1 อาคารโรงไฟฟา Sulfuric Acid mg/m3 นอยกวา 0.2 1  
14 11 ก.พ.2563 หองแบตเตอรี่ Block 2 อาคารโรงไฟฟา Sulfuric Acid mg/m3 นอยกวา 0.2 1  

หมายเหตุ  (1)   ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 

ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท น.ส.ธเนษตรี มวงสกุล 
ชื่อผูบันทึก  - 
ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นางอรุณี ลัทธิธรรม  เลขทะเบียน รสส.004-58/0500 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ชื่อผูวิเคราะห  -  เลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห - 
เบอรโทรศัพท  02-4365050 
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3.4.5  สุนทรียภาพและการทองเที่ยว 

1) บันทึกจํานวนผูมาเยี่ยมชมโรงไฟฟาน้ําพอง โดยในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีคณะบุคคล
ประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา หนวยราชการ และบุคคลภายนอกใหความสนใจเยี่ยมชมดูงานของโรงไฟฟารวม  
28 คณะ จํานวน 1,215 คน (ตารางที่ 3.4-10) 

ตารางที่ 3.4-10  จํานวนผูเขาเยี่ยมชมโรงไฟฟาน้ําพอง ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

เดือน จํานวนคณะ จํานวนผูเขาเยี่ยมชม 
กรกฎาคม 1 40 
สิงหาคม 6 241 
กันยายน 7 322 
ตุลาคม 7 373 

พฤศจิกายน 5 119 
ธันวาคม 2 120 

รวม 28 1,215 
ที่มา : โรงไฟฟาน้ําพอง (มกราคม 2564) 

2) โรงไฟฟาน้ําพองมีการดูแลบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโรงไฟฟาเพื่อใหเกิดความสวยงามและ
เปนที่พักผอนหยอนใจของผูมาเยือน โดยไดจางเหมาแรงงานทองถิ่นมาดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟาและ 
งานอื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับราษฎรภายในทองถิ่น ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563  
มีการจางเหมาแรงงานทองถิ่น จํานวน 143 คน ไดแก 

- จางเหมาธุรการ     จํานวน  15 คน 
- จางเหมารับ-สงเอกสาร    จํานวน  3 คน 
- จางเหมาพนักงานขับรถยนต   จํานวน  3 คน 
- จางเหมาทําความสะอาดโรงไฟฟา  จํานวน  17 คน 
- จางเหมาบํารุงรักษาบริเวณ   จํานวน  59 คน 
- จางเหมาทําความสะอาด 14 อาคาร  จํานวน  12 คน 
- จางเหมาบํารุงรักษาอาคาร    จํานวน  9 คน 
- จางเหมาบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ  จํานวน  2 คน 
- จางเหมาทํางานหองทดสอบดานเคมี   จํานวน  4 คน 
- จางเหมารักษาความปลอดภัย   จํานวน  19 คน 

   
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     บทที่ 3 คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาคุณภาพชวีิต 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                                                            กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                    ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  
                    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

3-43 

 

3.4.6 การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง 

 การสํารวจดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาน้ําพอง ดําเนินการสํารวจทุก 2 ป ป 2563 ดําเนินการรวมกับขั้นตอนการทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน โดย บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด  
ชวงเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในรัศมี  
5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟาน้ําพอง ครอบคลุมพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 6 แหง ไดแก เทศบาลตําบล 
มวงหวาน เทศบาลตําบลกุดน้ําใส เทศบาลตําบลสะอาด และเทศบาลตําบลลําน้ําพอง อําเภอน้ําพอง  
เทศบาลตําบลโคกสูง และองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จํานวน 26 ชุมชน สามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังนี้ 
 

1) การคํานวณตัวอยางประชาชนตัวแทนกลุมครัวเรือน 

 ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนภายในรัศมี  
5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ แบงกลุมการสํารวจความคิดเห็นออกเปน 3 กลุม ตามระยะทางที่มีการโอกาสไดรับ
ผลกระทบ คือ กลุมครัวเรือนระยะประชิด จํานวน 16 ตัวอยาง กลุมครัวเรือนเขตเทศบาลที่อยูใกลพื้นที่โครงการ 
รัศมี 0.1-3 กิโลเมตร จํานวน 226 ตัวอยาง กลุมครัวเรือนเขตเทศบาลที่อยูในรัศมีโครงการ 3-5 กิโลเมตร จํานวน 
158 ตัวอยาง และกลุมครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 21 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 421 
ตัวอยาง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.4-11 พื้นที่ขอบเขตและตําแหนงการเก็บขอมูลครัวเรือนในรัศมี 0.1-3 
โลเมตร และ 3-5 กิโลเมตร แสดงในรูปที่ 3.4-1 การคํานวณกลุมตัวอยางใชวิธีคํานวณดวยสูตร Taro Yamane 
(Yamane Taro, 1973: 725, Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. Tokyo: Harper International 
Edition) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ 0.05 และระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้ 
 
     n  =       N     ---------------- (1) 

        1 + Ne2 
  

    เมื่อ n คือ ขนาดของตัวอยางที่ตองทําการศึกษา 

     N คือ จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  
     e คือ ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับได (ในท่ีนี้ใช e = 0.05) 

1.1) เขตเทศบาล 

 การคํานวณจํานวนตัวอยางในเขตเทศบาล จํานวนครัวเรือนของประชากรรวมในเขตเทศบาลตําบลใน
พื้นที่ศึกษา ทั้งหมดมจีํานวน 5,133 ครัวเรือน แทนคาในสมการที่ (1) จะได 
 

     n =     5,233  
          1+5,233 (0.05)2      
      = 372.04 
      ≈ 373 
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รูปที่ 3.4-1  พื้นที่ขอบเขตและตําแหนงการเก็บขอมูลครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟาน้ําพอง 
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 จากการคํานวณจํานวนตัวอยางทั้งหมดขางตน ไดใหความสําคัญกับชุมชนในรัศมีใกลพื้นที่โครงการ 
(0.1-3 กิโลเมตร) ดังนั้น จากจํานวนตัวอยางที่คํานวณได จึงกําหนดใหสัดสวนของจํานวนตัวอยางที่อยูในชุมชน
ใกลพื้นที่โครงการตอชุมชนที่อยูไกลพื้นทีโ่ครงการ เทากับ 60 : 40 ดังนี้ 

- จํานวนตัวอยางในชุมชนที่อยูใกลพื้นที่โครงการในรัศมี 0.1-3 กิโลเมตร เทากับ 373*60/100 
≈ 223.80 ทั้งนี ้ไดลงพ้ืนที่สํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 226 ตัวอยาง 

- จํานวนตัวอยางในชุมชนที่อยูหางไกลจากพื้นที่ โครงการในรัศมี 3-5 กิโลเมตร เทากับ 
373*40/100 ≈ 149.20 ทั้งนี ้ไดลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 158 ตัวอยาง 

1.2) เขตองคการบริหารสวนตําบล 

 จํานวนครัวเรือนของประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่ศึกษามีเพียง 1 ชุมชน คือ 
หมูที่ 4 บานบอ จํานวน 206 ครัวเรือน ดังนั้น จึงไดลงพ้ืนที่นับจํานวนหลังคาเรือนจากภาพถายทางอากาศรวมกับ
การสํารวจภาคสนามเพ่ือสํารวจจํานวนครัวเรือนท่ีตั้งอยูในรัศมีโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 21 ตัวอยาง   

1.3) พื้นที่ระยะประชิดจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

พื้นที่ระยะประชิดจากขอบเขตพื้นที่โครงการพื้นที่โดยรอบ มีครัวเรือน จํานวน 16 หลังคาเรือน ดังนั้น 
จึงไดลงพ้ืนทีส่ํารวจครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 16 ตัวอยาง 

ตารางที่ 3.4-11   รายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลที่ทําการสํารวจความคิดเห็นและจํานวนตัวอยาง 

ลําดับ หมูที ่ ชื่อชมุชน/หมูบาน จํานวนครวัเรือน 
จํานวนตัวอยางที ่
ไดจากการคํานวน 

จํานวนตัวอยางที่ทํา
การสํารวจจริง 

ชุมชนรัศมี 0.1-3 กิโลเมตร รอบโครงการ 

เทศบาลตําบลมวงหวาน 

1 9 บานคําใหญ 403 56.47 57 

2 11 บานปนนํ้าใจ 465 65.15 66 

รวม 868 121.62 123 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

1 8 บานคําบงพัฒนา 106 14.85 15 

2 9 บานนิคม 257 36.01 37 

3 7 บานอุดมศิลป 148 20.74 21 

รวม 511 71.60 73 

เทศบาลตําบลกุดน้ําใส 

1 3 บานโนนอุดม 214 29.98 30 

รวม 214 29.98 30 

รวมเทศบาลรัศมี 0-3 กิโลเมตร 1,593 223.20 226 
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ลําดับ หมูที ่ ชื่อชมุชน/หมูบาน จํานวนครวัเรือน 
จํานวนตัวอยางที ่
ไดจากการคํานวน 

จํานวนตัวอยางที่ทํา
การสํารวจจริง 

ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร รอบโครงการ 

เทศบาลตําบลมวงหวาน 

1 2 บานสระกุด 261 10.68 11 

2 3 บานสระแกว 220 9.01 10 

รวม 481 19.69 21 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

1 1 บานโคกสูง 193 7.89 8 

2 2 บานโคกสูง 230 9.40 10 

3 3 บานโคกสวาง 210 8.58 9 

4 4 บานคําบอน 146 5.97 6 

5 5 บานโคกสูง 218 8.91 9 

6 6 บานโนนสวรรค 78 3.19 4 

7 10 บานโคกสวาง 218 8.91 9 

8 11 บานคําบอน 186 7.60 8 

9 12 บานโคกสูง 163 6.66 7 

10 13 บานโคกสูง 109 4.46 5 

รวม 1,751 71.58 76 

เทศบาลกุดน้ําใส 

1 1 บานกุดน้ําใส 258 10.55 11 

2 2 บานหนองบัวนอย 159 6.50 7 

3 4 บานหวยโจด 230 9.40 10 

4 5 บานโนนขามแปร 91 3.72 4 

รวม 738 30.17 32 

เทศบาลตําบลสะอาด 

1 4 บานโคกสวาง 178 7.28 8 

2 5 บานหนองออ 278 11.36 12 

รวม 456 18.64 20 

เทศบาลตําบลลํานําพอง 

1 3 บานหวยเสือเตน 214 8.76 9 

รวม 214 8.76 9 

รวมรัศมี 3-5 กิโลเมตร 3,640 148.84 158 

รวมเขตเทศบาล 5,233 372.07 384 
หมายเหตุ :  ขนาดตัวอยาง คํานวณจากสูตร Taro Yamane ไดเทากับ 371.08  หรือ 372.00 
ที่มา : ขอมูลจากงานทะเบียนราฎรของเทศบาล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 3.4-12   รายชื่อชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลที่ทําการสํารวจความคิดเห็นและจํานวนตัวอยาง 

ลําดับ หมูที ่ ชื่อชมุชน/หมูบาน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนตัวอยางที ่
ไดจากการคํานวน 

จํานวนตัวอยางที่ทํา
การสํารวจจริง 

ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร รอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานดง 

1 4 บานบอ 206 21 21 

รวม 206 21 21 

หมายเหตุ :  นับจํานวนหลังคาเรอืนจากภาพถายทางอากาศรวมกบัการสํารวจภาคสนาม 
ที่มา : ขอมูลจากงานทะเบยีนราฎรขององคการบริหารสวนตําบล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

2) ผลการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง 

 ผลการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ง สามารถสรุปได ดังนี้ 
 

2.1) กลุมครัวเรือนระยะประชิด 

  (1) สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคมของกลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 68.8) เพศชาย (รอยละ 31.2) มีอายุระหวาง 51-60 
ป (รอยละ 37.5) รองลงมามีอายุ 41-50 ป และ 60 ปขึ้นไป (รอยละ 25.0 เทากัน) ในดานระดับการศึกษา พบวา 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 50.0) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 18.7) และระดับ
อาชีวศึกษา ปวช./ปวส. (รอยละ 12.4) ดานสถานะในครอบครัวเปนหัวหนาครอบครัว และคูสมรส (รอยละ 37.5 
เทากัน) รองลงมาคือผูอยูอาศัย (รอยละ 25.0) ดานภูมิลําเนาสวนใหญเปนคนดั้งเดิมในทองถิ่น (รอยละ 75.0)  
ในสวนที่ยายมาจากท่ีอื่น (รอยละ 25.0) ทั้งหมดยายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานระยะเวลาที่ทานยายมา
อยูที่นี่ ทั้งหมดระบุวา มากกวา 20 ป สวนสาเหตุสําคัญที่ยายมาอยูที่นี่สวนใหญระบุวา เพื่อประกอบอาชีพ  
(รอยละ 75.0) รองลงมาคือติดตามครอบครัว/แตงงาน (รอยละ 25.0) 

  ลักษณะทางครัวเรือนของชุมชนในปจจุบันพบวา ในดานบุคคลวางงาน : คนในวัยทํางาน  
(15-60 ป) ที่ไมไดอยูในวัยศึกษาและไมมีงานทํา กลุมตัวอยางระบุวา มี (รอยละ 43.8) สวนใหญมีจํานวน 1 คน 
(รอยละ 71.4) รองลงมาคือ 2 คน และ 3 คน (รอยละ 14.3 เทากัน) สวนผูพิการและผูปวยติดเตียงทั้งหมดระบุวา 
ไมมี สวนผูปวยที่แปนโรคประจําตัว สวนใหญระบุวา ไมมี (รอยละ 68.8) ในสวนที่ระบุวา มี (รอยละ 31.2)  
สวนใหญมีจํานวน 1 คน (รอยละ 80.0)  

  สภาพเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางระบุวา ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 31.3) รองลงมาคือ
พนักงานบริษัท/โรงงาน และเกษตรกร (รอยละ 25.0 เทากัน) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 12.5) ดานอาชีพรอง
พบวา โดยสวนใหญไมมีอาชีพรอง (รอยละ 56.3) รองลงมาคือเกษตรกร (รอยละ 18.7) คาขาย/ธุรกิจสวนตัวและ
รับจางทั่วไป (รอยละ 12.5 เทากัน) ในดานการจางงานในพื้นที่พบวา สวนใหญไมเคยทํางานกับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) (รอยละ 87.5) ในสวนของรายไดของครัวเรือนของผูใหสัมภาษณระบุวา ไมเพียงพอ  
(รอยละ 37.4) รองลงมาคือเพียงพอมีเหลือเก็บ และเพียงพอแตไมเหลือเก็บ (รอยละ 31.3 เทากัน) ในสวนที่ระบุ
วา ไมเพียงพอท้ังหมดแกไขโดยการกูยืม  
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  ในดานการรับทราบขาวสารทั่วไปในชุมชน สวนใหญระบุวา ทราบจากผูนําชุมชน (รอยละ 56.0) 
รองลงมาคือจากการดูโทรทัศน (รอยละ 36.0) จากการบอกเลาของเพื่อนบานและจากการฟงวิทยุ (รอยละ 4.0 
เทากัน) ดานการเขารวมประกอบกิจกรรมทางศาสนาพบวาสวนใหญเขารวมเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา  
(รอยละ 75.0) รองลงมาคือทําบุญ/ตักบาตรเปนประจําทุกวัน (รอยละ 25.0) ดานสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน สวนใหญระบุวา สถาบันศาสนา (รอยละ 66.7) รองลงมาคือสถาบันครอบครัว (รอยละ 16.7) 
และความเชื่อ เชน พระเครื่อง/เครื่องรางของขลัง เซนไหวเจา/ศาลพระภูมิ การดูดวง/ทรงเจา (รอยละ 11.1) 

  ในดานลักษณะความสัมพันธของคนหรือครัวเรือนที่อยูรวมกันในชุมชนหรือหมูบาน พบวา ทั้งหมดมี
ความสามัคคี ชวยเหลือกันเหมือนญาติมิตร สวนใหญระบุวา ไมมีปญหาภายในชุมชน (รอยละ 87.5) ในสวนที่มีปญหา
ภายในชุมชน (รอยละ 12.5) ระบุวา เปนปญหายาเสพติด (รอยละ 50.0) ปญหาอาชญากรรม/ลักขโมยและปญหา 
การพนัน  (รอยละ 25.0 เทากัน) ดานสาธารณูปโภคในชุมชนที่ไมเพียงพอหรือตองปรับปรุง สวนใหญระบุวา  
ควรปรับปรุงถนน (รอยละ 68.8) รองลงมาคือพื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ พักผอน และออกกําลังกาย (รอยละ 31.2) 

  (2) ขอมูลดานสุขภาพอนามัย 

  สําหรับขอมูลดานสุขภาพ สวนใหญระบุวาไมมีการเจ็บปวย (รอยละ 62.5) ในสวนที่ระบุวา  
มสีวนใหญเจ็บปวยดวยโรคหวัด (รอยละ 83.3) รองลงมาคือโรคความดัน เบาหวาน (รอยละ 16.7)  

  เมื่อประเมินถึงสุขภาพจิตโดยรวมของคนในครัวเรือน พบวา สวนใหญระบุวา ไมมีความเครียด 
(รอยละ 75.0) ในสวนที่มีความเครียดสวนใหญอยูในระดับนอย และระดับปานกลาง (รอยละ 50.0 เทากัน) สาเหตุ
สวนใหญมาจากปญหาดานเศรษฐกิจ/การเงิน 

  สําหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของชุมชน พบวา คนในชุมชนซื้อน้ําดื่มบรรจุ
ขวด/ถัง (รอยละ 64.7) รองลงมาคืออื่น ๆ (น้ํากรอง) (รอยละ 23.5) และน้ําประปา (รอยละ 11.8) ดานแหลงน้ํา
ใชของชุมชนสวนใหญระบุวา น้ําประปาของการประปาภูมิภาค (รอยละ 75.0) รองลงมาคือน้ําประปาหมูบานและ
น้ําบาดาล (รอยละ 12.5 เทากัน) ดานแหลงน้ําใชเพื่อการเกษตรระบุวาใชน้ําจากบอบาดาล และน้ําฝน  
(รอยละ 36.4 เทากัน) รองลงมาคือ แหลงน้ําของหมูบาน (รอยละ 18.2) และอื่น ๆ (น้ําประปา) (รอยละ 9.1)  
ดานคุณภาพและปริมาณน้ําของน้ําดื่ม น้ําประปา และน้ําเพื่อการเกษตร สวนใหญระบุวา น้ําคุณภาพดีและมี
ปริมาณเพียงพอตอการใชงาน  

  สําหรับขอมูลดานสุขาภิบาลชุมชน การกําจัดขยะของครัวเรือน สวนใหญจัดการโดยใสในถังขยะ
รอใหรถเก็บขนขยะมูลฝอยของหนวยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ (รอยละ 94.1) รองลงมาคือการเผา (รอยละ 5.9) 
ดานการกําจัดน้ําเสียในครัวเรือน พบวา สวนใหญนําไปรดน้ําตนไม (รอยละ 52.9) รองลงมาคือทิ้งในที่โลง/ปลอย
ใหไหลซึมไปตามพ้ืนดิน (รอยละ 29.4) และทิ้งลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ (รอยละ 11.8)  

  (3) ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับในปจจุบัน 

  จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือน จํานวน 16 ตัวอยาง พบวาไดรับความเดือดรอน/รําคาญจากปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจํานวน 11 ตัวอยาง (รอยละ 68.8) สําหรับขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับ
ในปจจุบัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-13 
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ตารางที่ 3.4-13   ตารางระดับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความเดือดรอนของตัวแทนครัวเรือนระยะประชิด 

ผลกระทบ/แหลงท่ีมา 
จํานวน 

(รอยละ)1/ 
N=16 

ชวงเวลา 
ที่ไดรับ

ผลกระทบ
มากที่สุด 

ผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอม ความรุนแรงของผลกระทบ

ในปจจุบนั 
เทียบกับที่ผานมา  

(S.D.) 
แปลผล2/ 

ฝุนละออง 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

9 
(56.3) 

ฤดูหนาว 2.11 
(0.333) 

ปานกลาง เทาเดิม 

กลิ่นเหมน็ 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

9 
(56.3) 

ฤดูหนาว 2.11 
(0.601) 

ปานกลาง นอยลง 

เขมาควัน 
(ไมระบุ) 

1 
(6.3) 

ฤดูหนาว 3.00 
(0.000) 

มาก เทาเดิม 

เสียง 
(ไมระบุ) 

18 
(6.2) 

บางเวลา 3.00 
(0.000) 

มาก เทาเดิม 

หมายเหตุ  : 1/ คิดจํานวนรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแตละกลุม (จํานวนผูไดรับผลกระทบ/จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด*100) 

  2/ การแปลผลระดับผลกระทบ 
               1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอย  
   1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
   2.51 - 3.00 หมายถึง   ระดับมาก 

 

  ผูใหสัมภาษณระบุวา เมื่อไดรับผลกระทบสวนใหญ (รอยละ 77.8) มีการแจงไปที่หนวยงาน  
โดยแจงไปยังตนกําเนิดหรือผูที่เปนสาเหตุของปญหาและแจงไปยังผูนําชุมชน (รอยละ 50.0 เทากัน) ในกรณีที่มี
การแจงปญหาตางๆ ไปยังหนวยงาน ผูใหสัมภาณทั้งหมดระบุวา ไดรับการแกไขแลวแตยังไมเรียบรอย 
 
  

X
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  (4) ความคิดเห็นตอโครงการโรงไฟฟาน้ําพอง 

  สิ่งท่ีดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง 

  กลุมตัวอยางทั้งหมดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ สิ่งที่ดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาน้ําพองปจจุบันคือมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนโดยรอบ (รอยละ 21.9) รองลงมาคือมีกิจกรรม
สาธารณประโยชนรวมกับชุมชน (รอยละ 20.3) มีการประชาสัมพันธและแจงขาวสารตางๆ สม่ําเสมอและมีการ
จัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีไมใหเกิดผลกระทบกับชุมชน (รอยละ 15.6 เทากัน) 

   กลุมตัวอยางทั้งหมดระบุวา ไมเคยไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง
ปจจุบัน และกลุมตัวอยางสวนใหญไมทราบวาโรงไฟฟาน้ําพองปจจุบัน จะสิ้นสุดอายุการใชงานตองหยุด
ดําเนินการในเวลาอันใกลนี้ (รอยละ 62.5) ในสวนที่ทราบ (รอยละ 37.5) สวนใหญทราบจากเจาหนาที่โรงไฟฟา 
(รอยละ 83.3) และจากการประชาสัมพันธจากหนวยงานที่เก่ียวของ (รอยละ 16.7) 

  ความเชื่อมั่นตอโครงการและความเชื่อม่ันตอหนวยงาน 

  ดานความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นตอการดูแลจัดการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน  
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ระบุวา มีความเชื่อมั่นมาก (รอยละ 93.8) รองลงมามีความเชื่อมั่น
นอย (รอยละ 6.3) คาเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยูในระดับมาก ( x = 2.94, SD = 0.250) ในสวนความเชื่อมั่นใน
หนวยงานราชการ (อุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานกํากับกิจการพลังงาน) ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลโรงไฟฟา
น้ําพองทดแทน ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ระบุวา มีความเชื่อมั่นมาก (รอยละ 81.3) รองลงมามี
ความเชื่อมั่นนอย (รอยละ 12.5) และเชื่อมั่นมากที่สุด (รอยละ 6.3) คาเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยูในระดับมาก  
( x = 2.94, SD = 0.443) 

  ความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

  เพื่อใหชุมชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทนไดอยางทั่วถึงมากที่สุด 
รูปแบบการประชาสัมพันธ/การใหตอชุมชนควรเปนคือการแจงขาวสารผานประธานชุมชน/ผูนําชุมชน  
(รอยละ 37.8) รองลงมาคือหอกระจายขาว และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธของชุมชน (รอยละ 21.6 เทากัน) 
และจัดประชุม (รอยละ 18.9) 

2.2) กลุมครัวเรือน รัศมี 0.1-3 กิโลเมตร 

2.2.1) ครัวเรือนในเขตเทศบาล 

  (1) สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ-สังคมของกลุมตัวอยาง 

จากการสอบถามจํานวนตัวอยาง จํานวน 226 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย (รอยละ 
57.1) สวนใหญมีสถานะเปนหัวหนาครอบครัว (รอยละ 51.8) รองลงมาเปนคูสมรส (รอยละ 31.0) โดยอายุของกลุม
ตัวอยางอยูในชวงระหวาง 41-50 ป (รอย 33.6) รองลงมาคือ 51-60 ป (รอยละ 29.6) ดานระดับการศึกษา  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 38.5) รองลงมาคือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
(รอยละ 25.2) สวนใหญเปนคนดั้งเดิมในพื้นที่ (รอยละ68.6) สวนที่ระบุวา เปนคนตางถิ่นยายเขามาอาศัยในพื้นที่ 
(รอยละ31.4) โดยสวนใหญยายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 71.8) ซึ่งยายมามากกวา 20 ป (รอยละ 
54.9) รองลงมาคือ 6-10 ป (รอยละ 22.5) โดยสาเหตุหลักในการยายถิ่น ยายเพื่อติดตามครอบครัว/แตงงาน  
(รอยละ 42.3) และเพ่ือประกอบอาชีพใหม (รอยละ 39.4)  
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ในดานของการเจ็บปวยในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีสมาชิกในครอบครัวที่ปวย
เปนโรคประจําตัว (รอยละ 71.2) และระบุมีโรคประจําตัว (รอยละ 28.8) ในรายที่ระบุวา มีโรคประจําตัว  
สวนใหญระบุวา มีจํานวน 1 คน (รอยละ 78.5) 

  สภาพเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางระบุวา ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 40.3) รองลงมา
ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 22.1) และพนักงานบริษัทหรือโรงงาน (รอยละ 16.4) ตามลําดับ 
สวนดานอาชีพรองสวนใหญ ระบุวา ไมมีอาชีพรอง (รอยละ 80.1) สถานภาพทางการเงินของผูตอบแบบสอบถาม
ระบุ เพียงพอไมเหลือเก็บ (รอยละ 49.6) รองลงมาคือ ไมเพียงพอและแกไข (รอยละ 31.1) โดยวิธีการกูยืม      
(รอยละ 51.4) 

  สําหรับการรับทราบขอมูลขาวสารทั่วไปในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบ
จากการบอกเลาของเพื่อนบานและผูนําชุมชน (รอยละ 61.5) รองลงมาจากการดูโทรทัศน (รอยละ 18.8) 

  สําหรับสภาพสังคมภายในชุมชน สวนใหญมีลักษณะความเปนอยูแบบคนสวนใหญมีความสามัคคี 
ชวยเหลือกันเหมือนญาติมิตร (รอยละ 61.9) รองลงมาคือตางคนตางอยู ไมสนใจเพื่อนบาน แตไมมีความขัดแยง   
(รอยละ 28.8) สมาชิกในครัวเรือนจะเขาวัดและประกอบกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา             
(รอยละ 57.0) รองลงมาคือทําบุญ/ตักบาตรเปนประจําทุกวัน (รอยละ 28.5) เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิต
ประจําวัน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระบุ สถาบันศาสนา (รอยละ 55.5) รองลงมาคือ สถาบันครอบครัว 
(รอยละ 24.2) และความเชื่อเรื่องพระเครื่อง/เครื่องรางของขลัง ฯลฯ (รอยละ 15.2) ดานสภาพปญหาของชุมชนใน
ปจจุบันสวนใหญไมมีปญหา (รอยละ 64.6) ในสวนของผูที่ระบุวามีปญหาในชุมชน (รอยละ 35.4) สวนใหญระบุวามี
ปญหายาเสพติด (รอยละ 41.1) รองลงมามีปญหาอาชญากรรม/การพนัน/ลักขโมย (รอยละ 25.9) และปญหา 
การวางงาน (รอยละ 15.7) ตามลําดับ ดานสาธารณูปโภคในชุมชนที่ไมเพียงพอและตองการใหปรับปรุง คือ  
ถนน (รอยละ 39.4) สวนดานอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต/รถจักรยานยนต (รอยละ 56.2)  

  (2) ขอมูลดานสุขภาพอนามัย 

  สําหรับขอมูลดานสุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 82.3) ระบุวาในรอบปที่ผานมา
ไมมีสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บปวย สําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บปวย (รอยละ 17.7) สวนใหญเปน      
โรคความดัน/เบาหวาน (รอยละ 45.8) รองลงมาเจ็บปวยดวยไขหวัด (รอยละ 35.4)  

  เมื่อประเมินถึงสุขภาพจิตโดยรวมของคนในครัวเรือน พบวา สวนใหญไมมีความเครียด (รอยละ 
89.4) ในสวนของผูที่มีความเครียด (รอยละ 10.6) พบวา มีความเครียดอยูในระดับนอย (รอยละ79.2) สาเหตุของ
ความเครียดเกิดจากปญหาดานเศรษฐกิจ/การเงิน (รอยละ 30.4) รองลงมาคือปญหาครอบครัว (รอยละ 13.0) 
เมื่อมีการเจ็บปวยสวนใหญจะเขารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ (รอยละ 64.7) รองลงมาจะเขารับบริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รอยละ18.0) และซื้อยารับประทานเอง (รอยละ 10.7) กลุมตัวอยางสวนใหญ
ระบุวา ไมมีปญหาเกี่ยวกับบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพ (รอยละ 91.6) 

  สําหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของชุมชน พบวา คนในชุมชนดื่มน้ําจากน้ํา
บรรจุขวด/ถัง (รอยละ 60.4) รองลงมาดื่มน้ําประปา (รอยละ 34.1) โดยสวนใหญระบุวาไมมีปญหา (รอยละ 86.7) 
เรื่องคุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเพียงพอ สําหรับแหลงน้ําในการอุปโภคในครัวเรือน สวนใหญใชน้ําประปาสวน
ภูมิภาค (รอยละ 70.0) รองลงมาใชน้ํ าประปาหมูบาน (รอยละ 16.1) โดยสวนใหญระบุวาไมมีปญหา               
(รอยละ 65.5) เรื่องคุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเพียงพอ ในสวนของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตร สวนใหญใช



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     บทที่ 3 คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาคุณภาพชวีิต 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาน้าํพอง                                                            กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

                    ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  
                    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

3-52 

 

น้ําฝน (รอยละ 32.4) รองลงมาใชน้ําจากสระขุด (รอยละ 18.3) และแหลงน้ําของหมูบาน (รอยละ 14.1) 
ตามลําดับ โดยสวนใหญระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับน้ําใชเพื่อการเกษตร (รอยละ 70.0)  

  สําหรับขอมูลดานสุขาภิบาลชุมชน การกําจัดขยะของครัวเรือน สวนใหญกําจัดขยะ/ของเสียโดย
การใสในถังขยะรอใหรถเก็บขนขยะมูลฝอยของหนวยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ (รอยละ 78.5) รองลงมากําจัดโดย
การเผา (รอยละ 15.8) สําหรับการกําจัดน้ําเสีย/น้ําทิ้งจากกิจกรรมของครัวเรือน กลุมตัวอยางระบุทิ้งลงสู 
ทอระบายน้ําสาธารณะ (รอยละ 40.0) รองลงมานําไปท้ิงในที่โลง/ปลอยใหไหลไปตามพื้นดิน (รอยละ 33.8) และ
นําไปรดน้ําตนไม (รอยละ 21.1)  

  (3) ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับในปจจุบัน 

  จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือน จํานวน 226 ตัวอยาง พบวา ไดรับความเดือดรอน/รําคาญจาก
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 99 ตัวอยาง (รอยละ 43.8) สําหรับขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับ
ในปจจุบัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-14  

ตารางที่ 3.4-14  ตารางระดับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความเดือดรอนของตัวแทนครัวเรือน ระยะ 
0.1-3.0 กโิลเมตร 

ผลกระทบ/แหลงท่ีมา 
จํานวน 

(รอยละ)1/ 
N=226 

ชวงเวลา 
ที่ไดรับ

ผลกระทบ
มากที่สุด 

ระดับผลกระทบ 
ตอความรําคาญ ความรุนแรงของผลกระทบ

ในปจจุบนัเทียบกับท่ีผานมา  
(S.D.) 

แปลผล2/ 

กลิ่นเหม็น 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

66 
(66.7) 

บางเวลา 2.21 
(0.749) 

ปานกลาง เทาเดิม 

ฝุนละออง 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

51 
(51.5) 

บางเวลา 2.22 
(0.760) 

ปานกลาง เทาเดิม 

เสียง 
(การจราจร) 

25 
(25.3) 

บางเวลา 1.89 
(0.641) 

ปานกลาง เทาเดิม 

เขมาควัน 
(การเผาออย/เผาขยะ) 

18 
(18.6) 

บางเวลา 2.11 
(0.758) 

ปานกลาง เทาเดิม 

การคมนาคม 
(การจราจร) 

2 
(2.0) 

บางเวลา,
ตลอดป 

2.00 
(0.00) 

ปานกลาง นอยลง,เทาเดมิ 

น้ําเสีย 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

1 
(1.0) 

บางเวลา 3.00 
(0.00) 

มาก นอยลง 

หมายเหตุ  : 1/ คิดจํานวนรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแตละกลุม (จํานวนผูไดรับผลกระทบ/จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด*100) 

   2/ การแปลผลระดับผลกระทบ 
               1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอย  
   1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
   2.51 - 3.00 หมายถึง   ระดับมาก 

  

X
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 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน พบวา ไดรับผลกระทบในเรื่องของกลิ่นเหม็น        
(รอยละ 66.7) รองลงมาเรื่องฝุนละออง (รอยละ 51.5) และผลกระทบดานเสียง (รอยละ 25.3) สําหรับแนวทางใน
การแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น สวนใหญแจงไปยังผูนําชุมชน (รอยละ 68.3) รองลงมาแจงไปยัง
องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลฯ (รอยละ 22.0) และแจงไปยังตนกําเนิดหรือผูที่เปนสาเหตุของปญหา         
(รอยละ 9.8) โดยปญหาดังกลาวไดรับการแกไขเรียบรอยแลว (รอยละ 48.3) ยังไมไดรับการแกไข (รอยละ 27.6) 
และแกไขแลวแตยังไมเรียบรอย (รอยละ 24.1) 

  (4) ความคิดเห็นตอโครงการโรงไฟฟาน้ําพอง 

  สิ่งท่ีดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง 

  กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวา มีโรงไฟฟากาซธรรมชาติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอน้ําพอง (รอยละ 85.0) และสิ่งที่ดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 
น้ําพองปจจุบัน เปนเรื่องของความมั่นคงดานพลังงานของพื้นที่ (รอยละ21.2) รองลงมาคือ สรางอาชีพ  
การจางงาน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ (รอยละ20.5) และมีกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับ
ชุมชน (รอยละ19.1) การดําเนินงานในปจจุบันไมสงผลกระทบตอชุมชน (รอยละ 96.5) สงผลกระทบรอยละ 3.5  
โดยไดรับผลกระทบในเรื่องเสียง (รอยละ 87.5) ผลกระทบจะอยูในระดับนอยและปานกลาง (รอยละ 50.0 เทากัน) 
คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (  = 1.50, S.D. = 0.535)  

    กลุมตัวอยางระบุวาทราบโรงไฟฟาน้ําพองปจจุบัน จะสิ้นสุดอายุการใชงานตองหยุดดําเนินการ
ในเวลาอันใกลนี้ (รอยละ 34.1) โดยทราบจากกํานัน/ผูใหญบาน (รอยละ 33.3) รองลงมาทราบจากเจาหนาที่
โรงไฟฟา (รอยละ 32.1) และการประชุม/ศึกษาดูงาน (รอยละ 23.1) 

  ความเชื่อมั่นตอโครงการและความเชื่อม่ันตอหนวยงาน 

   ดานความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นตอการดูแลจัดการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน       
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ระบุเชื่อมั่นมาก (รอยละ 68.1) รองลงมาระบุเชื่อมั่นมากที่สุด  
(รอยละ 25.2) และเชื่อมั่นนอย (รอยละ 6.2) มีคาเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยูในระดับมาก (  = 3.18, S.D. = 0.548)   
ในสวนความเชื่อมั่นในหนวยงานราชการ (อุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานกํากับกิจการพลังงาน) ที่ทําหนาที ่
ในการกํากับดูแลโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ระบุเชื่อมั่นมาก  
(รอยละ 61.9) รองลงมาระบุเชื่อมั่นมากท่ีสุด (รอยละ 25.2) และเชื่อมั่นนอย (รอยละ 11.5) มีคาเฉลี่ยความเชื่อมั่น
อยูในระดับมาก (  = 3.11, S.D. = 0.640) 

  ความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

  เพื่อใหชุมชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทนไดอยางทั่วถึงมากที่สุด 
รูปแบบการประชาสัมพันธ/การใหตอชุมชนควรเปนคือแจงขาวสารผานกํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน/หอกระจาย
ขาวของหมูบาน (รอยละ 70.6) รองลงมาควรมีการจัดประชุม (รอยละ 15.8) และหอกระจายขาว (รอยละ 10.6) 
ตามลําดับ 

 
  

X

X

X
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2.3) กลุมครัวเรือน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

2.3.1) ครัวเรือนในเขตเทศบาล 

  (1) สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ-สังคมของกลุมตัวอยาง 

จากการสอบถามจํานวนตัวอยาง จํานวน 158 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง        
(รอยละ 70.9) สวนใหญมีสถานะเปนหัวหนาครอบครัว (รอยละ 31.6) รองลงมาเปนคูสมรส (รอยละ 30.4) และ 
ผูอาศัย (รอยละ 38.0) โดยอายุของกลุมตัวอยางอยูในชวงระหวาง 51-60 ป(รอย 28.5) รองลงมาคือ 41-50 ป  
(รอยละ 27.8) และมากกวา 60 ป (รอยละ 20.9) ดานระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
(รอยละ 43.7) รองลงมาคือจบมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 17.7) และไมไดเรียนหนังสือ (รอยละ 17.1) สวนใหญ
เปนคนดั้งเดิมในพื้นที่ (รอยละ 89.9) สวนที่ระบุวาเปนคนตางถิ่นยายเขามาอาศัยในพื้นที่ (รอยละ 10.1)  
โดยสวนใหญยายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 75.0) ซึ่งยายมามากกวา 20 ป (รอยละ 50.0) 
รองลงมาคือ 6-10 ป (รอยละ 25.0) โดยสาเหตุหลักในการยายถิ่น ยายเพื่อติดตามครอบครัว/แตงงาน  
(รอยละ 81.3) และเพ่ือประกอบอาชีพใหม (รอยละ 12.5)  

  ในดานของการเจ็บปวยในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญระบุ ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่
ปวยเปนโรคประจําตัว (รอยละ 63.3) และระบุมีโรคประจําตัว (รอยละ 36.7) ในรายที่ระบุวามีโรคประจําตัว สวน
ใหญระบุวามีจํานวน 1 คน (รอยละ 79.3) 

  สําหรับสภาพเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางระบุวาประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 47.5) รองลงมา
รับจางทั่วไป (รอยละ 32.9) และคาขาย/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 10.8) สวนดานอาชีพรองสวนใหญ ระบุวาไมมีอาชีพ
รอง (รอยละ 58.2) สถานภาพทางการเงินของผูตอบแบบสอบถามระบุ เพียงพอไมเหลือเก็บ (รอยละ 40.5) รองลงมา
คือไมเพียงพอและแกไข (รอยละ 31.6) โดยสวนใหญแกไขปญหาดวยวิธีการกูยืม (รอยละ 51.4) 

  สําหรับการรับทราบขอมูลขาวสารทั่วไปในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบจาก
การบอกเลาของเพื่อนบานและผูนําชุมชน (รอยละ 54.9) รองลงมาจากการดูโทรทัศน (รอยละ 12.3)  

  สําหรับสภาพสังคมภายในชุมชน สวนใหญมีลักษณะความเปนอยูแบบคนสวนใหญมีความสามัคคี 
ชวยเหลือกันเหมือนญาติมิตร (รอยละ 82.3) รองลงมาคือ ตางคนตางอยู ไมสนใจเพื่อนบาน แตไมมีความขัดแยง 
(รอยละ 17.7) สมาชิกในครัวเรือนจะเขาวัดและประกอบกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา              
(รอยละ 52.5) รองลงมาคือทําบุญ/ตักบาตรเปนประจําทุกวัน (รอยละ 37.3) เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิต
ประจําวัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระบุ สถาบันศาสนา (รอยละ 55.5) รองลงมาคือ สถาบันครอบครัว   
(รอยละ 24.2) และความเชื่อเรื่องพระเครื่อง /เครื่องรางของขลัง ฯลฯ (รอยละ 15.2) ดานสภาพปญหาของชุมชนใน
ปจจุบันสวนใหญระบุมีปญหา (รอยละ 63.3) ซึ่งปญหาที่พบไดแก ปญหายาเสพติด (รอยละ 32.5) รองลงมามีปญหา
อาชญากรรม/การพนัน/ลักขโมย (รอยละ 24.5) และปญหาการพนัน (รอยละ 19.4) ดานสาธารณูปโภคในชุมชนที ่
ไมเพียงพอและตองการใหปรับปรุง คือ ถนน (รอยละ 32.3) รองลงมาคือ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ พักผอน       
ออกกําลังกาย (รอยละ 21.5) สวนดานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยในชุมชนไดแกอุบัติเหตุทางรถยนต/จักรยานยนต           
(รอยละ 56.2) 
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  (2) ขอมูลดานสุขภาพอนามัย 

  สําหรับขอมูลดานสุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 76.6) ระบุวาในรอบปที่ผานมา
ไมมีสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บปวย สําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บปวย (รอยละ 23.4) สวนใหญเปน      
โรคหวัด (รอยละ 41.4) โรคความดัน เบาหวาน (รอยละ 13.8) และไขเลือดออก (รอยละ 10.3) 

  เมื่อประเมินถึงสุขภาพจิตโดยรวมของคนในครัวเรือน พบวา สวนใหญไมมีความเครียด         
(รอยละ 69.0) ในสวนของผูที่มีความเครียดพบวามีความเครียด (รอยละ 31.0) มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง 
(รอยละ 53.8) สาเหตุของความเครียดเกิดจากปญหาดานเศรษฐกิจ/การเงิน (รอยละ 32.8) รองลงมาคือปญหา
ครอบครัว (รอยละ 27.6) เมื่อมีการเจ็บปวยสวนใหญจะเขารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ (รอยละ 67.6) 
รองลงมาซื้อยารับประทานเอง (รอยละ 16.5) และเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รอยละ 
10.8) กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวา ไมมีปญหาเกี่ยวกับบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพ (รอยละ 98.7) 

  สําหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของชุมชน พบวา คนในชุมชนดื่มน้ําจาก 
น้ําบรรจุขวด/ถัง (รอยละ 78.7) รองลงมาดื่มน้ําประปา (รอยละ 16.6) โดยสวนใหญระบุวาไมมีปญหา  
(รอยละ 75.3) เรื่องคุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเพียงพอ สําหรับแหลงน้ําในการอุปโภคในครัวเรือน สวนใหญใช
น้ําประปาหมูสวนภูมิภาค (รอยละ 44.3) รองลงมาใชน้ําประปาหมูบาน (รอยละ 31.8) โดยสวนใหญระบุวาไมมี
ปญหา (รอยละ 61.4) เรื่องคุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเพียงพอ ในสวนของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตร  
สวนใหญใชน้ําฝน (รอยละ 45.1) รองลงมาใชน้ําจากสระขุด (รอยละ 27.8) โดยสวนใหญระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับ
น้ําใชเพื่อการเกษตร (รอยละ 56.6)  

  สําหรับขอมูลดานสุขาภิบาลชุมชน การกําจัดขยะของครัวเรือน สวนใหญกําจัดขยะ/ของเสียโดย
การใสในถังขยะรอใหรถเก็บขนขยะมูลฝอยของหนวยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ (รอยละ 75.3) รองลงมากําจัดโดย
การเผา (รอยละ 14.7) สําหรับการกําจัดน้ําเสีย/น้ําทิ้งจากกิจกรรมของครัวเรือน กลุมตัวอยางระบุทิ้งลงสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะ (รอยละ 35.4) รองลงมานําไปทิ้งในที่โลง/ปลอยใหไหลไปตามพื้นดิน (รอยละ 30.4) และนําไป
รดน้ําตนไม (รอยละ 18.8)  

  (3) ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับในปจจุบัน 

  จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือน จํานวน 158 ตัวอยาง พบวา ไดรับความเดือดรอน/รําคาญจาก
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 98 ตัวอยาง (รอยละ 62.0) สําหรับขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับ
ในปจจุบัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-15 
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ตารางที่ 3.4-15   ตารางระดับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความเดือดรอนของตัวแทนครัวเรือน         
ระยะ 3-5 กิโลเมตร 

ผลกระทบ/แหลงท่ีมา 
จํานวน 

(รอยละ)1/ 
N=185 

ชวงเวลา 
ที่ไดรับ

ผลกระทบ
มากที่สุด 

ระดับผลกระทบ 
ตอความรําคาญ ความรุนแรงของผลกระทบ

ในปจจุบนัเทียบกับท่ีผานมา  
(S.D.) 

แปลผล2/ 

กลิ่นเหม็น 
(ไมระบุที่มา) 

74  
(74.7) 

บางเวลา 2.28 
(0.609) 

ปานกลาง เทาเดิม 

ฝุนละออง 
(ไมระบุที่มา) 

68  
(68.0) 

บางเวลา 2.25 
 (0.557) 

ปานกลาง เทาเดิม 

เขมาควัน 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

50  
(50.5) 

บางเวลา 2.28 
 (0.671) 

ปานกลาง เทาเดิม 

น้ําเสีย 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

10 
(10.1) 

บางเวลา 3.00 
(0.000) 

มาก มากขึ้น 

เสียง 
(การจราจร) 

6 
(6.1) 

บางเวลา 2.67 
(0.516) 

มาก เทาเดิม 

หมายเหตุ  : 1/ คิดจํานวนรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแตละกลุม (จํานวนผูไดรับผลกระทบ/จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด*100) 

     2/ การแปลผลระดับผลกระทบ 
               1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอย  
   1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
   2.51 - 3.00 หมายถึง   ระดับมาก 

 

  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน พบวา ไดรับผลกระทบกลิ่นเหม็น (รอยละ 74.7) 
รองลงมาเรื่องฝุนละออง (รอยละ 68.0) และเขมาควัน (รอยละ 50.5) สําหรับแนวทางในการแกไขปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น สวนใหญแจงไปยังผูนําชุมชน (รอยละ 77.8) รองลงมาแจงไปยังองคการบริหาร
สวนตําบล/เทศบาลฯ (รอยละ 13.9) และแจงไปยังตนกําเนิดหรือผูที่เปนสาเหตุของปญหา (รอยละ 9.1)  
โดยปญหาดังกลาว ยังไมไดรับการแกไข (รอยละ 58.3) ไดรับการแกไขเรียบรอยแลว (รอยละ 27.8)  และแกไข
แลวแตยังไมเรียบรอย (รอยละ 13.9) 

  (4) ความคิดเห็นตอโครงการโรงไฟฟาน้ําพอง 

  สิ่งท่ีดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง 

  กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวา มีโรงไฟฟากาซธรรมชาติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอน้ําพอง (รอยละ 86.1) และสิ่งที่ดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 
น้ําพองปจจุบัน เปนเรื่องของสรางอาชีพ การจางงาน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ (รอยละ 31.2) 
รองลงมาคือความมั่นคงดานพลังงานของพื้นที่ (รอยละ 21.2) และมีกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 
(รอยละ 19.6) 

   กลุมตัวอยางระบุวา การดําเนินงานในปจจุบันไมสงผลกระทบตอชุมชน (รอยละ 96.5) ซึ่งที่สงผล
กระทบ (รอยละ 3.5) ไดรับผลกระทบในเรื่องกลิ่นเหม็น ไฟฟาดับบอย (รอยละ 36.4) รองลงมาคือ กลิ่นเหม็น และ
เสียงดัง (รอยละ 27.3 เทากัน) คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (    = 2.25,S.D.= 0.463)  

X

X
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    กลุมตัวอยางระบุวาทราบโรงไฟฟาน้ําพองปจจุบัน จะสิ้นสุดอายุการใชงานตองหยุดดําเนินการ
ในเวลาอันใกลนี้ (รอยละ 20.3) โดยทราบขาวจากกํานัน/ผูใหญบาน (รอยละ 37.8) รองลงมาทราบจากเจาหนาที่
โรงไฟฟา (รอยละ 18.9)  

  ความเชื่อม่ันตอโครงการและความเชื่อมั่นตอหนวยงาน 

   ดานความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นตอการดูแลจัดการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน  
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ระบุเชื่อมั่นมาก (รอยละ 60.1) รองลงมาระบุเชื่อมั่นนอย  
(รอยละ 29.1) มีคาเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง (  = 2.70, S.D. = 0. 0.653) ในสวนความเชื่อมั่นใน
หนวยงานราชการ (อุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานกํากับกิจการพลังงาน) ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลโรงไฟฟา
น้ําพองทดแทน ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ระบุเชื่อมั่นมาก (รอยละ 65.8) รองลงมาระบุเชื่อมั่น
นอย (รอยละ 28.5) มีคาเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง (  = 2.68, S.D. = 0.578) 

  ความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

  เพื่อใหชุมชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทนไดอยางทั่วถึงมากที่สุด 
รูปแบบการประชาสัมพันธ/การใหตอชุมชนควรเปนคือตองการใหแจงขาวสารผานกํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน/   
หอกระจายขาวของหมูบาน (รอยละ 33.5) รองลงมาหอกระจายขาว (รอยละ 31.0) และควรมีการจัดประชุม           
(รอยละ 24.5) ตามลําดับ 

2.3.2)  ครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

  (1) สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคมของกลุมตัวอยาง 

  จากการสอบถามจํานวนตัวอยาง จํานวน 21 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (รอยละ 
52.4) สวนใหญมีสถานะเปนหัวหนาครอบครัว (รอยละ 57.1) รองลงมาเปนคูสมรส (รอยละ 38.1) โดยอายุของกลุม
ตัวอยางอยูในชวงระหวาง  51-60 ป(รอย 38.1) รองลงมาคือ 41-50 ป (รอยละ 23.8) ดานระดับการศึกษา  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 66.7) รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 14.3) ทั้งหมดเปน 
คนดั้งเดิมในพื้นที ่

  ในดานของการเจ็บปวยในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญระบุ ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่
ปวยเปนโรคประจําตัว (รอยละ 90.5) และระบุมีโรคประจําตัว (รอยละ 9.5) ในรายที่ระบุวามีโรคประจําตัว สวนใหญ
ระบุวามีจํานวน 1 คน (รอยละ 66.7) 

  สําหรับสภาพเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางระบุวาประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 52.4) รองลงมา
รับจางทั่วไป (รอยละ 42.9) สวนดานอาชีพรองสวนใหญ ระบุวาไมมีอาชีพรอง (รอยละ 57.1) สถานภาพทางการเงิน
ของผูตอบแบบสอบถามระบุ เพียงพอไมเหลือเก็บ (รอยละ 52.4) รองลงมาคือไมเพียงพอและแกไข (รอยละ 42.9) 
โดยวิธีการประหยัดและหรือลดคาใชจาย (รอยละ 44.4) 

  สําหรับการรับทราบขอมูลขาวสารทั่วไปในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญรับทราบจาก
การบอกเลาจากผูนําชุมชน (รอยละ 52.8) รองลงมาจากการดูโทรทัศน (รอยละ 22.2)  

  สําหรับสภาพสังคมภายในชุมชน สวนใหญมีลักษณะความเปนอยูแบบคนสวนใหญ มีความสามัคคี 
ชวยเหลือกันเหมือนญาติมิตร (รอยละ 76.2) รองลงมาคือ ตางคนตางอยู ไมสนใจเพื่อนบาน แตไมมีความขัดแยง 
(รอยละ 14.3) สมาชิกในครัวเรือนจะเขาวัดและประกอบกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา               
(รอยละ 61.9) รองลงมาคือทําบุญ/ตักบาตรเปนประจําทุกวัน (รอยละ 28.6) เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิต

X

X
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ประจําวัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระบุ สถาบันศาสนา (รอยละ 48.0) รองลงมาคือ สถาบันครอบครัว 
(รอยละ 36.0) และความเชื่อเรื่องพระเครื่อง /เครื่องรางของขลัง ฯลฯ (รอยละ 12.0)  ดานสภาพปญหาของชุมชนใน
ปจจุบันสวนใหญระบุไมมีปญหา (รอยละ 66.7) ซึ่งปญหาที่พบไดแก ปญหายาเสพติด (รอยละ 40.0) รองลงมาปญหา
การวางงาน (รอยละ 30.0) และมีปญหาอาชญากรรม/ลักขโมย (รอยละ 20.0) ดานสาธารณูปโภคในชุมชนที่ 
ไมเพียงพอและตองการใหปรับปรุง คือ ถนน (รอยละ 57.1) รองลงมาคือ ไมตองการใหปรับปรุงอะไร (รอยละ 33.3) 
สวนดานอุบัติเหตุ สวนใหญเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต/รถจักรยานยนต (รอยละ 81.0)  

  (2) ขอมูลดานสขุภาพอนามัย 

  สําหรับขอมูลดานสุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 95.2) ระบุวาในรอบปที่ผานมา
ไมมีสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บปวย ดานการประเมินสุขภาพจิตโดยรวมของคนในครัวเรือน พบวา สวนใหญ
ไมมีความเครียด (รอยละ 90.5) เมื่อมีการเจ็บปวยสวนใหญจะเขารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ (รอยละ 95.5) 
กลุมตัวอยางทั้งหมดระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพ  

  สําหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของชุมชน พบวา คนในชุมชนดื่มน้ําจาก 
น้ําบรรจุขวด/ถัง (รอยละ 91.3) โดยสวนใหญระบุวาไมมีปญหา (รอยละ 90.5) เรื่องคุณภาพน้ําและปริมาณน้ํา
เพียงพอ สําหรับแหลงน้ําในการอุปโภคในครัวเรือน สวนใหญใชน้ําประปาหมูสวนภูมิภาค (รอยละ 50.0) รองลงมา
ใชน้ําประปาหมูบาน (รอยละ 20.0) โดยสวนใหญระบุวามีปญหา เรื่องคุณภาพน้ํา (รอยละ 47.6) และปริมาณน้ํา
เพียงพอ (รอยละ 14.3) ในสวนของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตร สวนใหญใชน้ําฝน (รอยละ 34.6) รองลงมา
ใชน้ําจากแหลงน้ําของหมูบาน (รอยละ 30.8) โดยสวนใหญระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับน้ําใชเพื่อการเกษตร       
(รอยละ 72.2) 

  สําหรับขอมูลดานสุขาภิบาลชุมชน การกําจัดขยะของครัวเรือน สวนใหญกําจัดขยะ/ของเสียโดย
การใสในถังขยะรอใหรถเก็บขนขยะมูลฝอยของหนวยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ (รอยละ 52.4) รองลงมากําจัดโดย
การเผา (รอยละ 47.6) สําหรับการกําจัดน้ําเสีย/น้ําทิ้งจากกิจกรรมของครัวเรือน กลุมตัวอยางระบุทิ้งในที่โลง/
ปลอยใหไหลซึมไปตามพื้นดิน (รอยละ 34.6) รองลงมาระบายลงแหลงน้ํา ลําคลอง (รอยละ 30.8) และนําไป       
รดน้ําตนไม (รอยละ 23.1)  

  (3) ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับในปจจุบัน 

  จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือน จํานวน 21 ตัวอยาง พบวา ไดรับความเดือดรอน/รําคาญจาก
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 13 ตัวอยาง (รอยละ 61.9) สําหรับขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไดรับ
ในปจจุบัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-16 
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ตารางที่ 3.4-16   ตารางระดับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความเดือดรอนของตัวแทนครัวเรือนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล 

ผลกระทบ/แหลงท่ีมา 
จํานวน 

(รอยละ)1/ 
N=226 

ชวงเวลา 
ที่ไดรับ

ผลกระทบ
มากที่สุด 

ระดับผลกระทบ 
ตอความรําคาญ ความรุนแรงของผลกระทบ

ในปจจุบนัเทียบกับท่ีผานมา  
(S.D.) 

แปลผล2/ 

กลิ่นเหม็น 
(ไมระบุที่มา) 

11  
(84.6) 

บางเวลา 1.82 
(0.405) 

ปานกลาง เทาเดิม 

ฝุนละออง 
(ไมระบุที่มา) 

11  
(84.6) 

บางเวลา 1.91 
(0.302) 

ปานกลาง เทาเดิม 

เขมาควัน 
(โรงงานอุตสาหกรรม) 

5  
(38.5) 

บางเวลา 1.80 
 (0.447) 

ปานกลาง เทาเดิม 

เสียง 
(การจราจร) 

1 
(7.7) 

บางเวลา  2.00 
 (0.00) 

ปานกลาง เทาเดิม 

หมายเหตุ  : 1/ คิดจํานวนรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแตละกลุม (จํานวนผูไดรับผลกระทบ/จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด*100) 

     2/ การแปลผลระดับผลกระทบ 
               1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอย  
   1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  
   2.51 - 3.00 หมายถึง   ระดับมาก 

 

  จากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีไดรับในปจจุบัน พบวา ไดรับผลกระทบกลิ่นเหม็นและฝุนละออง 
(รอยละ 84.6 เทากัน) และเขมาควัน(รอยละ 38.5) สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้น สวนใหญแจงไปยังผูนําชุมชน (รอยละ 50.0) และแจงไปยังองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลฯ  
(รอยละ 50.0) โดยปญหาดังกลาว ทั้งหมดไดรับการแกไขเรียบรอยแลว  

  (4) ความคิดเห็นตอโครงการโรงไฟฟาน้ําพอง 

  สิ่งท่ีดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง 

  กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวา มีโรงไฟฟากาซธรรมชาติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอน้ําพอง (รอยละ 85.7) และสิ่งที่ดีที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาน้ําพอง
ปจจุบัน เปนเรื่องความมั่นคงดานพลังงานของพื้นที่ (รอยละ 27.9) รองลงมาคือ สรางอาชีพ การจางงาน  
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ (รอยละ 25.6) และมีกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน  
(รอยละ 13.6) 

  กลุมตัวอยางทั้งหมดระบุวาการดําเนินงานในปจจุบันไมสงผลกระทบตอชุมชน และกลุมตัวอยาง
ระบุวาทราบโรงไฟฟาน้ําพองปจจุบัน จะสิ้นสุดอายุการใชงานตองหยุดดําเนินการในเวลาอันใกลนี้ (รอยละ 61.9) 

โดยทราบขาวจากกํานัน/ผูใหญบาน (รอยละ 42.9) รองลงมาทราบจากการประชุม/ศึกษาดูงาน (รอยละ 21.4) 

 

 

   

X
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  ความเชื่อมั่นตอโครงการและความเชื่อม่ันตอหนวยงาน 

   ดานความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นตอการดูแลจัดการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน  
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ระบุเชื่อมั่นมาก (รอยละ 95.2) และเชื่อมั่นนอย (รอยละ 4.8)  
มีคาเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง (  = 2.95, S.D. = 0. 218) ในสวนความเชื่อมั่นในหนวยงานราชการ 
(อุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานกํากับกิจการพลังงาน) ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน 
ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ระบุเชื่อมั่นมาก (รอยละ 90.5) และเชื่อมั่นนอย (รอยละ 9.5) มีคาเฉลี่ย
ความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.301) 

  ความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

  เพื่อใหชุมชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของโรงไฟฟาน้ําพองทดแทนไดอยางทั่วถึงมากที่สุด 
รูปแบบการประชาสัมพันธ/การใหตอชุมชนควรเปนคือระบุวาตองการใหแจงขาวสารผานการจัดการประชุม        
(รอยละ 40.0) รองลงมาหอกระจายขาว (รอยละ 33.3) และผานผูนําชุมชน (รอยละ 26.7) ตามลําดับ 

  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นกลุมครัวเรือน 

  จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางของตัวแทนครัวเรือนของชุมชนในพื้นที่ใกลโครงการ 
(รัศมี 0.1-3 กิโลเมตร) และชุมชนในพื้นที่พื้นที่ไกลโครงการ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร) พบวาลักษณะการดําเนินชีวิตของ
คนในพื้นที่ใกลโครงการ (รัศมี 0.1-3 กิโลเมตร) และพื้นที่ไกลโครงการ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร) มีลักษณะที่คลายๆ กัน 
ไมไดมีความแตกตางกันทางดานการใชชีวิตความเปนอยู รวมถึงปญหาสภาพแวดลอมตางๆ ที่ชุมชนไดรับในปจจุบัน  
 

X

X
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บทท่ี 4 บทสรุป 
สรุปคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 
หรือเกณฑที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและการแกไข  

 

โครงการ  โรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
จัดทํารายงานโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

คุณภาพ 
สิ่งแวดลอม 

รายการ/ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ไมเปนไปตาม
มาตรฐานหรือเกณฑกําหนด 

วัน/เดือน/ป  
ตําแหนงหรือ 
สถานที่ที่พบ 

สาเหตุและ 
การแกไข 

คุณภาพอากาศ (ไมม)ี    
- คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

- - - - 

- คุณภาพอากาศ
จากแหลงกําเนิด 

- - - - 

ระดับเสียง (ไมมี)    
- ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชม.  

- - - - 

- ระดับเสียง
เฉลี่ย 8 ชม. 

- - - - 

คุณภาพน้ํา (ไมมี)    
 - น้ําทิ้ง - - - - 
 - น้ําผิวดิน คาบีโอดี (BOD) 18 ส.ค. 63 สถานี 1 (ทายเขื่อนอุบลรัตน) 

สถานี 2 ปากคลองหวยยาง  
สถานี 5 (บริเวณเหนือน้ําของ
ทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร) 
 

- ลําน้ําพอง (สถานี 1-4) เนื่องจาก
บริเวณสองฝงลําน้ําพองมีเกษตรกรรม
ของชุมชนโดยรอบ จึงคาดวาเปนผลมา
จากการชะลางอินทรียสารจากการ
อุปโภค บริโภค และกิจกรรมตางๆ ทาง
การเกษตร 
-  ห วย โ จด  (สถานี  5 )  เ นื่ อ งจาก 
ลําหวยโจดบริเวณสถานี 5 เปนลําน้ํา
ขนาด เล็ กมี ลั กษณะน้ํ านิ่ ง  และม ี
การสะสมของอินทรียวัตถุจากเศษใบไม
ที่ตกทับถมกนัในลําน้ํา 

 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 18 ส.ค. 63 สถานี 1 (ทายเขื่อนอุบลรัตน) 
สถานี 2 ปากคลองหวยยาง 
สถานี 3 (สถานีสูบน้ําของ
โรงไฟฟาน้ําพอง) 
สถานี 4 (ปากหวยโจด) 
สถานี 5 (บริเวณเหนือนํ้าของ
ทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร) 
 

สภาพแวดลอม 
ในที่ทํางาน 

- - - - 

ชื่อผูบันทึก : นายศุภบุศย ดํารงคกิจการ 
ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุมขอมลู : นายกิตตภิูมิ กาญจนารักษ 
เบอรโทรศัพท : 0-2436-0865 
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ภาคผนวก ข 
วิธีการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 

 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง 

 วิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

 วิธีการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง 





ข-1 
 

ขอบเขตการดําเนินงานและวิธีติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
1. ทรัพยากรกายภาพ 

 1.1 คุณภาพอากาศ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปดําเนินการตามจุดตรวจวัดที่กําหนดในมาตรการ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ ข-1 และรูปที่ ข-1 สําหรับการตรวจวัดปริมาณสาร 
เจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา ตรวจวัดที่บริเวณ Heat Recovery Steam Generator ; HRSG  
โดยใชเครื่องมือตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ติดตั้งบนรถ (Stack Emission Mobile Laboratory) ตรวจวัด 
มลสารที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา  

 1.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปและสภาพอุตุนิยมวิทยา 

การตรวจวั ดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปใช วิ ธี มาตรฐาน ดั งตารางที่  ข -2  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 33  
(พ.ศ. 2552) และฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) หรือระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ จากนั้นรวบรวม
ขอมูลแลวนํามาประเมิน ผลกระทบตอคุณภาพอากาศโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปที่กําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สารเจือปนที่ดําเนินการตรวจวัด 
มีจํานวน 3 ชนิด ดังนี้ 

 ฝุนละอองรวม (TSP) 
 กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

ขอมูลสภาพอุตุนิยมวิทยาดําเนินการตรวจวัดที ่สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2 โดยใชวิธีการและ
เครื่องมือดังแสดงในตารางที่ ข-3  
 
ตารางที่ ข-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและสภาพอุตุนิยมวิทยา 

จุดตรวจวัด 
ระยะจาก
โรงไฟฟา 

(กม.) 
ทิศทางจากโรงไฟฟา 

ตําแหนงพิกัด UTM 
ของสถานีตรวจวัด 

1. สถานีไฟฟาแรงสูงน้ําพอง 2* 0.30 ใต - ตะวันออกเฉียงใต (SSE) 48 Q 0259314 1845497 
2. บานคําบงพัฒนา 1.24 เหนือ - ตะวันตกเฉียงเหนือ (NNW) 48 Q 0258860 1846988 
3. บานคําใหญ 2.66 ตะวันออก - ตะวันออกเฉียงใต (ESE)  48 Q 0261604 1844638  
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
    ตําบลกุดน้ําใส 

4.80 ตะวันออก - ตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE)  48 Q 0259314 1845497  

หมายเหตุ:  * ตรวจวัดเฉพาะสภาพอุตุนิยมวิทยา 
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รูปที่ ข-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงไฟฟาน้ําพอง 

  

(ภายหลงัเปลี�ยนชื�อเป็น รพ.สต.กุดนํ�าใส) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลกุดนํ�าใส 

 (ชื�อเดิม สถานีอนามยักุดนํ�าใส) 
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ตารางที่ ข-2 วิธีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : วิธีการตรวจวัดเปนระบบที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 
ตารางที่ ข-3 วิธีและเครื่องมือบันทึกขอมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยา วิธี/เครื่องมือบันทึก 
ความเร็วลม Wind Speed Sensor/ Cup Anemometer 
ทิศทางลม Wind Direction Sensor/ Wind Vane 
อุณหภูม ิ Thermocouple/ Bimetallic Meter 
ความกดอากาศ Barometer/ Atmospheric Pressure Sensor 
ความชื้นสัมพัทธ Hygrometer/ Capacitive Plate 

 
  

ขอมูลคุณภาพอากาศ วิธีการ/เครื่องมือตรวจวัด 
1. คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวม (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง -  Gravimetric / High Volume Air Sampler 
4. คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ในเวลา 1 ช่ัวโมง -  Chemiluminescence 
5. คาเฉลี่ยของกาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง -  Ultraviolet Fluorescence 
6. คาเฉลี่ยของกาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง -  Ultraviolet Fluorescence 
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บานคําบงพัฒนา 

 
โรงเรียนเทศบาลคําใหญปนน้ําใจ 

 

 
เทศบาลตาํบลกดุน้ําใส 

 

 

 
 

สถานีไฟฟาแรงสูงโรงไฟฟาน้ําพอง 2 

รูปที่ ข-2 การตรวจวัดปรมิาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซดและปริมาณฝุนละออง  

บริเวณชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟาน้ําพอง และสภาพอุตุนิยมวิทยาสถานีไฟฟาแรงสูงโรงไฟฟาน้ําพอง 2 
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 1.1.2 ปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

การตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง จะครอบคลุมทุกหนวยผลิต
ของโรงไฟฟา โดยแบงการตรวจวัดเปน 2 ประเภท ไดแก  

 การตรวจวัดแบบตอเนื่อง โดยโรงไฟฟาน้ําพอง จะดําเนินการรายงานผลการตรวจวัดอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลาที่ดําเนินการผลิตไฟฟา โดยติดตั้งเครื ่องมือตรวจวัดมลสารที่ระบายออกจากปลอง
แบบตอเนื ่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMs) ครอบคลุมทุกหนวยผลิตของ
โรงไฟฟาน้ําพอง  

 การตรวจวัดเปนครั้งคราว  ดําเนินการปละ 2 ครั้ง รายละเอียดของความถี่และดัชนีคุณภาพ
อากาศที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาที่ตรวจวัด แสดงดังตารางที่ ข-4 

 
ผลการตรวจวัดที่ไดจะนํามาประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคา

ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) 

 
ตารางที่ ข-4 : แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา 

โรงไฟฟา 
ชนิดของ
เชื้อเพลิง 

ความถี่ของ 
การตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศที่
ตรวจวัด 

โรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 1 
- เครื่องที่ 1 และ 2 

   (NPO-C11 และ NPO-C12) 
กาซธรรมชาติ ตรวจวัดแบบตอเนื่อง

ตลอดเวลา  
ดวยระบบ CEMS 

/ ครั้งคราว ปละ 2 ครั้ง 

NOx, SO2, PM, O2, 
อัตราการไหลของอากาศ 

โรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 2 
 - เครื่องที่ 1 และ 2 
 (NPO-C21 และ NPO-C22) 

กาซธรรมชาติ ตรวจวัดแบบตอเนื่อง
ตลอดเวลา  

ดวยระบบ CEMS 
/ ครั้งคราว ปละ 2 ครั้ง 

NOx, SO2, PM, O2, 
อัตราการไหลของอากาศ 

  
 จุดเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัด 

 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 การตรวจวัดแบบครั้งคราวเก็บ
ตัวอยางจํานวน 4 ปลอง ไดแก โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 1 บริเวณปลอง Heat Recovery Steam 
Generator ของเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ เครื่องที่ 1 เครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ เครื่องที่ 2 โรงไฟฟา 
พลังความรอนรวม ชุดที่ 2 บริเวณปลอง Heat Recovery Steam Generator ของเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ 
เครื่องที่ 1 และเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ เครื่องที่ 2  

 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตรวจวัดแบบตอเนื่องดวย
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMs) จํานวน  
4 ปลอง ไดแก โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 1 บริเวณปลอง Heat Recovery Steam Generator  
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ของเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ เครื่องที่ 1 เครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ เครื่องที่ 2  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
ชุดที่ 2 บริเวณปลอง Heat Recovery Steam Generator ของเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ เครื่องที่ 1 และ
เครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ เครื่องที่ 2    
 

การเก็บตัวอยางและการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาใชวิธี
มาตรฐานที่กําหนดโดยองคการพิทักษสิ่ งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States 
Environmental Protection Agency: U.S.EPA) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคา
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ ระบายออกจากโรงงานผลิต ส ง  หรือจําหนายพลังงานไฟฟา  
(พ.ศ. 2547) ดังตารางที่ ข-5 ถึง ข-6  

 
ตารางที่ ข-5 : วิธีตรวจวัดปรมิาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบครั้งคราว 

สารเจือปน/พารามิเตอร        วิธีการ/เครื่องมือตรวจวัด 

กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) U.S.EPA Method 7E 
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  U.S.EPA Method 6C 
ฝุนละออง (Particulate Matters) U.S.EPA Method 5 
กาซออกซิเจน (O2) U.S.EPA Method 3A 
อัตราการไหลของอากาศ (Flow Rate) U.S.EPA Method 2 

 
ตารางที่ ข-6 : วิธีตรวจวัดปรมิาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาแบบตอเนื่อง 

สารเจือปน/พารามิเตอร        วิธีการ/เครื่องมือตรวจวัด 

กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) U.S.EPA Method 7E 
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  U.S.EPA Method 6C 
ฝุนละออง (Particulate) PM CEMS (Light Scattering Correlation) 
กาซออกซิเจน (O2) U.S.EPA Method 3A 
อัตราการไหลของอากาศ (Flow Rate) Type S Pitot Tube 
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(1) อุปกรณ CEMS สําหรับตรวจวัดปริมาณกาซที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) อุปกรณ CEMS สําหรับตรวจวัดปริมาณกาซท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 2 
 

รูปที่ ข-4 อุปกรณ CEMS สําหรับตรวจวัดปริมาณกาซท่ีระบายออกจากปลองโรงไฟฟาน้ําพอง ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 
 

 

 

  

  

Flow Meter CEMS Cabinet 

Flow Meter SO2, NO, CO, CO2,และ O2 analyzer 
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1.2 ระดับเสียง 

  ขอบเขตการดําเนินงาน 

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟาน้ําพอง และชุมชนใกลเคียง ตรวจวัดปละ  
2 ครั้ง ตอเนื่อง 3 วัน ประเภทของระดับเสียงที่ตรวจวัด ไดแก  

 คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  
 คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
 คาระดับเสียง L90  
 คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) 

  ผลการตรวจวัดที่ไดจะนํามาประเมินผลกระทบของระดับเสียงโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
(พ.ศ. 2561) 

    จุดเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัด 

 กําหนดจุดตรวจวัด 3 จุด ตามมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดัง
ตารางที่ ข-7 และรูปที่ ข-5 โดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Integrated Sound Level Meter) ซึ่ง
ผานการปรับคามาตรฐาน (Calibration) กอนการตรวจวัด ทั้งนี้ นิยามของคาระดับเสียงตางๆ เปนดังตอไปนี้ 

1) ระดับเสียงเฉลี่ย Leq (Equivalent Sound Level) หมายถึง คาระดับเสียงคงที่ที่มี
พลังงานเทียบเทากับเสียงที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาตางๆ ไดแก 

- Leq24hr หมายถึง คาระดับเสียงเฉลี่ยในชวงเวลา 24 ชั่วโมง 
- Leq8hr หมายถึง คาระดับเสียงเฉลี่ยในชวงเวลา 8 ชั่วโมง 
2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) หมายถึง คาระดับเสียงที่มีพลังงานมากที่สุดในขณะตรวจวัด

ในชวงเวลาตางๆ 
3) ระดับเสียงเปอร เซ็นไทลที่  90 (L90)  หมายถึง คาระดับเสียงที่ รอยละ 90  

ของเวลาที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี ้
4) เดซิเบลเอ หรือ dB (A) คือ หนวยวัดระดับเสียงซึ่งวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานวัดระดับ

เสียง (Sound Level Meter) โดยใชวงจรถวงน้ําหนัก "A" (Weighting Network "A") 
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รูปที่ ข-5 จุดตรวจวัดระดับเสียง โรงไฟฟาน้ําพอง 
 

ตารางที่ ข-7 จุดตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงไฟฟาและบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโรงไฟฟาน้ําพอง 

จุดตรวจวัด 
ระยะหางจาก

โรงไฟฟา (เมตร) 
ทิศทางจากโรงไฟฟา 

ตําแหนงพิกัด UTM  
ของสถานีตรวจวัด 

ก. ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง    
  - หองควบคุมการเดินเครื่อง 
(Control Room) 

- ภายในโรงไฟฟา 48Q 0259209 
1845797 

ข. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง    
  - บริเวณแนวรั้วโรงไฟฟา 400 ทิศใต (S) 48Q 0258692 

1845536 
  - บานคําบงพัฒนา  700 ทิศเหนอื-ตะวันตกเฉยีงเหนือ 

(NNW) 
48Q 0258860 

1846988 

 

  

หองควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟา 

บริเวณแนวรั้วโรงไฟฟา 

บานคําบงพัฒนา 
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(ก) บริเวณหองควบคุมการเดินเครื่อง 

 

 
(ข) บริเวณแนวรั้วโรงไฟฟาน้ําพอง 

 

 
(ค) บริเวณบานคําบงพัฒนา 

 

รูปที่ ข-6 การตรวจวัดระดับเสียงในโรงไฟฟาน้ําพองและบริเวณชุมชนใกลเคียง 
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 1.3 คุณภาพน้ํา 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของโรงไฟฟาน้ําพอง ไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจาก
โรงไฟฟาที่ผานการบําบัดแลวกอนระบายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เปนประจําทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพ
น้ําผิวดินปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลงและฤดูฝน 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา (รูปที่ ข-7) 

แหลงน้ําทิ้งโรงไฟฟา 
กําหนดจุดเก็บตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนน้ําทิ้งของโรงไฟฟาน้ําพอง 1 จุด คือ จุดที่ไหลลนจากบอ

พักน้ํ าทิ้ งของโรงไฟฟ าน้ํ าพองในรางระบายน้ํ านอกโรงไฟฟ าก อนบรรจบกับลํ าธารของห วยโจด  
 

แหลงน้ําผิวดิน 
กําหนดจุดเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ําบริเวณรอบโรงไฟฟาทั้งหมด

จํานวน 6 สถานี ซึ่งแบงตามลําน้ําได 2 ลําน้ํา ดังนี้ 1) ลําน้ําพอง (สถานีที่ 1-4) ครอบคลุมตั้งแตทายเขื่อนอุบล
รัตนจนถึงปากหวยโจด 2) ลําหัวยโจด (สถานีที่ 5-6) ครอบคลุมบริเวณเหนือและทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 
100 เมตร (รูปที่ ข-8) ดังนี้ 

สถานี 1 ลําน้ําพอง บริเวณทายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน (NP1) 
สถานี 2  ลําน้ําพอง บริเวณปากคลองหวยยาง (NP2) 
สถานี 3 ลําน้ําพอง บริเวณสถานีสูบน้ําของโรงไฟฟาน้ําพอง (NP3) 
สถานี 4 ลําน้ําพอง บริเวณปากหวยโจด (NP4) 
สถานี 5 หวยโจดเหนือน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร (NP5) 
สถานี 6 หวยโจดทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร (NP6) 

 

 



ข-12 
 

 
รูปที่ ข-7 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทิ้ง โรงไฟฟาน้ําพอง 

 

  



ข-13 
 

                         
ลําน้ําพอง บริเวณทายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน (สถานี 1) 

           
ลําน้ําพอง บริเวณปากคลองหวยยาง (สถานี 2) 

           
ลําน้ําพอง บริเวณสถานีสูบน้ําของโรงไฟฟาน้ําพอง (สถานี 3) 

                    
 ลําน้ําพอง บริเวณปากหวยโจด (สถานี 4) 

 

รูปที่ ข-8 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินของโรงไฟฟาน้ําพอง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

 

ลําน้ําพอง 

ลําน้ําพอง 

สันเขื่อนอุบลรัตน 



ข-14 
 

     
 

หวยโจด เหนือน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร (สถานี 5)   
 

       

หวยโจด ทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 เมตร (สถานี 6) 

รูปที่ ข-8 (ตอ) การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินของโรงไฟฟาน้ําพอง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 



 
 
 
 
 
 
 
                    ภาคผนวก ค 

  ผลการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม 
 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดมลสารที่ระบายออกจาก
ปลองโรงไฟฟา 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 





 

 
 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 





















ผลการตรวจวัดมลสารที่ระบาย 
ออกจากปลองโรงไฟฟา 





PM PM

(g/s) (g/s)

1 ธ.ค. 63 NPO-C11 28.05 444 133 15.45 3.2 3.06 223.73 60 60 250 0.56 1.39 73.20 - - 83 Steam injection 18.1 NG 112

2 ธ.ค. 63 NPO-C12 27.97 385 127 15.58 3.1 3.77 234.21 60 60 250 0.46 1.45 64.77 - - 83 Steam injection 13.3 NG 107

3 ธ.ค. 63 NPO-C21 28.07 371 127 15.32 4.1 3.00 233.50 60 60 250 0.61 1.17 65.26 - - 83 Steam injection 13.3 NG 100

4 ธ.ค. 63 NPO-C22 28.16 395 123 15.22 3.5 4.49 232.40 60 60 250 0.57 1.90 70.52 - - 83 Steam injection 12.8 NG 100

หมายเหตุ : (1)   การรายงานผลการตรวจวัดความเร็วกาซขณะมีการเผาไหมเชื้อเพลิง คํานวณผลที่สภาวะจริง (actual temperature, actual pressure, actual % O2, and wet basis)
(2)   การรายงานผลการตรวจวัดอัตราไหลกาซขณะมีการเผาไหมเชื้อเพลิง คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแหง (dry basis)
      โดยมีปริมาตรออกซิเจนสวนเกินในการเผาไหมที่สภาวะจริง (actual excess oxygen)  
(3)   การรายงานผลการตรวจวัดปริมาณมลสารขณะมีการเผาไหมเชื้อเพลิง คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแหง (dry basis)
      โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (excess air) รอยละ 50 หรือที่ปริมาตรออกซิเจนสวนเกินในการเผาไหม (excess oxygen) รอยละ 7          
(4)

   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายไฟฟา  NG  = กาซธรรมชาติ (Natural Gas)
(5)   คาที่ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยโรงไฟฟาน้ําพอง

ที่มา : ตรวจวัดโดยฝายเคมี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย /  วิเคราะหขอมูลโดยฝายสิ่งแวดลอม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (มกราคม 2564)

NOX 

(g/s)

PM (5)

(mg/m
3
)

SO2

(ppm)

NOX 

(ppm)

PM (5)

(mg/m
3
)

SO2

(ppm)

NOX 

(ppm)

SO2

(g/s)

NOX 

(g/s)

SO2

(g/s)

อุปกรณบําบัด ชนิด
เชื้อเพลิง

กําลังผลิต
ไฟฟา load 

(MW)
ความเร็ว

กาซ 

(m/s)(1)

อัตราไหล
กาซ 

(m3/s)(2)

อุณหภูมิ 

(oC)

% 
actual 
oxygen

ปริมาณมลสาร
(3) ชนิด อัตราการฉีด

นํ้า/ไอนํ้า 
(ton/hr)

ตารางสรุปผลการตรวจวัดมลสารจากปลองโรงไฟฟานํ้าพอง ชุดที่ 1-2
วันที่ตรวจัด ชื่อปลอง ผลการตรวจวัด คามาตรฐาน

ปริมาณมลสาร(4)

อัตราการระบายจริง คาอัตราการระบาย
ที่กําหนดใน EIA



 

 1 

 
1.กกบทสรุปผู้บริหาร 
      แผนกตรวจวิเคราะห์มลสารการเผาไหม้และน้้าทิ้งโรงไฟฟ้า  กองเคมีวิเคราะห์   ฝ่ายเคมี  ได้เข้า
ด้าเนินการตรวจวัดปริมาณมลสารการเผาไหม้ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม    
น้้าพอง เมื่อวันที่ 1 -4 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผลการตรวจวัดเป็นดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้าเนินการตรวจวัดมลสารการเผาไหม้ที่ปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม   
น้้าพอง 
จุดที่เข้าด้าเนินการตรวจวัดเรียงล้าดับดังนี้ 
1.1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้้าพอง ชุดที่ 1 เครื่องที่ 1 (NPO C11) 

(เข้าด้าเนินการวันที่ 1 ธันวาคม 2563) 
1.1.2 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้้าพอง ชุดที่ 1 เครื่องที่ 2 (NPO C12) 

(เข้าด้าเนินการวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
1.1.3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้้าพอง ชุดที่ 2 เครื่องที่ 1 (NPO C21) 

(เข้าด้าเนินการวันที่ 3 ธันวาคม 2563) 
1.1.4 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้้าพอง ชุดที่ 2 เครื่องที่ 2 (NPO C22) 

(เข้าด้าเนินการวันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
 
สรปุผลด าเนินการตรวจวัดมลสารการเผาไหม้ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
น  าพอง ได้ดังนี  
 

Plant วันที่ ช่วงเวลา NOx 
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

ฝุ่นละออง 
(mg/m3) 

Load 
(MW) 

Flue Gas Flow 
Rate(m3/hr.) 

NPO-C11 1ธ.ค.63 09.00-12.00 223.73 3.06 6.69 3.2 112 1,600,054 
NPO-C12 2ธ.ค.63 09.00-12.00 234.21 3.77 0.08 3.1 107 1,584,202 
NPO-C21 3ธ.ค.63 09.00-12.00 233.50 3.00 0.07 4.1 100 1,403,685 
NPO-C22 4ธ.ค.63 09.00-12.00 232.40 4.49 1.57 3.5 100 1,398,796 
*เกณฑ์ก้าหนด 250 60 - 60   

 
- *พบว่า ปริมาณ NOx ,SO2 และฝุ่นละออง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม     
เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
- ด้าเนินการตรวจวัด NOx ,SO2 ,CO ที่ dry basis, 760 mmHg, 25oC, 7% Excess O2 
- ด้าเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองที่ dry basis, 760 mmHg, 25oC, 50% Excess O2 
- ค่า Flue Gas Flow Rate ที่ 760 mmHg, 25oC และ Actual O2 
- Steam Injection:  NPO C11 : 18.1 T/hr. , NPO C12 : 13.30 T/hr. ,  
   NPO C21 : 13.30 T/hr. , NPO C22 : 12.80 T/hr. 



NPO-CC11
1 December 2563

112
Natural gas

Stack

15.45

3.15
29.12
28.05
0.0828

132.6
753

39.37
26.40

2,394,679

1,600,054

1.830
2.3
98

1.3

60

วัดโดยเคร่ืองมือ   Dust  Stack  Sampler              รหัสครุภัณฑ์               1925-20-5973   E-002

ผลการตรวจวัดปริมาณมลสาร (ฝุ่นละออง) จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน ้าพอง

Particulate concentration  (mg/m3@ 50% Excess air,   25oC, 760 
mmHg)

3.2

  Absolute Pressure (mmHg)

  ความแตกต่างของความดันที ่Orifice (mm.H2O)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 , 25oC, 760 mmHg )

  Volume Standard (m3 @ 25oC, 760 mmHg )

  % O2

  % CO2

  Flue gas Molecular weight ( Dry )
  Flue gas Molecular weight ( Wet )
  Bws ( สัดส่วนปริมาณความชื้นของอากาศในปล่อง )

  Stack Temperature (oC)

  Date of  Sampling
  Load ( MW )
  Type of  Fuel

Unit

  Particulate weight (mg)
  % Isokinetic

  Particulate concentration  (mg/m3)

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ทีร่ะบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

  Location

  Velocity (m/sec)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 )



NPO-CC12
2 December 2563

107
Natural gas

Stack

15.58

3.09
29.12
27.97
0.0826

126.9
751

39.38
25.87

2,346,840

1,584,202

1.858
2.2
100

1.2

60

วัดโดยเคร่ืองมือ   Dust  Stack  Sampler              รหัสครุภัณฑ์               1925-20-5973   E-002

Unit

  Particulate weight (mg)
  % Isokinetic

  Particulate concentration  (mg/m3)

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ทีร่ะบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

  Location

  Velocity (m/sec)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 )

ผลการตรวจวัดปริมาณมลสาร (ฝุ่นละออง) จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน  าพอง

Particulate concentration  (mg/m3@ 50% Excess air,   25oC, 760 
mmHg)

3.1

  Absolute Pressure (mmHg)

  ความแตกต่างของความดันที ่Orifice (mm.H2O)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 , 25oC, 760 mmHg )

  Volume Standard (m3 @ 25oC, 760 mmHg )

  % O2

  % CO2

  Flue gas Molecular weight ( Dry )
  Flue gas Molecular weight ( Wet )
  Bws ( สัดส่วนปริมาณความชื้นของอากาศในปล่อง )

  Stack Temperature (oC)

  Date of  Sampling
  Load ( MW )
  Type of  Fuel



NPO-CC21
3 December 2563

100
Natural gas

Stack

15.32

3.21
29.13
28.07
0.0818

127.2
751

31.08
23.13

2,098,294

1,403,685

1.217
2

105

1.6

60

วัดโดยเคร่ืองมือ   Dust  Stack  Sampler              รหัสครุภัณฑ์               1925-20-5973   E-002

ผลการตรวจวัดปริมาณมลสาร (ฝุ่นละออง) จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน ้าพอง

Particulate concentration  (mg/m3@ 50% Excess air,   25oC, 760 
mmHg)

4.1

  Absolute Pressure (mmHg)

  ความแตกต่างของความดันที ่Orifice (mm.H2O)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 , 25oC, 760 mmHg )

  Volume Standard (m3 @ 25oC, 760 mmHg )

  % O2

  % CO2

  Flue gas Molecular weight ( Dry )
  Flue gas Molecular weight ( Wet )
  Bws ( สัดส่วนปริมาณความชื้นของอากาศในปล่อง )

  Stack Temperature (oC)

  Date of  Sampling
  Load ( MW )
  Type of  Fuel

Unit

  Particulate weight (mg)
  % Isokinetic

  Particulate concentration  (mg/m3)

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ทีร่ะบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

  Location

  Velocity (m/sec)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 )



NPO-CC22
4 December 2563

100
Natural gas

Stack

15.22

3.29
29.14
28.16
0.0936

123.1
750

39.61
22.92

2,079,158

1,398,796

1.268
1.8
111

1.4

60

วัดโดยเคร่ืองมือ   Dust  Stack  Sampler              รหัสครุภัณฑ์               1925-20-5973   E-002

Unit

  Particulate weight (mg)
  % Isokinetic

  Particulate concentration  (mg/m3)

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ทีร่ะบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

  Location

  Velocity (m/sec)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 )

ผลการตรวจวัดปริมาณมลสาร (ฝุ่นละออง) จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน  าพอง

Particulate concentration  (mg/m3@ 50% Excess air,   25oC, 760 
mmHg)

3.5

  Absolute Pressure (mmHg)

  ความแตกต่างของความดันที ่Orifice (mm.H2O)

  Flue gas Flow rate (m3/hr@Actual O2 , 25oC, 760 mmHg )

  Volume Standard (m3 @ 25oC, 760 mmHg )

  % O2

  % CO2

  Flue gas Molecular weight ( Dry )
  Flue gas Molecular weight ( Wet )
  Bws ( สัดส่วนปริมาณความชื้นของอากาศในปล่อง )

  Stack Temperature (oC)

  Date of  Sampling
  Load ( MW )
  Type of  Fuel



ผลการตรวจวัดระดับเสียง 









ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 





ตารางที่ ค-1 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งของโรงไฟฟาน้ําพอง ระหวางป 2561-2563 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 

รางระบายน้ําทิง้นอกโรงไฟฟากอนบรรจบกับ 
ลําธารหวยโจด มาตรฐานการระบาย

น้ําทิ้ง(1) 
2561 2562 2563 

อุณหภูมิน้ํา องศาเซลเซียส 25-34 22-31 26-33 ไมเกิน 40 

คาความเปนกรดและดาง  - 7.8-8.5 7.3-8.2 7.5-8.1 5.5-9.0 

สภาพนําไฟฟา* ไมโครซีเมนต/ซม. 367-1,161 498-1,077 436-983 ไมไดกําหนด 

ของแข็งที่ละลายน้าํ มิลลิกรัม/ลิตร 239-900 315-853 385-640 ไมเกิน 3,000 

ซีโอดี มิลลิกรัม/ลิตร 28.9-57.2 27.2-60.0 34.4-65.3 ไมเกิน 120 

สารแขวนลอย  มิลลิกรัม/ลิตร <5-9 <5-11 <5-9 ไมเกิน 50 

คาทีเคเอ็น  มิลลิกรัม/ลิตร <1.0-2.2 <1.0-1.4 <1.0-2.2 ไมเกิน 100 

คาบีโอด ี มิลลิกรัม/ลิตร <2.0-3.8 <2.0-6.9 <2.0-6.0 ไมเกิน 20 

ไนเตรต* มิลลิกรัม/ลิตร 0.36-2.56 <0.05-2.35 - ไมไดกําหนด 

น้ํามันและไขมัน*  มิลลิกรัม/ลิตร <3 <3 <3 ไมเกิน 5.0 

โลหะหนัก*           

แคดเมียม  มิลลิกรัม/ลิตร <0.0005 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.03 

โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท  มิลลิกรัม/ลิตร <0.10 <0.10 <0.10 ไมเกิน 0.25 

สังกะสี  มิลลิกรัม/ลิตร <0.01-<0.06 <0.03-0.06 <0.03 ไมเกิน 5.0 

ทองแดง  มิลลิกรัม/ลิตร <0.01-<0.03 <0.02 <0.02 ไมเกิน 2.0 

นิกเกิล  มิลลิกรัม/ลิตร <0.01-0.06 <0.03 <0.03 ไมเกิน 1.0 

ตะกั่ว มิลลิกรัม/ลิตร <0.001-0.002 <0.001-0.001 <0.001 ไมเกิน 0.2 

ปรอท  มิลลิกรัม/ลิตร <0.0005 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.005 

หมายเหตุ   (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 
  วิเคราะหคุณภาพน้าํทิ้งโดย ฝายเคมี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ว-064)      
 *   วิเคราะหโดย บริษัท United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (ว-145)/บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป 

(ประเทศไทย) จํากัด (ว-204) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ค-2 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทายเขื่อนอุบลรัตน (สถานี 1) ระหวางป 2561-2563 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
2561 2562 2563 

มาตรฐานฯ* 
พ.ค. ส.ค. เม.ย. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 

อุณหภูมิน้ํา  องศาเซลเซียส 29.7 28.7 29.7 29.8 30.1 28.7 ธ 

ความเปนกรดและดาง  - 7.4 8.7 7.4 7.9 7.6 7.1 5.0-9.0 

สภาพนําไฟฟา  ไมโครซีเมนต/ซม. 193 199.0 201.0 204.0 280.0 265 - 

ความขุน  เอ็นทีย ู 15 22 23 31 37 88 - 

ออกซิเจนละลาย  มิลลิกรัม/ลิตร 2.5 8.2 2.6 6.5 3.5 3.4 ไมนอยกวา 4.0 

บีโอดี** มิลลิกรัม/ลิตร <1.00 2.0 2.0 4.0 2.4 2.6 ไมเกิน 2.0 

ไนเตรต มิลลิกรัม/ลิตร 2.5 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ไมเกิน 5.0 

ฟอสเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 0.1 1.1 0.3 0.64 0.25 0.13 - 

ของแข็งที่ละลายน้าํ  มิลลิกรัม/ลิตร 116 130 134 124 130 174 - 

ปริมาณมวลสารทั้งหมด มิลลิกรัม/ลิตร 122 138 <139 132 141 194 - 

ซัลเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 11.7 19.3 9.4 11.0 15.0 14 - 

คลอไรด มิลลิกรัม/ลิตร 3.4 4.9 6.4 6.4 10.0 10 - 

   โลหะหนัก***                 

   เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.17 0.12 0.19 0.14 0.22 0.48 - 

   ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0008 0.0003 <0.0002 0.0002 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.002 

   นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 

   ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.012 ไมเกิน 0.1 

   สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.012 <0.005 <0.005 <0.005 0.036 0.019 ไมเกิน 1.0 

   แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 0.004 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.005 

   ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.020 0.016 ไมเกิน 0.05 

   โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท  มิลลิกรัม/ลิตร <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 

 
หมายเหต ุ  * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 

 ธ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 
 ** วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
 *** วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  

มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

  
 

            

 

 

 

 



ตารางที่ ค-3 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ําพอง (ปากคลองหวยยาง, สถานี 2)  
ระหวางป 2561-2563 

              

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
2561 2562 2563 มาตรฐาน

ฯ* พ.ค. ส.ค. เม.ย. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 

   อุณหภูมิน้ํา  องศาเซลเซียส 29.8 28.8 30.5 31.7 31.2 29.1 ธ 

   ความเปนกรดและดาง  - 7.6 7.9 7.4 8.3 8.6 7.2 5.0-9.0 

   สภาพนาํไฟฟา  ไมโครซีเมนต/ซม. 195 198 203 201 283 288 - 

   ความขุน  เอ็นทีย ู 17 20 20 37 40 30 - 

   ออกซิเจนละลาย  มิลลิกรัม/ลิตร 2.9 4.5 2.8 8.5 7.7 2.3 
ไมนอยกวา 

4.0 

   บีโอดี**  มิลลิกรัม/ลิตร <1.00 <1 2 4 3.4 3.0 ไมเกิน 2.0 

   ฟอสเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 2.1 0.30 <0.2 0.52 <0.2 0.20 - 

   ไนเตรต มิลลิกรัม/ลิตร 0.61 0.94 0.37 <0.2 0.22 0.14 ไมเกิน 5.0 

   ของแข็งที่ละลายน้าํ  มิลลิกรัม/ลิตร 119 117 133 112 84 134 - 

   ของแข็งทั้งหมด  มิลลิกรัม/ลิตร 125 125 <138 118 93 141 - 

   ซัลเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 11.4 21.1 9.5 10.2 14 13 - 

   คลอไรด มิลลิกรัม/ลิตร 3.9 4.9 6.4 5.9 9 12 - 

   โลหะหนัก***                 

   เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.17 0.31 0.13 0.19 0.13 0.26 - 

   ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0003 0.0003 <0.0002 0.0002 <0.0005 <0.0005 
ไมเกิน 
0.002 

   นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 

   ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.008 ไมเกิน 0.1 

   สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.02 <0.005 <0.005 0.028 0.031 0.02 ไมเกิน 1.0 

   แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
ไมเกิน 
0.005 

   ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.011 0.01 ไมเกิน 0.05 

   โครเมียมเฮก็ซาวาเลนท มิลลิกรัม/ลิตร <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 
 

หมายเหต ุ  * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 ธ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

 ** วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
 *** วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  

มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

 
  

 

 

 



ตารางที่ ค-4 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ําพอง (สถานีสูบน้ําโรงไฟฟาน้ําพอง, สถานี 3)  
ระหวางป 2561-2563 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
2561 2562 2563 

มาตรฐานฯ* 
พ.ค. ส.ค. เม.ย. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 

   อุณหภูมิน้ํา  องศาเซลเซียส 30.2 29 31.6 31 30 29 ธ 

   ความเปนกรดและดาง  - 7.7 7.8 7.6 7.9 8.8 7.1 5.0-9.0 

   สภาพนาํไฟฟา  ไมโครซีเมนต/ซม. 195 198 208 200 275 294 - 

   ความขุน  เอ็นทีย ู 16 18 21 35 38 25 - 

   ออกซิเจนละลาย  มิลลิกรัม/ลิตร 3.8 4.2 3.8 5.8 8.1 1.5 
ไมนอยกวา 

4.0 

   บีโอดี** มิลลิกรัม/ลิตร <1.00 2.0 3.0 3.0 3.8 <2 ไมเกิน 2.0 

   ฟอสเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 2.6 <0.2 <0.2 0.21 0.9 0.4 - 

   ไนเตรต มิลลิกรัม/ลิตร 0.21 0.44 0.53 <0.2 0.24 0.3 ไมเกิน 5.0 

   ของแข็งที่ละลายน้าํ  มิลลิกรัม/ลิตร 112 113 147 112 138 115 - 

   ของแข็งทั้งหมด  มิลลิกรัม/ลิตร <117 123 <152 112 152 119 - 

   ซัลเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 11 20.4 10.6 11 14 12 - 

   คลอไรด มิลลิกรัม/ลิตร 3.9 4.4 6.4 6.4 9 13 - 

   โลหะหนัก***                 

   เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.126 0.282 0.11 0.192 0.14 0.25 - 

   ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร <0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.002 

   นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 

   ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 ไมเกิน 0.1 

   สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.019 <0.005 <0.005 <0.005 0.045 0.012 ไมเกิน 1.0 

   แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.005 

   ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.013 <0.005 ไมเกิน 0.05 

   โครเมียมเฮก็ซาวาเลนท มิลลิกรัม/ลิตร <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 

  หมายเหตุ   * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 ธ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

 ** วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
 *** วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  

มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ค-5 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ําพอง (ปากหวยโจด, สถานี 4)  
ระหวางป 2561-2563 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
2561 2562 2563 

มาตรฐานฯ* 
พ.ค. ส.ค. เม.ย. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 

   อุณหภูมิน้ํา  องศาเซลเซียส 30.1 29.1 32.4 31.2 32.5 29.6 ธ 

   ความเปนกรดและดาง  - 7.8 7.9 7.8 8 9 7.3 5.0-9.0 

   สภาพนาํไฟฟา  ไมโครซีเมนต/ซม. 196 197 241 223 304 342 - 

   ความขุน  เอ็นทีย ู 16 21 25 30 35 24 - 

   ออกซิเจนละลาย  มิลลิกรัม/ลิตร 4.6 4.2 4.8 7.4 7.9 0.9 
ไมนอยกวา 

4.0 

   บีโอดี** มิลลิกรมั/ลิตร 3 <1 4 4 4.43 <2 ไมเกิน 2.0 

   ไนเตรต มิลลิกรัม/ลิตร 2.5 <0.2 <0.2 0.3 <0.2 0.6 ไมเกิน 5.0 

   ฟอสเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร <0.05 0.78 0.48 0.21 0.29 0.41 - 

   ของแข็งที่ละลายน้าํ มิลลิกรัม/ลิตร 116 124 159 143 142 142 - 

   ของแข็งทั้งหมด  มิลลิกรัม/ลติร 122 132 <164 143 153 146 - 

   ซัลเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 11.5 20.5 17.1 13 15 16 - 

   คลอไรด มิลลิกรัม/ลิตร 3.4 4.4 13.7 8.4 11 18 - 

   โลหะหนัก***                 

   เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.16 0.31 0.102 0.148 0.13 0.42 - 

   ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0002 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.002 

   นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 

   ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.005 ไมเกิน 0.1 

   สังกะสี (Zn) มิลลกิรัม/ลิตร 0.022 <0.005 <0.005 <0.005 0.036 0.027 ไมเกิน 1.0 

   แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.005 

   ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.009 0.007 ไมเกิน 0.05 

   โครเมียมเฮก็ซาวาเลนท มิลลิกรัม/ลิตร <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 

หมายเหต ุ  * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 ธ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

 ** วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
 *** วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  

มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

  
 

 

 

 

 

              



ตารางที่ ค-6 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในหวยโจด (บริเวณเหนือน้ําของทอระบายน้ําท้ิง 100 ม., สถานี 5) 
ระหวางป 2561-2563  

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
2561 2562 2563 

มาตรฐานฯ* 
พ.ค. ส.ค. เม.ย. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 

   อุณหภูมิน้ํา  องศาเซลเซียส 28.3 29.5 30.0 29.5 32.5 27.6 ธ 

   ความเปนกรดและดาง  - 7.7 7.5 7.5 7.4 7.9 7.1 5.0-9.0 

   สภาพนาํไฟฟา  ไมโครซีเมนต/ซม. 1094 125 815 546 1103 263 - 

   ความขุน  เอ็นทีย ู 16 46 25 22 31 33 - 

   ออกซิเจนละลาย  มิลลิกรัม/ลิตร 2.1 6.0 1.1 3.0 5.9 3.8 
ไมนอยกวา 

4.0 

   บีโอดี** มิลลิกรัม/ลิตร 5.0 <1 7.0 3.0 2.3 2.4 ไมเกิน 2.0 

   ไนเตรต มิลลิกรัม/ลิตร 2.7 <0.2 0.7 0.9 2.0 <0.2 ไมเกิน 5.0 

   ฟอสเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 0.98 0.93 1.09 0.72 0.73 0.30 - 

   ของแข็งที่ละลายน้าํ มิลลิกรัม/ลิตร 744 135 573 350 512 105 - 

   ของแข็งทั้งหมด  มิลลิกรัม/ลิตร 757 156 597 376 526 124 - 

   ซัลเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 91.5 14.0 157.0 81.0 193.0 12.0 - 

   คลอไรด มิลลิกรัม/ลิตร 119.0 3.9 36.2 39.4 39.0 19.0 - 

   โลหะหนัก**                 

   เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.70 2.08 0.49 0.61 0.38 0.46 - 

   ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร <0.0002 <0.003 <0.0002 <0.0002 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.002 

   นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 

   ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 ไมเกิน 0.1 

   สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.021 <0.005 0.017 0.012 0.052 0.019 ไมเกิน 1.0 

   แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.005 

   ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.005 0.008 ไมเกิน 0.05 

   โครเมียมเฮก็ซาวาเลนท มิลลิกรัม/ลิตร <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 

  หมายเหตุ  * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 ธ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

 ** วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
 *** วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  

มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

 
 

 

 

 

 

     



ตารางที่ ค-7 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในหวยโจด (บริเวณทายน้ําของทอระบายน้ําทิ้ง 100 ม., สถานี 6) 
ระหวางป 2561-2563              

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
2561 2562 2563 

มาตรฐานฯ* 
พ.ค. ส.ค. เม.ย. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 

อุณหภูมิน้ํา  องศาเซลเซียส 30.8 29.5 32.9 31.6 31.7 29.6 ธ 

ความเปนกรดและดาง  - 8.4 7.5 8.1 8.1 8.1 7.9 5.0-9.0 

สภาพนําไฟฟา  ไมโครซีเมนต/ซม. 914 143 905 743 1109 1114 - 

ความขุน  เอ็นทีย ู 16 47 13 4 13 9 - 

ออกซิเจนละลาย  มิลลิกรัม/ลิตร 7 6.2 7.9 8.7 6.9 8 ไมนอยกวา 4.0 

บีโอดี** มิลลิกรัม/ลิตร 2.0 <1 3.0 2.0 2.4 <2 ไมเกิน 2.0 

ไนเตรต มิลลิกรัม/ลิตร 2.3 0.4 3.3 1.6 2.3 2.7 ไมเกิน 5.0 

ฟอสเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร <0.05 0.26 0.8 0.5 0.56 0.78 - 

ของแข็งที่ละลายน้าํ มิลลิกรัม/ลิตร 656 118 642 474 496 488 - 

ของแข็งทั้งหมด  มิลลิกรัม/ลิตร <661 137 <647 474 500 498 - 

ซัลเฟต  มิลลิกรัม/ลิตร 116 18.3 214 130 186 205 - 

คลอไรด มิลลิกรัม/ลิตร 38.2 3.4 33.8 29.1 37 47 - 

โลหะหนัก                 

เหลก็ (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.27 1.94 0.20 0.16 0.33 0.30 - 

ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0003 <0.003 <0.0002 <0.0002 <0.0005 <0.0005 ไมเกิน 0.002 

นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.004 <0.004 ไมเกิน 0.1 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.004 0.005 ไมเกิน 0.1 

สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.012 <0.005 <0.005 <0.005 0.059 0.022 ไมเกิน 1.0 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.005 

ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.026 0.006 ไมเกิน 0.05 

โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท มิลลิกรัม/ลิตร <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.05 

  หมายเหตุ   * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
 ธ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส 

 ** วิเคราะหโดย บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
 *** วิเคราะหโดย บริษัท S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.  

มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ 

  
            





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
สาธารณสุข อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 





ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

ภาคผนวกการปฎิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 
 

   
 

   

 
รูปที่ 1 การติดต้ังเครื่องหมายจราจรตามจุด
ตางๆ ในบริเวณโรงไฟฟานํ้าพอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 2 การสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล 



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 3 ติดต้ังปายเตือนสําหรับบริเวณท่ีอาจ
เกิดอันตราย เชน ปายหามสูบบุหรี่ หามจุด
ไฟ เปนตน 
 



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 

 

 

 

 
รูปที่ 4 ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณปองกัน
และควบคุมอัคคีภัย เชน สายดับเพลิง 
อุปกรณ Hydrant ระบบ Alarm เปนตน  



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 

 

การฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล ความรุนแรงระดับ 2 

 

การฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ํามันรั่วไหล ในระบบ site drain 

ความรุนแรงระดับ 2 

 
รูปที่ 5 การซอมแผนฉุกเฉินระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 

 

การฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ํามันรั่วไหล ในระบบ site drain 
ความรุนแรงระดับ 2 (ตอ) 

 

การฝกซอมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ความรุนแรงระดับ 3 

 

 
รูปที่ 5 (ตอ) การซอมแผนฉุกเฉินระหวาง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 

 

การฝกซอมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ความรุนแรงระดับ 3 

 
รูปที่ 5 (ตอ) การซอมแผนฉุกเฉินระหวาง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
รูปที่ 6 การอบรมระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2563 
(1) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 โรงไฟฟาน้ําพองจัดอบรม
ความปลอดภัยใหกับนักศึกษาฝกงาน มีผูเขา
รับการอบรม จํานวน 5 คน 



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 

 

 
(2) วันท่ี 19-21 กันยายน 2563 โรงไฟฟา 
น้ําพองจัดอบรมความปลอดภัยกอนเขา
ทํางานบํารุงรักษาตามวาระ มีผูเขารับการ
อบรม จํานวน 305 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) วันท่ี 10, 26 สิงหาคม 2563 วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2563 วันท่ี 4, 23 สิงหาคม 
2563 โรงไฟฟานํ้าพองจัดอบรมความ
ปลอดภัยของผูรับเหมา มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 35 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 โรงไฟฟาน้ําพอง
จัดอบรมความปลอดภัยทั่วไปและบํารุงรักษา
ตามแผน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 27 คน 



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงไฟฟาน้ําพอง
จัดอบรมความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานท่ี
เปลี่ยนสถานท่ีทํางาน มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 2 คน 

 

 
รูปที่ 7 เอกสารโครงการอนุรักษการไดยิน 
โรงไฟฟาน้ําพอง 



ภาคผนวก ง สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปถาย การปฎิบัติตามมาตรการฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 8 ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมความเขาใจ
และความปลอดภัยในการทํางาน เชน 
กิจกรรม 5ส, โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน 

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
                         เศรษฐกิจสังคม 
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