
 
 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบ่ี (ครั้งที่ 2) 

กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา 
 

ชื่อโครงการ   รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) 
กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา 

ที่ตั้งโครงการ   ต้าบลคลองขนาน อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ชื่อเจ้าของโครงการ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ   เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต้าบลบางกรวย อ้าเภอบางกรวย   

   จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 

 

จดัท้าโดยจดัท้าโดย  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พฤศจกิายนพฤศจกิายน  25582558  
      



 
 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห�
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการโรงไฟฟ าพลังความร�อนกระบ่ี (คร้ังท่ี 2) 

กรณีนํานํ้ามันปาล�มดิบ มาใช�ในการผลติไฟฟ าร+วมกับนํ้ามันเตา 
 

ชื่อโครงการ   รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห�
ผลกระทบส่ิงแวดล�อม โครงการโรงไฟฟ าพลังความร�อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) 
กรณีนํานํ้ามันปาล�มดิบมาใช�ในการผลิตไฟฟ าร+วมกับนํ้ามันเตา 

ท่ีตั้งโครงการ   ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ชื่อเจ�าของโครงการ   การไฟฟ าฝ1ายผลิตแห+งประเทศไทย (กฟผ.) 
ท่ีอยู+เจ�าของโครงการ   เลขที่ 53 หมู+ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย   

   จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 

 

จัดทําโดยจัดทําโดย  
การไฟฟ าฝ1ายผลิตแห+งประเทศไทยการไฟฟ าฝ1ายผลิตแห+งประเทศไทย 

พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25582558  
      





































































































































รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า ก 

   รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) 
กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา 

สารบัญ 

 

หน้า 
บทที ่1 : บทน้า 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 1-1 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 1-2 
1.4 วิธีการศึกษา 1-3 
1.5 สรุปการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1-3 

 
บทที ่2 : รายละเอียดโครงการ 
2.1 โรงไฟฟ้ากระบี่ 2-1 
 2.1.1 รายละเอียดโดยสังเขป 2-1 
 2.1.2 สภาพการณ์ด าเนินการปัจจุบัน 2-1 
 2.1.3 แหล่งน้ าและปริมาณการใช้น้ า 2-2 
 2.1.4 ปริมาณการใช้หินปูน 2-3 
 2.1.5 ระบบส่งไฟฟ้า 2-3 
 2.1.6 การขนส่งวัตถุดิบ 2-3 
 2.1.7 กระบวนการผลิต 2-3 
 2.1.8 มลสารที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม 2-3 
2.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการ

ผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา 
2-6 

 2.2.1 รายละเอียดอุปกรณ์หลักท่ีต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 2-6 
 2.2.2 สมรรถนะโรงไฟฟ้ากรณีใช้น้ ามันปาล์มดิบร่วมกับน้ ามันเตา 2-7 
 2.2.3 การใช้เชื้อเพลิง 2-9 
 2.2.4 ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ ามันปาล์มดิบร่วมกับน้ ามันเตา 2-11 
 2.2.5 การใช้สารเคมี 2-11 
 2.2.6 การคมนาคมขนส่ง 2-13 
 2.2.7 การใช้น้ า 2-13 
 2.2.8 มลสารและระบบควบคุม 2-13 
2.3 รายละเอียดการก่อสร้างถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบ 2-15 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า ข 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
หน้า 

 
2.4 ผลกระทบด้านบวก (Externality Cost) จากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2-18 
 กระบี่ กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  
2.5 การชี้แจงการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบ  2-20 
 มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา ต่อคณะกรรมการไตรภาคี  
 2.5.1 การประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 2-20 
  และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ 1/2557  
 2.5.2 การประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 2-20 
  และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ 2/2557  
 
บทที่ 3 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
 3.1.1 คุณภาพอากาศ 3-1 
 3.1.2 คุณภาพน้ า 3-26 
 3.1.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3-30 
 3.1.4 การคมนาคมขนส่ง 3-37 
3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-42 
 3.2.1 คุณภาพอากาศ 3-42 
 3.2.2 คุณภาพน้ า 3-45 
 3.2.3 การคมนาคมขนส่ง 3-47 
  
บทที่ 4 : สรุปผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ 

กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา 
4-1 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ส าเนาหนังสือเห็นชอบของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน า

น้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา 
ภาคผนวก ข มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ภาคผนวก ค เอกสารการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการชี้แจงการด าเนินงานต่อคณะกรรมการไตรภาคี 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า ค 

สารบัญรูป 
 

หน้า 
รูปที่ 2.1-1 ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 2-2 
รูปที่ 2.2-1 แสดงระบบ Unloading system, Forwarding system และ Oil Treatment 

system 
2-8 

รูปที่ 2.2-2 แผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 2-15 
รูปที่ 2.3-1 แผนที่ต าแหน่งโครงการ 2-16 
รูปที่ 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โรงไฟฟ้ากระบี่ 3-2 
รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โรงไฟฟ้ากระบี่ 3-3 
รูปที่ 3.1-3 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ 3-7 
รูปที่ 3.1-4 เส้นความเข้มเท่า (Isopleths) ของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3-18 
 กรณีท่ี 1 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้ ามันเตา S 2%  
รูปที่ 3.1-5 เส้นความเข้มเท่า (Isopleths) ของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3-19 
 กรณีท่ี 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้ ามันเตา S 2%  
 ร่วมกับน้ ามันปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง  
รูปที่ 3.1-6 เส้นความเข้มเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 3-20 
 กรณีท่ี 1 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้ ามันเตา S 2%  
รูปที่ 3.1-7 เส้นความเข้มเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3-21 
 กรณีท่ี 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้ ามันเตา S 2%  
 ร่วมกับน้ ามันปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง  
รูปที่ 3.1-8 เส้นความเข้มเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3-22 
 กรณีท่ี 1 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้ ามันเตา S 2%  
รูปที่ 3.1-9 เส้นความเข้มเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3-23 
 กรณีท่ี 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้ ามันเตา S 2%  
 ร่วมกับน้ ามันปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง  
รูปที่ 3.1-10 เส้นความเข้มเท่า (Isopleths) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 3-24 
รูปที่ 3.1-11 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินโรงไฟฟ้ากระบี่ และบริเวณโดยรอบ 3-27 
รูปที่ 3.1-12 แผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 3-31 
รูปที่ 4.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ของโครงการเปลี่ยนแปลง 4-6 
 รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า  
 ร่วมกับน้ ามันเตา  
รูปที่ 4.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ของโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 4-9 
 โรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  
 
   
     
   



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า ง 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 1.5-1 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ 
1-4 

ตารางที่ 2.1-1 ข้อมูลเชื้อเพลิงและปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2557 

2-2 

ตารางที่ 2.2-1 เปรียบเทียบสมรรถนะโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 2-9 
 และกรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  
ตารางที่ 2.2-2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ ามันเตา และน้ ามันปาล์มดิบของโครงการ 2-10 
ตารางที่ 2.2-3 ปริมาณการใช้ และการกักเก็บ วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ 2-12 
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บทที่ 1 
บทน้า 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ มีล าดับความเป็นมาของโครงการ ดังนี้  

1) โรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่ เริ่มเดินเครื่องเมื่อ ปี พ.ศ. 2507 ที่ก าลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ โดย
ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง และปิดตัวลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538 

2) วันที่ 24 เมษายน 2540 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติให้ ความเห็นชอบใน
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่  เครื่องที่ 1 และ 2 ขนาด
ก าลังการผลิต เครื่องละ 300 เมกะวัตต์ รวมก าลังผลิต 600 เมกะวัตต์ โดยใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง โดย
เครื่องที่ 1 เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟเข้าระบบเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ส าหรับเครื่องที่ 2 ได้ชะลอการ
ด าเนินการก่อสร้างออกไป 

3) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติให้ความเห็นชอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงจากน้ ามันเตาที่มีปริมาณก ามะถัน ไม่เกินร้อยละ 2 เป็นปริมาณไม่เกินร้อย
ละ 3.5  

4) กฟผ. ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยน าน้ ามันปาล์มดิบ
มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจาก กฟผ . ได้รับนโยบายจาก
รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณาด าเนินการซื้อน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามัน
เตา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ ามันปาล์มดิบล้นตลาดและราคาตกต่ า ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 ให้โรงไฟฟ้ากระบี่พิจารณาใช้น้ ามันปาล์มดิบในการผลิต
ไฟฟ้าในสัดส่วนร้อ ยละ 10 ของปริมาณการใช้น้ ามันเตา  ทั้งนี้ กฟผ . ได้ด าเนินการปรับปรุงและติดตั้ง
อุปกรณ์ส่งเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อรองรับการน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการเผาไหม้ร่วมกับน้ ามัน
เตาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื้อถอน
อาคาร จากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวก ก ) และจากการที่มติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540 ก าหนดว่า 
หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไ ปจากที่เส นอไว้ในรายงานฯ กฟผ . 
จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งประเมินผลกระทบ และเสนอมาตรการลดผลกระทบ
อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท้ารายงาน 
การศึกษาและจัดท ารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้ากระบี่ กรณี

น าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 

(1) ศึกษาและจัดท ารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า กระบี่ 
กรณีน าน้ ามัน ปาล์ มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา โดยทบทวนเอกสารในส่วนที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและประเด็นอื่นๆ ที่ส าคัญ 
พร้อมกับเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(2) เสนอรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน าน้ ามัน
ปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาต เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือทราบต่อไป 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
แนวทางการศึกษา และจัดท ารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า

กระบี่ กรณนี าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา จะมุ่งเน้นเฉพาะปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
โครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ และ/หรือจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ  ซ่ึง
จะค านึงถึงผลกระทบ ที่อาจเกิดข้ึน จากการใช้น้ ามันปาล์มดิบเผาไหม้ร่วมกับน้ ามันเตาเป็น เชื้อเพลิงของ
โรงไฟฟ้ากระบี่  

รายละเอียดลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 

(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่  

 กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 การใช้เชื้อเพลิง 

 การใช้สารเคม ี

 การใช้น้ า 

 การคมนาคมขนส่งของโครงการ 

 มลสารและระบบควบคุม 

(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

 การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ า 

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคม 

 เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  คุณภาพน้ า และ
การคมนาคม ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

(3) มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ของโรงไฟฟ้ากระบี่
ปัจจุบัน 
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 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณนี าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา 

1.4 วิธีการศึกษา 
(1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนที่ และข้อมูลจากโครงการอื่นๆ  
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงพื้นท่ีศึกษา 

(2) การส ารวจพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ  

(3) วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของระบบ
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่ตั้งโครงการ 

(4) ศึกษารายละเอียดและกิจกรรมของโครงการในส่วนที่มีกา รเปลี่ยนแปลง เช่น  การ
ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์  ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้  ปริมาณน้ าใช้  มลสารที่เกิดข้ึนและการควบคุมมลสาร  
เป็นต้น  

(5) น าผลจากข้อ  (3) และ (4) มาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยส าคัญ
จากการด าเนินโครงการ 

(6) น าเสนอมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1.5 สรุป การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ผ่านมา 

 โรงไฟฟ้ากระบี่ เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่ปี พ .ศ. 2547 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิ บัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอย่างเคร่งครัด ในส่วนของการด าเนินงาน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 ได้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว (ตารางท่ี 1.5-1) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.5-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟูากระบี่ 
 ระยะด าเนินการ (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรด้านกายภาพ  
1.1 คุณภาพอากาศ 

 ซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา พร้อม
ก าหนดระยะเวลาท างานของ 
FGD 

 
 
 
 
 
 
 ปล่องต้องมีความสูงไม่ต่ ากว่า 

150 เมตร 
 ออกแบบระบบ FGD ให้

เหมาะสมกบั ขบวนการผลิตและ
เชื้อเพลิง  

 ควบคุมมลสารที่ปล่อยออกจาก
โครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 โรงไฟฟูาด าเนินการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา 
FGD อย่างสม่ าเสมอตามแผนงาน พร้อม
ก าหนดให้ FGD ต้องเดินเคร่ืองได้ตลอดเวลาที่มี
การเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟูา ในกรณีที่
คุณภาพอากาศมีแนวโน้มค่ าใกล้มาตรฐาน
ก าหนด จะลดก าลังการผลิตลง หากค่ามลสารยัง
มีค่าสูงอยู่จะใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงผสมโดย
ลดการใช้น้ ามันเตาลง กรณีที่ FGD ขัดข้องจะ
หยุดด าเนินการผลิตกระแสไฟฟูา  

 ได้ก่อสร้างให้ปล่องของโรงไฟฟูากระบี่มีความสูง 
150 เมตร 

 ติดตั้งระบบ FGD ประสิทธิภาพการดั กจับก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มากกว่าร้อยละ 90  
 

 มีระบบควบคุมการเผาไหม้ให้ NOX อยู่ระดับต่ า
โดยใช้หัวพ่นเชื้อเพลิงแบบ Low NOX burner 

 มีระบบ FGD ช่วยลดปริมาณก๊าซ SO2 และฝุุน
ละอองจากปล่องโรงไฟฟูา 

 ตรวจวัด  SO2 NOx และ  PM 
บริเวณปล่อง แบบคร้ังคราว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจวัด  SO2 NOx และ  PM 
บริเวณ ปล่อง  อย่างต่อเนื่อง 
(CEMs)  
 
 
 
 
 

 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบาย
ออกจากปล่องโรงไฟฟูากระบี่ ท าการตรวจวัด
ในขณะที่เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟูาก าลังการผลิต
ไฟฟูา 340 เมกะวัตต์ โดยใช้น้ ามันเตาเป็น
เชื้อเพลิงผลการตรวจวัด พบว่า ค่าที่ตรวจวัดได้
ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ สรุปได้ดังนี ้
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) มีค่า 14 

ppm 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) มีค่า 

142 ppm  
- ฝุุนละออง มีค่า 27 mg/m3 

 ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายจาก
ปล่องอย่างต่อเนื่อง  พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ สรุปได้ดังนี้  
- ก๊าซซัลเฟอ ร์ไดออกไซด์  (SO2) มีค่า

ระหว่าง 15-255 ppm 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) มีค่า

ระหว่าง 73-165 ppm 
- ฝุุนละออง มีค่าระหว่าง 19-102 mg/m3 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ติดตั้งระบบตรวจวัดมลสารทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring System, CEMs) ที่ปล่องโรงไฟฟูาเพื่อ
ส่งข้อมูลไปยังห้อง ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟูา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคุณภาพอากาศที่ตรวจสอบ มี
แนวโน้มค่าใกล้มาตรฐาน หรือกรณีระบบ FGD 
ขัดข้อง โรงไฟฟูากระบี่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การควบคุมมลภาวะฉุกเฉิน ที่ได้จัดเตรียมไว้ 
นอกจากนี้ ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องโรงไฟฟูาแบบคร้ังคราวปีละ 2 คร้ัง 
ในขณะที่เดินเครื่องผลิตไฟฟูา (เพิ่ มเติมจาก
มาตรการก าหนด ปีละ 1 คร้ัง) 

 ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
อย่างต่อเนื่อง (AAQMs)  ในพื้นที่โรงไฟฟูาและ
พื้นที่ชุมชนรวม 4 สถานี ส่งข้อมูล ไปยัง
ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟูาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหากคุณภาพอากาศที่ตรวจสอบ มี
แนวโน้มค่าใกล้มาตรฐาน คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป โรงไฟฟูากระบี่จะ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมมลภาวะ
ฉุกเฉินที่ได้จัดเตรียมไว้ 

 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องการท างาน
ของระบบ CEMs และ AAQMs ปีละ 2 คร้ัง  

 ตรวจวัด  SO2 NO2 TSP PM10 
ความเร็ว และทิศทางของลม ปีละ 
2 คร้ัง เป็นเวลาติดต่ อกัน 7 วัน 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่  

- สถานีที่ 1โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 
- สถานีที่ 2 บ้านเกาะโพด 
- สถานีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลอง

หวายเล็ก 
- สถานีที่ 4 โรงไฟฟูากระบี่   

 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง จากสถานีตรวจวัด 4 
สถานี ตามที่ก าหนด ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนธันวาคม  2557 พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ดังนี้  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  เฉลี่ย 24 

ชั่วโมง  มีค่าระหว่าง 0 - 6 µg/m3 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง  มีค่าระหว่าง 0 - 34 µg/m3 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 13 µg/m3 
- ฝุุนละอองรวม (TSP)  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า

ระหว่าง 7 - 83 µg/m3 
- ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละออง ขนาดไม่

เกิน 10 ไมครอน (PM10)  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มี
ค่าระหว่าง 6 - 58 µg/m3 

 ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาที่สถานี
โรงไฟฟูากระบี่ ระหว่าง เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม 2557 พบว่าอุณหภูมิมีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 25.2-26.4 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ย 77 - 90 เปอร์เซ็นต ์ และ
ความกดอากาศมีค่าเฉลี่ย 1,007-1,009 
มิลลิบาร ์ส าหรับข้อมูลความเร็วมีค่าเฉลี่ย 0.4  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 ติดตั้งระบบฉีดน้ าในขั้นตอน
การบดและย่อยหินปูน 

(มาตรการที่ รฟ. เพิ่มเติมจาก EIA) 
 ด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงปูอ งกันเพื่อตรวจสอบ

ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตรวจวัดในระบบ 
CEMS และ AAQMs ทุกเดือน (มาตรการที่ รฟ. 
เพิ่มเติมจาก EIA)  

 เนื่องจากโรงไฟฟูาไม่มีกิจกรรมท าเหมืองหินปูน
และโม่หินปูนภายในโรงไฟฟูา ปัจจุบันใช้หินปูน
ขนาดไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ซึ่งผ่านการบดและ
ย่อยหินปูนแล้ว 

 - 1.4 เมตร/วินาท ีและทิศทางของลมส่วนใหญ่
พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศ
ตะวันตก (WSW) 

1.2 เสียง 
 จัดหาอุปกรณ์ปูองกันเสียง

บุคคลในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
เสียงดัง 
 

 ด าเนินการลดระดับเสียงจาก
แหล่งก าเนิด 
 

 

 จัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายต่อหูให้แก่
พนักงานที่ปฏิ บัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เช่น 
อุปกรณ์ครอบหูปูองกันเสียง เคร่ืองอุดหู และ
ติดตั้งปูายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง 

 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นไม้โดยรอบ
โรงไฟฟูาเพื่อเป็นก าแพงดูดซับเสียงและปูองกัน
มิให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง  

 ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง (Silencer) ที่ทางออก
ของวาล์วลดแรงดัน (Safety relief valve) เพื่อ
ไม่ให้เกิดเสียงดังกรณีที่วาล์วลดแรงดันท างาน 

 ติดตั้งถังรองรับน้ าที่ระบายจากหม้อไอน้ า (Blow 
down tank) เพื่อควบคุมเสียง 

 ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรอบ
โรงไฟฟูาและภายในโรงไฟฟูา  
ต่อเนื่อง 3 วัน ทุกๆ 6 เดือน 

 
 
 
 
 ตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดขึ้นขณะใด

ขณะหนึ่ง บริเวณโรงโม่หินปูน ปีละ 
4 คร้ัง  

 
 
 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง (Leq 24) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง  ที่สถานี ตรวจวัดบ้านคลองหวายเล็ก 
บ้านเกาะโพด โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร และ
โรงไฟฟูากระบี่ เ มื่อวันที่  3 - 5 กันยายน 
2557 มีค่าใกล้เคียงกันทุกสถานี  คือ มีค่า
ระหว่าง 51.7 - 59.5 dB(A) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ [ก าหนดไม่เกิน 70 dB(A)] 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง  (Lp) บริเวณโรงโม่
หินปูน มีค่าระหว่าง 72.5 - 86.7 dB(A) ซึ่งค่า
ระดับเสียงประเภทนี้ไม่มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานในประเทศไทย 
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 การปูองกันเสียงรบกวนจาก
การท าเหมืองหินปูน 
- จัดอุปกรณ์ปูองกันเสียงแก่

ผู้ปฏิบัตงิานอย่างเหมาะสม 
- ให้ข้อมูลเก่ียวกับก าหนด 

การระเบิดแก่ชุมชนใกล้เคียง
และใช้สัญญาณเตือนภัยทุก
คร้ังก่อนการระเบิด 

 ไม่มีการใช้วัตถุระเบิด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการ
ท าเหมืองหินปูน โดยโรงไฟฟูากระบี่ซื้อหินปูนจาก
บริษัทเอกชน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา 

  

1.4 คุณภาพน้้าผิวดิน 
 ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย

อย่างสม่ าเสมอ 
 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย

ชุมชนให้เพียงพอส าหรับ
พนักงานและบ้านพัก 

 ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างสม่ าเสมอ 
และรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่นทราบทุก
เดือนตามแบบ ทส.1 และ ทส.2  

 มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ้านพักพนักงาน
แบบบึงประดิษฐ์  โดยน้ าทิ้งทั้งหมดจะไหลไป
รวมกันที่อ่างเก็บน้ าภายในพื้นที่โรงไฟฟูา โดย
ไม่มีการระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  
มีระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคารส านักงาน ของ
โรงไฟฟูา (Sewage system) เพื่อควบคุม
คุณภาพ ก่อนปล่อยออกบ่อพักน้ าทิ้ง 
(Holding pond) และปล่อยออกสู่ล าน้ า
สาธารณะ (คลองปกาสัย) 
 

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
คลองปกาสัย คลองเพหลา และอ่าง
เก็บน้ าของ กฟผ . 2 แห่ง ปีละ 2 
คร้ัง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ, ความขุ่น, 
ค่าความน าไฟฟูา , สี, ออกซิเจน
ละลายน้ า, ค่าความสกปรกในรูป 
BOD, ของแข็งทั้งหมด , ของแข็ง
แขวนลอย , ของแข็งละลายน้ า
ทั้งหมด, Alkalinity/Acidity, ความ
กระด้าง, ไบคาร์บอเนต, ความเป็น
กรด-ด่าง, ไนเตรต, ฟอสเฟต, ซัลเฟต, 
น้ ามันและไขมัน , ตะกั่ว, ปรอท, 
โครเมียม , โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม  

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินจาก
จุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด ในวันที ่19 กันยายน 
2557 พบว่าส่ วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน  ประเภทที่  3 
ยกเว้นบริเวณคลองเพหลา มีค่าBOD 5.2 mg/l 
มากกว่าที่มาตรฐานก าหนด (ก าหนดไม่เกิน 2.0 
mg/l) ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าจากบริเวณจุดเก็บ
ตัวอย่างนี้เป็นจุดที่ล าน้ าสาขาต่างๆ  ไหลมา
บรรจบกัน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนอาจมกีาร
พัดพาอินทรีย์สารมาจากล าน้ าสาขาต่างๆ  
อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่า  BOD บริเวณ
คลองปกาสัย (ท้ายน้ าจากโรงไฟฟูา 500 เมตร) 
ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดปล่อยน้ า
ทิ้งของโรงไฟฟูากระบี่มากที่สุด พบว่าค่า BOD  
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 ระบายน้ าหล่อเย็นลงบ่อพัก 
เพื่อลดอุณหภูมิให้เหลือ
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 มีระบบบ าบัดน้ าเสี ยจากการล้างอุปกรณ์เพิ่ม
อุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ (Air 
heater) และอุปกรณ์ลดอุณหภูมิของอากาศ
ก่อนเข้าอุปกรณ์ก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Gas heater) โดยปรับสภาพน้ าให้มีค่าเป็น
กลางก่อนปล่อยออกบ่อพักและปล่อยออกล า
น้ าสาธารณะ ส่วนกากตะกอนจากระบบบ าบัด
น้ าเสียดังกล่าวจะส่งก าจัดโดยบริษัทที่ได้รับ
ใบอนุญาตบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วจากกรมโรงงาน 

 ระบายน้ าหล่อเย็นลงบ่อพักน้ าทิ้ง ซึ่งรองรับได้
ประมาณ 1 วัน เพื่อลดอุณหภูมิให้เหลือประมาณ 
32 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่านั้น ก่อนปล่อย
ลงสู่คลองปกาสัย 

 มีค่า 1.3 mg/l ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนดไว ้อีกทั้งเมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดน้ า
ทิ้งทุกเดือน บริเวณบ่อพักน้ าทิ้ง  (Holding 
pond) ก่อนระบายลงสู่คลองปกาสัย พบว่า ผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งในช่วงเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ที่บ่อพักน้ าทิ้งมีค่า 
BOD ก่อนระบายออกน้อยกว่า 2.0 mg/l 

1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้้าใต้ดิน  
 ก าจัดตะกอนของเสียที่

เหมาะสม 
 ปูองกันการซึมน้ าที่ชะล้างจาก

กากของเสีย เช่น ดาดก้นบ่อ
ด้วยดินเหนียวบดอัด 

 ก าจัดตะกอนของเสียตามความเหมาะสม เพื่อ
ปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบคุณภาพน้ าใต้ดินจาก
การชะล้างตะกอนของเสีย  

 ปูองกันการซึมน้ าที่ชะล้างจากกากของเสีย  ดังนี้  
- บ่อพักน้ าทิ้งปูองกันการซึมด้วยการดาดก้นบ่อ

ด้วยดินเหนียวบดอัด และมี การปูองกันการ
รั่วซึมด้วยการปูก้นบ่อด้วยพลาสติกความ
หนาแน่นสูง (HDPE) 

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน
บริเวณบ้านเกาะโพด บ้านห้วยโสก 
บ้านห้วยน้ าเย็น แ ละบ้านคลอง
หวายเล็ก ปีละ 2 คร้ัง โดยตรวจวัด
ระดับน้ า , สี, การน าไฟฟูา , ความ
ขุ่น, ความเป็นกรด- ด่าง, ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด , ปริมาณความ
กระด้างทั้งหมด, ไนเตรตในรูป 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและการ
เก็บตัวอย่างน้ าจ านวน  4 ในวันที่  20 
กันยายน  2557 พบว่าดัชนีคุณภาพน้ า ที่
ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด  
มาตรฐานน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค  ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.2551  
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 - บ่อเก็บยิปซัมและบ่อเก็บขยะ มีการปูองกัน
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ไนโตรเจน , ซัลเฟต , คลอไรด์ , 
ปริมาณเหล็กทั้งหมด , ปริมาณ
แมงกานีสทั้งหมด และโคลิฟอร์ม 

 

1.6 นิเวศวิทยาทางน้้า 
 ใช้ ระบบความร้อนแบบ

หอคอยหล่อเย็น 
 ระบายน้ าหล่อเย็นลงบ่อพัก  

เพื่อลดอุณหภูมิให้เหลือ
ประมาณ 32 องศาเซลเซียส 
หรือน้อยกว่านั้นก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ า 
 

 ใช้ระบบระบายความร้อนแบบหอคอยหล่อ
เย็น  

 ระบายน้ าหล่อเย็นลงบ่อพักเพื่อลดอุณหภูมิให้
เหลือประมาณ 32 องศาเซลเซียส หรือน้อย
กว่านั้น ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  

 ก่อสร้างบ่อทดลองเลี้ยงปลาโดยใช้น้ าที่ผ่าน
จากบ่อพักน้ าทิ้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
อุณหภูมิน้ า และคุณภาพน้ าไม่มีผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในน้ า 

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบ
นิเวศแหล่งน้ า บริเวณคลองปกาสัย 
และคลองเพหลา ปีละ 2 คร้ัง  

 ผลการส ารวจแพลงก์ตอน  และสัตว์หน้าดิน  
ระหว่างวันที่  25-29 สิงหาคม 2557 สรุปได้
ดังนี้ 
- ปริมาณแพลงก์ตอน  : ส ารวจพบปริมาณ

แพลงก์ตอนพืช  และแพลงก์ตอนสัตว์  ในแต่
ละสถานีส ารวจมีค่าใกล้เคียงกัน  โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.06 x 104 ถึง 2.36 x 104 เซลล์
ต่อลูกบาศก์ เมตร  โดยพบว่า บริเวณคลอง  
ปกาสัย ท้ายน้ าจากโรงไฟฟูา  500 เมตร มี
ปริมาณแพลงก์ตอนรวมสูงสุด  และบริเวณ 
คลองปกาสัย  เหนือน้ าจากโรงไฟฟูา  500 
เมตร  มีปริมาณแพลงก์ตอนรวมน้อยที่สุด  
ส าหรับแพลงก์ตอนพืชที่พบปริมาณสูงสุดคือ  
Oscillatoria sp. และแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบ
ปริมาณสูงสุดคือ Amoeba sp.  

- ปริมาณสัตว์หน้าดิน : ส ารวจพบสัตว์หน้าดิน 
รวม 3 กลุ่ม ได้แก่ Phylum Mollusca 
จ านวน 2 ชนิด Phylum Arthropoda 
จ านวน 3 ชนิด และ Phylum Annelida  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   จ านวน 1 ชนิด โดยแต่ละสถานีส ารวจพบ
จ านวนชนิดสัตว์หน้าดินอยู่ระหว่าง 2-3 กลุ่ม 
และมีปริมาณความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 66-
122 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าบริเวณคลอง 
ปกาสัย เหนือน้ าจากโรงไฟฟูา 500 เมตร มี
ปริมาณสัตว์หน้าดินสูงสุด และกลุ่มของสัตว์
หน้าดินที่มีความชุกชุมสูงคือ กลุ่มไส้เดือนดิน 

1.7 การใช้ที่ดิน/เกษตรกรรม 
 ก าจัดกากของเสียอย่าง

เหมาะสม 
 ใช้ยิปซัมปรับปรุงดิน 

 จัดการกากของเสียอย่างเหมาะสม  ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อดิน  

 ศึกษาและวิจัยร่วมกับส านักงาน เกษตรจังหวัด
กระบี่ เพื่อน ายิปซัมที่เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไฟฟูาไปใช้ปรับปรุงดิน 
เนื่องจากความเป็นกรด – ด่างของยิปซัมมีค่า
ความเป็นกรดเล็กน้อย (pH < 7) จึงอาจส่งผล
ต่อคุณภาพดินได้ 

- - 

1.10 การจัดการกากของเสีย 
 ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยสู่

คลองปกาสัยและ  
อ่างเก็บน้ า กฟผ. 

 ไม่อนุญาตเผาขยะในพื้นที่
โครงการ 
 

 ห้ามไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสู่คลองปกาสัย  และอ่าง
เก็บน้ าของ กฟผ. โดยจัดเตรียมถังขยะครอบคลุม
ทุกพื้นที่ภายในโรงไฟฟูา รวม 46 จุด  

 ห้ามไม่ให้มีการก่อไฟในพื้นที่โรงไฟฟูา ตาม
นโยบายและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

 บันทึกชนิด ปริมาตร และน้ าหนัก
ของกากของเสียจาก กฟผ. บริเวณ
พื้นที่โครงการ ทุกสัปดาห์ 

 ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 
ได้รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะประเภทต่างๆ  
ทุกสัปดาห์จากถังขยะบริเวณจุดรองรับขยะ  
ทั้ง 4 ประเภทได้แก ่ ขยะธรรมดา ขยะย่อย
สลายยาก ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล  โดย
มีปริมาณขยะรวมทุกประเภทเฉลี่ยวันละ  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จัดการกากของเสียบริเวณ
พื้นที่โครงการอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

 กากเรซินให้ผู้ขายรับกลับไป 
 
 
 
 
 

 กากน้ ามันที่ใช้แล้วน าไปผสม
กับน้ ามันเชื้อเพลิงของ
โรงไฟฟูา 

 ควรปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
การกลบฝังกากของเสียของ
กระทรวงอุตสาหกรรมอย่าง
เคร่งครัด 

 น ายิปซัมไปใช้ประโยชน ์

 จัดการกากของเสียภายในพื้นที่โรงไฟฟู า ตาม
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  โดยแบ่ง
ขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
ย่อยสลายยาก ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล 
โดยจัดเตรียมถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณที่
เกิดขึ้นบริเวณบ้านพักพนักงานจ านวน 30 จุด 
รวมถึงอาคารที่ท าการ และอาคารต่างๆ ภายใน
โรงไฟฟูารวม 16 จุด 

 กากเรซิน ส่งก าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับในช่วง
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ยังไม่มีการส่งก าจัด 
หากครบก าหนดครอบครองเกิน 90 วัน จะขอ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ครอบครองต่อ  

 กากน้ ามันที่ใช้แล้ว ส่งก าจัดโดยหน่วยงานที่
ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 ขยะทั่วไปก าจัดโดยการฝังกลบตามข้อก าหนด
ในการกลบฝังกากของเสียของกระทรวง
อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันการ
ปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดิน 

 ขายยิปซัมให้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
สาขาทุ่งสง 

 165.78 กิโลกรัมต่อวัน ประกอบด้วย ขยะ
ธรรมดา 163.89 กิโลกรัมต่อวัน ขยะอันตราย 
1.89 กิโลกรัมต่อวัน ไม่มีขยะย่อยสลายยาก
และขยะรีไซเคิล ทั้งนี้ ส าหรับขยะอันตราย
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 
โรงไฟฟูาด าเนินการส่งกากน้ ามันใช้แล้ว เพื่อ
ก าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น 6,120 
กิโลกรัม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.11 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมทางบก 
 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ติดปูายลดความเร็วภายใน

โครงการ 
 
 
 บันทึกการเกิดอุบัติเหตุพร้อม

สาเหตุ 
 

 
 ในปี 2557 โรงไฟฟูากระบี่ร่วมกับส านักงาน

ขนส่งจังหวัดกระบี่จัดอบรมพนักงาน และ
ผู้สนใจ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร และ
ตระหนักในความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 
พร้อมเปิดสอบใบอนุญา ตขับขี่นอกสถานที่ ณ 
โรงไฟฟูากระบี่ เม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ .ศ.2557 
ทั้งนี้ได้เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อปฏิบัติเพื่อ 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย และต้องสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่
ขับขี่ เป็นต้น 

 ติดตั้งปูายลดความเร็ว ภายในโรงไฟฟูา ไม่ให้
ขับขี่เกิน 30 กิโลเมตร /ชั่วโมง พร้อมทั้งมีข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เพื่อควบคุม
ความเร็วในการขับขี่ตามความเร็วดังกล่าว  

 ตรวจติดตามการเกิดอุบัติเหตุการจราจร
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ในช่วงเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ไม่มีอุบัติเหตุจาก
การขนส่ งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
โรงไฟฟูา  
 

 
 รวบรวมปริมาณการจราจร  และ

อุบัติเหตุ จากทางหลวงหมายเลข 
4 ทุก 6 เดือน 

 
 จากการส ารวจปริมาณการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 4 กม.ที่ 92+500 ใกล้ทางแยกเข้า
โรงไฟฟูากระบี ่เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 
พบว่ามีปริมาณยานพาหนะทุกประ เภทเฉลี่ย  
7,156 คันต่อวัน  เป็นรถยนต์มากที่สุด  
รองลงมาเป็นรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก 
จากการส ารวจพบว่า ค่าปริมาณจราจร-ชั่วโมง 
(PCU-ชม.) มีค่าเท่ากับ 1,157.89 PCU-ชั่วโมง 
และค่าปริมาณจราจรต่อความจ ุ (V/C ratio) 
เท่ากับ  0.145 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าค่าความจุที่
สามารถรองรับได ้(0.80)  

 จากการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากจาก
มูลนิธิเหนือคลอง  บริเวณทางหลวงหมายเลข  
4 ภายในระยะ  1 กิโลเมตร  จากบริเวณ
ทางเข้า – ออกโรงไฟฟูากระบี่  ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม  2557 มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นทั้งหมด  81 ราย คู่กรณีส่วนใหญ่เป็น
รถยนต์ 4 รองลงมาคือ  รถจักรยานยนต์มี
ผู้บาดเจ็บ 27 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  ทั้งนี้ไม่มี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของ
โรงไฟฟูากระบี่ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 จัดท าแผนฉุกเฉินและมีการ
ฝึกสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 แจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงทราบ

เก่ียวกับกิจกรรมการ
ด าเนินการของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 บันทึกสถิติอุบั ติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟูา 
ทั้งด้านบุคคลและทรัพย์สิน พร้อมระบุสาเหตุ 
ในช่วง เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ไม่มี
อุบัติเหตุจากการขนส่งที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการของโรงไฟฟูา  

 จัดท าแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมการช่วยเหลือ
หากเกิดอุบัติเหตุ ตามแผนงานอย่างสม่ าเสมอ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ได้
ฝึกซ้อมแผนการก่อวินาศกรรมและน้ ามัน
รั่วไหล แผนฉุกเฉินอัคคีภัยบริเวณคลังน้ ามัน 
แผนรับเหตุฉุกเฉินน้ ามันรั่วไหลร่วมกับเรือ
บรรทุกน้ ามัน เป็นต้น  

 ได้ใช้โอกาสที่ครู / นักเรียน  คนในชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟูาฯ เข้าเยี่ยมชม
กิจการของโร งไฟฟูากระบี่ รวมทั้งการร่วมจัด
นิทรรศการในงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบเก่ียวกับการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
โรงไฟฟูา เช่น ขั้นตอนในการผลิตกระแส 
ไฟฟูา มาตรการการเฝูาระวังและควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในเร่ืองการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพ แวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น 
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ฝุายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 1-14 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 หลีกเลี่ยงขนส่งในช่วงเวลา 
07.30-08.30 น. และ 16.00-
17.00 น. 

 ตรวจรักษาสภาพรถ 
 
 
 
 
 
 แจ้งให้พนักงานตระหนักถึง

ความปลอดภัยในการใช้
ยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย

ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

 ในเร่ืองการขนส่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟูา โรงไฟฟูากระบี่ได้ถือปฏิบั ติตาม
มาตรการที่ก าหนด  

 ยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้ในกิจการของโรงไฟฟูา
กระบี่ ได้มีตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานและ
ที่ส าคัญที่สุดคือ เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นอันมีสาเหตุจากการที่มีส่วนประกอบ
ของเคร่ืองยนต์ ระบบเบรค ฯลฯ หมดสภาพ  

 ในปี 2557 โรงไฟฟูากระบี่ร่วมกับส านักงาน
ขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดอบรมพนักงานและ
ผู้สนใจ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร และ
ตระหนักในความปลอดภัยในการใช้
ยานพาหนะ พร้อมเปิดสอบใบอนุญาตขับขี่
นอกสถานที่ ณ โรงไฟฟูากระบี่ เม่ือวันที่ 15 
มีนาคม พ .ศ.2557 ทั้งนี้ได้ เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติ 
งานต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย และต้องสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่
ขับขี่ เป็นต้น  

 คัดเลือกบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่
ใช้แล้ว โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ฝุายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 1-15 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 ก าหนดทางเลือกส าหรับรถ
ขนส่งภายในโครงการและ
จัดหารถส ารอง 

 จัดรถรับส่งพนักงาน 
 จัดให้พนักงานใช้อุปกรณ์

ปูองกันความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

ที่ว่าด้วยการขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายอย่าง
เคร่งครัด และโรงไฟฟูาได้ก าชับในการ 

 ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

 โรงไฟฟูากระบี่และบริษัทผู้รับเหมาได้ร่วมกัน
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดแล้ว  

 
 จัดรถรับส่งผู้ปฏิบัติงาน  
 โรงไฟฟูากระบี่ได้จัดหาอุปกรณ์ปูองกันความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล ( PPE ) ไว้ให้พนักงานใช้
อย่างเพียงพอ  และได้ก าชับ /ตรวจตราให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัย
ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

  

การคมนาคมทางน้้า 
 แจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงทราบ

กิจกรรมของโครงการ 
 หลีกเลี่ยงขนส่งวัสดุช่วง

การจราจรหนาแน่น 
 ตรวจรักษาสภาพของเรือ 
 บันทึกการเกิดอุบัติเหตุและ

สาเหตุอย่างต่อเนื่อง 
 จัดโปรแกรมช่วยเหลือ  

 
 ปัจจุบันไม่มีการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงโดยเรือ 

Barge จากปากคลองศรี บอยาไปตามล าน้ า 
สีบอยาและคลองปกาสัยแล้ว โดยเปลี่ยนวิธี
ขนส่งน้ ามันมาที่ท่าเทียบเรือโรงไฟฟูากระบี่ 
(บริเวณท่าเทียบคลองรั้ว ) และขนส่งน้ ามันมา
ทางท่อขนส่งน้ ามันแทนวิธีการเดิม ซึ่งปฏิบัติ
มาตรการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่มีไว้เป็นการเฉพาะ 

- - 
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ฝุายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 1-16 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผู้ประสบภัยฉุกเฉินทางเรือ 
 ปฎิบัติตามข้อก าหนดเวลา

สากลการใช้ท่าเทียบเรือ และ
ให้มกีารก าหนดพื้นที่พิเศษ 

 จัดให้พนักงานใช้อุปกรณ์
ปูองกันความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

 ในปี 2557 โรงไฟฟูาจัดประชุมหารือร่วมกับ
ชุมชน และ ปตท . เพื่อท าความเข้าใจเรื่องจุด
จอดเรือบริเวณท่าเทียบเรือคลองรั้ว เส้นทาง
เดินเรือขนส่งน้ ามันเตา เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับวิถีชีวิตการท าป ระมงของชุมชน 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 

  

1.12 เศรษฐกิจ-สังคม 
 ประชาสัมพันธ์อย่าง

สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 
 

 ได้ใช้โอกาสที่ครู / นักเรียน  คนในชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟูาฯ เข้าเยี่ยมชม
กิจการ ของโรงไฟฟูากระบี่ รวมทั้งการร่วมจัด
นิทรรศการในงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
เก่ียวกับการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
โรงไฟฟูา เช่น ขั้นตอนในการผลิตกระแส 
ไฟฟูา มาตรการการเฝูาระวังและควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนใน เร่ืองการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น  

 สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับชุมชน และ
ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ศาสนกิจ การศึกษา สาธารณสุข การสร้างอาชีพ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 วิจัยเชิงส ารวจ /การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ 

 โรงไฟฟูากระบี่ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยการวิจัยเชิงส ารวจ สังเกตและสัมภาษณ์
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของราษฎรในช่วงด าเนินการผลิต
พลังงานไฟฟูา ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบ
โรงไฟฟูากระบี่  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้มี
การศึกษา ในระยะด าเนินการ ทุกปีที่ 1 ปีที่ 3 
ปีที่ 5 (ปี 2547 ปี 2549 และป ี 2551) และ
ต่อไป ทุก 5 ปี (ปี 2556 ปี 2561 ปี 2566 
และป ี 2571) ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปจะ
ด าเนินการในป ีพ.ศ. 2561 
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ฝุายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 1-17 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จัดโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ราษฎรท้องถิ่นกับ กฟผ. 

 จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับ
โรงไฟฟูา เช่น สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ซ่อม /สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ 
สนับสนุนทุนการศึกษาและการกีฬา สนับสนุน
และร่วมกิจกรรมในวันส าคัญร่วมกับชุมชน 
สนับสนุนกิจกรรมประเพณีสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เสริมสร้างสุขภาพอนามัยชุมชน 
ส่งเสริมด้านการเกษตรและอาชีพ รวมถึง
กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชน เป็นต้น   

  

1.13 สาธารณสุข 
 มาตรการควบคุมคุณภาพ

อากาศ 
 
 

 บริการสาธารณสุขชุมชน 
 
 
 
 
 

 

 มีมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อย
ออกจากปล่องโรงไฟฟูาให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ และเฝูาระวังโรคที่สัมพันธ์กับการ
มีโครงการในชุมชน  

 กฟผ. จัดบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟูาตามวาระและโอกาส ในช่วงกรกฎาคม 
– ธันวาคม 2557 ให้บริการตรวจรักษาโรค
ทั่วไปและทันตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 29 
สิงหาคม 2557 รวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 975 
ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

 วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขของ
สถานีอนามั ยโรงพยาบาลเหนือ
คลอง โรงพยาบาลกระบี่  

 ด้านสาธารณสุขจากกลุ่มราษฎร 
2 หมู่บ้าน ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
รอบโรงไฟฟูา 

 ด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่
ก าหนดโดย  รวบรวมข้อมูลสาธารณสุขของ
สถานีอนามัย  หรือ รพ .สต. ภายในรัศมี  5 
กิโลเมตร  รอบโรงไฟฟูากระบี่  ในช่วง
ด าเนินการผลิ ตในปีที่ 1 ปีที่ 3 ปีที่ 5 (ปี 
2547 ปี 2549 และปี 2551) และต่อไปทุก  5 
ปี โดยครอบคลุมพื้นที่บ้านแหลมกรวด  บ้าน
เกาะโพด  บ้านทุ่งสาคร  บ้านปกาสัย  บ้าน
คลองขนาน  บ้านคลองเสียด  บ้านคลองหวาย
เล็ก  และบ้านห้วยโสก  ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต.  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรการลดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 

 ประชาสัมพันธ ์
 

- วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ให้บริการ ณ รพ.สต.
ตลิ่งชัน ผู้เข้ารับบริการ 227 ราย 

- วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้บริการ ณ โรง
ยิมเนเซี่ยม อบต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง ผู้เข้า
รับบริการ 152 ราย 

- วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ให้บริการ ณ  
เกาะศรีบอยา ผู้เข้ารับบริการ 172 ราย 

- วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ให้บริการ ณ  
เกาะจ าผู้เข้ารับบริการ 188 ราย 

- วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ให้บริการ ณ  
รพ.สต.คลองขนาน ผู้เข้ารับบริการ 236 ราย 

 ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรและการท างานอย่างเคร่งครัด 
ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (EGAT SMS) 
ซึ่งมีการประเมินค วามเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมงาน 

 ติดตั้งจอแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปที่สถานีบ้านเกาะโพด 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและ
เฝูาระวังคุณภาพอากาศได้ตลอดเวลา  

 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ชุมชนรอบ
โรงไฟฟูารับทราบอย่างสม่ าเสมอ ในรูปแบบ 

 คลองขนาน รพ.สต. บ้านแหลมกรวด รพ.สต. 
บ้านทุ่งประสาน และรพ.สต. บ้านคลองเสียด 
ต่อมา กฟผ. ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่  และเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วนมากข้ึน จึงได้มีการ
เก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขเพิ่มข้ึนโดยเก็บ
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ยังได้เก็บ
ข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ  
เพิ่มเติมอีก  โดยเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล
เหนือคลอง  โรงพยาบาลกระบี่  และ
สถานพยาบาลโรงไฟฟูากระบี่ 

 ส าหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อเฝูาระวังโรคนั้น 
จะเป็นข้อมูลผู้ปุวยที่เป็นโรคที่มีความสัมพั นธ์
กับการพัฒนาโครงการ  ซึ่งเข้ารับการตรวจ
รักษาในสถานพยาบาลต่างๆ  ในช่วงเวลาที่
กล่าวข้างต้น รวม 4 กลุ่ม ได้แก่ โรคระบบ
หายใจ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  และโรคตา
รวมส่วนประกอบของตา ส าหรับการศึกษาคร้ัง
ต่อไปจะด าเนินการในปี 2561 โดยรวบรวม
ข้อมูลไว้เบื้องต้น ในระหว่างป ี พ.ศ. 2553–
2557 พบว่า ในจ านวนโรคที่เฝูาระวังทั้งหมด 
โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
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 ของรายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน 
โครงการ เปิดบ้านโรงไฟฟูา ให้ชุมชนและ
ผู้สนใจได้เยี่ยมชมโรงไฟฟูา รวมถึงการติดปูาย 
เพื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ บริเวณ
หน่วยงานราชการท้องถิ่น เป็นต้น 

 เป็นโรคที่มีผู้ปุวยเข้ารับการรั กษาพยาบาล
มากที่สุด  รองลงมาคือโรคเก่ียวกับระบบ
หายใจ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างโรคที่เฝูา
ระวังทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่า  ในแต่ละปี
สัดส่วนของประชากรที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาลด้วยโรคตารวมส่วนประกอบ
ของตา และโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
นั้นมีไม่มากนัก 

1.17 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 ปรับปรุงสมรรถนะของ

สถานพยาบาลให้เทียบเท่า
โรงพยาบาล 10 เตียงของรัฐ 
 

 โรงไฟฟูากระบี่ไม่ได้ปรับปรุงสมรรถนะของ
สถานพยาบาลโรงไฟฟูากระบี่ให้เทียบเท่ากับ
โรงพยาบาล 10 เตียงของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม 
โรงไฟฟูาได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 โดย
จัดให้เวชภัณฑ์และยา อุปกรณ์ /เครื่องมือทาง
การแพทย์  รวมถึงพยาบาล 2 คน อยู่ประจ า
สถานพยาบาลทุกวัน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี
แพทย์จากโรงพยาบาลเหนือคลองมาประจ าในช่วง
บ่ายของวันจันทร์  วันพุธ  และวันศุกร์  เพื่อคอย
ให้บริการแก่พนักงานของโรงไฟฟูาด้วย 

 วิเคราะห์ทางระบาดวิทยาลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของการเจ็บปุวย
ของพนักงานจากบันทึกสุขภาพทุก 
3 ปี  
 

 ส าหรับการตรวจสุขภาพประจ าป ี 2557 ของ
พนักงานโรงไฟฟูากระบี ่ ได้ด าเนินการในช่วง
วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2557 โดยโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 มีพนักงานที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพทั้งหมด 175 คน จากผลการตรวจพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่มีระดับไขมันในเลือดทั้งไตร
กลีเซอไรด์และโคเลสเตอรอลสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด รองลงมาคือ ความผิดปกติของระดับ
น้ าตาลในเลือด ปัสสาวะ และสมรรถภาพการ
ท างานของตับ  ในกรณีที่พบความผิดปกติ
เล็กน้อย แพทย์ได้ให้ค าแนะน าพร้อมเอกสารใน
การปฏิบัติตัว ส าหรับรายที่จ าเป็นต้องรับการ
รักษาแพทย์จะให้การรักษาทันที  พร้อมนัด
ติดตาม/ตรวจซ้ าตามความเหมาะสม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มีการวิเคราะห์บันทึกประวัติ
สุขภาพของคนงานเพื่อ
ปูองกัน/แก้ไขปัญหาสุขภาพ 

 ตรวจร่างกายประจ าปีและ
ตรวจพิเศษแก่กลุ่มเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้การศึกษาด้านความ

ปลอดภัยมีระบบการนิเทศ
และฝึกอบรมระหว่าง
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 มีการวิเคราะห์ บันทึกประวัติสุขภาพของ
พนักงาน จากการตรวจสุขภาพประจ าปี และ
การตรวจสุขภาพพิเศษของพนักงานกลุ่มเสี่ยง  

 ท าการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับตรวจติดตามจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน และส่งผลเข้าประกวด “สถาน
ประกอบการดีเด่นด้านคว ามปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ” 
ส าหรับปี 2557 ท าการตรวจสุขภาพทั่วไปและ
ตรวจสุขภาพพิเศษของพนักงานกลุ่มเสี่ยง 
ตามลักษณะงาน ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 
2557  

 จัดอบรมความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ลูกจ้าง ในช่วงกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ได้
จัดอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดให้
นายจ้าง ต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการอบรม
ดับเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผู้ปฏิบัติ 
งานทั้งหมด นอกจากนี้ได้จัดอบรมหลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารเคมีอันตรายและ
การปูองกันให้กับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย  

 ส าหรับการอบรมความปลอดภัยก่อนเร่ิมงาน  

 ตรวจสอบสมรรถนะของคนงานที่มี
ความเสี่ยงสูง ก่อนเข้าท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบการใช้มาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยของคนงาน โดยเช็ค
ตามปกติ และมีการอบรมคนงาน
ตลอดจนซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อย 
1 คร้ัง/ปี 

 ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานซึง่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ เช่น ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคม ี หรือ
ปฏิบัติงานในที่ที่อับอากาศ เป็นต้น ต้องได้รับ
การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน และผู้
เข้ารับการตรวจทั้งหมดจะต้องพบแพทย์เพื่อ
หารือผลการตรวจ ส าหรับปี 2557 นี้ ได้
ด าเนินการในช่วงวันที ่12– 13 มีนาคม 2557 มี
พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพพิเศษ 75 คน 
ผลการตรวจปรากฏว่า ไม่พบพนักงานที่มีอาการ
ผิดปกติจากการตรวจโลหะหนักในเลือด แต่พบ
พนักงานที่มีสมรรถภาพการท างานของปอด
ผิดปกติ 1 ราย และมีพนักงานที่มีอาการ
ผิดปกติทางการได้ยิน และทางสายตา ซึ่งสาเหตุ
หลักของความผิดปกตินี้เนือ่งมาจากอาย ุ

 ด าเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ ตามแผนงาน
ระบบมาตรฐานของโรงไฟฟูากระบี่  อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 จัดให้มีการวัดอุณหภูมิเวท
บัลบ์โกลบอยู่เสมอและแต่ละ
งานให้ลดอุณหภูมิ โดยทาง
วิศวกรรมหรือสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันความร้อน ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 
 
 
 ตรวจสอบภัยอันตรายใน

โรงงาน 

 และระหว่างปฏิบัติงาน โรงไฟฟูาด าเนินการ
ตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีว-
อนามั ย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(EGAT SMS) โดยมีนโยบาย  คู่มือ ระเบียบ
ปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานและลูกจ้างปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

 ตรวจวัดอุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ ปีละ  1 คร้ัง 
ภายในอาคารโรงไฟฟูาบริเวณ Ground 
floor, Mezzanine floor และOperating 
Floor ด าเนินการเมื่อ 26 - 27 พฤษภาคม 
2557  ซึ่งผลการตรวจวัดที่ได้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้หากมีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานจะให้ลดอุณหภูมิ หรือสวมใส่
อุปกรณ์ปูองกันความร้อน ซึ่งจัดเตรียมไว้ใช้
งานในแต่ละแผนก / หมวด 

 ตรวจสอบภัยอันตรายโดยการประเมินความ
เสี่ ยงตามระบบการจัดการความปลอดภัย            
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(EGAT SMS) รวมถึงตรวจวัดสภาพแวดล้อม
(ความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี) และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติฉุกเฉิน 

 ติดตั้งปูายเตือนความปลอดภัย เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล  

 จัดให้มีแผนซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ อย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง ซึ่งด าเนินการตามแผนเป็นประจ าทุกปี   

  

มวลชนสัมพันธ์ 
 พิจารณารับพนักงานท้องถิ่น

ที่โยกย้ายไปประจ าที่อื่น 
 
 

 พิจารณารับคนในท้องถ่ิน
ท างานตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในการพิจารณารับพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงไฟฟูากระบี่นั้น ทางโรงไฟฟูาให้ความส าคัญ
เป็นล า ดับต้นกับพนักงานที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
พื้นที่ที่ขอโยกย้ายกลับมาท างานที่บ้านเกิด 

 กฟผ. ประกาศรับสมัครพนักงานอัตราภูมิภาค 
(ภาคใต้ ) อัตราปี 2558 โดยต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน บ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ก าหนด 
ส าหรับโรงไฟฟูากระบี่ โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟูากระบี่ และฝุายปฏิ บัติการภาคใต้เปิด
โอกาสรับพนักงานท้องถิ่น เฉพาะผู้มีภูมิล าเนา
ในจังหวัดกระบี่ รวม 38 อัตราดังนี้ 
- ปริญญาโท 1 อัตรา 
- ปริญญาตรี 5 อัตรา 
- ปวส. 32 อัตรา 

   นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดกระบี่สามารถสมัครได้อีกหลายอัตรา ณ  
โรงไฟฟูาสุราษฎร์ธานี และเข่ือนรัชชประภา  

 พิจารณาจ้างคนในท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

 ติดตามสถานการณ์การรับรู้
ความรู้สึก ทัศนคติ ความต้องการ
ของชุมชน และให้ข้อมูลข่าวสาร  

 แจ้งให้ชุมชนรับทราบอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 โรงไฟฟูาได้ด าเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์  
โดยร่วม กิจกรรม ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน
รอบพื้นที่โรงไฟฟูากระบี่  ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยรอบ
เก่ียวกับการด าเนินกิจการของโรงไฟฟูาอยู่
เสมอโดยด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ตาม
แผนงานทุกปีที่ได้ก าหนดไว้  โดยกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์เป็นการพัฒนาสังคมด้าน
ต่างๆ  เช่น  การพัฒนาโอกาสการผลิต
การตลาด และการจ้างงานอาชีพเสริม  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และสนับสนุน
การศึกษา  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน  การทะนุบ ารุง
ศาสนา  ร่วมงานประ เพณีต่างๆ  และ
สนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 เข้มงวดในมาตรการปูองกัน
ปัญหามลภาวะและชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทราบสนับสนุนและมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนาชุมชน 

ของงาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2557 มีการจ้างเหมาทั้งหมด 207 คน  

 โรงไฟฟูากระบี่ได้มีการด าเนินการตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด  ในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบนั้น  โรงไฟฟูา
กระบี่ใช้โอกาสในการประชุมร่วมกับผู้แทน
ชุมชน / การที่ชุมชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การ
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้ข้อมูล / 
ชี้แจง ประเด็นข้อสงสัยในเร่ืองต่างๆ ในช่วง
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 โรงไฟฟูา
กระบี่ได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิ จกรรม
ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟูาตาม
แผนงาน มวลชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ได้ ปรับปรุงให้
สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยมีกิจกรรมย่อยที่ครอบคลุมตาม
แผนที่ก าหนด 

  

ที่มา: อ้างอิงจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟูากระบี่ 
ที่มา: ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 22) 
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บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 
 

2.1 โรงไฟฟ้ากระบี่  
2.1.1 รายละเอียดโรงไฟฟ้าโดยสังเขป 

โรงไฟฟูากระบี่  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ  7,200 ไร่ ในบริเวณโรงไฟฟูากระบี่เดิมที่ต าบลคลอง
ขนาน อ าเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  เฉพาะโรงไฟฟูาใช้พื้นที่ประมาณ  600 ไร่ โรงไฟฟูากระบี่ถูก  
ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงได้ท้ังน้ ามันเตาและก๊าซธรรมชาติ  มีก าลังผลิตติดตั้ง  340 เมกะวัตต์ ปัจจุบันใช้
น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง  ท าการขนถ่ายน้ ามันเตาที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว  ต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่  และขนส่งต่อมาทางท่อขนส่งน้ ามันไปตามถนนสาธารณะ  ผ่านบ้านคลองรั้ว  บ้าน
คลองยวน บ้านหนองใหญ่  เป็นระยะทาง  9.4 กิโลเมตร แล้วตัดผ่านพ้ืนที่สวนยางพาราและสวนปาล์ม
น้ ามัน เป็นระยะทาง  1.9 กิโลเมตร และผ่านพื้นที่  กฟผ. มาบรรจบกับถนนสาธารณะไปยังคลังน้ ามันใน
โรงไฟฟูาในเขตต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง เป็นระยะทางอีกประมาณ  3 กิโลเมตร รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 14.3 กิโลเมตร  

ทั้งนี้ โรงไฟฟูาฯ ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการขนถ่ายน้ ามันเตาที่ท่าเทียบเรือและขนส่งน้ ามันทาง
ท่อมายังคลังเก็บน้ ามันในโรงไฟฟูา  โดยจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) โครงการ
ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟูากระบี่ และโครงการระบบขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ส าหรับโรงไฟฟูากระบี่ ตามล าดับ  นอกจากนี้โรงไฟฟูาฯ  ใช้หินปูนในระบบก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
โดยสั่งซื้อจากบริษัทเอกชนซึ่งผ่านการบดย่อยแล้ว  โดยไม่มีการท าเหมืองหินปูนและโม่หินปูนภายใน
โรงไฟฟูา ตามท่ีระบุไว้ในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟูากระบี่  

2.1.2 สภาพการณ์ด้าเนินการปัจจุบัน 

โรงไฟฟูากระบี่ใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยคุณสมบัติของน้ ามันเตาที่ใช้ในโรงไฟฟูากระบี่ได้
ควบคุมให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  โดยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงจาก
การใช้น้ ามันเตาที่มีปริมาณก ามะถันไม่เกินร้อยละ  2 เป็นน้ ามันเตามีปริมาณก ามะถันไม่เกินร้อยละ  3.5 
(ภาคผนวก  ข) โดยมีความต้องการใช้น้ ามันเตาในอัตราสูงสุดประมาณวันละ  1.643 ล้านลิตร เฉลี่ย
ประมาณวันละ 1.314 ล้านลิตร  

จากการด าเนินการผลิตกระแสไฟฟูาในช่วง เดือนกรกฎาคมถึ งเดือนธันวาคม พ .ศ. 2557 (ที่มา: 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 22) พบว่ามีการใช้น้ ามันเตาซึ่งมีปริมาณก ามะถันไม่เกินร้อยละ  0.5 
ประมาณ 136.47 ล้านลิตร และได้จ่ายกระแสไฟฟูาเชิงพา ณิชย์ รวมทั้งสิ้น 564.21 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง  
โดยมีระยะด าเนินการผลิต  184 วัน (ตารางท่ี 2.1-1) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตไฟฟูาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
2553 ถึง พ.ศ. 2557 (รูปที่ 2.1-1) พบว่า โรงไฟฟูากระบี่ถูกสั่งจากศูนย์ควบคุมให้มีด าเนินการผลิต
กระแสไฟฟูาเพ่ิมข้ึนทุกป ีเพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟูาของประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเชื้อเ พลิงและปริมาณการผลิตกระแสไฟฟูา ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

รายการ 
เดือนที่ด้าเนินการ 

รวม 
 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

น้ ามันเตาที่ใช้  
(ล้านลิตร) 

33.02 20.88 19.67 23.03 19.51 20.36 136.47 

จ านวนวันเดินเครื่อง  
(วัน) 

31 31 30 31 30 31 184 

ปริมาณการผลิตไฟฟูา 
(ล้าน kWh) 

146.28 84.56 79.24 95.25 78.02 80.86 564.21 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ที่มา  คุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟูากระบี่ ฉบับที่ 22 

รูปที่ 2.1-1 ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟูาของโรงไฟฟูากระบี่ ระหว่างปี พ .ศ. 2553 – 2557 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 
ที่มา: ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟูากระบี่ ฉบับที่ 22 
 
2.1.3 แหล่งน้้าและปริมาณการใช้น้้า 

โรงไฟฟูากระบี่ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าของ กฟผ. ที่มีอยู่เดิม 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ า  กฟผ. (อ่างใน) 
และอ่างเก็บน้ า กฟผ. (อ่างนอก) ซึ่งมีความจุ 0.4 และ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  ใช้ส าหรับระบบ
ผลิตน้ าประปาใช้ภายในโรงไฟฟูาเฉลี่ยปริมาณวันละ 2,560 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับอ่างเก็บน้ าบ่อเหมือง
บางปูด าใช้กับระบบก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยปริมาณวันละ 1,172 ลูกบาศก์เมตร และน้ าจาก
คลองปกาสัยจะใช้ในระบบระบายความร้อนเป็นแบบหอคอยหล่อเย็นเฉลี่ยปริ มาณวันละ 54,000 
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ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นเพียงร้อยละ 0.78 ของอัตราน้ าไหลต่ าสุดของคลองปกาสัยในฤดูแล้งบริเวณจุดสูบ
น้ าเข้า (80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ าโดยทั่วไป 

2.1.4 ปริมาณการใช้หินปูน 

โรงไฟฟูากระบี่ใช้หินปูนในกระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟ อร์ไดออกไซด์ที่ระบบก าจัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (Fuel Gas Desulfurization; FGD) โดยสั่งซื้อจากบริษัทเอกชน  

2.1.5 ระบบส่งไฟฟ้า 

กระแสไฟฟูาที่ผลิตได้จะส่งผ่านระบบส่งไฟฟูาจากสถานีไฟฟูาแรงสูง ซึ่งเชื่อมโยงไปยังระบบไฟฟูา
เขตภาคใต้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

2.1.6 การขนส่งวัตถุดิบ  

หินปูนและน้ ามันดีเซล จะขนส่งทางรถบรรทุก  ส าหรับสารเคมีท่ีใช้ใน กระบวนการผลิตน้ าใส จะ
สั่งซื้อเฉพาะในปริมาณท่ีจะใช้เท่านั้น  โดยมีการขนส่งด้วย Tank car และสูบถ่ายมายัง  Tank พักชั่วคราว
ในโรงไฟฟูา 

2.1.7 กระบวนการผลิต 

โรงไฟฟูากระบี่เป็นโรงไฟฟูาแบบพลังความร้อน มีหลักการท างานโดยใช้น้ ามันเตาที่จัดเก็บในคลัง
น้ ามันส ารองภายในโรงไฟฟูาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งถูกส่งเข้าระบบฉีดน้ ามันเพ่ือใช้ในการสันดาปในห้องเผาไหม้
ผลจากการเผาไหม้จะท าให้เกิดความร้อน  ความร้อนท่ีได้นี้จะถ่ายเทผ่านท่อน้ าที่ เปรียบเสมือน เป็นผนัง
หม้อน้ าของเตาต้มน้ า (Boiler) ท าให้น้ าบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในท่อได้รับความร้อนจนเดือดกลายเป็นไอน้ า  น้ า
บริสุทธิ์ภายในท่อน้ าที่ประกอบกันเป็นผนังหม้อน้ านี้  ได้จากอ่างเก็บน้ าภายใน  กฟผ. โดยการสูบน้ ามายัง
โรงปรับสภาพน้ า เพ่ือท าให้เป็นน้ าบริสุทธิ์ก่อน จากนั้นน้ าบริสุทธิ์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหม้อน้ า  เพ่ือต้มน้ า
ให้เดือดจนกลายเป็นไอต่อไป  น้ าที่ได้จากการต้มจนเดือดกลายเป็นไอน้ าจึงถูกส่งไปขับเครื่องกังหันไอน้ า  
(Stream Turbine) เพ่ือขับกังหันให้หมุน  ท าให้เกิดการเหนี่ยวน าภายในเครื่องก าเนิดไฟฟูาเกิดเป็น
พลังงานไฟฟูาขึ้น พลังงานไฟฟูาที่ได้ถูกส่งไปเพ่ิมแรงดันที่ หม้อแปลงไฟฟูา  ก่อนส่งเข้าลานไกแล้วส่งต่อไป
ยังระบบสายส่งต่อไป  

2.1.8 มลสารที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม 

มลสารที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟูากระบี่ มีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนด  อย่างไรก็ตาม
โรงไฟฟูามีการปล่อยมลสารจากกระบวนการผลิตและมีระบบการควบคุม ดังนี้ 

1) การควบคุมมลสารจากการเผาไหม้ 

การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในการเผาไหม้น้ ามันเตาที่เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟูา
นั้นจะท าให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งแนวทางแก้ไขนอกจากจะใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตาที่มีก ามะถันไม่
เกินร้อยละ  3.5 แล้วยังได้ติดตั้งเครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟ อร์ไดออกไซด์  (Flue Gas Desulphurization; 
FGD) ซึ่งเป็นแบบเปียก  (Wet limestone process) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
มากกว่าร้อยละ 90  

การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOX) ได้ออกแบบให้ใช้หม้อไอน้ าที่มีระบบการเผา
ไหม้แบบใหม่ที่มีการเผาไหม้ดขีึ้นและสามารถควบคุม NOX ให้อยู่ระดับต่ าโดยใช้หัวพ่นเชื้อเพลิงแบบ Low 
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NOX Burner นอกจากนี้หม้อไอน้ ายังมีระบบ  Flue gas recirculation ซึ่งน าก๊าซร้อนท่ีออกจากหม้อไอ
น้ า ซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่าวนกลับไปเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ปริมาณ NOx ที่เกิดจากการเผาไหม้ลดลง 

การควบคุมปริมาณฝุุนละออง  เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบ
เปียก ซึ่งในขบวนการฉีดน้ าหินปูนเพ่ือท าปฏิกิริยากับก๊าซร้อนที่ออกจากหม้อไอน้ า  นอกจากเพ่ือดูดซับ  
SO2 ยังสามารถลดปริมาณเขม่าและฝุุนละอองลงไปด้วยกระบวนการนี้ประมาณร้อยละ 60-70 

2) น้้าทิ้งและการควบคุมคุณภาพน้้าทิ้ง 

โรงไฟฟูามีแหล่งก าเนิดน้ าทิ้ง 2 ส่วน คือ น้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปโดย
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งน้ าทิ้งท่ีได้
ทั้งหมดจะกักเก็บไว้ที่บ่อพักน้ าท้ิง  (Holding pond) ขนาด 43,000 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งสามารถเก็บกักน้ า
ไว้อย่างน้อย 1 วัน และระบายลงสู่คลองปกาสัยต่อไป รายละเอียดการจัดการน้ าทิ้ง มีดังนี ้

น้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต 

1. น้ าจากระบบระบายความร้อนแบบหอหล่อเย็น  (Cooling Tower) เฉลี่ยปริมาณ 36,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 97 ของปริมาณน้ าทิ้งทั้งหมด  จะเก็บกักในบ่อพักน้ าท้ิง  ซึ่งเก็บกักน้ า
ไว้อย่างน้อย 1 วัน เพ่ือควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส ก่อนระบายลงคลองปกาสัย 

2. น้ าจากการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง  ๆ ซึ่งมีน้ ามันปนเปื้อนเฉลี่ย
ปริมาณ 59 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะผ่านกระบวนการแยกน้ ามันโดยใช้ Oil/Water Separator 

3. น้ าจากห้องปฏิบัติการเคมี  เฉลี่ยปริมาณ  5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และน้ าล้างอุปกรณ์
ปนเปื้อนสารเคมีปริมาณ  1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ซึ่งมีความเป็นกรดหรือด่างจะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพ
กรด-ด่าง (Neutralization Basin) 

4. น้ าคอนเดนเสท เฉลี่ยปริมาณ  13 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และน้ าล้างจากระบบผลิตน้ า
ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization System) เฉลี่ยปริมาณ 373 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปยังบ่อ
ปรับสภาพกรด-ด่าง (Neutralization System) 

5. น้ าล้างระบบผลิตน้ าประปา เฉลี่ยปริ มาณ 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และน้ าระบายทิ้งจาก
หม้อไอน้ า เฉลี่ยปริมาณ 386 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งไม่มีการปนเปื้อนใดๆ จะถูกพักไว้ที่บ่อพักน้ าท้ิงรวม 

น้ าทิ้งจากการใช้น้ าทั่วไป 

น้ าจากการใช้น้ าทั่วไป  ได้แก่ น้ าเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานซึ่งส่วนใหญ่จะมี
สารประกอบอินทรีย์  (Organic compounds) เป็นองค์ประกอบหลัก  มีปริมาณเฉลี่ย  55 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จะถูกส่งไปบ าบัดในระบบน้ าเสียแบบเติมอากาศ  (Sewage treatment) ซึ่งอาศัยกระบวนการทาง
ชีวภาพในการย่อยสลายอินทรีย์ในน้ าเสีย ก่อนถูกส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิง และระบายลงสู่คลองปกาสัยต่อไป 

3) กากของเสียและการจัดการของเสีย 

ขยะจากการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟูา  เช่น แผ่นไส้กรองอากาศ  (Air filter) น้ ามันหล่อลื่น
เสื่อมสภาพ รวมทั้งเรซินที่ใช้ในระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุส าหรับโรงไฟฟูา  จะถูกก าจัดโดยการส่งให้
บริษัทที่ได้รับอนุญาตด าเนินการก าจัดก ากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการ
ก าจัดต่อไป โดยโรงไฟฟูาได้รายงานข้อมูลการแจ้งขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานผ่านทาง
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สื่ออิเล็คทรอนิค (Internet) ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทุกครั้งที่มีการขนส่งของเสียอันตรายส าหรับ
กากของเสียที่เกิดจากระบ บก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือ  ยิปซัม จะน าไปขายให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  
(ทุ่งสง) จ ากัด เพ่ือใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม หากมีเหลือมากเกินความต้องการจะถูกขนย้ายไปท้ิงที่
บ่อท้ิงยิปซัมในบริเวณพ้ืนที่บ่อเหมืองเดิม  (รูปที่ 2.1-2) ซึ่งมีความจุรวม  10 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยมี
ความจุเพียงพอส าหรับการฝังกลบยิปซัมได้ตลอดอายุของการด าเนินการโรงไฟฟูากระบี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพถ่ายที ่2.1-2 บ่อเก็บยิปซัมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันได้ใช้พ้ืนที่บ่อเก็บยิปซัม
ไปแล้วประมาณ 5 %  

กากตะกอนจากการท าน้ าให้ใส  (Service water) ซึ่งเป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย รหัส 19 09 02 ใช้เป็นดินกลบทับในบ่อฝังกลบขยะทั่วไป  โดยได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  

ส าหรับกากตะกอนที่มีสารอันตรายการปนเปื้อน  รหัส 10 01 20 จะรวบรวมส่งหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุไม่ใช้แล้วจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการก าจัด
ต่อไป 

มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงาน ซึ่งประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ จะ
ถูกรวบรวมก่อนน าไปทิ้งในบ่อขยะบริเวณบ่อเหมืองเก่าที่ห่างไกลจากชุมชนและจะท าการฝังกลบเมื่อมี
ปริมาณขยะเต็มบ่อ ในส่วนขยะอันตราย เช่น ใยแก้ว, กระป๋องสารเคมี , Slag, แบตเตอรี่ , หลอดฟลูออเรส
เซน ได้น าไปเก็บไว้อาคารเก็บขยะอันตราย  เพ่ือรวบรวมส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตบ าบัดและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการก าจัดต่อไป 

การจัดการตะกอนของเสียภายในโรงไฟฟูากระ บี่ ได้แก่ กากตะกอนจากระบบผลิตน้ าประปา  
(Service water) จะถูกน าไปใช้เป็นดินกลบทับในบ่อฝังกลบขยะทั่วไปของโรงไฟฟูากระบี่ (เศษใบไม้ เศษ
อาหาร กระดาษเปื้อนคราบอาหาร กระดาษทิชชู ฯลฯ ) เนื่องจากกากตะกอนจากการผลิตน้ าให้ใสของ
โรงไฟฟูากระบี่จัดเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ ไม่เป็นของเสียอันตราย (Non-Hazardous Waste) รหัส 19 09 
02 ตามหมวด 4 ข้อ 17 และข้อ 21 ถึงข้อ 24 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ .ศ. 2548 โดยมิได้มีการน าไปใช้ในการปลูกพืชแต่อย่างใด  ส าหรับกากตะกอนจาก
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ระบบบ าบัดน้ าเสีย  และกากตะกอนจากระบบระบายความร้อน  (Cooling Water System) โรงไฟฟูา
ด าเนินการจัดการตะกอนของเสียต่างๆ เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน  

2.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา 

2.2.1 รายละเอียดอุปกรณ์หลักท่ีต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติม 

1) ระบบน้้ามันปาล์มและอุปกรณ์ประกอบ (Fuel Oil Storage Tanks and Accessories) 

ระบบน้ ามันปาล์มดิบของโครงการ ประกอบด้วย 

 ถังเก็บน้ ามันของโครงการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.68 เมตร  สูง 15.24 เมตร  
ปริมาตรความจุสูงสุดเท่ากับ 1.5 ล้านลิตร จ านวน 1 ถัง จะมีปริมาตรกักเก็บสูงสุดเท่ากับ 1.43 ล้าน 

 ทั้งนี้ ผิวภายนอกและภายในของถังจะทาสีเพื่อปูองกันการผุกร่อน ถังจะออกแบบและ
ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันด้านความปลอดภัยต่างๆ ตามมาตรฐาน API (American Petroleum Institute) 

2) ระบบรับน้้ามัน (Unloading system) 

การขนส่งน้ ามันปาล์มดิบมายังโครงการ จะใช้วิธีการขนส่งทางรถบรรทุกซึ่งมีน้ าหนักรวมไม่
เกิน 50 ตัน และคิดเป็นน้ าหนักน้ ามันปาล์มดิบ 28 ตัน ระยะเวลาในการขนส่ง 8.30-14.00 น. โรงไฟฟูา
กระบี่ได้จัดเตรียมพ้ืนที่ในการขนถ่ายน้ ามันจากรถบรรทุกน้ ามันสู่ถังรับน้ ามัน โดยออกแบบระบบให้
สามารถรับน้ ามันปาล์มดิบได้ในปริมาณวันละ 450,000 ลิตร มีช่องจอดรถบรรทุกส าหรับรับน้ ามันปาล์ม
ดิบจ านวนทั้งสิ้น 4 ช่องจอด และพ้ืนที่จอดคอย ส าหรับรถบรรทุกน้ ามันปาล์มดิบที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการรับ
น้ ามันปาล์มดิบ เพื่อลดปัญหาการจราจรในเส้นทางขนส่งน้ า มัน การรับน้ ามันปาล์มดิบจะใช้ปั๊มจากตัวรถ
ขนส่งในการสูบน้ ามันปาล์มดิบเข้าถังกักเก็บ  

3) ระบบอุ่นน้้ามันปาล์มดิบ (Palm Oil Heater system) 

เป็นระบบปูองกันน้ ามันปาล์มดิบเป็นไข โดยติดตั้งอุปกรณ์ Heater ภายในถังเก็บน้ ามัน
ปาล์มดิบ  ส าหรับรักษาอุณหภูมิของน้ ามันปาล์มดิบ เท่ากับ 50 องศาเซลเซียส และจะส่งไปที่ CPO 
Housing เพ่ือผ่านอุปกรณ์ Heat Exchanger อีกครั้งส าหรับเพิ่มอุณหภูมิของน้ ามันให้เท่ากับ 100 องศา
เซลเซียส ก่อนส่งน้ ามันปาล์มดิบเข้าห้องเผาไหม้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการอุ่นน้ ามันปาล์มดิบ 

(1) Crude Palm Oil Tank เพ่ือรักษาอุณหภูมิน้ ามันปาล์มดิบในถัง  

- เพ่ิมอุณหภูมิจาก 30 องศาเซลเซียส เป็น 50 องศาเซลเซียส ใช้ไอน้ า 24 ตันต่อ
เดือน 

- รักษาอุณหภูมิให้คงที่ 50 องศาเซลเซียส ใช้ไอน้ า 93.6 ตันต่อเดือน 

- ใช้ปริมาณไอน้ าทั้งหมด 117.6 ตันต่อเดือน  

- ต้นทุนไอน้ า 1,113 บาทต่อตันไอน้ า เป็นเงิน 133,240 บาทต่อเดือน  
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(2) Crude Palm Oil Heater 

- เพ่ิมอุณหภูมิจาก 50 องศาเซลเซียส เป็น 100 องศาเซลเซียส ใช้ไอน้ า 1,060.8 ตัน
ต่อเดือน 

- ต้นทุนไอน้ า 1,133 บาทต่อตันไอน้ า เป็นเงิน 1.20 ล้านบาทต่อเดือน  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูา ต้องมีการอุ่นน้ ามันเตาด้วย
เช่นกัน  

4) ระบบส่งน้้ามันปาล์มดิบ (Palm Oil Pump System) 

เป็นระบบส าหรับส่งน้ ามันปาล์มดิบจากถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบไปยังห้องเผาไหม้ โดยระบบ
จะติดตั้งปั๊มซึ่งจะสูบน้ ามันจากถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบส่งไปยังห้องเผาไหม้ ผ่านท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 
2 ½ นิ้ว แรงดันในท่อประมาณ 25 Barg และอุณหภูมิของน้ ามันปาล์มดิบภายในท่อเท่ากับ 100 องศา
เซลเซียส  

5) ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (Electrical and Instrument system) 

มีการติดตั้งระบบไฟฟูาและระบบควบคุมเพ่ิมเติม ได้แก่ อุปกรณ์วั ดแรงดัน อุปกรณ์วัด
อุณหภูมิ  ส าหรับระบบรับน้ ามันปาล์มดิบ ระบบอุ่นน้ ามันปาล์มดิบ  ระบบส่งน้ ามันปาล์มดิบ และระบบ
ประกอบอื่นๆ เพ่ือให้ระบบต่างๆ สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

6) ระบบประกอบอ่ืนๆ (Utilities System)  

เพ่ือให้ระบบการใช้น้ ามันปาล์มดิบ สามาร ถท างานได้อย่างสมบูรณ์และอย่างปลอดภัย จึง
ต้องมีระบบประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น ระบบดับเพลิง ประกอบด้วยน้ า และโฟม  ส าหรับใช้ดับไฟกรณี
เกิดเพลิงไหม ้ซึ่งต่อขยายจะระบบดับเพลิงส าหรับน้ ามันเตามาใช้งาน 

ทั้งนี้ ระบบ Unloading system, Forwarding system และ Oil Treatment system แสดง
ดังรูปที่ 2.2-1  

2.2.2 สมรรถนะโรงไฟฟ้ากรณีใช้น้้ามันปาล์มดิบร่วมกับน้้ามันเตา 

ปัจจุบันโรงไฟฟูากระบี่ ใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดก าลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) 
340 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตสุทธิ (Net Capacity) 315 เมกะวัตต์ โดยรับซื้อน้ ามันเตาจากบริษัทเอกชน โดย
มีอัตราการใช้น้ ามันเตาสูงสุด เท่ากับ 72 ตันต่อชั่วโมง ที่ค่าความร้อน (HHV) 9,787 กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง โดยมีค่าประสิทธิภาพความร้อนสุทธิ ร้อยละ 36.8 ส าหรับกรณีการน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟูาร่วมกับน้ ามันเตา จะไม่มีการเปลี่ย นแปลงขนาดก าลังผลิต โดย จะมีการใช้น้ ามันเตา
ร่วมกับ น้ ามันปาล์มดิบ ใน อัตราสูงสุด เท่ากับ 55 และ 18 ตันต่อชั่วโมง ตามล าดับ รายละเอียด
เปรียบเทียบสมรรถนะโรงไฟฟูากระบี่ กรณีใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว และกรณีน าน้ ามันปาล์ม
ดิบมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟูาร่วมกับน้ ามันเตา แสดงดังตารางท่ี 2.2-1  
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รูปที่ 2.2-1 แสดงระบบ Unloading system, Forwarding system และ Oil Treatment system
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ตารางท่ี 2.2-1 เปรียบเทียบสมรรถนะโรงไฟฟูากระบี่ กรณีใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว และกรณี
น าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟูาร่วมกับน้ ามันเตา 

Description Unit FO Firing 
(Ambient 32 oC) 

FO + CPO Firing 
(Ambient 32oC) 

Gross Capacity MW 340 340 
Net Capacity MW 315 315 
Average Net Plant Heat Rate (HHV) kJ/kWh 9,787 ยังไม่ได้ทดสอบ 
Net Efficiency % 36.8 ยังไม่ได้ทดสอบ 
Max. Fuel Consumption @340 MW TON/Hr 72 FO + CPO 

55 +  18 
Min. Fuel Consumption @100 MW TON/Hr 25 FO + CPO 

18 +  8 
หมายเหตุ: FO หมายถึง น้ ามันเตา Fuel Oil  
หมายเหตุ: CPO หมายถึง น้ ามันปาล์มดิบ Crude Palm Oil 
 
2.2.3 การใช้เชื้อเพลิง 

- แหล่งเชื้อเพลิง (น้ ามันเตา และน้ ามันปาล์มดิบ) 

- น้ ามันเตา ซื้อจาก ปตท. 80 % ที่เหลือ 20% เป็นผู้ค้ารายอ่ืน 

- น้ ามันปาล์มดิบ ซื้อจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่ เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรร มจังหวัดกระบี่  
จากผลผลิตน้ ามันปาล์มดิบจังหวัดกระบี่ ปี พ .ศ. 2557-2558 คาดว่าโรงไฟฟูากระบี่จะเผาไหม้น้ ามัน
ปาล์มดิบเป็นระยะเวลา 4 เดือน เดือนละ 5,000 ตัน คิดเป็น 20,000 ตันต่อป ี

- ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาเพ่ิมข้ึน 0.99 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงิน 64.35 ล้านบาท
ต่อเดือน หรือ 257.40 ล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับการใช้น้ ามันเตาทั้งหมด 

คุณภาพของน้ ามันเตา และน้ ามันปาล์มดิบที่ใช้ในโครงการ  เช่น ความถ่วงจ าเพาะ , จ านวนซีเทน 
หรือดัชนีซีเทน, ความหนืด, จุดไหลเท, ปริมาณก ามะถัน (% โดยน้ าหนัก) และจุดวาบไฟ  เป็นต้น แสดงดัง
ตารางที่ 2.2-2  
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ตารางท่ี 2.2-2 เปรียบเทียบคุณภาพของน้ ามันเตา และน้ ามันปาล์มดิบที่ใช้ในโครงการ 

Parameter Specification  
Fuel Oil 

เมษายน 2558 ธันวาคม 2556 มกราคม 2556 Standard 
Method FO 0.5%S FO 2.0%S CPO 

Specific Gravity at 60/60 oF 0.990 max 0.9642 0.9847 0.9224 ASTM D 1298 
Kinematic Viscosity (cSt.) 81-180 170.7 170.3 28.2 ASTM D 445 
Pour Point oC 24 max 7 -9 2 ASTM D 97 
Flash Point (Penky Martin) oC 62 min 85 71 160 ASTM D 93 
Gross Heat of Combustion Cal/g 9,900 min 10,327 10,166 9,412 ASTM D 4809 
Sulphur Content %wt 0.5 to 2.0 max 0.4 1.8 0.08 ASTM D 3120 
Water and Sediment %vol 0.5 max 0.2 0.4 0.2 ASTM D 1796 
Asphatene %wt 7.0 max 3.4 6.6 0.2 IP 143 
Ash Content %wt 0.1 max 0.04 0.06 0.02 ASTM D 482 
Carbon Residual %wt 12.0 max 7.6 11.2 0.41 ASTM D 524 
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2.2.4 ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้้ามันปาล์มดิบร่วมกับน้้ามันเตา 

 รถบรรทุกน้ ามันปาล์มดิบเดินทางมาถึงโรงไฟฟูากระบี่ จะเข้าจอดบริเวณช่องจอดเพ่ือท าการส่ง
น้ ามัน โดยสามารถจอดอยู่ในระบบรับน้ ามันปาล์มดิบได้สูงสุดพร้อมกัน จ านวน 4 คัน นอกจากนี้โรงไฟฟูา
ยังจัดพื้นที่ส าหรับรถบรรทุกน้ ามันปาล์มดิบจอดคอย เมื่อรถบรรทุกน้ ามันปาล์มดิบเข้าสู่ช่องจอดรับน้ ามัน
จะต่อท่อรับน้ ามันปาล์มดิบเข้ากับวาล์วจ่ายน้ ามันปาล์มดิบของรถบรรทุก จากนั้นรถบรรทุกน้ ามันปาล์ม
ท าการสูบถ่ายโดยปั๊มที่มากับตัวรถส่งไปเก็บไว้ยังถังรับน้ ามันปาล์มดิบข นาดความจุ 1.5 ล้านลิตร 
รถบรรทุกน้ ามันปาล์มแต่ละคันจะใช้เวลาในการขนถ่ายน้ ามันปาล์มประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากสูบจ่าย
น้ ามันหมดถังแล้วรถจะเคลื่อนออกจากช่องจอด เพ่ือให้รถบรรทุกน้ ามันปาล์มดิบที่รออยู่เข้าส่งน้ ามัน
ปาล์มดิบต่อไป 

 น้ ามันปาล์มดิบที่อยู่ในถังกักเก็บจะถู กอุ่นด้วยคอยล์ร้อนที่น าไอน้ ามาจากโรงไฟฟูาเพ่ือรักษา
อุณหภูมิไว้ที่ 45 องศาเซลเซียส จากนั้นน้ ามันปาล์มดิบจะถูกส่งเข้าสู่อุปกรณ์อุ่นน้ ามัน (CPO Heater) อีก
ครั้ง เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของน้ ามันให้ได้เท่ากับ 100 องศาเซลเซียส และส่งต่อไปยังห้องเผาไหม้  เพ่ือเผาไหม้
น้ ามันปาล์มดิบร่วมกับน้ ามันเตาในสัดส่วน น้ ามันปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง ต่อน้ ามันเตา 55 ตันต่อ
ชั่วโมง ที่ก าลังการผลิตสูงสุด 340 เมกะวัตต์ 

2.2.5 การใช้สารเคมี  

โครงการก าหนดให้มีการจัดเก็บสารเคมีทุกประเภทในภาชนะเก็บกักที่เหมาะสมตามแต่ละชนิด
ของสารเคมี และถูกเก็บไว้ใ นพื้นที่เก็บสารเคมีภายในอาคารที่มีหลังคาปกคลุมมิดชิด ภายในอาคารมีการ
แบ่งพ้ืนที่การจัดเก็บสารเคมีแต่ละชนิดอย่างชัดเจน โดยออกแบบให้สารเคมีชนิดแห้งจะมีชั้นเก็บและแยก
ประเภท ส่วนสารเคมีท่ีเป็นของเหลวจะมีห้องแยกเก็บ  

 ทั้งนี้ สารเคมีส่วนใหญ่เป็นสารเคมีประเภทเดีย วกับท่ีใช้ในโรงไฟฟูากระบี่ปัจจุบัน รายละเอียด
ปริมาณและการจัดเก็บสารเคมีของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.2-3 
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ตารางท่ี 2.2-3 ปริมาณการใช้ และการเก็บกัก วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

รายละเอียด 
บริษัทผู้
จ้าหน่าย 

ปริมาณการใช้ การใช้ประโยชน ์ การกักเก็บวัตถุดิบ 

1. โซเดียมไฮดรอกไซด์  ภายในประเทศ 800 กิโลกรัม/
วัน 

- ฟื้นฟูสภาพเรซินในระบบผลิตน้ าปราศจาก 
   แร่ธาตุและปรับสภาพน้ าทิ้ง 

- บรรจุในถังขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร เก็บพักไว้ในพื้นที่
ส่วนผลิตน้ าใช้ของโรงไฟฟูาปัจจุบัน 

2. กรดไฮโดรคลอริก  ภายในประเทศ 800 กิโลกรัม/
วัน 

- ฟื้นฟูสภาพเรซินในระบบผลิตน้ าปราศจาก 
   แร่ธาตุและปรับสภาพน้ าทิ้ง 

- บรรจุในถังขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร เก็บพักไว้ในพื้นที่
ส่วนผลิตน้ าใช้ของโรงไฟฟูาปัจจุบัน 

3. สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์  ภายในประเทศ 7.2 กิโลกรัม/วัน - ตกตะกอนน้ าใส - บรรจุในถังขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร เก็บพักไว้ในพื้นที่
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงไฟฟูาปัจจุบัน 

4. แอมโมเนียเหลว  ภายในประเทศ 6.0 กิโลกรัม/วัน - ปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนปูอนเข้าหม้อไอน้ า 
 และควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

- บรรจุในถังขนาด 200 ลิตร เก็บพักไว้ในพื้นที่ส่วนการ
ผลิตกระแสไฟฟูา 

5. ก๊าซคลอรีน  ภายในประเทศ 14.4 กิโลกรัม/
วัน 

- ใช้ควบคุมและปูองกันการเจริญเติบโตของ
 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ าใช้ส าหรับระบบหล่อ 
 เย็นและฆ่าเชื้อในระบบผลิตน้ าใช้ 

- บรรจุในถังรับแรงดันขนาด 100 กิโลกรัม ที่มีอุปกรณ์
วาล์วและลิ้นนิรภัย เก็บพักไว้ในพื้นทีส่่วนผลิตน้ าใช้ของ
โรงไฟฟูาปัจจุบัน 

6. แอนไอออนิก โพลิอิเล็กโตรไลต์  ภายในประเทศ 0.4 กิโลกรัม/วัน - ตกตะกอนน้ าใส - บรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม เก็บพักไว้ในพื้นที่ส่วนผลิตน้ า
ใช้ของโรงไฟฟูาปัจจุบัน 

7. ก๊าซไฮโดรเจน  ภายในประเทศ 180 กิโลกรัม/
วัน 

- ใช้ในการหล่อเยน็เครื่องก าเนิดไฟฟูา - บรรจุถังขนาด 60 กิโลกรัม เก็บพักไว้ในพื้นที่ส่วนการ
ผลิตกระแสไฟฟูา 

8. โซเดียมคาร์บอเนต  ภายในประเทศ 300 กิโลกรัม/
คร้ัง 

- ล้างอุปกรณ์ GGH และ Air Heater - บรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม เก็บพักไว้ในพื้นที่อาคารเก็บ
สารเคมี 

9. อลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต  ภายในประเทศ 10.8 กิโลกรัม/
วัน 

- ตกตะกอนน้ าใส - บรรจุถังขนาด 1,000 ลิตร เก็บพักไว้ในพื้นที่ส่วนผลิตน้ า
ใช้ของโรงไฟฟูาปัจจุบัน 

10. หินปูน  ภายในประเทศ 150 ตัน/วัน - ใช้ในระบบก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - เก็บกองไว้ในพื้นที่อาคารเก็บหินปูน 
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2.2.6 การคมนาคมขนส่ง  

การขนส่งน้ ามันปาล์มดิบทางรถบรรทุกน้ ามัน ขึ้นอยู่กับขนาดของรถบรรทุกน้ ามันท่ีผู้ค้าน้ ามันจะ
จัดหาได้ โดยจะมีการจัดส่งน้ ามันทางรถสูงสุด 30,000 ลิตรต่อวัน โดยจ านวนเที่ยวรถสูงสุด ประมาณ 30 
เที่ยวต่อวัน  

การขนส่งน้ ามันเตาจะถูกขนส่งมาทางเรือบรรทุกน้ ามัน ปริมาณ 2 ล้านลิตร ลดลงเหลือจ านวน 3 
เที่ยวต่อเดือน โดยจ านวนเรือขนส่งน้ ามันเตาจะ โดยส่งขึ้นถังเก็บน้ ามันบริเวณท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว 
ก่อนจะท าการส่งทางท่อมายังโรงไฟฟูากระบี่เดิม เป็นระยะทาง 14.8 กิโลเมตร มาเก็บถังเก็บที่โรงไฟฟูา
กระบี่ปัจจุบัน 

2.2.7 การใช้น้้า  

ปริมาณการใช้น้ าเท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่มีการใช้น้ าเพิ่ม  

2.2.8 มลสารและระบบควบคุม 

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟูากระบี่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เนื่องจากมลสารทั้งหมดที่ปล่อยจาก
โรงไฟฟูาที่เกิดจากกระบวนการผลิตอยู่ในมาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟูามีการปล่อยมลสาร
จากกระบวนการผลิตและมีระบบการควบคุม ดังนี้  

1) การควบคุมมลสารจากการเผาไหม้ 

ใช้ค่าควบคุมตาม EIA เดิม เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงมลสารเพิ่มขึ้น 

มลสาร หน่วย ความเข้มข้นไอเสีย (@O2= 7%, 25oC, Dry) 
ค่าควบคุม 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppmvd* 320 
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) ppmvd* 180 
ฝุุนละออง  mg/m3 120 

หมายเหตุ: * Part per Million Volumetric Dry 
 

2) น้้าทิ้งและการควบคุมคุณภาพน้้าทิ้ง 

ใช้ปริมาณน้ าตามข้อมูล EIA เดิม เนื่องจากไม่มีกระบวนการที่ใช้น้ าเพิ่มเติมมลภาวะทางน้ าไม่
มีเพ่ิม 

การควบคุมคุณภาพน้้าทิ้ง  

- มีระบบบ าบัดส าเร็จรูป ซึ่งรับน้ าเสียบริเวณจุดขนถ่ายน้ ามันปาล์มดิบจากรถขนส่งสู่ถังกัก
เก็บจึง ไม่มีน้ าเสียออกจากระบบ 

- น้ าฝนและน้ ามันที่หกรั่วไหลใน Bund Wall จะไหลลงเข้าระบบ Oil Separator ของ
น้ ามันเตา 

- ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยจาก Holding Pond ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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3) การจัดการกากของเสีย 

โครงการไม่มีนโยบายรับพนักงานเพ่ิม ดังนั้น อัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากพนักงานในการ
ด าเนินโครงการนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กากของเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะด าเนินการของโครงการคือ  กาก
น้ ามันปาล์มดิบที่หกล่น ซ่ึงจะรวบรวมในถังเก็บขนาด 200 ลิตร และสูบถ่ายกลับไปยังถังเก็บเพื่อน า
กลับไปเผาไหม้ต่อไป 

4) ข้อก้าหนด และมาตรการเบื้องต้น ในการควบคุมก้ากับดูแลการขนส่งน้้ามันปาล์มดิบ 

- รถบรรทุกน้ ามันปาล์มดิบ ต้องมีสภาพทั่วไปและอุปกรณ์ท่ีใช้ขนถ่ายอยู่ในสภาพดี  
ปลอดภัย และต้องต้องมีเอกสารแสดงการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- พนักงานขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งน้ ามันปาล์มดิบจากหน่วยงานราชการ  และ
ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 

- วัน เวลา ในการขับรถขนส่งน้ ามันปาล์มดิบ 

* วันจันทร์- วันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. (ยกเว้นเวลา 07.00-09.00 น. และ
เวลา 15.00-17.00 น.) 

* วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. 

* ทุกวันอังคาร-วันศุกร์-วันอาทิตย์ มีตลาดนัดบริเวณปากทางเข้าจากถนนเพชรเกษมมายัง
โรงไฟฟูา ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในเวลา 15.00-18.00 น. 

- รถบรรทุกขนส่งน้ ามันปาล์มดิบห้ามจอดในเส้นทางเพชรเกษม ถึงโรงไฟฟูา กระบี่และใน
เส้นทางเข้าโรงไฟฟูา 

- ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร 

- ติดปูายลดความเร็วภายในโครงการ 

- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุพร้อมสาเหตุ 

- จัดท าแผนฉุกเฉินและมีการฝึกสม่ าเสมอ 

- แจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินการของโครงการ 

- ตรวจรักษาสภาพรถ 

- แจ้งให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 

- ขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

- ก าหนดทางเลือกส าหรับรถขนส่งภายในโครงการและจัดหารถส ารอง 

- จัดรถรับส่งพนักงาน 

- จัดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัยส่วนบุคคล 
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ระยะเวลา เริ่ม สิน้สดุ
งานโยธา 120 วัน 25/10/2557 21/2/2558

งานฐานรากถังน ้ามนัขนาด 1.5 ล้านลิตร 60 วัน 25/10/2557 23/12/2557
งานโครงสร้าง Bund Wall 99 วัน 15/11/2557 21/12/2557
งานอาคาร CPO Office 20 วัน 25/11/2557 14/12/2557
งานอาคาร CPO Pump Station 20 วัน 8/12/2557 27/12/2557
งานอาคาร CPO Loading Inspection 20 วัน 15/12/2557 3/1/2558

งานระบบเครื่องกล 102 วัน 21/12/2557 1/4/2558
งานติดตั งถังน ้ามนัปาล์มดิบ 100 วัน 21/12/2557 30/3/2558
งานติดตั งอปุกรณ์อุน่น ้ามนัปาล์มดิบในถัง 28 วัน 3/3/2558 30/3/2558
งานติดตั งเคร่ืองสูบน ้ามนัปาล์มดิบ 31 วัน 6/1/2558 5/2/2558
งานติดตั งเคร่ืองอุน่น ้ามนัปาล์มดิบ 60 วัน 1/2/2558 1/4/2558
งานติดตั ง ท่อ วาล์ว และฉนวนกนัความร้อน 101 วัน 21/12/2557 31/3/2558
งานติดตั ง ท่อและอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภัยรอบถัง 30 วัน 1/3/2558 30/3/2558

งานระบบไฟฟ้าก าลงั 86 วัน 5/1/2558 31/3/2558
งานติดตั งมอเตอร์ไฟฟา้ 20 วัน 6/1/2558 25/1/2558
งานติดตั งระบบป้องกนัอคัคีภัยในอาคาร CPO Office 20 วัน 10/1/2558 29/1/2558
งานติดตั งระบบป้องกนัฟา้ผ่าถังน ้ามนัปาล์มดิบ 16 วัน 16/3/2558 31/3/2558
งานติดตั งระบบต่อลงดินถังน ้ามนัปาล์มดิบ 15 วัน 15/3/2558 29/3/2558
งานติดตั งไฟฟา้แสงสว่างในอาคารและรอบ Bund Wall 28 วัน 15/2/2558 14/3/2558
งานติดตั งสายไฟฟา้และท่อร้อยสายของระบบไฟฟา้ก้าลัง 86 วัน 5/1/2558 31/3/2558

งานไฟฟ้าควบคุม 86 วัน 5/1/2558 31/3/2558
งานติดตั งอปุกรณ์คอนโทรล 20 วัน 19/2/2558 10/3/2558
งานติดตั งอปุกรณ์ตรวจวัดระบบใหม่ 20 วัน 27/2/2558 18/3/2558
งานติดตั งอปุกรณ์ตรวจวัดระบบเกา่ 23 วัน 9/3/2558 31/3/2558
งานติดตั งอปุกรณ์วาล์วระบบใหม่ 59 วัน 1/2/2558 31/3/2558
งานติดตั งอปุกรณ์วาล์วระบบเกา่ 31 วัน 1/3/2558 31/3/2558
งานติดตั งสายไฟฟา้และท่อร้อยสายของระบบควบคุม 86 วัน 5/1/2558 31/3/2558

งานทดสอบระบบ 21 วัน 1/4/2558 21/4/2558
งาน Commissioning Test Run 21 วัน 1/4/2558 21/4/2558

แผนงานตดิตัง้อุปกรณเ์พ่ือรองรับการใช้น้ ามันปาล์มดบิ ขนาด 18 ตนัตอ่ชัว่โมง

2.3 รายละเอียดการก่อสร้างถังเก็บน้้ามันปาล์มดิบ  
แผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรองรับการใช้น้ ามันปาล์มดิบ ขนาด 18 ตันต่อชั่วโมง เช่น  ขั้นตอนการ

ก่อสร้าง ระยะเวลา  พ้ืนที่ และต าแหน่งในแผนผัง เป็นต้น แสดงดัง ตารางท่ี 2.3-1 และพ้ืนที่ก่อสร้างถัง
เก็บน้ ามันปาล์มดิบ และภาพถ่ายถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบ แสดงดังรูปที่ 2.3-1 และภาพที่ 2.3-2 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2.3-1 แผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรองรับการใช้น้ ามันปาล์มดิบ ขนาด 18 ตันต่อชั่วโมง 
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รูปที่ 2.3-1 แผนที่ต าแหน่งโครงการ 

ต้าแหน่งก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (คร้ังที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา 
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ภาพถ่ายที ่2.3-2  ถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบ 
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2.4 ผลกระทบด้านบวก  (Externality Cost) จากการด้าเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนกระบี่ กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา  
จากผลผลิตน้ ามันปาล์มดิบในจังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 คาดว่าโรงไฟฟูากระบี่จะ

เผาน้ ามันปาล์มดิบ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เดือนละ 5,000 ตัน รวมเป็น 20,000 ตันต่อปี เมื่อพิจารณา
ผลกระทบด้านบวก  (Externality cost) จากการด าเนินโครงการ พบว่าจะส่งผลดีแก่เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มจังหวัดกระบี่ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

(1) โรงไฟฟูากระบี่ สามารถช่วยลดปริมาณน้ ามันปาล์ มดิบในระบบได้ ประมาณร้อยละ 25 
ของปริมาณท่ีผลิตได้ในจังหวัดกระบี่ และคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ 

(2) สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากกระบวนการผลิตไฟฟูาลง 15,048.47 
ton CO2-eq. ต่อเดือน หรือ 60,194.96 ton CO2-eq. ต่อปี 

(3) จ านวนเรือขนส่งน้ ามันเตาลดลง 3 เที่ยวต่อเดือน หรือ 12 เที่ยวต่อปี 

(4) ปริมาณการใช้หินปูนลดลง 3.69 ตันต่อวัน หรือ 95.94 ตันต่อเดือน หรือ 383.76 ตันต่อป ี

(5) ปริมาณการระบายมลสารทางอากาศลดลง โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ 
Performance and Emission Test เปรียบเทียบระหว่างเชื้อเพลิงน้ ามันเตากับน้ ามั นปาล์มดิบ  
(FO+CPO) และเชื้อเพลิงน้ ามันเตา (FO) ดังนี้  

 

 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 17.85 
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 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 33.15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝุุนละออง (TSP) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 26.34 
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2.5 การช้ีแจงการด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบ
มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา ต่อคณะกรรมการไตรภาคี 

 กฟผ.  ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดการน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟูาร่วมกับน้ ามันเตา 
ให้แก่ประชาชนจังหวัดกระบี่ รับทราบ โดยผ่านตัวแทนภาคประ ชาชน และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  
ที่อยูใ่นคณะกรรมการไตรภาคี อาทิเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอ าเภอเหนือคลอง ก านันต าบลตลิ่งชัน 
และก านันต าบลเกาะศรีบอยา เป็นต้น สามารถสรุปการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟูากระบี่ ครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 
2/2557 (ภาคผนวก ค) ดังนี้  

2.5.1 การประชุมคณะกรรมการก้ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งท่ี 1/2557 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงไฟฟูาภาคใต้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทร าบ เรื่อง การน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ใน
การผลิตไฟฟูาร่วมกับน้ ามันเตา มีนโยบายที่ชัดเจน เนื่องจากได้รับนโยบายจากรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
ให้ กฟผ . ซื้อน้ ามันปาล์มที่อยู่ในสต๊อกของรัฐบาลและไม่สามารถระบายออกได้ ซึ่งเก็บไว้ในคลังสินค้าที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป กฟผ . จะรับซื้อจากโรงสกัดในจังหวัดกระบี่โดยตรง 
โดยผ่านทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งขณะนี้ กฟผ . อยู่ระหว่างการประสานงานกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด เพื่อท าสัญญาการรับซื้อน้ ามันปาล์ม ภายในปี 2557  

2.5.2 การประชุมคณะกรรมการก้ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งท่ี 2/2557 

 หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟูากระบี่ แจ้งว่าในปี 2556 กฟผ. ได้รับนโยบายให้ใช้น้ ามันปาล์มดิบ 
จ านวน 10,000 ตัน ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ส าหรับปัจจุบัน  (พ.ศ. 2557) เกษตรกรชาวสวนปาล์มยัง
ไม่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องปัญหาราคาปาล์มตกต่ า เนื่องจากราคาที่รับซื้อผลปาล์มยังสูงกว่าในอดีต   
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-1 

บทท่ี 3 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

3.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ผลิตไฟฟ้า
ร่วมกับน้้ามันเตา ได้ด้าเนินการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บกักน้้ามันปาล์มดิบ บริเวณท่ีตั้งโรงไฟฟ้ากระบี่ปั จจุบันแล้ว
เสร็จ ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองขนาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ .ศ. 2557 ที่
ผ่านมา (ภาคผนวก ก) ดังนั้น การประเมินผลกระทบในรายงานชี้แจงฯ ฉบับนี้ จะด้าเนินการประเมินเฉพาะ
ในระยะด้าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1.1 คุณภาพอากาศ 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

การศึกษาคุณภาพอากาศในปัจจุบัน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญส้าหรับการประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศในระยะด้าเนินการของโครงการ พร้อมทั้งก้าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปรายเดือน แต่ละสถานี ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ 4 แห่ง (รูปที่ 3.1-1 และ 3.1-2) ได้แก่ สถานีโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สถานีบ้านเกาะโพด สถานีบ้าน
คลองหวายเล็ก และภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ ด้าเนินการปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ .ศ. 
2557 เป็นตัวแทนศึกษาช่วงฤดูแล้ง (ตารางท่ี 3.1-1) และระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ .ศ. 2557 เป็น
ตัวแทนศึกษาช่วงฤดูฝน (ตารางท่ี 3.1-2) สรุปได้ดังนี้  

ฤดูแล้ง 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม  ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง  12 - 87 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรย ากาศโดยทั่วไป  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) จะต้องไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10 ) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง  3 - 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ ก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก้าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนใน
เวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

- ก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง  ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์  
ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 
2547) จะต้องไม่เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ก๊าซ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง  ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์  
ไดออกไซด ์ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 
2544) จะต้องไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โรงไฟฟ้ากระบี่ และบริเวณโดยรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สถานีที่ 2 บ้านเกาะโพด 

สถานีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สถานีที่ 4 ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โรงไฟฟ้ากระบี่ และบริเวณโดยรอบ  

 

 

โรงไฟฟ้ากระบี่ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-4 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง มี
ค่าระหว่าง  0 - 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก้าหนดให้ค่าเฉลี่ยของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

 
ตารางท่ี 3.1-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโรงไฟฟ้ากระบี่  
ตารางที่ 3.1-1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557 

หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

สถานีจุดตรวจวัด 
ปริมาณสารเจือปน 

ค่าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง 
TSP PM10 SO2 SO2 NO2 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 14-85 8-71 0-2 0-26 0-17 
2. บ้านเกาะโพด 12-86 3-79 1-6 0-24 0-26 
3. บ้านคลองหวายเล็ก 12-74 10-68 0-24 0-26 0-45 
4. ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่4/ 18-87 8-75    

ค่าต่้าสุด-ค่าสูงสุด 12 - 87 3 - 79 0 - 24 0 - 26 0 - 45 
มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3001/ 7802/ 3203/ 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
หมายเหตุ : 1/อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : 2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ 
หมายเหตุ : 1/ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : 3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ 
หมายเหตุ : 1/ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : 4/ภายในโรงไฟฟ้า ตรวจวัดเฉพาะค่า TSP และ PM10 
 

ฤดูฝน 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 7 - 83 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากา ศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) จะต้องไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 6 - 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก้าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10 ไมครอน ในเวลา 24 
ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
เวลา 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) จะต้องไม่เกิน 
300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-5 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
เวลา 1 ชั่วโมง  มีค่าระหว่าง 0 - 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) จะต้องไม่เกิน 
780 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง มี
ค่าระหว่าง 0 - 13 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก้าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 
ตารางท่ี 3.1-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโรงไฟฟ้ากระบี่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม- 
ตารางที่ 3.1-1   ธันวาคม พ.ศ. 2557 

หรน่หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

สถานีจุดตรวจวัด 
ปริมาณสารเจือปน 

ค่าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง 
TSP PM10 SO2 SO2 NO2 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 18-63 12-48 0-5 0-34 0-13 
2. บ้านเกาะโพด 7-56 6-49 0-6 0-21 2-13 
3. บ้านคลองหวายเล็ก 7-55 6-58 0-1 0-16 0-11 
4. ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่4/ 22-83 7-45    

ค่าต่้าสุด-ค่าสูงสุด 7-83 6-58 0-6 0-34 0-13 
มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3001/ 7802/ 3203/ 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
หมายเหตุ : 1/อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : 2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ 
หมายเหตุ : 1/ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : 3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ 
หมายเหตุ : 1/ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : 4/ภายในโรงไฟฟ้า ตรวจวัดเฉพาะค่า TSP และ PM10 
 

2) การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

การประเมินคุณภาพอากาศจากแหล่งก้าเนิดมลสารทางอากาศในระยะด้าเนินการ ได้เลือกใช้
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD Version 14134 ซึ่งเป็นแบบจ้าลองอ้างอิงหลักขององค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US.EPA) และแบบจ้าลองนี้สามารถท้านายการแพร่กระจายของมลสารทาง
อากาศในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร จากแหล่งก้าเนิดได้ทั้งสภาพภูมิประเทศแบบ Simple, Intermediate 
และ Complex Terrain ซึ่งสามารถจ้าลองการแพร่กระจายของ  มลสารทางอากาศจากแหล่งก้าเนิดแบบทั้ง 
Multiple Point Sources, Area Source และ Volume Source โดยยอมรับให้ใช้ได้โดยไม่จ้าเป็นต้องมีการ
ปรับเทียบ เนื่องจากได้ผ่านการทดสอบโดยใช้ข้อมูลจริงจากภาคสนามจนเป็นที่ยอมรับแล้ว  
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ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorological Data) ข้อมูลต้าแหน่งผู้รับผลกระทบ (Receptor Data) และข้อมูลแหล่งก้าเนิดมลสาร 
(Emission Source Data) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data) 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จ้าเป็นในการน้าเข้าแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD แบ่งออกเป็น 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืน (Surface Meteorological Data) และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper 
Air Meteorological Data) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (Surface Meteorological Data) 

การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืนจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านเกาะโพด 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็นสถานีตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
รายชั่วโมงท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีศึกษา และมีความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลการตรวจวัดมากที่สุด โดยพารามิเตอร์ที่
น้ามาใช้ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิอากาศ แต่เนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านเกาะโพด
ไม่มีการตรวจวัด ปริมาณเมฆ และความสูงฐานเมฆ ดังนั้น  จึงใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต  (VTSP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ .ศ. 2557 ร่วมด้วย ซึ่งมีการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาแบบ  
ASOS (Automated Surface Observing System) และรายงานผลรายครึ่งชั่วโมง 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air Meteorological Data) 

การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูงจากสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดภูเก็ต ในปี พ .ศ. 
2557 ของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยบอลลูนหยั่งอากาศ (RAWINSON) ซึ่งท้าการ
ตรวจวัดวันละ 1 ครั้งในช่วงเวลา 7.00 น. ของทุกวัน โดยใช้ข้อมูลที่มีรูปแบบการจัดข้อมูลแบบ FSL  

ข้อมูลลักษณะพื้นผิวโดยรอบพื้นที่ศึกษา (Site Characteristic Data) 

ข้อมูลลักษณะพ้ืนผิวโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วยค่า Albedo ค่า Bowen Ratio และค่า 
Surface Roughness Length ซึ่งเป็นค่าท่ีจ้าเป็นในการค้านวณหาค่าความสูงผสมทางกล (Mechanical 
Mixing Height) และความสูงผสมจากการการพาความร้อน (Convective Mixing Height) ในช่วงเวลาต่างๆ 
โดยค่าดังกล่าวสามารถหาได้จากข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used) โดยในการศึกษานี้ได้ใช้
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด (ส้ารวจปี 2555) แสดงดังรูปที่ 3.1-3 

การค้านวณค่า Albedo ใช้ข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร 
รอบพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้้าหนักตามสัดส่วนของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภท โดยอ้างอิงค่า Albedo แบบ Summer จากเอกสาร Air Dispersion Modeling Guideline for 
Ontario, Version 2.0, March 2009 รายละเอียดการค้านวณดังแสดงในตารางท่ี 3.1-3 

การค้านวณค่า Bowen Ratio ใช้ข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ 10 x 10 ตาราง
กิโลเมตร รอบพื้นท่ีศึกษาเพ่ือหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแบบถ่วงน้้าหนักตามสัดส่ วนของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภท โดยอ้างอิงค่า Bowen Ratio แบบ Wet ในช่วงเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม และแบบ Dry ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน- เมษายน จากเอกสาร Air Dispersion Modeling Guideline for Ontario, Version 2.0, 
March 2009 รายละเอียดการค้านวณดังแสดงในตารางท่ี 3.1-4 
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การค้านวณค่า Surface Roughness Length ใช้ข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินรัศมี 3 
กิโลเมตร รอบพื้นท่ีศึกษาโดยแบ่งพื้นที่ 8 ส่วน เพ่ือหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแบบถ่วงน้้าหนักด้วยระยะทางผกผัน 
และสัดส่วนของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของแต่ละส่วน โดยอ้างอิงค่า Surface Roughness 
Length แบบ Summer จากเอกสาร Air Dispersion Modeling Guideline for Ontario, Version 2.0, 
March 2009 รายละเอียดการค้านวณดังแสดงในตารางท่ี 3.1-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 3.1-3 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ของกรมพัฒนาที่ดินส้ารวจ ปี พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

ป่าไม้ยืนต้น 

ป่ารอสภาพฟื้นฟู 

ป่าสมบูรณ์ 

พื้นที่แหล่งน้้า 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

พื้นที่ชุ่มน้้า 

ไม้ผลยืนต้น 

นาข้าว 

อื่นๆ 
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ตารางท่ี 3.1-3 การค้านวณค่า Albedo เฉลี่ยของพ้ืนที่ศึกษา 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื้นที่ (ตร.กม.) 

(1) 
สัดส่วนพ้ืนที่ 

(2) = (1)/100 
Albedo 

(3) 
สัดส่วน Albedo 
(4) = (2) x (3) 

Open Water (11) 4.094 0.04094 0.10 0.004094 
Deciduous forest (41) 1.858 0.01858 0.16 0.002973 
Coniferous forest (42) 28.708 0.28708 0.12 0.03445 
Mixed Forest (43) 49.846 0.49846 0.14 0.069784 
Woody Wetlands (91) 10.785 0.10785 0.14 0.015099 
Low Intensity Residential (21) 2.496 0.02496 0.16 0.003994 
Commercial/Industrial/ 
Transportation (at Airport) (23) 

1.091 0.01091 0.18 0.001964 

Urban/Recreational Grasses (85) 1.06 0.0106 0.15 0.00159 
Bare Rock/Sand/Clay (Non-arid 
Region) (31) 

0.063 0.00063 0.20 0.000126 

Albedo เฉลี่ยของพื้นที่ศึกษา 0.134073 
 
ตารางท่ี 3.1-4 การค้านวณค่า Bowen Ratio เฉลี่ยของพ้ืนที่ศึกษา 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื้นที่  

(ตร.กม.) 
(1) 

สัดส่วนพ้ืนที่ 
(2) = (1)/100 

Bowen 
Ratio 
(Wet) 
(3) 

สัดส่วน 
Bowen 

Ratio (Wet) 
(4) = (3)(2) 

Bowen 
Ratio 
(Dry) 
(5) 

สัดส่วน 
Bowen 

Ratio (Dry) 
(6) = (5)(2) 

Open Water (11) 4.094 0.04094 0.10 0.910039 0.10 0.910039 
Deciduous forest (41) 1.858 0.01858 0.20 0.970539 0.60 0.990554 
Coniferous forest (42) 28.708 0.28708 0.20 0.629999 0.60 0.863598 
Mixed Forest (43) 49.846 0.49846 0.20 0.448323 0.60 0.775206 
Woody Wetlands (91) 10.785 0.10785 0.10 0.7801 0.20 0.840652 
Low Int Residential (21) 2.496 0.02496 0.60 0.987331 2.00 1.017451 
C/I/T (at Airport) (23) 1.091 0.01091 1.00 1.00000 3.00 1.012058 
Urban/Recr./Grasses (85) 1.06 0.0106 0.30 0.987319 1.50 1.004307 
Bare Rock/Sand/Clay 
(Non-arid Region) (31) 

0.063 0.00063 1.00 1.00000 3.00 1.000692 

Bowen Ratio เฉลี่ยของพื้นที่ศึกษา 0.189703  0.525012 
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ตารางท่ี 3.1-5 การค้านวณค่า Surface Roughness Length (Z0) เฉลี่ยของพ้ืนที่ศึกษา 

Detail 
Sector 

1 
Sector 

2 
Sector 

3 
Sector 

4 
Sector 

5 
Sector         

6 
Sector 

7 
Sector 

8 
Class Number 91 91 91 23 23 23 11 11 

Z0 0.7 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 
Fraction 0.1062 0.0269 0.1382 0.0969 0.0548 0.1370 0.00357 0.1201 

Distance (Km) 0.65 0.38 0.79 0.59 0.52 0.76 0.54 1.02 
W 0.164 0.072 0.175 0.165 0.104 0.181 0.066 0.118 

Class Number 11 11 23 91 85 85 85 91 
Z0 0.001 0.001 0.1 0.7 0.02 0.02 0.02 0.7 

Fraction 0.0031 0.0270 0.0374 0.1831 0.0075 0.0076 0.2454 0.1291 
Distance (Km) 0.578 0.532 0.620 1.881 0.665 0.684 1.272 0.997 

W 0.005 0.051 0.060 0.097 0.011 0.011 0.193 0.129 
Class Number 91 91 11 42 91 91 11 85 

Z0 0.7 0.7 0.001 1.3 0.7 0.7 0.001 0.02 
Fraction 0.1014 0.1381 0.0365 0.6155 0.0849 0.0698 0.1902 0.0446 

Distance (Km) 1.460 1.231 1.300 2.151 0.954 1.203 1.803 1.433 
W 0.069 0.112 0.028 0.286 0.089 0.058 0.106 0.031 

Class Number 11 43 91 11 11 42 42 42 
Z0 0.001 1.3 0.7 0.001 0.001 1.3 1.3 1.3 

Fraction 0.0559 0.0490 0.2671 0.0301 0.0232 0.7035 0.5287 0.6760 
Distance (Km) 1.666 1.186 1.989 1.565 1.174 2.174 2.241 2.295 

W 0.034 0.041 0.134 0.019 0.020 0.324 0.236 0.294 
Class Number 43 43 42 11 42 11 - 11 

Z0 1.3 1.3 1.3 0.001 1.3 0.001 - 0.001 
Fraction 0.6463 0.7255 0.2288 0.0320 0.8050 0.0109 - 0.0302 

Distance (Km) 1.35 2.34 2.06 1.90 2.19 1.58 - 2.75 
W 0.480 0.310 0.111 0.017 0.368 0.007 - 0.011 

Class Number 21 21 43 31 91 41 - - 
Z0 0.54 0.54 1.3 0.05 0.7 1.3 - - 

Fraction 0.0396 0.0335 0.2092 0.0145 0.0163 0.0567 - - 
Distance (Km) 2.10 2.72 2.41 2.36 2.48 2.61 - - 

W 0.019 0.012 0.087 0.006 0.007 0.022 - - 
Class Number 91 - 11 91 41 41 - - 

Z0 0.7 - 0.001 0.7 1.3 1.3 - - 
Fraction 0.0475 - 0.0421 0.0114 0.0083 0.0145 - - 

Distance (Km) 2.50 - 2.80 2.88 2.95 2.88 - - 
W 0.019 - 0.015 0.004 0.003 0.005 - - 
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ตารางท่ี 3.1-5 (ต่อ) การค้านวณค่า Surface Roughness Length (Z0) เฉลี่ยของพ้ืนที่ศึกษา 

Detail 
Sector 

1 
Sector 

2 
Sector 

3 
Sector 

4 
Sector 

5 
Sector 

6 
Sector 

7 
Sector 

8 
Class Number - - 11 11 - - - - 

Z0 - - 0.001 0.001  - - - 
Fraction - - 0.0407 0.0165 - - - - 

Distance (Km) - - 2.59 2.91 - - - - 
W - - 0.016 0.006 - - - - 

Z0 (Xi) 0.73 0.57 0.38 0.34 0.55 0.49 0.04 0.19 
 

จากการค้านวณค่า Albedo ค่า Bowen Ratio และ ค่า Surface Roughness Length (Z0) ที่
ได้จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาสามารถสรุ ปค่าต่างๆ ที่น้าเข้า AERMET ได้ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.1-6 

 
ตารางท่ี 3.1-6 ข้อมูลลักษณะพ้ืนผิวของพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือน้าเข้า AERMET 

เดือน Sector Albedo Bowen Ratio Z0 (m) 
พฤษภาคม-ตุลาคม 1 0.13 0.19 0.73 
 2 0.13 0.19 0.57 
 3 0.13 0.19 0.38 
 4 0.13 0.19 0.34 
 5 0.13 0.19 0.55 
 6 0.13 0.19 0.49 
 7 0.13 0.19 0.04 
 8 0.13 0.19 0.19 
พฤศจิกายน-เมษายน 1 0.13 0.53 0.73 

 2 0.13 0.53 0.57 
 3 0.13 0.53 0.38 
 4 0.13 0.53 0.34 
 5 0.13 0.53 0.55 
 6 0.13 0.53 0.49 
 7 0.13 0.53 0.04 
 8 0.13 0.53 0.19 
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ข้อมูลผู้รับผลกระทบ (Receptor Data) 

ได้ก้าหนดให้มีการค้านวณระดับความเข้มข้นของมลสารตามต้าแหน่งผู้รับผลกระทบโดยอ้างอิง
พิกัด UTM Zone 47 โดยใช้ Datum แบบ WGS84 ซึ่งใช้ข้อมูลพื้นฐานของระดับความสูงของพ้ืนดินจาก 
ASTERGDEM มีความละเอียด 30 เมตร (1 arc-sec) เพ่ือท้า AERMAP โดยได้ก้าหนดจุดสังเกตการประเมิน
คุณภาพอากาศออกเป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 3,273 จุดสังเกต คือ 

1. จุดสังเกตแบบกระจายตามพื้นท่ีศึกษาเพ่ือใช้ในการค้านวณและแสดงผลในลักษณะเส้นระดับ
ความเข้มข้นเท่า (Concentration Contour) โดยการก้าหนดจุดแบบพิกัดตารางสี่เหลี่ยม (Cartesian Grids) 
จ้านวน 3 ความละเอียด ได้แก่ 1) จุดสังเกตแบบพิกัดตารางสี่เหลี่ยมระยะห่างจากศูนย์กลางโครงการ 0-1.5 
กิโลเมตร มีความละเอียดระหว่างจุดสังเกต 100 เมตร 2) จุดสังเกตแบบพิกัดตารางสี่เหลี่ยมระยะห่างจาก
ศูนย์กลางโครงการ 1.5-3.0 กิโลเมตร มีความละเอียดระหว่างจุ ดสังเกต 250 เมตร และ 3) จุดสังเกตแบบ
พิกัดตารางสี่เหลี่ยมระยะห่างจากศูนย์กลางโครงการ 3.0-10.0 กิโลเมตร มีความละเอียดระหว่างจุดสังเกต 
500 เมตร 

2. จุดสังเกตที่เป็นพ้ืนที่  อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ (Sensitive Receptors) โดยการ
ก้าหนดจุดรับผลกระทบแบบพิกัดจุดโดด (Discrete Receptors) ที่บริเวณท่ีเป็นที่ตั้งของสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่องจ้านวน 4 จุด และบริเวณท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีก 2 
จุดได้แก่ บ้านทุ่งประสาน และบ้านห้วยโสก 

ข้อมูลแหล่งก้าเนิดมลสาร (Emission Source Data) 

แหล่งก้าเนิดมลสารทาง อากาศหลักของพ้ืนที่ศึกษาคือ  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่  ที่มีก้าลัง
การผลิตติดตั้ง 340 MW โดยมีหม้อไอน้้าจ้านวน 1 ชุด ปล่องระบายไอเสีย 1 ปล่อง โดยมีการติดตั้งระบบ 
Wet Limestone Flue Gas Desulfurization (WFGD) เพ่ือก้าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากไอเสียหลังการ
เผาไหม้ ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกที่ปล่องระบายไอเสีย  

เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการเผาไหม้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน คือ น้้ามันเตาที่มีซัลเฟอร์  ร้อย
ละ 0.2 (ทั้งนี้ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  จะพิจารณาประเมินในกรณีเลวร้าย
ที่สุดคือ ใช้น้้ามันเต าที่มีซัลเฟอร์ร้อยละ 2.0 ตามท่ีระบุในรายงาน EIA ปี พ.ศ. 2540) และใช้น้้ามันปาล์มดิบ
เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมของโครงการ ซึ่งคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่จ้าเป็นในการ
ค้านวณการระบายมลสารทางอากาศแสดงใน ตารางท่ี 3.1-7 และการประเมินอัตราการระบายม ลสารทาง
อากาศที่ใช้ในน้าเข้าแบบจ้าลองแสดงในตารางท่ี 3.1-8 ได้ใช้การค้านวณจากคุณสมบัติของเชื้อเพลิง  โดยแบ่ง
การประเมินเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

กรณีที่ 1 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% 

กรณีที่ 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามันปาล์มดิบ 18 
ตันต่อชั่วโมง 
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ตารางท่ี 3.1-7 คุณสมบัติของเชื้อเพลิง 
คุณสมบัติ น้้ามันเตา S 2% น้้ามันปาล์มดิบ 

- ค่าความร้อนเฉลี่ย (Kcal/kg) 10,396 9,398 
- ปริมาณซัลเฟอร์เฉลี่ย (%wt) 1.8 0.08 
- ปริมาณขี้เถ้าเฉลี่ย (%wt) 0.06 0.02 

 
ตารางที ่3.1-8 แหล่งก้าเนิดมลสารโรงไฟฟ้ากระบี่ที่น้าเข้าแบบจ้าลอง AERMOD 

รายการ กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 ค่ามาตรฐาน1/ 
อัตราการใช้น้้ามันปาล์มดิบ (ตัน/ชั่วโมง)       
- น้้ามันปาล์มดิบ 0.0 18.0   
การระบายสารมลพิษทางอากาศ       
- จ้านวน (ปล่อง) 1   
- ความสูงของปล่อง (เมตร) 155   
- เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง (เมตร) 4.4   
- อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 99.832/   
- ความเร็วก๊าซ (เมตรต่อวินาที) 31.252/   
- ร้อยละของออกซิเจน 6.02/   
- ร้อยละความชื้น 14.172/   
อัตราการระบายมลสารต่อปล่อง       
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2, g/s)  148.2 115.9   
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx, g/s) 117.6   
- ฝุ่นละออง (PM, g/s) 24.7 21.3   
ค่าความเข้มข้นมลสารที่สภาวะมาตรฐาน 

  
  

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2, ppm)3/ 163.0 127.5 ไม่เกิน 450 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2, ppm) 180 ไม่เกิน 180 
- ฝุ่นละออง (PM, mg/m3)3/ 71.1 61.3 ไม่เกิน 120 

หมายเหตุ : 1/ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก 
หมายเหตุ : 1/ จากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
หมายเหตุ : 2/ ค่าจากการตรวจวัดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ : 1/ กรณีที่ 1 คือ โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเคร่ือง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% 
หมายเหตุ : 1/ กรณีที่ 2 คือ โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเคร่ือง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามันปาล์มดิบ 
หมายเหตุ : 1/ 18 ตัน/ชั่วโมง 
หมายเหตุ : 3/ ค้านวณจากคุณลักษณะเชื้อเพลิงและอัตราการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า 
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3) ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลสารต่อคุณภาพอากาศโดยทั่วไปของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทั้ง 2 กรณี แสดงในตารางท่ี 3.1-9 ถึง 
3.1-13 ส้าหรับรูปเส้นระดับความเข้มข้นเท่า (Isopleths) กรณีต่างๆ แสดงในรูปที่ 3.1-4 ถึง 3.1-10 ซึ่งจาก
ผลการศึกษาผลกระทบในทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP 24 ชั่วโมง) 

ความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจากกรณีที่ 1 มีค่า 2.1 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร โดยจุดที่เกิดค่า
ความเข้มข้นสูงสุดคือ  บริเวณพ้ืนที่ป่าริมรั้วโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 1.2 
กิโลเมตร ในขณะที่ความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจากกรณีท่ี 2 มีค่าเป็น 1.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยจุดที่เกิด
ค่าความเข้มข้นสูงสุดคือ บริเวณพ้ืนที่ป่าริมรั้วโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 1.2 
กิโลเมตร เช่นเดียวกัน ส่วนผลการประเมินความเข้มข้นที่จุดสังเกตที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ
ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) ซึ่งก้าหนดให้ความเข้มข้นฝุ่นละอองใน บรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบการเดินเครื่องในกรณีที่ 1 และกรณีที ่2 แล้วสรุปได้ว่าการใช้น้้ามันปาล์มดิบมา
เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้้ามันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าท้าให้ค่า ความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง มีค่าลดลง 

นอกจากนี้เมื่อประเมินค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรณีที่ 2 ร่วมกับผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด พบว่ามีค่าสูงสุดเป็น 226.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68.7 
ของค่ามาตรฐานฯ 

(2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (SO2 1 ชั่วโมง) 

ความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจากกรณีที่ 1 มีค่า 56.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยจุดที่เกิดค่า
ความเข้มข้นสูงสุดคือบริ เวณพ้ืนที่เกษตรกรรมห่างจากโรงไฟฟ้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2.0 กิโลเมตร  
โดยที่ความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจากกรณีที่ 2 มีค่า 44.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยจุดที่เกิดค่าความเข้มข้น
สูงสุดคือบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมห่างจากโรงไฟฟ้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2.0 กิโลเมตร  เช่นเดียวกัน 
ส่วนผลการประเมินความเข้มข้นที่จุดสังเกตที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ซึ่งก้าหนดให้
ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเฉลี่ ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เมื่อเปรียบเทียบการเดินเครื่องในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 แล้วสรุปได้ว่าการใช้น้้ามันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิง
ร่วมกับน้้ามันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าท้าให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า
ลดลง 

นอกจากนี้เมื่อประเมินค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กรณีที่ 2 
รวมกับผลกา รตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด พบว่า มีค่าสูงสุดเป็น 130.1 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 ของค่ามาตรฐานฯ 

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

ความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจากกรณีที่ 1 มีค่า 12.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยจุดที่เกิดค่า
ความเข้มข้นสูงสุดคือ  บริเวณพ้ืนที่ป่าริมรั้วโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 1.2 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-14 

กิโลเมตร โดยที่ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจากกรณีท่ี 2 มีค่าเป็น 10.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยจุดที่เกิด
ค่าความเข้มข้นสูงสุดคือ บริเวณพ้ืนที่ป่าริมรั้วโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 1.2 
กิโลเมตร เช่นเดียวกัน ส่วนผลการประเมินความเข้มข้นที่จุดสังเกตที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ
ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) ซึ่งก้าหนดให้ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 300 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบการเดินเครื่องในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 แล้วสรุปได้ว่าการใช้น้้ามัน
ปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้้ามันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าท้าให้ค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าลดลง 

นอกจากนี้เมื่อประเมินค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรณีที่ 2 
รวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด พบว่า มีค่าสูงสุดเป็น 130.1 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 14.0ของค่ามาตรฐานฯ 

(4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (NO2 1 ชั่วโมง) 

เนื่องจากการน้าน้้ามันปาล์มดิบเผาไหม้ร่วมกับน้้ามันเตาเพ่ือผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ยังคง
ใช้ระบบการเผาไหม้แบบเดิม และการเดินเครื่องมีการควบคุมการเผาไหม้ให้มีค่าความเข้มข้นของออกไซด์ของ
ไนโตรเจนที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าไม่ให้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก้าหนดคือ  ไม่เกิน 180 ppm ดังนั้นในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงประเมินทั้ง 2 กรณี มีค่าเท่ากันไม่เปลี่ย นแปลง ซึ่งจากการประเมินพบว่า
ความเข้มข้นสูงสุดมีค่า 35.8 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร โดยจุดที่เกิดค่าความเข้มข้นสูงสุดคือ  บริเวณพ้ืนที่
เกษตรกรรมห่างจากโรงไฟฟ้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนผลการประเมินความเข้มข้นที่จุด
สังเกตที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้ รับผลกระทบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552 ) ซึ่งก้าหนดให้ความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ ในบรรยากาศเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

นอกจากนี้เมื่อประเมินค่าความเข้ มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ร่วมกับผลกา รตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด พบว่า มีค่าสูงสุดเป็น 118.8 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 37.1 ของค่ามาตรฐานฯ 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   
 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-15 

ตารางท่ี 3.1-9 ผลการคาดการณ์ความเข้มข้นมลสารในบรรยากาศโดยทั่วไปจากการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของทั้ง 2 กรณี ด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD 

บริเวณ 

กรณีที่ 1: เดินเครื่อง 340 MW ดัวยน้้ามันเตา 
ซัลเฟอร์ ร้อยละ 2 

กรณีที่ 2: เดินเครื่อง 340 MW ดัวยน้้ามันเตาซัลเฟอร์ ร้อยละ 2  
ร่วมกับน้้ามันปาล์มดิบ 18 ตัน/ชั่วโมง 

TSP เฉลี่ย 24 ชม. SO2 เฉลี่ย 1 ชม. SO2 เฉลี่ย 24 ชม. TSP เฉลี่ย 24 ชม. SO2 เฉลี่ย 1 ชม. SO2 เฉลี่ย 24 ชม. NO2 เฉลี่ย 1 ชม. 

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 2.1 56.4 12.7 1.8 44.1 10.0 35.8 
Maximum Concentration พื้นที่ป่าริมร้ัว

โรงไฟฟ้าด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ้
ห่างจากโรงไฟฟ้า
ประมาณ 1.2 กม. 

พื้นที่เกษตรกรรม 
ห่างจากโรงไฟฟ้า

ไปทางทิศ
ตะวันออก

ประมาณ 2.0 กม. 

พื้นที่ป่าริมร้ัว
โรงไฟฟ้าด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ้
ห่างจากโรงไฟฟ้า
ประมาณ 1.2 กม. 

พื้นที่ป่าริมร้ัว
โรงไฟฟ้าทิศ

ตะวันตกเฉียงใต ้
ห่างจากโรงไฟฟ้า
ประมาณ 1.2 กม. 

พื้นที่เกษตรกรรม  
ห่างจากโรงไฟฟ้า 

ไปทางทิศ
ตะวันออก

ประมาณ 2.0 กม. 

พื้นที่ป่าริมร้ัว
โรงไฟฟ้าทิศ

ตะวันตกเฉียงใต ้
ห่างจากโรงไฟฟ้า
ประมาณ 1.2 กม. 

พื้นที่เกษตรกรรม  
ห่างจากโรงไฟฟ้า

ไปทางทิศ
ตะวันออก

ประมาณ 2.0 กม. 
บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ 0.7 22.9 4.1 0.6 17.9 3.2 14.6 
บ้านเกาะโพด 0.8 33.7 5.0 0.7 26.3 3.9 21.4 
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 0.4 26.1 2.2 0.3 20.4 1.7 16.6 
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 1.1 39.8 6.5 0.9 31.1 5.1 25.2 
บ้านทุ่งประสาน 1.1 39.8 6.9 1.0 31.1 5.4 25.3 
บ้านห้วยโสก 0.8 40.5 4.9 0.7 31.7 3.8 25.7 

ค่ามาตรฐาน* 330 780 300 330 780 300 320 
หมายเหตุ : * อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-16 

ตารางท่ี 3.1-10 ผลการคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24 ชั่วโม ง เมื่อรวมกับความเข้มข้น
พ้ืนฐานกรณีโรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามันปาล์ม
ดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง 

 

บริเวณ 

ค่าความเข้มข้น (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าคาดการณ์จาก

แบบจ้าลอง 
(1) 

ค่าสูงสุดจากการ
ตรวจวัดปัจจุบัน 

(2) 

ค่าคาดการณ์หลัง
ด้าเนินโครงการ 

(1)+(2) 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 1.8 2251/ 226.8 
บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี ่ 0.6 2252/ 225.6 
บ้านเกาะโพด 0.7 1712/ 171.7 
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 0.3 1772/ 177.3 
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 0.9 592/ 59.9 
บ้านทุ่งประสาน 1.0 382/ 39.0 
บ้านห้วยโสก 0.7 382/ 38.7 

ค่ามาตรฐาน3/ ไม่เกิน 330 
หมายเหตุ : 1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของทุกสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 2/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของแต่ละสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 3/ อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)   
 
ตารางท่ี 3.1-11 ผลการคาดการณ์ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เมื่อรวมกับความเข้มข้น 
ตารางท่ี 3.1-10 พ้ืนฐาน กรณีโรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามัน 
ตารางท่ี 3.1-10 ปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง 
 

บริเวณ 

ค่าความเข้มข้น (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าคาดการณ์จาก

แบบจ้าลอง 
(1) 

ค่าสูงสุดจากการ
ตรวจวัดปัจจุบัน 

(2) 

ค่าคาดการณ์หลัง
ด้าเนินโครงการ 

(1)+(2) 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 44.1 861/ 130.1 
บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี ่ 17.9 182/ 35.9 
บ้านเกาะโพด 26.3 862/ 112.3 
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 20.4 792/ 99.4 
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 31.1 342/ 65.1 
บ้านทุ่งประสาน 31.1 242/ 55.1 
บ้านห้วยโสก 31.7 182/ 49.7 

ค่ามาตรฐาน3/ ไม่เกิน 780 
หมายเหตุ : 1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของทุกสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 2/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของแต่ละสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 3/ อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ    หน้า 3-17 

ตารางท่ี 3.1-12 ผลการคาดการณ์ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อรวมกับความเข้มข้น 
ตารางท่ี 3.1-10 พ้ืนฐาน กรณีโรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามัน 
ตารางท่ี 3.1-10 ปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง 
 

บริเวณ 

ค่าความเข้มข้น (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าคาดการณ์จาก

แบบจ้าลอง 
(1) 

ค่าสูงสุดจากการ
ตรวจวัดปัจจุบัน 

(2) 

ค่าคาดการณ์หลัง
ด้าเนินโครงการ 

(1)+(2) 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 10.0 321/ 42.0 
บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ 3.2 52/ 8.2 
บ้านเกาะโพด 3.9 242/ 27.9 
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 1.7 322/ 33.7 
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 5.1 212/ 26.1 
บ้านทุ่งประสาน 5.4 132/ 18.4 
บ้านห้วยโสก 3.8 162/ 19.8 

ค่ามาตรฐาน3/ ไมเ่กิน 300 
หมายเหตุ : 1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของทุกสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 2/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของแต่ละสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 3/ อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
 

ตารางท่ี 3.1-13 ผลการคาดการณ์ความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เมื่อรวมกับความเข้มข้น 
ตารางท่ี 3.1-11 พ้ืนฐาน 
 

บริเวณ 

ค่าความเข้มข้น (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าคาดการณ์จาก

แบบจ้าลอง 
(1) 

ค่าสูงสุดจากการ
ตรวจวัดปัจจุบัน 

(2) 

ค่าคาดการณ์หลัง
ด้าเนินโครงการ 

(1)+(2) 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 35.8 831/ 118.8 
บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ 14.6 112/ 25.6 
บ้านเกาะโพด 21.4 832/ 104.4 
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 16.6 772/ 93.6 
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 25.2 552/ 80.2 
บ้านทุ่งประสาน 25.3 362/ 61.3 
บ้านห้วยโสก 25.7 262/ 51.7 

ค่ามาตรฐาน3/ ไม่เกิน 320 
หมายเหตุ : 1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของทุกสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 2/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดของแต่ละสถานีในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2552-2557 
หมายเหตุ : 3/ อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.1-4 เส้นความเข้มข้นเท่า (Isopleths) ของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรณีที่ 1 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2%



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-5 เส้นความเข้มข้นเท่า (Isopleths) ของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรณีที่ 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW  
โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามันปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-6 เส้นความเข้มข้นเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กรณีที่ 1 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-7 เส้นความเข้มข้นเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กรณีที่ 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW  
โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามันปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-8 เส้นความเข้มข้นเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรณีที่ 1 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2%



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-9 เส้นความเข้มข้นเท่า (Isopleths) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรณีที่ 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่อง 340 MW 
โดยใช้น้้ามันเตาS2% ร่วมกับน้้ามันปาล์มดิบ 18 ตันต่อชั่วโมง



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-10 เส้นความเข้มข้นเท่า (Isopleths) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบ่ี (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-25 

สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ 

จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศโครงการน้าน้้ามันปาล์มดิบเผา
ไหม้ร่วมกับน้้ามันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยการประเมินอัตราการระบายมลสารทางอากาศ
จากคุณลักษณะของเชื้อเพลิงและการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปด้วยแบบจ้าลองทาง
คณิตศาสตร์ AERMOD (Version 14134) สรุปได้ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-14 

ตารางท่ี 3.1-14 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ โครงการน้าน้้ามันปาล์มดิบ 
ตารางท่ี 3.1-12 เผาไหม้ร่วมกับน้้ามันเตาเพือ่ผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 
 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 สรุปผลการประเมินฯ 
อัตราการระบายมลสารจากแหล่งก้าเนิด (กรัม/วินาที) 
- ฝุ่นละออง (TSP) 24.7 21.3 การระบายมลสารลดลง 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 148.2 115.9 การระบายมลสารลดลง 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 117.6 การระบายมลสารเท่าเดิม 
ความเข้มข้นมลสารที่ระบายออกจากแหล่งก้าเนิดที่สภาวะมาตรฐาน (ppm) 
- ฝุ่นละออง (TSP) *หน่วย มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 71.1 61.3 ความเข้มข้นมลสารลดลง 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 163.0 127.5 ความเข้มข้นมลสารลดลง 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 180 ความเข้มข้นมลสารเท่าเดิม 
ความเข้มข้นมลสารในบรรยากาศโดยทั่วไปสูงสุดจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
- ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชม. (TSP 24 ชั่วโมง) 2.1 1.8 ความเข้มข้นมลสารลดลง 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(SO2 1 ชั่วโมง) 
56.4 44.1 ความเข้มข้นมลสารลดลง 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(SO2 24 ชั่วโมง) 

12.7 10.0 ความเข้มข้นมลสารลดลง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
(NO2 1 ชั่วโมง) 

35.8 ความเข้มข้นมลสารเท่าเดิม 

ความเข้มข้นมลสารในบรรยากาศโดยทั่วไปสูงสุดเมื่อรวมกับความเข้มข้นพ้ืนฐาน (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
- ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชม. (TSP 24 ชั่วโมง) - 226.8 มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานฯ ที่ 330  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(SO2 1 ชั่วโมง) 
- 130.1 มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานฯ ที่ 780  

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(SO2 24 ชั่วโมง) 

- 42.0 มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานฯ ที่ 300  

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
(NO2 1 ชั่วโมง) 

- 118.8 มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานฯ ที่ 320  

หมายเหตุ : กรณีที่ 1 คือ โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเคร่ือง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% 
หมายเหตุ : กรณีที่ 2 คือ 2 โรงไฟฟ้ากระบี่เดินเคร่ือง 340 MW โดยใช้น้้ามันเตา S 2% ร่วมกับน้้ามันปาล์มดิบ  
หมายเหตุ : 18 ตัน/ชั่วโมง 
 
 
     



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบ่ี (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 3-26 

3.1.2 คุณภาพน้้า 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 

ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและ
ฤดูฝน โดยตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดิน รวม 5 จุด ได้แก่ อ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างใน) อ่างเก็บน้้า กฟผ . (อ่าง
นอก) คลองปกาสัย (ณ จุดเหนือน้้าก่อนถึงโรงไฟฟ้า 500 เมตร) คลองปกาสัย (จุดท้ายน้้าหลังผ่านพื้นที่
โรงไฟฟ้า 500 เมตร) และคลองเพหลา (เกาะเยื่อแดง) โดยในการด้าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้า จะเก็บ
ข้อมูลน้้าขึ้น-น้้าลงทุกครั้ง เพื่อประกอบการวิเคราะห์คุณภาพน้้า จุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด แสดงดังรูปที่ 3.1-
11 สรุปได้ดังนี ้

ฤดูแล้ง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินจากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด ในวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 (ตารางท่ี 3.1-15) พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) บริเวณจุด
เก็บตัวอย่างจุดที่ 3 คลองปกาสัยเหนือน้้าจากโรงไฟฟ้า 500 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณหน้าจุดสูบน้้าจากคลอง  
ปกาสัยเข้ามาใช้ในระบบระบายความร้อน มีค่า 2.2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสูงกว่าค่าท่ีมาตรฐานก้าหนดไว้ (2.0 
มิลลิกรัม/ลิตร) เล็กน้อย สันนิษฐานว่า เกิดจากน้้าในคลองปกาสัยได้รับการปนเปื้อนอินทรีย์สาร จากการ
ระบายของเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมของชุมชนริมฝั่งคลองปกาสัย อนึ่ง โรงไฟฟ้ากระบี่ มีการเฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าจุดที่ 3 จากคลองปกาสัยบริเวณจุดสูบน้้าเข้า (Intake) และท่ีบ่อพักน้้า
ทิ้ง (Holding pond) ก่อนระบายลงสู่คลองปกาสัยทุกเดือน พบว่าในช่วงเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 
2557 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งที่บ่อพักน้้าท้ิงมีค่าบีโอดีก่ อนระบายออกน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งก้าหนดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ดังนั้น บีโอดีที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ณ บริเวณ
ดังกล่าวจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการด้าเนินการของโรงไฟฟ้า และผลการตรวจติดตามตั้งแต่เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2557 คุณภาพน้้าบริเวณดังกล่าว มีค่าบีโอดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ฤดูฝน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ .ศ. 2557 จากจุดเก็บตัวอย่าง  5 
จุด (ตารางท่ี 3.1-15) พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้นจุดที่ 5 คลองเพหลา มีค่าบีโอดี 
5.2 มิลลิกรัม/ลิตร มากกว่าที่มาตรฐานก้าหนด (มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ก้าหนดไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัม/
ลิตร ) ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าจากบริเวณจุดเก็บตัวอย่างนั้ นเป็นจุดที่ล้าน้้าสาขาต่างๆ ไหลมาบรรจบกัน 
ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนอาจมีการพัดพาอินทรีย์สารมาจากล้าน้้าสาขาต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ค่าบีโอดีของจุดที่ 4 บริเวณคลองปกาสัย (ท้ายน้้าจากโรงไฟฟ้า 500 เมตร ) ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่อยู่
ใกล้เคียงกับจุดปล่อยน้้าทิ้งของโรงไฟฟ้ากระบี่มากที่สุด พบว่าค่าบีโอดี มีค่า 1.3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์ท่ีมาตรฐานก้าหนดไว้ อีกทั้งเม่ือพิจารณาผลการตรวจวัดน้้าทิ้งทุกเดือน บริเวณบ่อพักน้้าท้ิง 
(Holding pond) ก่อนระบายลงสู่คลองปกาสัย โดย แผนกเคมีและสิ่งแวดล้อม กองการผลิตโรงไฟฟ้า
กระบี่ พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ที่บ่อพักน้้าท้ิงมีค่าบีโอดี
ก่อนระบายออกน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งก้าหนดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 
แสดงให้เห็นว่า ค่าบีโอดีบริเวณคลองเพหลา ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไว้ ไม่ได้เกิดจากการ
ด้าเนินการจากโรงไฟฟ้ากระบี่แต่อย่างใด  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบ่ี (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   
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รูปที่ 3.1-11 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินโรงไฟฟ้ากระบี่ และบริเวณโดยรอบ 

 

 

จุดตรวจวัด 

 อ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างใน) 

 อ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างนอก) 

 คลองปกาสัย (เหนือน้้า 500 เมตร) 

 คลองปกาสัย (ท้ายน้้า 500 เมตร) 

 คลองเพหลา (บริเวณเกาะเยื่อแดง) 
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ตารางท่ี 3.1-15 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย 
จุดที่ 1 อ่างเก็บน้้า กฟผ.

(อ่างเล็ก) 
จุดที ่2 อ่างเก็บน้้า กฟผ. 

(อ่างใหญ่) 
จุดที ่3 คลองปกาสัย 

(เหนือน้้า) 
จุดที ่4 คลองปกาสัย 

(ท้ายน้้า) จุดที ่5 คลองเพหลา 
มาตรฐาน1/ 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
1. อุณหภูมิ ºC 32.1 31.6 30.6 32.6 29.3 27.1 29.0 27.5 28.8 29.0 ธ’ 
2. สี - ใส ไม่มีสี ใส ไม่มีสี ใส ไม่มีสี ใส ไม่มีสี ใส ไม่มีสี ขุ่น ใส ไม่มีสี ขุ่น ใส ไม่มีสี ใส ไม่มีสี - 
3. ความเป็นกรดและด่าง - 7.9 7.6 8.8 8.5 7.5 7.3 7.4 6.8 7.7 7.1 5.0-9.0 
4. ความน้าไฟฟ้า µS/cm 342 323 211 222 42,044 1,966 46,360 10,800 48,120 14,290 - 
5. ความขุ่น NTU 6 6 7 16 6 60 4 41 2 22 - 
6. Alkalinity/Acidity mg/l 94 79 66 60 135 45 124 49 144 56 - 
7. ความกระด้าง mg/l 144 123 31 78 5,380 204 5,830 566 6,570 1,064 - 
8. ออกซิเจนละลายน้้า mg/l 5.9 5.8 7.4 7.5 4.9 5.6 5.3 5.4 5.9 5.9 ไม่น้อยกว่า 4.0 
9. ไนเตรต mg/l 0.2 0.3 0.2 0.3 0.8 ND 1.0 ND 1.1 0.4 ไม่เกิน 5.0 
10. ฟอสเฟต mg/l 0.18 0.17 0.07 0.37 ND 0.07 ND 0.06 ND 0.13 - 
11. ไบคาร์บอเนต mg/l 94 79 66 60 135 45 124 49 114 56 - 
12. ซัลเฟต mg/l 22.96 47.67 15.98 8.20 8,772.85 68.77 9,830.30 255.20 9,057.30 429.35 - 
13. ของแข็งแขวนลอย mg/l <2.5 1.5 2.7 3.0 38 51.5 47 51.5 47 32.5 - 
14. ของแข็งละลายน้้าท้ังหมด mg/l 142 137 149 89 29,840 1,002 42,192 2,880 42,442 5,240 - 
15. ของแข็งท้ังหมด mg/l <145 138.5 152 92 29,878 1,053.50 42,239 2,931.50 42,489 5,272.50 - 
16. น้้ามันและไขมัน mg/l 0.90 0.94 <0.50 0.67 <0.50 0.64 0.80 0.70 0.90 0.88 - 
17. ตะกั่ว mg/l 0.0019 <0.0003 <0.0005 <0.0003 <0.0005 0.0020 <0.0005 0.0020 <0.0005 0.0006 ไม่เกิน 0.05 
18. ปรอท mg/l 0.0009 <0.0003 0.0008 <0.0003 0.0014 <0.0003 0.0007 <0.0003 0.0007 <0.0003 ไม่เกิน 0.002 
19. โครเมียม mg/l <0.100 0.040 <0.100 <0.025 <0.100 0.030 <0.100 <0.025 <0.100 <0.025 ไม่เกิน 0.05 
20. บีโอดี mg/l 0.9 1.6 1.2 0.3 2.2 1.8 0.4 1.3 0.4 5.2 ไม่เกิน 2.0 
21. โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด MPN/100 ml 540 17 79 240 3,500 1,100 2,400 3,500 79 33 ไม่เกิน 20,000 
22. ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/100 ml 350   7.8 33 34 1,700 460 1,600 2,470 79 23 ไม่เกิน 4,000 
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  
หมายเหตุ : ธ’ อุณหภูมิน้้าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3  ºC 
หมายเหตุ : (-) ไม่มีข้อมูล 
หมายเหตุ : ND หมายถึง Non Detectable ฟอสเฟต < 0.05 mg/l, ของแข็งแขวนลอย <0.5 mg/l 
หมายเหตุ : 14 มีนาคม 2557 เป็นตัวแทนศึกษาในช่วงฤดูแล้ง และ 19 กันยายน 2557 เป็นตัวแทนศึกษาในช่วงฤดูฝน  
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จากตารางที่ 3.1-15 พบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน จุดที่ 2 อ่างเก็บน้้า กฟผ . (อ่าง
นอก) มีค่าความเป็นกรด- ด่างสูง เมื่อพิจารณารวบรวมผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด- ด่างของน้้า ผิวดิน
บริเวณดังกล่าว ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2557 พบว่าตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา น้้าผิวดินบริเวณจุดที่ 2 อ่างเก็บ
น้้า กฟผ. (อ่างนอก) มีค่าอยู่ในช่วง 6.9 – 8.8 ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-16 

ตารางท่ี 3.1-16 ค่าความเป็นกรด-ด่าง บริเวณอ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างนอก) ระหว่างป ีพ.ศ. 2539-2557 
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง บริเวณอ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างนอก) 

2539* มกราคม 8.7 
2549 กันยายน 8.7 

2550 
มีนาคม 7.5 
กันยายน 8.2 

2551 
มีนาคม 6.9 
สิงหาคม 8.4 

2552 
มีนาคม 7.2 
กันยายน 7.4 

2553 
มีนาคม 7.5 
กันยายน 8.4 

2554 
มีนาคม 8.4 
กันยายน 8.0 

2555 
มีนาคม 8.3 
กันยายน 7.9 

2556 
มีนาคม 8.1 
กันยายน 6.7 

2557 
มีนาคม 8.8 
กันยายน 8.5 

หมายเหต ุ: *ข้อมูลจากรายงาน EIA ปี 2540 
 

2) การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้า 

เนื่องจากปริมาณการใช้น้้าโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการด้าเนินการของโรงไฟฟ้ากระบี่
ปัจจุบัน ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ดังนั้น การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้้านี้ จะเป็นการประเมินจาก
สภาพปัจจุบัน ดังนี้    

(1) ผลกระทบจากน้้าทิ้ง  ปริมาณน้้าทิ้งท้ังหมดจะได้รับการบ้าบัดและจัดการที่เหมาะสมให้
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539)  
ส้าหรับน้้าทิ้งจากระบบระบายความร้อน ในกรณีปกติจะพักไว้ในบ่อพักน้้า  1 (ขนาด 43,000 ลูกบาศก์เมตร ) 
เป็นเวลาอย่างน้อย  1 วัน จากนั้นจึงระบายลงสู่คลอง ปกาสัยตามแรงโน้มถ่วง  ซึ่งคุณภาพน้้าทิ้งจากหอหล่อ
เย็นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าท้ิงจากโรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแ ห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ก่อนปล่อยลงสู่คลอง ปกาสัย ดังนั้น ผลกระทบของน้้าทิ้งท่ีเกิดข้ึนต่อคุณภาพน้้าใน
คลองปกาสัยจะอยู่ในระดับต่้า 
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(2) ผลกระทบจากสารเคมีในน้้าทิ้ง  สารเคมีที่ใช้ในโครงการเป็นสารเคมีส้าหรับปรับปรุง
คุณภาพน้้าให้เหมาะสมต่อการใช้งานและป้องกันการเกิดตะกรันและตะกอนในท่อน้้า ส้าหรับก๊าซคลอรีนที่ใช้
เติมในระบบหล่อเย็น  โครงการจะก้าหนดที่มาของคลอรีนคงเหลือ คือ น้้าหล่อเย็นและการสูญเสียของ
คลอรีนสู่บรรยากาศ หรือท้าปฏิกิริยากับสารอิทรีย์ในน้้าที่มีค่า pH ประมาณ 8 จะมีคลอรีนคงเหลือในรูป
ของอิออนไฮโปคลอไรท์ ร้อยละ 80 และสารไฮโปคลอรัส ร้อยละ 20 หาดเปิดสารคลอรีนให้สัมผัสกับอากาศ
อย่างอิสระ คลอรีนจะระเหยไปจนหมด (ไม่มีกลิ่น ) ภายใน 12-18 ชั่วโมง ในการศึกษาครั้งนี้ จึง สมมติให้
คลอรีนในน้้าลดลงแบบเอกโปแนนเชียล โดยก้าหนดให้เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง จะมีคลอรีน คงเหลือเพียง
ร้อยละ 1 ของค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดมาตรการควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระของน้้าทิ้ง
จากหอหล่อเย็นให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าท้ิงจากโรงงานก่อนปล่องลงสู่คลองปกาสัย และมีการติดตาม
ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระของคุณภาพน้้าทิ้งบริเวณบ่อพักน้้าก่อนระบายลงสู่คลองปกาสัย โดย
ด้าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับการด้าเนินการของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน  

3.1.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ด้าเนินการตรวจสอบทรัพยากรนิเวศวิทยาทางน้้าบริเวณแหล่งน้้าโดยรอบ
โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยส้ารวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน (Plankton) และสัตว์หน้าดิน (Benthos) ระหว่าง
วันที่ 24-28 มีนาคม 2557 เพ่ือเป็นตัวแทนศึกษาในช่วงฤดูแล้ง และระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 
เพ่ือเป็นตัวแทนศึกษาในช่วงฤดูฝน โดยมีจุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน จ้านวน 3 จุด  
(รูปที่ 3.1-12) ซึ่งได้ผลการส้ารวจ และการประเมินผลกระทบ ดังนี้  

1) ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน 

ฤดูแล้ง   

ส้ารวจพบปริมาณแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) 
ในแต่ละสถานีส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.16 x 103 ถึง 5.34 x 103 เซลล์ต่อลูกบาศก์
เมตร ปริมาณรวมทุกสถานีส้ารวจเท่ากับ 1.27 x 104 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 x 
103 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบว่าจุดส้ารวจที่ 2 (คลองปกาสัยท้ายน้้าจากโรงไฟฟ้า 500 เมตร) มีปริมาณ
แพลงก์ตอนรวมสูงสุดเท่ากับ  5.34 x 103 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร และจุดส้ารวจที่ 1 (คลองปกาสัยเหนือน้้า
จากโรงไฟฟ้า 500 เมตร) มีปริมาณแพลงก์ตอนรวมน้อยที่สุด เท่ากับ 2.16 x 103 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร             
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รูปที่ 3.1-12 จุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดิน โรงไฟฟ้ากระบี่ 
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แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) จ้านวน 9 ชนิด ได้แก่ 

- Phylum Protozoa จ้านวน 3 ชนิด  

- Phylum Arthropoda จ้านวน 4 ชนิด  

- Phylum Cnidaria จ้านวน 1 ชนิด  

- Phylum Chordata จ้านวน 1 ชนิด 

จุดส้ารวจที่ 1 มีจ้านวนชนิดของ แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) และแพลงก์ตอนสัตว์ 
(Zooplankton) มากที่สุด โดยมีทั้งหมด 10 ชนิด ส้าหรับแพลงก์ตอนชนิดที่พบปริมาณสูงสุด (คิดจาก
ปริมาณรวมทุกจุดส้ารวจ) ได้แก่ Nitzschia sp ปริมาณ 3.48 x 103 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร และแพลงก์ตอน
ที่พบปริมาณต่้าสุด ได้แก่ Nodularia sp. Oscillatoria sp. Synedra sp. Pyrophacuc sp. Lophophore 
sp. Cypriididae sp. Nauplius larvae และ Oikppleura sp. ปริมาณ 84.9 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร  
(ตารางท่ี 3.1-17)  

ส้าหรับปริมาณความชุกชุม (ความหนาแน่น) ของแพลงก์ตอนพืชสูงสุดคือ จุดส้ารวจที่ 2 (4.07 
x 103 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ) และความชุกชุม (ความหนาแน่น ) ของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดคือ จุดส้ารวจที่ 3 
(1.61 x 103 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ) และจุดส้ารวจที่ 1 เป็นจุดที่มีปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช 
และแพลงก์ตอนสัตว์น้อยที่สุด (1.19 x 103 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร และ 9.76 x 102 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร 
ตามล้าดับ)  

เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชบริเวณคลองปกาสัยท้ายน้้าจากโรงไฟฟ้า 500 
เมตร (จุดส้ารวจที่ 2) และบริเวณคลองเพหลา เกาะเยื่อแดง (จุดส้ารวจที่ 3) เปรียบเทียบกับบริเวณคลอง 
ปกาสัยเหนือน้้าจากโรงไฟฟ้า 500 เมตร (จุดส้ารวจที่ 1) จะเห็นว่าค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์เพ่ิมข้ึน ดังนั้น การด้าเนินการปัจจุบันของโรงไฟฟ้ากระบี่ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบต่อ
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในระดับต่้ามาก 

แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ที่ส้ารวจพบในทุกสถานีส้ารวจ มีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 19 
ชนิด โดยพบค่อนข้างใกล้เคียงกันในแต่ละสถานีส้ารวจ กล่าวคือพบอยู่ระหว่าง 7-10 ชนิด ประกอบด้วย  

แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) จ้านวน 10 ชนิด ได้แก่  

- Phylum Cyanophyta จ้านวน 3 ชนิด  

- Phylum Bacillariophyta จ้านวน 6 ชนิด  

- Phylum Dinophyte จ้านวน 1 ชนิด  

ส้ารวจพบปริมาณแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) 
ในแต่ละสถานีส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.06 x 104 ถึง 2.36 x 104 เซลล์ต่อลูกบาศก์
เมตร ปริมาณรวมทุกสถานีส้ารวจเท่ากับ 5.60 x 104 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 
x104 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบว่าจุดส้ารวจที่ 2 (คลองปกาสัยท้ายน้้าจากโรงไฟฟ้า 500 เมตร ) มี
ปริมาณแพลงก์ตอนรวมสูงสุดเท่ากับ  2.36 x 104 เซลล์ต่อลูกบาศก์เ มตร และจุดส้ารวจที่ 1 (คลองปกาสัย
เหนือน้้าจากโรงไฟฟ้า 500 เมตร) มีปริมาณแพลงก์ตอนรวมน้อยที่สุดเท่ากับ  1.06 x 104 เซลล์ต่อลูกบาศก์
เมตร 
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ตารางท่ี 3.1-17 แสดงสกุลและปริมาณแพลงก์ตอนที่ส้ารวจพบ (ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557) 

หน่วย  :   เซลล์/ลูกบาศก์เมตร 

ชื่อวิทยาศาสตร์ จุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 จุดส้ารวจที่ 3 รวม 
PHYTOPLANKTON 
I  Phylum  CYANOPHYTA 

    
1.  Nodularia sp. - - 84.9 84.9 
2.  Oscillatoria sp. - 84.9 - 84.9 
3.  Polycystis sp. 2.55 x 102 1.70 x 102 - 4.25 x 102 

II  Phylum  BACILLARIOPHYTA 
    

4.  Bacteriastrum sp. - 3.39 x103 - 3.39 x103 
5.  Lauderia sp. - 2.55 x 102 - 2.55 x 102 
6.  Melosira sp. 4.24 x 102 - 84.9 5.09 x 102 
7.  Nitzschia sp. 4.24 x 102 - 3.06 x 103 3.48 x 103 
8.  Rhizosolenia sp. - 1.70 x 102 2.55 x 102 4.25 x 102 
9.  Synedra sp. 84.9 - - 84.9 

III  Phylum Dinophyte 
    

10. Pyrophacuc sp. - - 84.9 84.9 
ปริมาณความชุกชุม 1.19 x 103 4.07 x 103 3.57 x 103 8.83 x 103 
จ้านวนชนิด 4 5 5 10 
ค่าดัชนีความหลากพันธุ์ 1.25 0.67 0.59 1.47 
ZOOPLANKTON 
I  Phylum  PROTOZOA 

    
1.  Amoeba sp. 1.70 x 102 - - 1.70 x 102 
2.  Lophophore sp. 84.9 - - 84.9 
3.  Rhabdonella  sp. 1.27 x 102 - - 1.27 x 102 

II  Phylum  ARTHROPODA 
    

4.  Cypriididae sp. 84.9 - - 84.9 
5.  Insecta  larvae - - 3.39 x 102 3.39 x 102 
6.  Nauplius  larvae - - 84.9 84.9 
7.  Unidentified  Copepod 4.24 x 102 1.19 x 103 6.79 x 102 2.29 x 103 

III  Phylum CNIDARIA 
    

8.  Jellyfish 84.9 - 5.09 x 102 5.94 x 102 
IV  Phylum  CHORDATA - - - 

 
9.  Oikppleura sp. - 84.9 - 84.9 

ปริมาณความชุกชุม 9.76 x 102 1.27 x 103 1.61 x 103 3.86 x 103 
จ้านวนชนิด 6 2 4 9 
ค่าดัชนีความหลากพันธุ์ 1.48 0.82 1.30 1.39 

หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 1: บริเวณเหนือน้้า รฟ.กระบี่ 500 เมตร ความโปร่งแสง 250 เซนติเมตร 
หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 2: บริเวณท้ายน้้า รฟ.กระบี่ 500 เมตร ความโปร่งแสง 250 เซนติเมตร 
หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 3: บริเวณคลองเพลา (เกาะเยื่อแดง) ความโปร่งแสง 250 เซนติเมตร 
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ฤดูฝน  

ส้าหรับแพลงก์ตอนที่พบปริมาณสูงสุดทุกจุดส้ารวจคือ กลุ่มแพลงก์พืช ได้แก่ Oscillatoria sp. 
และแพลงก์ตอนที่พบปริมาณต่้าสุดแต่ละจุดส้ารวจมีทั้งกลุ่มแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ แพลง ก์ตอน
พืช ได้แก่ Phylum Bacillariophyta เช่น Synedra sp. Campylodiscus sp. Pleurosigma sp 
Oxytosum sp. Microcystis sp. และ Odontella sp ส้าหรับกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ ได้แก่ Amoeba sp.,  
Nauplius sp. Arcella sp. และ Lucifer sp. ผลการส้ารวจพบชนิดแพลงก์ตอนพืชและแพล งก์ตอนสัตว์ใน
ทุกสถานีส้ารวจรวมทั้งสิ้น 19 ชนิด โดยแต่ละสถานีส้ารวจพบแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ระหว่าง 7 
- 10 ชนิด แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ทั้ง 19 ชนิด ประกอบด้วย 

แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)  จ้านวน 13 ชนิด ได้แก่ 

- Phylum Cyanophyta          จ้านวน 2 ชนิด 

- Phylum Chlorophyta        จ้านวน 2 ชนิด 

- Phylum Bacillariophyta       จ้านวน 8 ชนิด 

- Phylum Dinophyta     จ้านวน 1 ชนิด 

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)  จ้านวน 6 ชนิด ได้แก่ 

- Phylum Protozoa  จ้านวน 3 ชนิด 

- Phylum Arthropoda    จ้านวน 3 ชนิด 

จากการวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นของแพลงกต์อน ดังตารางท่ี 3.1-18 พบว่าจุดส้ารวจ
ทุกจุดมีจ้านวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนไม่แตกต่างกันมากนัก พบจ้านวนชนิดแพลงก์ตอนทั้งหมด ในแต่
ละจุดส้ารวจใกล้เคียงกันคือ 7-10 ชนิด ส้าหรับปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดคือ จุด
ส้ารวจที่ 1 (3.08 x 103 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ) และจุดที่มีปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์น้อย
ที่สุดคือ จุดส้ารวจที่ 3 (5.25 x 102 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ) เมื่อพิจารณาค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอน
สัตว์ บริเวณด้านท้ายน้้าของโรงไฟฟ้า (จุดส้ารวจที่ 2 และ 3) เปรียบเทียบกับบริเวณต้นน้้าของโรงไฟฟ้า (จุด
ส้ารวจที่ 1) จะเห็นว่าค่าลดลง ดังนั้น การด้าเนินการปัจจุบันของโรงไฟฟ้ากระบี่ในช่วงฤดูฝน มีแนวโน้ม
เกิดผลกระทบต่อความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์  

2) ชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดิน 

ฤดูแล้ง  

ส้ารวจพบสัตว์หน้าดิน (Benthos) รวม 8 กลุ่ม ประกอบด้วย  Phylum Mollusca จ้านวน 2 
กลุ่ม Phylum Arthropoda จ้านวน 3 กลุ่ม Phylum Annelida จ้านวน 1 กลุ่ม Phylum Cnidaria 
จ้านวน 1 กลุ่ม และ Phylum Echinodermata จ้านวน 1 กลุ่ม โดยแต่ละสถานีส้ารวจพบสัตว์หน้าดินอยู่
ระหว่าง 2 - 5 กลุ่ม ในแต่ละสถานีส้ารวจมีปริมาณความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินแตกต่างกัน คว าม
หนาแน่นของสัตว์หน้าดินที่พบอยู่ระหว่าง 33 - 143 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 77 ตัวต่อ
ตารางเมตร และพบว่าจุดส้ารวจที่ 3 คลองเพหลา (เกาะเยื่อแดง ) มีความชุกชุมของสัตว์หน้าดินสูงสุด โดยมี
กลุ่มหอยสองฝา (Pelecypoda) เป็นชนิดที่ส้ารวจพบมากท่ีสุดของแหล่งน้้า (ตารางท่ี 3.1-19) 
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ตารางท่ี 3.1-18 แสดงชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนที่ส้ารวจพบ  
 (ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557)  

   หน่วย  :   เซลล์/ลูกบาศก์เมตร 

ชื่อวิทยาศาสตร์ จุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 จุดส้ารวจที่ 3 รวม 
แพลงก์ตอนพืช (PHYTOPLANKTON) 
I  Phylum  CYANOPHYTA 
     1. Microcystis  sp. - - 1.31 x 102 1.31 x 102 
     2. Oscillatoria sp. 6.17 x 103 1.66 x 104 1.58 x 104 3.86 x 104 
II  Phylum  CHLOROPHYTA   
     3. Eudorina sp. 1.23 x 103 - - 1.23 x 103 
     4. Phyllodictyon sp. - 3.31 x 103 - 3.31 x 103 
III Phylum  BACILLARIOPHYTA 
     5. Bacillaria sp. - 9.94 x 102 4.21 x 103 5.20 x 103 
     6. Campylodiscus sp. - 1.66 x 102 - 1.66 x 102 
     7. Climacodium sp - - 2.63 x 102 2.63 x 102 
     8. Melosira sp. - - 3.94 x 102 3.94 x 102 
     9. Nitzschia sp - - 3.94 x 102 3.94 x 102 
     10. Odontella sp. - - 1.31 x102 1.31 x102 
     11. Pleurosigma sp. - 1.66 x 102 - 1.66 x 102 
     12. Synedra sp. 1.54 x 102 - - 1.54 x 102 
IV  Phylum DINOPHYTA 
    13. Oxytoxum sp. - 1.66 x 102 - 1.66 x 102 
ปริมาณความชุกชุม 7.55 x 103 2.14 x 104 2.13 x 104 5.03 x 104 
จ้านวนชนิด 3 6 7 13 
ค่าดัชนีความหลากพันธุ์ 0.54 0.74 0.81 0.92 
แพลงก์ตอนสัตว์ (ZOOPLANKTON) 
I  Phylum  PROTOZOA 
     1. Amoeba sp. 1.54 x 102 4.97 x 102 - 6.51 x 102 
     2. Arcella sp. - - 1.31 x 102 1.31 x 102 
     3. Synura sp. 1.54 x 103 - - 1.54 x 103 
II  Phylum  ARTHROPODA 

    
     4. Lucifer sp. - - 1.31 x 102 1.31 x 102 
     5. Nauplius sp. 1.54 x 102 1.66 x 102 - 3.20 x 102 
     6. Unidentified  Copepod 1.23 x 103 1.49 x 103 2.63 x 102 2.98 x 103 
ปริมาณความชุกชุม 3.08 x 103 2.15 x 103 5.25 x 102 5.76 x 103 
จ้านวนชนิด 4 3 3 6 
ค่าดัชนีความหลากพันธุ์ 1.01 0.79 1.04 1.27 

หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 1: บริเวณเหนือน้้า รฟ.กระบี่ 500 เมตร ความโปร่งแสง 45 เซนติเมตร 
หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 2: บริเวณท้ายน้้า รฟ.กระบี่ 500 เมตร ความโปร่งแสง 45 เซนติเมตร 
หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 3: บริเวณคลองเพลา (เกาะเยื่อแดง) ความโปร่งแสง 63 เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 3.1-19 แสดงชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินที่ส้ารวจพบ  
 (ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557)  

                           หน่วย  :   ตัว/ตารางเมตร 
ชนิด จุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 จุดส้ารวจที่ 3 

I  Phylum MOLLLUSCA    
1.  Pelecypoda 11  55 
2.  Gastropoda 22 22 11 
II  Phylum ARTHROPODA    
3. Balanidae   55 
4.  Chironomus  11  
5.  Phyllosoma 11   
III  Phylum ANNELIDA    
6.  Polychaeta 11   
IV  Phylum CNIDARIA    
7.  Anthosoa   11 
V  Phylum ECHINODERMATA    
8.  Holothuroidea   11 
ปริมาณความชุกชุม 55 33 143 
จ้านวนชนิด 4 2 5 
ค่าดัชนีความหลากพันธุ์ 1.33 0.64 1.33 
ความลึก (เมตร) 3.0 3.5 3.0 
หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 1:  ดินโคลนปนทรายและซากพืช  
  จุดส้ารวจที ่2:  ดินโคลนปนทรายและซากพืช   
  จุดส้ารวจที ่3:  ดินทรายปนกรวด  
 

ผลส้ารวจชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดิน (Benthos) ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าสถานีส้ารวจที่ 3 (เกาะ
เยื่อแดง) มีปริมาณสัตว์หน้าดินชุกชุมสูงกว่าสถานีส้ารวจอื่นๆ เนื่องจากสถานีส้ารวจดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ตอนล่างที่มีล้าน้้าสาขาต่างๆ ไหลมารวมกัน เช่น คลองปกาสัย คลองแรด และคลองอ่ืนๆ ท้าให้ได้รับ
ตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุสารอาหารต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตมากกว่าจุดอื่นๆ 

ฤดูฝน 

ส้ารวจพบสัตว์หน้าดิน (Benthos) รวม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย Phylum Mollusca จ้านวน 2 
ชนิด Phylum Arthropoda จ้านวน 3 ชนิด และ Phylum Annelida จ้านวน 1 ชนิด โดยแต่ละสถานี
ส้ารวจพบจ้านวนชนิดสัตว์หน้าดินอยู่ระหว่าง 2-3 กลุ่ม และมีปริมาณความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 66-122 ตัว
ต่อตาราง เมตร (ค่าเฉลี่ย 88.67 ตัวต่อตารางเมตร ) พบว่าจุดส้ารวจที่ 1 ในคลองปกาสัย เหนือน้้าจาก
โรงไฟฟ้า 500 เมตร) มีปริมาณสัตว์หน้าดินสูงสุดและกลุ่มของสัตว์หน้าดินที่มีความชุกชุมสูงคือ กลุ่มไส้เดือน
ดิน (Oligochaeta) (ตารางท่ี 3.1-20) 
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ตารางท่ี 3.1-20 แสดงชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินที่ส้ารวจพบ  
  (ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557) 

หน่วย  :   ตัว/ตารางเมตร 
ชนิด จุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 จุดส้ารวจที่ 3 

I  Phylum MOLLLUSCA    
1.  Pelecypoda - 22 11 
2.  Gastropoda 22 - - 

II  Phylum ARTHROPODA    
    3. Balanidae - - 67 
    4. Insecta larvae 11 11 - 
III  Phylum ANNELIDA    
    5. Oligochaeta 89 33 - 
จ้านวนทั้งสิ้น (ตัว/ตารางเมตร) 122 66 78 
จ้านวนชนิด 3 3 2 
ค่าดัชนีความหลากพันธุ์ 0.76 1.01 0.41 
ความลึก (เมตร) 2.4 2.9 1.25 
หมายเหตุ  จุดส้ารวจที่ 1:  ดินโคลนปนทรายและซากพืช  
  จุดส้ารวจที ่2:  ดินโคลนปนทรายและซากพืช   
  จุดส้ารวจที ่3:  ดินทรายปนกรวด  
  

ผลส้ารวจชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดิน (Benthos) ในช่วงฤดูฝน พบว่า ทุกจุดส้ารวจมีจ้านวน
และชนิดของสัตว์หน้าดินใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะจุดส้ารวจที่ 1 และ 2 พบตัวอ่อนแมลง และหนอนไส้เดือน 
ซึ่งมีความชุกชุมสูงที่สุด และเป็นดัชนีแสดงให้เห็นว่า คุณภาพน้้าอยู่ในในระดับดี 

3.1.4 การคมนาคมขนส่ง 

ผลกระทบส้าคัญ ที่อาจเกิด จากกิจกรรมของโครงการ อีกประเด็นหนึ่ง คือ ปริมาณการจราจรที่เพ่ิม
มากขึ้นจากการขนส่งน้้ามันปาล์มดิบ  มายังสถานีรับน้้ามันของโรงไฟฟ้า โดยรถบรรทุกน้้ามันจ้านวนสูงสุด 7 
คันต่อวัน ทั้งนีโ้ครงการจะไม่มีการรับพนักงานเข้าท้างานเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ทั้งนี้การด้าเนินงานดังกล่าวจะท้าให้มีปริมาณยานพาหนะเพ่ิมข้ึนบน ทางหลวงหมายเลข  4 (กม.ที ่
92+500) ใกล้ทางแยกเข้าโรงไฟฟ้ากระบี่  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาถึงความสามา รถในการรองรับปริมาณ
การจราจร โดยใช้ค่า V/C Ratio ของถนนทางหลวงหมายเลข 4 ด้วยการน้าปริมาณรถดังกล่าวไปค้านวณหา
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนในรูปของการถ่วงน้้าหนัก (PCE = Passenger Car Equivalent) ของประเภทรถ ซึ่ง
จะแตกต่างกันตามประเภทของรถ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1-21 หลังจากนั้นจะได้ค่า PCU (Passenger 
Car Unit) แล้วจึงน้าไปค้านวณเปรียบเทียบกับระยะเวลารายชั่วโมง โดยจะได้ค่า PCU/ชั่วโมง ซึ่งค่าดังกล่าว
นี้ถือเป็นค่าปริมาณจราจร (Volume; V) จากนั้น น้าค่า V ไปค้านวณเปรียบเทียบกับค่า C (Capacity of 
Road) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของทางหลวงหรือถนน (ตารางท่ี 3.1-22) ค่าท่ี
ได้จากการเปรียบเทียบดังกล่าว คือ ค่า V/C Ratio หมายถึงค่าสัดส่วนปริมาณจราจรต่อความสามารถในการ
รองรับของทางหลวงหรือถนน เพ่ือน้าไปเป็นค่าประเมินผลกระทบในรูปความคล่องตัวของการจราจรบนถนน
ต่อไป (ตารางท่ี 3.1-23) การค้านวณหาค่า V/C ratio สามารถค้านวณโดยให้สมการ ดังนี้ 
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             V/C ratio   =   
 

การขนส่งน้้ามันปาล์มดิบทางรถบรรทุกน้้ามัน ขึ้นอยู่กับขนาดของรถบรรทุกน้้ามันท่ีผู้ค้าน้้ามัน จะ
จัดหาได้ โดยจะมีการจัดส่งน้้ามันทางรถสูงสุด 30,000 ลิตรต่อวัน โดยรถบรร ทุกน้้ามัน (Tank Car) ขนาด 
30 ตัน จ้านวนเที่ยวรถสูงสุด เท่ากับ 7 คันต่อวัน (14 เที่ยวต่อวัน) 

-  ปริมาณรถบรรทุกน้้ามัน (ไป-กลับ)     =  14 เที่ยวต่อวัน 

-  ค่าความปลอดภัยของปริมาณการจราจร = 15 เที่ยวต่อวัน 

 (safety factor) อีก 10%  

- ในกรณีที่ 1 วันท้างาน 8 ชั่วโมง  

 ดังนั้น ปริมาณจราจรจากการขนส่งน้้ามันปาล์ม = 2   เที่ยวต่อชั่วโมง 

 ปริมาณจราจรจากโครงการในหน่วย PCU  = 2x2.0   PCU ต่อชั่วโมง 

      = 4   PCU ต่อชั่วโมง 

 
ตารางท่ี 3.1-21 ค่าถ่วงน้้าหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท 

ประเภทของยานพาหนะ ค่า PCU 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล / แท็กซี ่ 1.00 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.25 
รถโดยสารขนาดใหญ ่ 2.00 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1.50 
รถบรรทุกขนาดกลาง 1.75 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2.00 
รถจักรยานยนต ์ 0.33 
รถจักรยาน 2 ล้อ / 3 ล้อ 0.20 

ที่มา : เผ่าพงศ,์ 2540 และกรมทางหลวง, 2544 
 

ตารางท่ี 3.1-22 ความสามารถในการรองรับของทางหลวง/ถนน 
ประเภททางหลวง / ถนน ค่า Capacity (C ) 
ถนนหลายช่องจราจร 2,000 (ต่อ 1 ช่องจราจร) 
ถนน 2 ช่อง จราจร 2 ทิศทาง 2,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง) 
ถนน 3 ช่อง จราจร 2 ทิศทาง 4,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง) 

ที่มา : เผ่าพงศ,์ 2540 
 
 
 

ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ + ปริมาณการจราจรเดิม 
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของทางหลวงแต่ละสาย 
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ตารางท่ี 3.1-23 ค่ามาตรฐานส้าหรับจ้าแนกสภาพการจราจรในอนาคต 
อัตราส่วน V/C ratio สภาพการจราจรในอนาคต 

0.88-1.00 สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง 
0.67-0.87 สภาพการจราจรติดขัดมาก 
0.52-0.66 สภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้ 
0.36-0.51 สภาพการจราจรคล่องตัวด ี
0.20-0.35 สภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก 

ที่มา : เผ่าพงศ,์ 2540 
 

ตารางท่ี 3.1-24 ปริมาณจราจรในสภาพปัจจุบันบนถนนทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 92+500) ใกล้ทางแยก   
ตารางท่ี 3.1   6 เข้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 

จ้านวนเฉลี่ย 
ปริมาณจราจร 

ปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 4  
รถยนต์ จักรยานยนต์ บรรทุก อื่นๆ รวม 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (คัน/วัน) 5,183 1,365 527 82 7,156 
PCU/ชั่วโมง 863.75 75.73 184.45 33.96 1,158 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ที่มา : ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 22 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง รถพ่วง รถเทรลเลอร์ 
 

หากน้ามารวมกับค่าปริมาณจราจรบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการที่ได้จากการส้ารวจปริมาณ
การจราจรระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน และระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม พ .ศ. 2557 ในรูป PCU (ตาราง
ที่ 3.1-24) แล้วน้ามาหาค่า V/C Ratio พบว่ากิจกรรมการขนส่งน้้ามันปาล์มดิบจะไม่ส่งผลกระทบต่อความ
คล่องตัวของการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข  4 เนื่องจากพบค่า V/C Ratio ที่ค่อนข้างต่้า โดยมีค่า 
V/C Ratio เท่ากับ 0.15 ท้าให้สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูงมาก ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางท่ี 3.1-
25 ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นจึงมีนัยส้าคัญในระดับต่้า  

 

ตารางท่ี 3.1-25 ค่า V/C ratio บนถนนทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที ่92+500) ใกล้ทางแยกเข้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 
ตารางท่ี 3.1-1   ในสภาพปัจจุบัน และระยะด้าเนินโครงการ 

หมายเหตุ : - ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 92+500) เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร เท่ากับ 8,000 PCU/ชั่วโมง 
หมายเหตุ : - ค่า V/C ratio:  0.89-1.00 = สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง 
หมายเหตุ : - ค่า V/C ratio:  0.68-0.88 = สภาพการจราจรติดขัดมาก 
หมายเหตุ : - ค่า V/C ratio:  0.53-0.67 = สภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้ 
หมายเหตุ : - ค่า V/C ratio:  0.37-0.52 = สภาพการจราจรคล่องตัวดี 
หมายเหตุ : - ค่า V/C ratio:  0.20-0.36 = สภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก 
 

สถานที่ 
จ้านวน 

ช่องจราจร 

ความจ ุ
ถนน 

(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจรบนถนน (PCU/ชม.) สภาพการจราจร 
ในอนาคต 

(V/C Ratio) 
ปัจจุบัน 

(1) 
ด้าเนินการ 

(2) 
รวม 

(1) + (2) 
ทางหลวงหมายเลข 4 

(กม.ที่ 92+500) 
4 8,000 1,158 4 1,162 0.15 
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อย่างไรก็ตาม การขนส่ง น้้ามันปาล์มดิบ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนส่งมีขนาดใหญ่ และถูกจ้ากัดความเร็วท้าให้การสัญจรไปมาในพ้ืนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้น 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ทาง
โครงการจึงก้าหนดให้มีมาตรการรองรับกรณีอุบัติเหตุในเส้นทางขนส่งน้้ามันปาล์มดิบ ดังนี้ 

- ก้าหนดให้รถบรรทุกน้้ามันทุกคันมีถังดับเพลิงประจ้ารถ 

- ก้าหนดให้บริษัทผู้ขายน้้ามันติดต่อประ สานงานไว้ล่วงหน้ากับต้ารวจทางหลวง  และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกขนส่งน้้ามัน 

- ก้าหนดให้บริษัทผู้ขายน้้ามันติดต่อประสานงานไว้ล่วงหน้ากับโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลที่
อยู่ในเส้นทางหรือใกล้เส้นทางวิ่งของรถบรรทุกขนส่งน้้ามัน 

- ผู้ขายน้้ามันจะควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งน้้ามันในพ้ืนที่ชุมชนไม่เกิน  60 กม./ชม และต้อง
ทิ้งระยะห่างระหว่างรถบรรทุกขนส่งน้้ามันปาล์มดิบด้วยกัน ประมาณ 5 นาทีต่อคัน 

- ผู้ขายน้้ามันจะต้องด้าเนินการจัดท้าป้ายสะท้อนแสง  อย่างน้อย  2  ชุด ประจ้าไว้ที่รถขนส่งน้้ามัน
แต่ละคัน  เพ่ือใช้ในกรณีรถเสียหรือหยุดเพ่ือท้ากิจกรรมใดๆ  โดยให้จัดวางป้ายไว้ด้านหน้า  และหลังรถ
ระยะห่างประมาณ 20 เมตร  

- ผู้ขายน้้ามันจะต้องขนส่งตามเส้นทางและเวลาที่ผู้ซื้อก้าหนด 

ส้าหรับแผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ แสดงดังรูปที่ 3.1-13 
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รูปที่ 3.1-13 แผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 

ขณะเกดิเหตุ
ผู้รับผิดชอบ

1.พนักงานขับรถ

2.พนักงานขับรถ

2.พนักงานขับรถ บันทึกการแจ้งเหตุ
(รายงานการเกดิอบุัติเหตุ)

2.พนักงานขับรถ

2.พนักงานขับรถ

2.พนักงานขับรถ

7. บริษทัฯ รายงานสอบสวนการ
เกดิอบุัติเหตุ

8. บริษทัฯ รายงานสอบสวนการ
เกดิอบุัติเหตุ

9. พนักงานขับรถ/บริษทัฯ

10. พนักงานขับรถ/
   ผู้ประสบเหตุ

10. พนักงานขับรถ/ บันทึกการรับแจ้งเหตุ
   ผู้ประสบเหตุ

เอกสารก ากบัทีอ่ยู่ในรถ

แผนการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิงวิธกีารด าเนินการ

ป้ายแสดงข้างรถ และ

เกิดอุบัติเหตุ

แจ้งเหตุ ได้ หรือ ไม่

เกิดอุบัติเหตุ พขร ไม่ได้รับบาดเจ็บ

เกิดการรั่วไหล หรือ ไม่

ระงับ ได้ หรือ ไม่

แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ

บริษัทฯสอบสวน และสรุปการเกิดอุบัติเหตุ

แจ้งให้ กฟผ  รับทราบ

แจ้งเหตุให้หน่วยงานฉุกเฉิน รับทราบ

กรณี พขร  ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้ประสบ
เหตุ โทรศัพท์ติดต่อผู้ที่เก่ียวข้อง

แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ

ไม่ได้

ไม่ร่ัว

ไม่ได้
ร่ัว

ได้
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3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้ากระบี่น้าน้้ามันปาล์มดิบ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ร่วมกับน้้ามันเตา  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้ามัน

ปาล์มดิบล้นตลาดและราคาตกต่้า โดยยังคงก้าลังการผลิตเดิมที่ 340 เมกะวั ตต์ ซึ่ง กฟผ . ได้ด้าเนินการ
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อรองรับการน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการเผาไหม้
ร่วมกับน้้ามันเตาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ จากการ ทดลองการ เผาไหม้น้้ามันปาล์มดิบร่วมกับน้้ามันเตา พบว่าค่าการ
ระบายมลสาร  (Emission) ที่เกิดขึ้นดีกว่าการใช้น้้ามันเตาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากน้้ามันปาล์มดิบไม่มี
องค์ประกอบของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพน้้า และ
การคมนาคม พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่้ามาก อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผล กระทบสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด โดยด้าเนินการร่วมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 คุณภาพอากาศ 

ระยะด้าเนินการ 

พ้ืนที่ด้าเนินการ  : บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่อ่อนไหวในรัศมี  5 กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ 
โดยด้าเนินการร่วมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน  

(1)  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง 

- ดัชนีตรวจวัด 

* ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง) 

* ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) 

* ฝุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 

* ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 

* ความเร็วและทิศทางลม 

- สถานีตรวจวัด : พ้ืนที่ติดตามตรวจสอบ 4 สถานี (รูปที ่3.2-1) ได้แก่ 

* สถานี A1 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 

* สถานี A2 บ้านเกาะโพด 

* สถานี A3 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 

* สถานี A4 บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่  

- ความถี ่: สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรท้าการตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการท้างานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร อย่างน้อยปีละ1  

- วิธีการตรวจวัด : 

* เก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยใช้ UV Pulsed fluorescence หรือวิธี
อ่ืนๆ ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ของโครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา  

 

 บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ 
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* เก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยใช้ Chemiluminescence Analyzer 
หรือวิธีอ่ืนๆ ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

* เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม (TSP) โดยใช้ High Volume Sampler และวิเคราะห์โดย 
Gravimetric Method หรือวิธีอ่ืนๆ ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

* เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้ PM10 Sampler และ
วิเคราะห์โดย Gravimetric Method หรือวิธีอ่ืนๆ ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

* เก็บตัวอย่างความเร็วและทิศทางลม โดยใช้ Cup Anemometer / Anemometer / 
Anodized Aluminum Vane / Ultrasonic Anemometer หรือตามข้อก้าหนดของกรมควบคุมมลพิษ 

 (2)  คุณภาพอากาศจากแหล่งก้าเนิด 

ก)  การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องแบบครั้งคราว   

- ดัชนีตรวจวัด 

* ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

* ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) 

* ฝุ่นละอองรวม (PM) 

- สถานีตรวจวัด : ปล่องระบายมลสารของโครงการ 

- ความถี่ : ตรวจวัดปีละ  2 ครั้ง ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับก ารตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศแบบครั้งคราว 

- วิธีการตรวจวัด  : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือวิธี
อ่ืนๆ ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

ข) การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) 

- ดัชนีตรวจวัด 

* ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

* ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) 

* ฝุ่นละอองรวม (PM) 

- สถานีตรวจวัด : ปล่องระบายมลสารของโครงการ 

- ความถี่ : ตรวจวัดต่อเนื่องด้วยเครื่องตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง  (CEMs) และด้าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการท้างานของระบบ CEMs อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- วิธีการตรวจวัด :  

* เครือ่งตรวจวัดอย่างต่อเนื่องด้วย (AQMs) โดยท้าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ที่ด้าเนินการผลิตไฟฟ้า  ด้วยวิธีที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาก้าหนด (US. EPA) หรือตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  ต้องติดตั้งเครื่องมื อหรือ
อุปกรณ์พิเศษ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 
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* ตรวจสอบความถูกต้องของการท้างานระบบ  CEMs (Audit) เพ่ือเป็นการยืนยันว่า
ข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก  CEMs ความถูกต้องแม่นย้า  โดยวิธีการตรวจสอบตามข้อก้าหนดของ  US. EPA 
ใน 40 CFR Part 60 Appendix B และ Appendix F  

- ระยะเวลาด้าเนินการ : ตลอดช่วงเวลาด้าเนินโครงการ 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กฟผ.  

3.2.2 คุณภาพน้้า 

ระยะด้าเนินการ 

พ้ืนที่ด้าเนินการ  : บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่อ่อนไหวในรัศมี  5 กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ  
โดยด้าเนินการร่วมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน 

(1)  การตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 

- ดัชนีตรวจวัด  : อุณหภูมิ, ความขุ่น, ค่าการน้าไฟฟ้า , สี, ออกซิเจนละลายน้้า , ค่าความ
สกปรกในรูป  BOD, ของแข็งทั้งหมด , ของแข็งแขวนลอย , ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด , Alkalinity/Acidity, 
ความกระด้าง , ไบคาร์บอเนต , ความเป็นกรด- ด่าง, ไนเตรท, ฟอสเฟต, ซัลเฟต, น้้ามันและไขมัน , ตะกั่ว, 
ปรอท, โครเมียม , โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  โดยเทียบเท่าคุณภาพน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าผิวดิน 

- สถานีตรวจวัด : จ้านวน 5 สถานี  (รูปที ่3.2-2) พร้อมกับเพ่ิมการตรวจวัดอุณหภูมิน้้า  และ
ความเค็มของน้้าบริเวณผิวน้้า กึ่งกลางน้้า และพ้ืนท้องน้้า ดังนี้ 

* สถานีที่ 1 อ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างใน) 

* สถานีที่ 2 อ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างนอก)  

* สถานีที่ 3 คลองปกาสัย  ณ จุดเหนือน้้าก่อนถึงโครงการ  500 เมตร (บริเวณจุดสูบน้้าเข้า
เพ่ือใช้ในระบบหล่อเย็นของโครงการ) 

* สถานีที่ 4 คลองปกาสัยไปทางท้ายน้้าหลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร 

* สถานีที่ 5 คลองเพหลา (เกาะเยื่อแดง) 

- ความถี ่: ช่วงฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงฤดูแล้ง 1 ครั้ง 

- วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน: ใช้วิธีการตามมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) และวิธีตามมาตรฐานของ  Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งก้าหนดโดย APHA, AWWA และ WEF 

(2)  คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบเสริมการผลิต และน้้าทิ้งจากระบบหล่อเย็น 

- ดัชนีตรวจวัด: อุณหภูมิ, การน้าไฟฟ้า, ความเป็นกรด-ด่าง, ไนเตรท, ฟอสเฟต, ซัลเฟต, บีโอดี, 
ของแข็งแขวนลอย, น้้ามันและไขมัน, ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด, คลอรีนอิสระ, สังกะส,ี ทองแดง, ตะกั่ว,  
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รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน ของโครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่

กรณนี้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา 
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จุดตรวจวัด 

 อ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างใน) 

 อ่างเก็บน้้า กฟผ. (อ่างนอก) 

 คลองปกาสัย (เหนือน้้า 500 เมตร) 

 คลองปกาสัย (ท้ายน้้า 500 เมตร) 

 คลองเพหลา (บริเวณเกาะเยื่อแดง) 
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- ปรอท, สารหนู, โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด  และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้้าทิ้งจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) 

- สถานีตรวจวัด: บ่อพักน้้าท้ิงขนาด 43,000 ลูกบาศก์เมตร ของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน 

- ความถี:่ ทุก 1 เดือน 

- วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง: โดยวิธีการตรวจวัดตามคู่มือการวิเคราะห์น้้าเสีย  ของสมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  และวิธีการตามมาตรฐานของ  Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater ซึ่งก้าหนดโดย APHA, AWWA และ WEF 

- ระยะเวลาด้าเนินการ : ตลอดช่วงเวลาด้าเนินโครงการ 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กฟผ.  

3.2.3 การคมนาคมขนส่ง 

- ดัชนีตรวจวัด : รายงานสรุปปริมาณการจราจร  จ้านวนอุบัติเหตุ  สาเหตุของอุบัติเหตุ  และ
ระดับความรุนแรง โดยแยกตามชนิดของพาหนะ 

- สถานีตรวจวัด: ทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณทางเข้าโครงการ 

- วิธีการตรวจวัด : จดบันทึกปริมาณจราจรลงสมุดบันทึกอย่างเป็น ระบบ โดยแยกประเภท
ของยานพาหนะ เส้นทางการขนส่งและบันทึกจ้านวนอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุและความรุนแรงในแต่ละเดือน 

- ความถี่:  

* จดบันทึกปริมาณการขนส่งอุปกรณ์และการขนส่งปีละ  1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลุมวันหยุดและวันท้างาน 

* จดบันทึกอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรงเดือนละครั้ง 

* เปรียบเทียบปริมาณจราจรและสาเหตุของอุบัติเหตุ ปีละ 1 ครั้ง 

- ระยะเวลาด้าเนินการ : ตลอดช่วงเวลาด้าเนินโครงการ 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กฟผ.  

มาตรการรองรับกรณีอุบัติเหตุในเส้นทางขนส่งน้้ามันปาล์มดิบ 

(1) ก้าหนดให้รถบรรทุกน้้ามันทุกคันมีถังดับเพลิงประจ้ารถ 

(2) ก้าหนดให้บริษัทผู้ขายน้้ามันติดต่อประสานงานไว้ล่วงหน้ากับต้ารวจทางหลวง  และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางวิ่งของรถบรรทุก
ขนส่งน้้ามัน 

(3) ก้าหนดให้บริษัทผู้ขายน้้ามันติดต่อประสานงานไว้ล่วงหน้ากั บโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลที่อยู่ในเส้นทางหรือใกล้เส้นทางวิ่งของรถบรรทุกขนส่งน้้ามัน 

(4) ผู้ขายน้้ามันจะควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งน้้ามันในพ้ืนที่ชุมชนไม่เกิน  60 กม./ชม และ
ต้องทิ้งระยะห่างระหว่างรถบรรทุกขนส่งน้้ามันปาล์มดิบด้วยกัน ประมาณ 5 นาทีต่อคัน 
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(5) ผู้ขายน้้ามันจะต้องด้าเนินการจัดท้าป้ายสะท้อนแสง  อย่างน้อย  2  ชุด ประจ้าไว้ที่รถขนส่ง
น้้ามันแต่ละคัน  เพ่ือใช้ในกรณีรถเสียหรือหยุดเพ่ือท้ากิจกรรมใดๆ  โดยให้จัดวางป้ายไว้ด้านหน้า  และหลังรถ
ระยะห่างประมาณ 20 เมตร  

(6) ผู้ขายน้้ามันจะต้องขนส่งตามเส้นทางและเวลาที่ผู้ซื้อก้าหนด 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี ่
 

กฟผ. ได้รับนโยบายจากรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณาด้าเนินการซื้อน้้ามันปาล์มดิบมาใช้
ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้น้้ามันเตา  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้ามัน
ปาล์มดิบล้นตลาดและราคาตกต่้า ซึ่ง กฟผ . ได้ด้าเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้า
กระบี่ เพื่อรองรับการน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการเผาไหม้ร่วมกับน้้ามันเตาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ .ศ. 
2558 และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร จากองค์การบริหารส่วนต้าบล
คลองขนานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการทดลองเผาไหม้น้้ามันปาล์มดิบร่วมกับน้้ามันเตา พบว่าค่าการระบาย
มลสาร (Emission) ที่เกิดขึ้นดีกว่าการใช้น้้ามันเตาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากน้้ามันปาล์มดิบไม่มีองค์ประกอบ
ของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และจากการประเมินผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพน้้า และการคมนาคม 
พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่้ามาก  ทั้งนี้ ผลการเปลี่ยนแปลงจาก รายงานฉบับ เดิมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี พ.ศ. 2540 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ปี พ.ศ. 2540 

รายละเอียด
โครงการ 

โรงไฟฟ้ากระบี่  
(กรณีใช้น้้ามันเตา 

เป็นเชื้อเพลิง) 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง  
(กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบเผา

ไหม้ร่วมกับน้้ามันเตา) 
หมายเหตุ 

พื้นที่โครงการ 600 ไร่ 840 ตารางเมตร พื้นที่ส้าหรับถังเก็บน้้ามัน
ปาล์มดิบ และระบบต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง อยู่ภายในพื้นที่ใน
โรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน  

ชนิดของเชื้อเพลิง น้้ามันเตาอย่างเดียว น้้ามันปาล์มดิบเผาไหม้ 
ร่วมกับน้้ามันเตา 

ใช้น้้ามันปาล์มดิบในการ
ผลิตไฟฟ้าสูงสุด 18 ตันต่อ
ชั่วโมง 

ก้าลังผลิตติดตั้ง 340 MW 340 MW ไม่เปลี่ยนแปลง 
ก้าลังผลิตสุทธิ 300 MW 300 MW ไม่เปลี่ยนแปลง 
ค่าการระบาย 
มลสารทางอากาศ  
(ที่ 7% O2 อุณหภูมิ 
25 ºC) 

Maximum Conc. Limit 
- NOX = 180 ppm 
- SO2 = 163.0 ppm 
- TSP = 71.1 mg/m3 

 
- NOX = 180 ppm  
- SO2 = 127.5 ppm  
- TSP = 61.3 mg/m3 

 
NOX = 180 ppm 
- SO2 = 450 ppm 
- TSP = 120 mg/m3 
(มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2547) 

ความเข้มข้นมลสาร
ในบรรยากาศ จาก
แบบจ้าลองทาง
คณิตศาสตร์  

- NOX = 35.8 ppm  
- SO2 เฉลี่ย 24 hr = 12.7 ppm  
- SO2 เฉลี่ย 1 hr = 56.4 ppm  
- TSP = 2.1 mg/m3 

- NOX = 35.8 ppm  
- SO2 เฉลี่ย 24 hr = 10.0 ppm  
- SO2 เฉลี่ย 1 hr = 44.1 ppm  
- TSP = 1.8 mg/m3 

- ความเข้มข้นมลสารเท่าเดิม 
- ความเข้มข้นมลสารลดลง 
- ความเข้มข้นมลสารลดลง 
- ความเข้มข้นมลสารลดลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้้ามันเตา   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   หน้า 4-2 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ปี พ.ศ. 2540 

รายละเอียด
โครงการ 

โรงไฟฟ้ากระบี่  
(กรณีใช้น้้ามันเตา 

เป็นเชื้อเพลิง) 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง  
(กรณีน้าน้้ามันปาล์มดิบเผา

ไหม้ร่วมกับน้้ามันเตา) 
หมายเหตุ 

ปริมาณน้้าใช้ 57,732 m3/day 57,732 m3/day ไม่เปลี่ยนแปลง 
ปริมาณน้้าทิ้ง 37,012 m3/day 37,012 m3/day ไม่เปลี่ยนแปลง 
กากของเสีย - ยิปซัม ประมาณ 120 

ton/day 
- น้้ามันหล่อลื่นเครื่องจักร 5 

L/month 
- เรซินที่ผ่านการใช้งานแล้ว 18 

m3/year 

- ยิปซัม ประมาณ 120 
ton/day 
- น้้ามันหล่อลื่นเครื่องจักร 5 

L/month 
- เรซินที่ผ่านการใช้งานแล้ว 

18 m3/year 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

การคมนาคมขนส่ง - ปรมิาณจราจรในสภาพ
ปัจจุบัน บนถนนทางหลวง
หมายเลข 4 (กม.ที่ 92+500) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากับ 
7,156 คัน/วัน 

-  V/C Ratio 0.14 มีสภาพ
การจราจรคล่องตัวสูงมาก 

- ปริมาณจราจร บนถนนทาง
หลวงหมายเลข 4  
(กม.ที่ 92+500) ระยะ
ด้าเนินโครงการ เพิ่มขึ้น 7 
คันต่อวัน หรือ 14 เที่ยวต่อ
วัน   

- V/C Ratio 0.15 มีสภาพ
การจราจรคล่องตัวสูงมาก 

สภาพการจราจรยังมีความ
คล่องตัวสูง 

 

นอกจากนี้ ยังได้ก้าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพ
น้้าผิวดิน และการจราจร โดยก้าหนดให้ด้าเนินการร่วมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน 



รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่   
กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  

 

  

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 

 
 
 
 



รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่   
กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  

 

  

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
ส าเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการ 

หนังสือส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ที่ สกพ . 5502/7054 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ . 9530000/694 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ 0406/2360 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 1/2557 ออกให้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 

หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. 9533000/ภ.338 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
หนังสือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาน ที่ กบ 71003/579 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 

หนังสือส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0015/251 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 
หนังสือกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน 0407/7530 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 

หนังสือส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0015/261 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
หนังสือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาน ที่ กบ 71003/480 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 

หนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0202/5280 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556  
หนังสือส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ พน 0202/4973 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556 

หนังสือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ พน (กพช.) 0602/544 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ (สค.4) 02-407/2545 

 

 
 
 













1I'lJ'lJ eJ.G) 

lfl'U'¥1'" .... 1I2557 ...... 

'1 91 1 "1 ••I~1 '" 91 '" !VeJ'lttyll'1 '11 .............................. 'j~ !lTV'lTVlfl~ml11HJWm~'lJ ..........................................................................I'ill'Ul1~eJlfln 


I SJ ~ td 
eJ ~'lJ lWlfl'U'¥1 ...... 112 .... \91'j 11 n/'lfeJv ............... -................. t1WW ............ -.................................................................................... '11 'J'¥1 ... 2 ....... . 


, 
o O,..:!:t QJ Q.I c::t 

\91l'1J Ml 'U"N ........... fl fll1~'UW lW ................... eJ lU1M 'U\91 .......... I'I1W l1flft eJ~ ....................... 'il~'I1111 ................. m :::'lJ ........................................ . 


91.cd CI I $I cv d W QJ ... 1 ;t' ~ ~ ~ t 9J ... 1 CI 


'UeJ'¥1 G) 'I'11f11L... fJeJff'j l~ t1~lfJ'lJW111Wlllfllll1'lJVld eJllff~fJeJff'jl~ll'j~fJeJ'lJlIllllU'lJ'lJ nWTW 1 'jlVf11L ............................ . 

, ,

19J ..::t l.::t 

eJ~'lJ1WLfl'U'¥1 ............ -.......... lIl'jeJfJ/'lfeJV............... -................. tlWW........ -.................................................................................. '11\J'¥1 ...2....... . 

0' o..:!:t Q/ QI d 

\911'lJ MI'lJ1~ ........................ t1 fl eJ~ 'UW lW .................. l1 lUleJ/1'U1'1 ..................... 1 'I1W flf1 fll1.:j ....................... 'IN'I11fl ................. fJ 'j ~'lJ ................... . 


";,, 1 .d~ d .d dr, ~ ...'1 ,J .::t 4 d,c,;
'1W'¥1I'1W 'HWI'1'VlI'1W lfl'IJ'Vl/W.ff.Q) lfl'U'Vli ff.fl.Gl Ifl'U'Vl .... :lhff'llWU'I1~'lfl\9111'l1ftlJm11'1111t1fteJ'l1Jl'lI'l'leJeJn\911lJfJtl~ilf1lI1WI'1W'¥1flW ......... 

d dot:t i 91' .tel, .... 1 111 .::t CI ..:!:t ..J,q

1tlW'¥1I'1W 'U"eN ............... fJl'j vlVll ~lVNM1U '11 >lll'j~I'¥1f1' ! 'I'WIIlTlJeJ l1fifitllJ lJ fJlfJl'l1'W 111'UIIlI1W flW 'Vll1W ....................................................... . 


9J d d QJ d ~ .. I 1/ ..:::. i g/ .o:::t ~ dQJ 

'U11'Vl \Q) ltlW1111'11'j .............. t:HlfJ'lJ'WllJ'WlllfllJl1'lJll'lJ'lJ ~fl'j.:Jffnm'lJ'Jl'1eJWm\911ffnll'l1flfi ........................................................ . 


.q QJ d ~ IV ... 1 rf ~ 0 OJ ~ <l 9J ~I IV d r: QJ ... 1 <I ,..:,.
(Gl)'lfWR ........ jJ.:jlfJ'lJWlllWlllftlll'1'lJ ............ 'illW1W...... l ....... iN IVll1 1'lflll'W ........... t1.:JlfJ'lJWllJ'Wlllftlll'1'lJ ..................... . 

.1 .d !.' '" f "4' tl91VlW'Vl/f>111lJV11............ .1 'W~li!!'WVfJm.:J 11.68 IlJlIl'j ~.:J 15.241lJl'1'j VI eJlllJff~fJeJff'jl>l 'jg;nl1'lJ ............................................... . 


d d QI SJ 0 OJ A d 
'¥1'ileJfl'jtl 'VlfJflmt:1 Uflg;'Vll~I'UleJeJfJ'UeJ>l'jt:1'ill'W1W ..................... -......................... flW VI'W'Vl .............. 840 ............................ l'1nl~llJlIl'i 


, 91d 
(\Q»)'lfUI'1 ......................... -......................................... ~lW1W ... , ... -........ 'I1J!>l lVleJ'1'1fltlW.................................................... .. 


~ d d d QI 9J 
VlW'Vlif'l1111EJl1............................................................................................................... 'Vl'ileJflHI '¥1fJftmtl !lft~'VlHl'Ull1l1fJ'UeJ.:J'jtl 

o QJ A d 
'illW1W ..................... -......................... f'lW VlW'Vl ...................................................... \911'jl~llJl91'j 


(Q»)'lfUI'1 ..............................................................~lW1W ............'I1J!~ IvJl1 '1tl~'W ..................................................... . 


.l d d d QI 9J 
'W'U'Vl/fl1111Vl1......................................................................................................... 'Vl'lJCl~':ltl 'Vlml'lJ':ltl Uflg;'¥11>l1'U1ClClfJ'UCl'l':ltl 


o Q.I .l d 
'ill'W1'W ..................... -......................... I'1'W VlW'¥1 ...........................................1Il1'jl~llJlIl'j 


1'111l11NWrr~'lJ1nfll U'lJ'lJutll.1W 'ilVfJ1'itl'i:::fJeJ'lJU'lJ'lJUtlflWIIl.1:'ilVfJ1'jl;]lW1fl1 
, , . 

c:t o=:S 'fJJ Gj .c:t 
1l.1'U'Vl ............... -................ 'Vlll'W'lJ'¥11eJ !'lJeJ'lttylI'1W 

91 1 '" '" '1 '" "'i '" "" '" '" ::ll 91'UeJ Q) ~mJ ...... W1VlJ'Wff fff)fttjn ff, W1V1'i'lfll'1 fI''i ')W llfl~W1V'¥1f1'W~ '¥11'V1'i'WV .................................... lll'W~f>11'lJfJlN1W 

!V 9!"1 91", 91 .1""'" <!\ i '" , i. 1J'
'UeJ d. ~ lm'lJeJ'lttyll91l91eJ>lllil'lJl91l'11lll~l1'W 'Ufl~l91eJ llW 

9!"I1'''' 91 .1'" """ '" '" """ <!\ i ,,; . q 91 '" ..... ., ~ &(G»)~ l'PI'i'lJeJ'lttyl\9ll'1eJ~llil'lJ~wnlJ11ftmfJruC)111ifJl'i Ill.1::;I~eJ'W 'U\9l11l'VlfJ111'U~!'U ntlfJn'Vl'i1~l!l.1g;'Ufl'lJt'!!t'!!\9l'¥1eJ~tlWClf~eJeJfJ 

\91l11ml11iwll1¥ll~n d (G)Gl) lll¥ll'il G 111fllJll91'il GlO llli~VI'ig;'il'lf'Ut1Jt1J'1lm'lJfllleJlfll'i VI.fI'. \Q)~\Q)\Q)
"" , 

(\Q) )rf1~i''lJl1'1tt1Jl~~eJ'ltlij'lJ'1l¥llllJfJil111JlV~W '1 ~1~eJ1'1i11'l~1EJ 
i '" ,11 rt !,1M '" '" ,,; ..'lJeJ~t'!!l¥ll'H'lJ'lJW 11 'If 'ilh(i1~1W'Vl ........ 6 ......... 1~11'W ..... ,. 9)l.11f'llJ ..............'W.fI'...... 2558 ............... .. 


"''''n'l.1' "'. '" '" ..<.J<.J t" .,. 1W'¥1....... 6 ..... I~l1W ........... l'JftlfllJ .............. VI.fI'...... 2557 .............. .. 


\ '\ ,', . 

(fllVjjeJ~eJ).. : ............. :~ ...~.~.~.>:..0 ..~.f.<~~~~~.-:,'··., 

(Wlutl'i~lffi~ i{/l~) ';~'::~2t~.c;\\

cd' lf1 f\"Jo,;,.~", 1* . .. 

~lU'\1l1~ 'W1Vfil1,:jri'f11'i'lJ1'111'iff~~!'ilfi~f)'ft'~~ .,' 
'~.... ~ 

l~ll"l'WfJ,:jlW~eJ~i\'W 
\ ~'!

.,' 

http:U'lJ'lJutll.1W
http:ff.fl.Gl


h~h+vhJilA1Jl 

(9)(9)l<J v,:JVi l<J ~lU0AE1eJ~"IJtntl 
a " q V V ~ 
mbJlmVltleJA~eJ~ -;;)Wl~n';i~'U ~(9)(9)bllO 

/ 

~~tl tll~neJ~~nl''U~Vll~~lU~l'U~A~eJ~''IJUltl 


~~~~':]lJlJlltJ (9), rr~'U1m1Jlb'U'Ufim1~1.:]~",Jlbbm'lJl~lJb~lJ'.llU'dtl bll 'lJ~
, 

" ~. 'J1U1U;..J0f1l~b-;;)1~~1';il-;;)"d'jiih.J '.llUl'W (9) 'lJ~, 

\illlJ~ eJ~~ nl~'U:i;lv,l'.i~ltl~l'UflfiC1eJ"l"IJU 1U 1~b6~~1Vin 1'.i1yJV11~ l~ ;..J~\il b6vi~U'.i~b 'Vl1'l 

1'Vl~ (nvJ;..J.) b~JJ6~lJ~~fiBG1~V11V1~nri1eJ~\ill:lJn~VllJl~ \illlJVli!':]~eJ ~ n'U rnJ(9)oObll/&'b'li~ fl~l'W~ l<JrnJ 

~~VllAlJ l<J&'&'b'li 6b~1i!U 

fIl 'J1vJ~~l~l~e..J~\il bl vi~u'J~ bVif1h1~ (nvJ~') "b~~l b'Utlfll'.ium~umlJ~1'11~·Ubb{)':]~6~1 

1';i.:]1Yl'W1JilAI'll 
., yJ • 'lmflYfyl O-b'li&'bbll-&'OOO if'"n l\'Yll\~\ hi \

1'Vl'Ji,4l';i o-b'li&'bQl-&'ooo 

~ we.. ,t-e:.'Vt5''V) 

b r?~~~ 



mmm Y:WY1 <f 
\J 

-r~qv'l'1(i)m::;u ~(9)(9)mo 

m:lJ~fll"a1Yh~l~ltie..!i-l ~llvi~'\.h::;l'vw,l'V1tJ:lJv'llehln~1Vi''U1tJ15t!tJ'll'HU G1nl,lfi~1(9bJ';
" 

If'l1m "i:t~'ll r;I. ~~nl'lh~lvh~1Jl1f11~~t!l~tl~'lJvv'Uru1~nv~~1~t1~ln'lli.hw'U'\..h~:lJ~'ll'lJ'U1{i1
~ 

(9),etoo,OOO f\I"'j, 
"il1'U1'U (9) t1~ 't~~8:lJ"()mn'llnmh:Jw..h6"1:lJ~'ll t9J,etoo,OOO ~ill'i ~88~Afl1'.i'll~'V!1"i?h'U~1'll~A~B~'lJ'U1t!LLG1:tm~· 
5'.ifi~'i'lft'~~1'U1'l1 b'W'Ufll'H~eJ'lJ88'Uru1illnm,,/~1~bLG1:;1Vi'fnl:lJL~'U'IleJ1JU"i::;fl tl'lln~fl1'jfl1'llA:lJU'.i:; Ui'V1 m (fl~~tJ1JJ't;
~ '\ 4.1 , '\ 

l~81-ifbtl~) ~1:lJltln?l1";iAl'1JB81~tyll'1lL~:tfh'IJ8U'.i:tn8'llfi~fl1'.if11'llfl:lJu'j:tl.fl'Vl m fl~l'U~ m mn{]lf1:lJ \!:Jetetb"') J'U 

J;-lGl fl1 '.i'W~ l'.irul n '.i:lJq 'Jn~'i'lft'~~l'UlJlill'.i1'il'W~:l'.irul U";il n{,)11iJft'fl~ru~Uflv{i1.ntJm:W'i'l'J:t ";i1'1JUty ~~ 

fl1'llfl:wJ1JJ'llL ~m'i'I~~ 'i'I. f'I. \!:Jct&.1!:J i5~1Vi'fl11:lJ b~'U'Il8'llLbl,l:t1~fl1";i1'Yhlh~ltJe.J~(9i bb'lA~u 'J:':;b'V1!'11'V1CJ~eJ~tJ{1u~ n{,)'V!:lJ1CJ 
, ," 

B'U b~'U n !]'V!:lJ1CJfll 'll fl:lJeJ1rll '.i n{]'V!:lJ1 (J ~~ bi'] B~ fl {,)'V!:lJ1 trh ~h tJ ~~ bn {i1 ~B:lJ fl{]'V!:lJ1 tJ11 ~1 CJ fl1 'irld'llfj:lJ ,hut! 

b~m'i'I~~ '1Wl ,B~r1 fl1"i'll1'V!1'.i611'U~1'lll,lflG1tl~'IJ'ln'U1{i1tJn8~'li1d1:lJn'll5'.in~'i'I#(-.1-.11'U-r-.1'V!1{i1m:.:;~ 1~V1~1 'Jtu1 

n{] 'V!:lJ1 tJfll 'llfl:lJ81 f11'.i bb":':; n{] 'V!:lJ1 CJU '.i:.:;n v'llq 'i fi'ilJllJ'll L ~mv>j~ ~ LL~1 b~'U1'I1"i1Vi' b~:lJ ~ -.1 riv i:l~1-.11 Vi'~ nl'i'8-.1 Ml:lJ 

n{,)'V!:lJ1CJ ~~1'llLL'll'll bbUG1'U~~'U'1Jvl:wi']"i:t~11 1il-.1\1 . 

<9\. Lbt:-J'U~-.1bbG1:':; bb 'll'll'.il-.1'J:t'll18Jl.fl1tJ 1 'U'll1L1 ru'Jtl'\Jt1~b~m:':;'llltJm1'llJllJt! 

lv. ~1 n'U1WJl1tJhm.l'll'll~nrufl-l Ln'lltJ1lJ'U 

m. bb'll'llrr-.11li1bb'V!il~uvliln1'lJlJ'UbLG1:.:;'\.i1U{i1J1L~{J
" ,ClI <V <v.a..~1 V 

C(. Lb 'lJUlltJ(l:':;LeJ8{i1fl1 'J'V1i'1~B'lJJ'llbL"i-l'IJB-.1'lJ'U i'I'Ui'ln tl?l 'J 1-.1 


et. f1'llrr'UJ11'V!G1 b.vl'Jl:lJ'J~L1Ult1~'i'I~8:lJ1li1bL'V!t1~J1L~v~'llL'i'I~-.1 


~~ b~tJ'W:W1b~eJ1U";i{i1l'llL'W'Wfl1 'JbLm'lJL6'IJ'llLLG1:':;~ riBi:l~1-.11Vi'L u'Wlum:w fl{]'V!:lJ18~'W "l Vl1:W-VeJrldl:lJ 

"i1tJfll'mm'IJ bL'lJ'IJ b~:lJb~:W bb'lJ 'll b~mJ~Afl1"i'll~'V!1'J~1'W~1'IJ'ftrlG1eJ~'lJt!1t! ~::;i'11 fl1"ieJ'Uru 11'1 ri B?l~1'li1-.1Ln'llJ1ir'W ~ eJ1U , v 

http:riBi:l~1-.11


-1.!J

, 
('U1CJ&HJi,11'HlIll9l ~1~6'1,r'U) 

mN~l~ 

1'Vl".iPl'l'lvl/1'Vl".i?ll".i o-llllctbct-1.!Jm(9)ct 

W\NVV,khlongkanan,org 



I ' ,- , I I ",',~ 

,. 
i 
! 

'-, 
I " /,-.. 

Vl n'U OO(9)ct/ ',--:'1' ) 	 ~llTn,:jT1...JV'j~,:j,:n'U<D,:jVll(91m::;'lJ 

Al~ln~l,:j~,:jVll~n~::;'lJ 

fl'U'Utlmn'll n'U G(9)OOOil i 	 , 

I!' ,,_ ,'" 

/' 

15ctctml V'j~mJLL~'Uer':)'U~LlruLL~::;LL'U'Urim'l~l,:jtl~l':)!;l::; (9) ~~ 

Iill:lJVl tl':)A nl ~'U~Vll~~l'U ~l'U!;lflf1tl,:j'U'U l'U t~~,:j Ltlm'll ~nl~'U tltl'U rul Iil ntlrl~l,:jil,:j Lfl'UJliJ'U , v 

LJl~:lJii1'U'UE},'Jnl~lYh:;h~lc.JI:..j~(ilLLvi':)'liJ::;LVlAhm Vld.j~b ~l'U~fl!;ltl.:)'U'Ul'U 	 eJl bJltlLVl1Jtlfl!;ltn ~':)Vll(91m::;'lJ
" 

:lJl b~tlY1'1ll~ rul LL~rn1'U '\Il nnl~Y1'1ll ~ru l1Je:J,:j m:lJq~n'\lV'j~,:j,:jl'Utrill Vlrnl:lJL ~'U'litl'U Iill:lJ~'Utl Iill:lJ btl nrll~~ 
~'U oCi'Oml/b'lIcrbllO ml'U~ (9)C;C: ~':)Vllfl:lJ bctctml 1i1l:lJ~,:)~5.:)'m~rw ~e:J i!J 

~~ I ,r 

, ()- J---
( = 

(tlltJ€l~ru tl'UVlrl::;~::; )
'), \' 

. )! !; " l"',;,, ) n J\ / n ,rJ 

,J , 


~ - ~.~ I . -..., .JJ r~ "'Ii ) ' ':, .... ', (', ,-':'-'1- \ '\ 
,~ii/;'v' l~: ~:.D Yll ),l, j~ ~~ tv \_" \ I I, ',' \ '\,'-, '_ .i... 

/ 	 i 
~ 

J 1 [ 'I 1'-~ :~-: :'.,~ .• j 

http:lYh:;h~lc.JI


~ nu OO(9)tf / "l11n,nw~'j~'Nl'U.j'~VllAn';i~U 

P1lmn(;=n~>ii'~VllAm~iJ 

fl'U'U€lmn"\J nu d(9)oOO, 

"""" d 1 i.' 

?I~VI?I~mmCJ (9). ban?ll'ml'~'U€e:n11lJll'1 

I'll:wvi€l~fin1it!~Vl -; d~ I 'U ~l 'U 61 flfl B~ 'U'I.J l'U Hl~~ bB n ?lld fll';i'U e:; B'41lJl{fl ri B?I ~l~ i)~hnuJli1'I.JU l6'l:W 

~'U'UB~fl1';i1'l-'IVh~lCJe..J ~I'l bb iA~'L11 ~ bVI P1l VI tJ VllJ~.8 ~1'U~ flmW/J'Ul'I.J ell bfl€lbVli1Bfl~ €l~ ~~Vll~n';i~~ JJlb~B 
\J 

b~'€l ~9J In Bl'Ul9J fl1dV1\ild ~tn b~B~~~mhl BcJ1'I.El1'Wl ';J All~ ~'U ~WU €J'U'tJ €J~ n dJJ'O';i n"\J'V'I~~~l'I.J
\J , 

i'j;;1~'n'I.J~~'r1A fl)~,jiii~lfl~'lltnh.'i~b~€J~~~n~T)1~n'U m:w'O';i n9J Y1~~~1'U b~B1thATI'J l~ rul III €l1i.J, 

1'Vl';i omlct-b!vmml!vml 

l'Vl';i?lld omltf-blvmmllvd 

http:li1'I.JU


m1l51n'il~a.;J,nu, 
</ II'd c;; f( ~ ::; 

~ 'WCJbeJ'WbtreJ.i (J flffiJb'Yfbl f'fo mrm '\J 'lJ 'W (9)~ 

ctctct/b bI'W'Ulm1~1.;J~Vl b'V\9J'~JVl~m, 
n'VIll.(9)O~OO 

vrU.;J~B,hum1'U'\"1a.;J.;J1'U~.;JmV1m~~ ~ flu oO(9)<iib\v(9) i,Nl'W~ b(9) nJfl{llf1l1 bctctml 

~'lJ1'Umll~ln'il'Wa.;J.;Jl'U ~ oG'!(9)ct~ ~Nl'W~ mo mfl{]lf1l1 bctct:ll1 

\91111VlU.;J~leJ~eJl.;Jll.;J 'W;;r~.;Jl'W~~'(,11Vlm~~ 1~1'Ub~m"iJ1mNf1nT~'U~Vll';i~1'W1'11'Uflfl!;lB.;J"(J'Ul'U 
bb;().;Jl1n1'J 1 'W~ 1~ ltl~~ Vl6b~ ,nJ';i:;b'Vlf'l1'Vlt'J 'VB B'W tlmmm'VLtJ~ tJ'W bbiJ~.;Jf(m~j{1.j~"UeJ.:J~ m'U~iJ l~nEl'Un'il nl';ifld'U fill , ,~ 

iJ';i~b.fl'Vl~ bTl (fl~.;JJ1~'Ub~ElnT;jHbB.;J)lVltl'lJElrim"l11.;Jtl'lbfhnhr'U'lJ1l"lb 1 vJumJ (lhw'UiJ1f'1I~'U) iJ~mru\';nldJlI1, 
v • • I 

.:::0. 0 V V 0 IV Q Ic.::i;') o.dll Q..I:v """" 

C9l,ctOO,ooo li'Wll 'ill'U11..1 (9) bI':] ru flfl.:J'Ull1'U b6'l'l.i'Vl ctm Vld;J'Vl b Vll'U{;'1f16'l'iJ':]"U'Wl'U mb.nmVl'Utlfl6'lm 1I1.;JV11\9lm~'U 

bb6'l~1~r;l.;J.:JI'U ~.;Jvrr(9l m:;~ 1~~'ill'Jru1 bbth L ~ 'Uel;'U1'il';{'Ur:JVl'lJ'€J'U'lJ€J.:JfIJ:lJ 5'Jn'il'Wfl.;J':]1'U ~.:J~ .:Jb~ '€J.:J~.:J n;;:l111Vi'. , 
" 

m:lJD';i n 'i],l"~fl.:J.:Jl'U'W 'ill'Jru1 'l1'W, 

m:!J51n'\JYJ~~~1'U 1~(il';i19)~9)lJrulb~ m';il1nl';i'lJtleJ'U rulVl~.:Jn~11bbi~h u'Jlnf1rh~am~KW~bImXEl.:J 
'I q <u ~ '\J 

Lb6'l::;U6'l€lVl.ntJ(9]1:lJ'V'I';i::;'J1'lJUturu~fllUfl:lJJ1~'Ub;ffm'W~.:J 'W.i"1. bctCi'b ;j.:J1Vi'f1rnllb~'U'lJEl'UVl1:lJ~'lJEl., v , 

v~'lriB'Uv1~::;'V11nl';iriu~~1.;J ni'J1'V'l~1~lCJf~~\91bb~'lU'J::;bI1f'l1'VlCJ~eNUiJum~,'j-d 
(9). G'1 tll 'W ~ bb 14 .;J.nV11fl El ~ 111 (J1;{.if'iJ U.;J flu'lJ f).;J n n Vllll CJ ~'U1(i1 ~'lJ e:l B'Utul Vl ¥. '€J'l unum \911:lJ 

.... " dJ '\J 'l v d..I 

n{]V1:!J18'l1'U1 ¥.1tl 

b. nl'J ri Bi:1 ~l.:JMeJ.:J LU'U1 U 1'l1:lJbbj;j'W~.:J'U1 b1 ru bU'l::: LL 'U'\J ri eJG'111.:J v11 ~1'\J fll1dJ b ~'U"(J tl 'U ~J1 n 

fi'JlID'J, n'il'V'lGf.;J':]1'U 

: i. 

, 
1 
, . ", 



· , 
m. dJeJ neJG'1~1,:) L?1 ~'J b~ tJ'U ~eJ CJbbii'l <iJ::; ~eJ,:) 66 ~,:) n1:W 5<,1 n<iJ 'jfl~~~ 1'W'Vl<,1 I'U LYi e)'i~l'J 1 <,1 rul eJ eJ fl, 

'l'lJeJ'W1U1Mi 19leJ1LJ 
, OJ 

.. 

~ ~=:.;.::~. 

('W1CJU:r't!~1 6116~<iJ) 
<m~m5'U~ U~D&l<,11'(jfl1Jbb 'Vl'W 

~1iTn0111 mJ (,l eJ (9j iICJ ':j''j n'J ,hw'W, 
1m. 0 iDmlc.;t<S: <S:mi<9)(9) 

1~IjJm'.l 0 iDmlc.;t<S: <S:mloo 

lU<,1'l:fru~~b~n'Vl'.l'e){ln~ narade@doeb.go.th 

~ 

".' t "1 ' ... , r '! f, "'~ ., 

(i .: ti :";':;:

~, 
/N-o,!<-Vv C)"''' 

t, {(51 >9

mailto:narade@doeb.go.th


.d 0 'If C\ 1 0 

~~ln1~B~Anl~U~~1~~lU~1U~A~B~'U1U 

mmm VlllV1 tf ~1U~A~eJ-.1'U1U eJlbIHJbVl-WeJA~eJ,:j
'\J 

~'U"UU1~U~"j~ @,tfoo,ooo ~\91~ ~11.JTW @ (1,:j liJ1nn1"j1'1'lvh~1tJe.J~~bbvi,:jtb::;bY1l"11~tJ ~~~ l!J ~1'U61A~eJ,:j 

'U11.J eJ1b.neJbVl-WeJA61€l,:j .ij~Vl'r~m::;~ 1~tJ1Jl:!'J"~'Uehm'iJ1Vf U1E,Ji5UtJU"jru ;;1n~n\91~1~11 ~1bbVltl-.11?11m'j'::;v1u g(
'\J 

bUU~~1bi1Un1'j''UeJ€lUru1~ tTu
'\J , V 

L~eJ'lVlbU1.J1 tJm:lJ"j::; bU tJ'U bb61::;n£J~:lJ1tJ €l,:jAn1'j'U~Vl1"j~11.J~1'U~ A61eJ,:j'U1U ;ij,:j'U'i:nl1~,:jb €ltl~l"jfl1~ 

''e)'iJuru 1\91 IieJ ~~1~:JJ1 eJ,:jYH!f,:j,:j1U.ij,:j~1~ m::;~ 1Ufl1"j III 'j'1:U;;1 €l'U A'J 1:lJCl tl~eJ,:j,eJ,:j be) fl~1"j bb~::; (;'1 mu~ri €l(;'1-r1~ (1-.1 ~'~ l flu 
, V '\J 

thWU'U1.Jl~ (9),tfoo,ooo ~m ~1U1U (9) (1~ e.J~buutJ'j'::;fl1~1~ltJ"j~bb~-.11Vl~'j'1'UJll~lb~eJeJ~rlfl1~u'ijVl1'j'alu~1'U~ 

A~eJ'l'UU1U:U::;1~~1bi1Ufl1"j\911:lJ~::::bUtJU\i'ifl1tJ bb~::::'lJeJ'lJflUAru:lJ1 ru leJn1(;'111, 

''--',11 
, rf .~! 

[.I l; 
.... ~" .~ ..... ~ ... 

.' ., ~,~, .~ 

, 
nB~"1i1,:j 

1~"jri1vn1/1~'j';;11"j o-b'1itfbtf-l!Jm@tf 

www.khLongkanan.org 

u YVlifUf5113Jifitli1il tl1ni1lfi€n.i1:f'ffi'ffU" '\' 
~ : 

http:thWU'U1.Jl
http:eJ,:jYH!f,:j,:j1U.ij


)/25 

S /1.. 

D ~~ u ~ 

'W1'l'..Jflrl1;1 ...................................................... l'1fl(dli91 

7Lf
IV OV .d?-; - __ 

EltJ'U1'UIG'lTWfNTW bfi'lJ'Vl ......................... \P1";i'iJn/'IJiJCJ (J'U'U ....................... " ....................... . 
~ ~ /. 

I ~v ~' ~ 

i'ilLJi,1/bb'IJ'N ...... ~~:??..~J ..................... thLi1El/b'1JV1 ..... .l?:::.:..:~ .................. ~~Wr\ll .................~.......................... .. 

v 1. 1 .. < ~ '1 v <
'lVI (;1 u'l'l:HJJCJ ..................................... b'Vl 'l ('1 'V'i'VI 

2q'i> J 'r .-
b'Vl'lG'll'l .................................................... . 

1:;\_ v , 
I'ot:! ....................................................................... l'i'~u~L\l'lJVi .......................... A'liJf1/'1lEltJ ................................................ . 

tl'U'U ................................... VI~Vi ................... i'iltJi,1/bL'if1~ ..................................... e:hbi11J/L'lJ(l1 ............................. .. 

~~Vll\ll .......................................... 1Y1'lAv~,A ................................................ 1\~'li:'ll'l .................................................... . 

II .. = ~ v J;' =.1 v '" 
L.: (im'U'U'lm'l'Ul:u'Ub'lJm'\-~i,1'l u'.i~bf1Y1 ............................................... \lm~fl.~Y1 .................................................. .. 

~ ~ 

'IJ'Wlill1lil'UL~m 'Wiil'l 

e· 

'1./ kl (51 [AJ 

_';'7 V ,'I..~~ 

~. !.:{)4;!75~ 



- , 
~.i. IcnC f1J.~\':;[l.i 
~~u~ ......... f' . 


,

b'l(/ 6 L; iC" \,'S (L 
" ." ·'G't.

.... \1'i-\'\L .............. . 
'" (/ ~I ' j.jJ' 0 \J 0 J"-! iJ-.., 

, 
, i/ "" 

El ~Ul'i-\l:;i'[J'Yi .... 

.-

1. 

-' 
.. : -,~~. 

'''Je ...- ;W~, 

r 
3 ~ u7C;:;~~l:JJ () 

(2) 



, , 
~ d ~ 

(6) b;'1'I1'(;/U 03 ~fj'll'fl/i:{, f\ b\'l'liYl.. 

'" v " 
'l;;~£}m;;~ 

.. "1'\.1'1 ... , . 

Ul'Yl 

\. 
I ) 



2 

- 3 

...~ 

o·!t G~ 
..• • ¢'j . 

. _ .... :N. 

c , ' 

l'vliiil'U::: b~'WI1Xn-J'1),Vie:J.J ~'U,
'" 

1 

8 Vi.J.U 2522 



2) 

15 

b6e.J'\.I,N'l6bSf~'l fll'?,l ~ 66'\.1,,EllAl'? 

D () §J, 2<)·5\7 

x 


dl~u1.nenfllJ 

tl~~ll " ...... . 



·.?~ 

, 'I..' " 
:. Ll;;1~ U.~1.:J~! ~:;~ -;cj~"1 

:;...-: .Q. =. 

~~n l~b~,~J ~r;~J 

v 

1~L?1, lDd:"G1ct" ~-,j~b~:'~;Jl·,£l~~\r;c.;b1'lJ~·tJ, 

v 
~. <t..- ~ 

;;:'~hL~11u\rl blI,s., 

)" l .... , 

• • ; ~ ~ t._i! I 
i 
c 

, 

n~:U~tv.'1.Jnn~\1\'J.4,~11J"'H'lJ. n~ 



p'''' 
, .... ,/.-::..,: 

< 

~,.~:~::: 

" v 

br,. nTHJ ~t: fi\.J ~l fi eJU f11~ 1j ~t: fi\J I'll -rtJ 'Vii{mJ ~t: n'W fhJYI'~lwii\..!9J'iiril ~ lU?1e:rtJ?11 'J vIi t(fI·nu eJCJ n1'1 
~ 	 , " 

b~i,l t:</J'W?1151 	 bbi,l:::; m:::vllrn d"Bti'ti91Vl;,fl tJ""lfeJl ,lUfll':l°J"i:::;n'Ullll 

ce::. rn d~ill'~~ nlJ ~1'LllT'lJf11d'i;1i~f~lrl-I'Vin'Jv!~eJ'VlUdcHTU~'Wli91~rJe:ll'\..n~ eJ'\..jfUl~ ~ lJJ flfl'VUJl tJ 
d.!I 	 'I v CcJ 

d IV v..:::::. 	 ~ S'i ~ 5) d d v 0 ~ 
In c.: '] flU nl':l'U eJ eJ1.JJ-j IJ', nld" 'lJ eJeJ'lELJ WI flTi'iJ Vl '1'1::: l'LJ (Jw fild"'[IeJ b'J eJ'UWl ~ 'i;ld"eJ m d l(?] "'I' ,\,Hn CJl'1J ell bl.;l:;:; 'Jll 'Ow 

"I 'I tV ~ V 
V ~ 

~Bfll~"';l btltJnu ':llJJYI--llll~6I.h'jt:b~'l..J n1d"'lJmb61d'ufiw~~tJ"7Ln(jl~eNntjn1''jt('U i ~1C; 

,., . 

;' (1 \ i' ".-:.
ti !,~l~ t~:~ 

~-
lIVe> J' c> I)'~ 

b ((.6J p-q.. 

'l~·~~li~·I~lfj'1::.HJ.:=i!1l~LVi~1j'l~:l11P1'l'i'I::J SJ ".~~ .2 CI.'::f~:'ILi'liJ,;A 'J Ul'H1T·1~ ''l.utllll..(i 11130 LY1';'r-Il'i' C '2..1.J3 6J17 0 :2..J33 5523. 0 '2<-13.:1 JOo~1 w'.vVv',3',J;Jt,co tn 

:'::~=CI~ICIP,l G::N:::R,·\iING ;l,U:HORJTV 0'= THAIL.:\,\JO 53 Moc, 2 C.'"lG,ansollitwo;"g ~7.j Bong KruOl I\JQn:f-."J,:,uri :11,]0 Thailand Fen: (00; 24:).3 0317, (oc) 2J3J 55~J C6,J' '::.J,3,1 -lO.,>i 



, i~ 

~. ~"I.r:. 
11'...J 

",' 

" l J") \ ,.~- ': 1 \. ' -: ~ \. • 
~\i,\j~ 

~ 

WO!\6\J~ 

~ {'1 ~6»~ 



l'-'.. 

.. .i; 'V A "-"

f:lj1J tJ1J E),l ~.-~~ ~ Vi LD1J91 

YIS 251 


~ ~ ...... 'of v 
'YH.n n 1 tllJ1Jfl 'iHirlltJ'l,.I,8:'1iL 7ltt \11, 

w .. ~; 
G., {( _6) '3>9



y 

::) f.t,~': 

-
~".r,-."",,,,,,iJ..J..J 
~ 

'i't f t I 

t U~nll~ri nr{~L ~,~iji:;Vr) 7:::'~~,J rJl~?1It1'1r~~~1l~ u 
1 

'"' ' "? ~ y'!..,.l J..-: ,,c n _ v v ~ l"""'.q' .. ..;11 

~Jlrn ":i~:: t<l1l\)ff~Lii 1J1AU 11 n'l1n1::111t~1-\"[11 Ut1AalJVI14k~:L LLVl JUYI i1111Jn-T"i~I; H~ 

" 


"" A "V1I.... • ,'l1 t.J i"'""'" r..,.,;r.;;.o • .:J 
11 mjBl~\i'Jr,l€i c.;J1JJ1J mJ 811.\1 Ii 1I'J') ~'7:'L; !l1J;;)n'iJ 111"tD. '1n:::B ~nnl 

i ,::-'"., .. ,~"~ ,;,,;'''';, nl·~" '<-<' I "\,'j' F::,",i rl ... I tJ"I.j I hi ~ y, ~i.J I oJ t I -# l_ -' ~ I 
'li 

" y

ttir..]~1J:uru ,r1i~51l-1J1-;'llj'nT111 u.ti utl~i,j
" " 

hr;, 65355 



j/. 
~lJ"H}J;j'1 ~'W1rl n?i El~ 
-1lJiuYi..:W d ~'l,).~/..90'~OX 



. .; n.n. biNd 
v 

8Vt:~~eH:JUUt1 oUlv~ 'UltJi:1&JtJ1'1 5'J:-;l~Y'1?!n~ nl'J~J~(l:bIH~l, 
~ m'k.J. crgM:J'bctcr~ 

fI~l'Ui1lv(9) 1¥'1:lJ lvctct~ 'lJ'eJm:ru !,!,Vtl"ll1'1l g! 

ir~nV11 'J"l"L 'Vh~lJll ~1] 'U ~-ru ml'\J 'U 1 ':\l ~ £1 eJTt,; 1 ':\l n 'J:-;vll n 1'J bb 'VI 'U mJ ~. 1'knl'J~h 1'J 
, , 'V f/ 

8'Ul~B,:j'U8e:Jtjbl!1Ii1rie:J?!~1,:jif~~V1bnUl..h&Jtl'lJ'l.n(i1 (9),ctco,OOO ~m (9) if"l iJ~bl(uh:,j 

b?!'U e:J ~ Bel ~ii nl 1'J ~l 'U IYll U flI'H'l e:J'l 'V'U 1 'U B 1 bJl8b Vl 11 e:J fl~ B"l ~"lVll(9') n 'JdJ b'V1 BlVi (9]1 bthJn 1'J 

'lJe:Je:J'UfU1M M8m&J5'Jn\;1~ii''l'l1'U t(1j({~'~£1e:h'Ul'il~~'Ul:lJ1'UbBni:11'J (i'~e:J(9] 'i}'U1Vi£1Bl'Ul"\)(9]l biJ'Unl'J~'U1(9] 
~ cv 'I • ~ .,;., 

C:i c:J. V QJ 

Vlbnm'lJe:J,:jnu 

flfl ~tnJ i1 UM~ l'U (911&J ~ 
"" 

(in:lJ~lf,l~u:lJeJu I'll 

bV1m.u'UVlii'n~1'U bV~-1 
d~YlV~ ov: V 

~"lmCJ:lJe:J'lJeJ ~I ~tJ'U?!lfl qji'Ie:J'Vt'Ul'VH.!lt; 

('U1u?!:lJeH"1 

'JB,dfl1m';r:-J~(9ll 'l'JY: 1 
" 

,. .. " . .v~ l'J1 'U 

i;1"l~B.Q:~~.".~~.~ ......................~CJ1'U 
(1.r:"l?l11'IHD nl 

I 

~1~1vh'hlhv~~'1lUl1UI~~II'1~'I'1~ 2 ~.~f('J~ihll;..r E.U1~~11a "IUUl'1lj:i 11130 l\115~1r 0 2433 6317.02433 5523.0 2434 4064 www.egat.co.th 

ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND 5::; Moo 2 Choro"sanltwong Rd. Bong K'uol Nonthoburl 11130 ThJ;!and Fax: (66) 2433 6317. (66) 2433 5523, (66) 2434 4064 

http:www.egat.co.th


= 
~ 

, 
= 

j.~: 7.;,.~ 
~-, 

BI9!i..(JHl72J13,1l 

iiG1~1l~:;~1vi'l1l~:~n~li, ?#;l N"tion'11 ID 
~~,';:~1,~~~~,~,., 3 81~9\;O~~8-S' 14 8,:---.. 

, W -,11-; ./. "''''... (' ,,~ 
1., .... ,'~a.nwdBllla 'lAll:J 1nttj~'3',ru, ',6{mm(iI'J~u., 

BORA-26-06 

\/VI!> .I\r.> V0') V 
6('1/i) ?""-r+ 



1 

24 p1H.!f1~rn ' l i 


(;lJ'u:~g':n14':. f)'1'N)n.L~p:J,'a\~tJi ,j"l~ ~i(i1f1 J t:lj 

J:I:!~.~ 1~ ::~.,,:;2:::;:.~:;~i~;~~=;?~!I~~~~~;'i~;~;~,;t"~~;;,;\~~~:;e!",:e:.::.:~~:2"~:.~~ 

/. 

~Bi:nhhlJ
v' 

::::. "-/,'.•. ."---. 
lh:::Lfl'l1JJlf4, . 

" < ":'::;>, /~'" \ ',<" +7-- '''',-e. ~i \ 

r' 

21 n.N. 2508 

,. , .. , , ..... , ...... ~. " ' "':".~ (. ,', ... , ... " ... ."",.,.".".", .. 
) 



I 

1 

. I 

1 .; 

( 

.1 

I 

.1 

; 

-" 
'''1 

:rHilr;~;.!·;;., 
)'lW I 

w~ 'I\~VfS'rl V 

&(1'),.6) '??-



, i 
I 
i 

,I 

,~ t ."i f '"'.'1\t ~~-,,~.;~.\~ 

~I 
\,rV D ,A'" Vtif? V 

!. ('1/»;q



! I ! ";'1 ' \ I' ,
11 i; I j II ! , ; 

u 

yvU1/"'~ 
IN 0 , ,A'i> Vf5? V 
f:,M~6)~ 



.ci vt';V 

"jll'JflTHflI'FlnUU1'I.J 

a,Ufll1:aUt/,u1299'-071263 1 

ihu 

2552 

(~ililnu~~nM I~TIi~n~) 

1ULili'),l.Iil;i;hJ\~"'rl::LiirnJ'Ul1J· 4 ~.,jVllfilli 2552 



r'- -- ',. ----..-;--- --,..., 
\ ~ i.;ll . I ' • I . tl-.. :,;)1) ~n ;,d l~ ~~>l,: I

I ,'.. . ~ ". I 
•• ~H"I'\ ~'" I ,dll I) iil ",nUI, ,;]A \~! lIil\'1 ! 

i ~iJ lill · ':; I ..Hl·...l::\ 
~ 
Ilf~i,;· ,1U,1\h~niltJ. 	 , 

<i.~. 4 
fi JlI . '(-'~ " 'llj\I=;;:Jtlt'l ) jJn'liIlTi II I III I 


o;~u ,i1'1.nJ;\J1j-i: " ,; I M 


Y1:::!UVU1'I'N1Um'IJ~ 
3-88-1/45 nlJ. 

'" (iifA .4)02-407 2545
Yl .... . ................ ./ . .. .. .... ..... . . 

'V.,; 22 .. il~ 	 2545
l'U'Yl ............ ... ...... wm'U...................................... .. .. .... .. ............ 'VI. fl .......................... . 


8'l1q}1\9l1~............ .fl.~~J~~~.~ ph.~.~ .~~.Lt~.~.~.?~.1.1.1.1:1J.~ 0........ .................. .. .. .. .......... i{q}'lll&l ........~~.tJ.... .... . 

, ., ''V '" 53 - 'ilfI1F,..ih1'l~fi
mJ1.Jl'U/fll'Un.Jl'Ub'i'l'IJ'Yl ............. ..................m8n /'ll'8tJ .............. .. ....... .. ................. bi'U'U..................... ...... .. ..... ...... . 


\J 

,.,; ? • 111 '11 ~J tJ • 1JW1'ntJ ..,.., 'W'WYllJJ
V1~'Yl ...-:.... \9l1iJ'i'l / bl'IJ1-.l ............. .................mUl8 / 1'IJ\9l .................................... 'OJ-.lV11i?l ........................... ..... ... ... .. .. 


\J 	 , 

d t la~"ll'lfllYH1.Jml:IJ{D'Wfn~U
'll8 "i-.l-.ll'U........... ... ........................................................ ... ... .. .. .. .. . .. ... ... ........................ ..... .. ... .. . ............. ....... . 


lh::;UlYlV1~tl'll-Ui?l'IJtl-.lh-.l-.ll'U~l~iJ~ ..... .... ..~.8 .. ... .... ............................... .. ........ ...... ........ ........ ....... ..... .. .. .......... ... ..... . 

'" \1 'fl
lh::;nmJ n'OJnl"i ........ .. . f:I ~~lfl.'.i.~~.lt'1' ..~ .. ' ................. . .. . ........ .... ........... .. ....... ........ , .. ............... .... .... . ....... . 


• 'V d. '-' 501,829.40 ,1/ . 	 837nl'i'l-.l Ifl"itl-.l'OJm......................... ... ... .... .... ............. bl"i-.ld-Jl 'OJl'UJ'Ufi'U-.ll'U .. ........ ...... .. ................ ......... ... . ........ fi'U 


" ,"" .. 112 	 - 
\9l-.ltltJ rn 1'i'l'lJ'Yl ................ .... ........ ............ \9l"itln / 'll'tlt.l.. .......... ... . .. .... .. ... . .........bi'U'U.................... .. .. .......... .. .. 


\J 

,'" ') - , ': 	 - • filH).J'U'Wll,J
V1~'Yl ...~.. . ... fi'i'ltl-.l .. .. ................ ..... .. ... . IW'Ul ..... .. ........................... \9l1iJ~ / 11'IJ1-.l .............. ......... ...................... .. 


\J 	 , 

~ 	 ~ 

~lUltl / 1'IJ\9l ....... .... ~~t:l.t1.f1.Q.~. ~........ . ..... . .... .. ...... ........... . .. . ~-.lV11i?l ....... . . ~~~. ~!............................ ....... .................... . 

• I A 1!'l 11/';' 0 I A t 6] 0 720 'V 'V ' .,'V:; aD 1\. I
u"i::;n8iJn'OJnli i?l Lli'lli V11"id-Ju"i::;n8iJn'OJnli i-.l-.ll'U[111lb'UnlV1'Ui?l ........ ...... .. . ..... ..... .......... .1'U 'U1.Jlb\9liJi?l'UI' 'U\9l'U Lu 


~-.l~"iltJnl"ifll"i::;~li'!q} ~-.l9181ud 

(1) 	 ,1tJ'Wi"f1l'Hl l1tyl~hru'j:::nt:l1Jn~ f1l'Ih 'Nl'U U~:::f1l'j 'U~fJ'ULlu~~,itJ'Ui" 1I1Y"'1in'U~l,r1J~ 2 
" 

(2) f1l'Hl~'1U'I:::ntJ1Jn~nn1 H'Il'U till1'U"~'UtJlQ' 1JtJl1qjl~ 11"':::f1lHitJtJlQ'1JtJl1qjl~ 1I1Y~'1in'U~l,r1J~ 3 

(3) '1JtJl1ty1~"fJlfJlH'Il'U 	 1I1Y,,~in'U~l~1J~ 4 
.i .. 	 '.i 

(4) ''1tJl~''lJf1lltJl1tyl~'l1''fJlfJlHHW U~:::nnIU~fJ'UIIU"''11~tJ'U'" 	 1I1Y,,~'n'U~l,r1J~ 5 

(5) m111~'I1h~ntJ1Jn~m11l'1'11UhH'h'U~'lJfJlfJ 	 1I1Y~~'n'U~l~1J~ 6 

(6) U'U rinm1IU~fJ'UlIt1'M~H'1 	 11 1Y~ '1'n'U~l~1J~ 7 

(7) m'ItJl1tyl~ ltJ'Unl1U1:mtJ1Jn~m1h-3'11'U 	 U1Y~'1in'U~l~1J~ 8 

(8) u'UYinn1'jil1~ril1i'HJlilfJlnlfJiJ 	 1I1Y"'1in'U~l~1J~ 9 

1I1Y~'1inU"l~1J~ 10 

( ) 
H 111 : tilll, ' : ~ .JI'!1~ ; .I"~ 1' 1 . ~ : 1.! .t 

ij" l,i .. :, Itl 

http:501,829.40


. 

o ." ~ 

('11~Ul1 2 

3-88-1/45 fl'lJ. 

L~a"l1Jn'l~il\uu'l(JI1Mth:nau iivnl~l~..:"n" LLn:n'l~Lt.I~U"LLUiiI" L~ il"111 
• u 

1. ~eJ'\,ul!lGllJ1mf1tr81~1<\)GllJ-!ml~tW-J1GI"i 1 12 1"i"ifl,xlbbvi-l~"i~"i l'll'U ~Jmh-l-ll~ ~ fl. 2535 tVi 
m\-1U b1BUl'lJ~~tl~~neJun~m"ih-l-ll~ ~::; Gi'u-ltl5um ~th,tWbfli:t11 ~-lGlul t1d 

v 

, , 
I Q ~ ~ d 

... . "".". , ."., " . .. . , UYh'l.'lfWl. UJfJTW'Y) ,24 JJJid1tJ'W 2540, .. 

d I 

. 'fl11lJl'\1tJGJl'DVrl:eJY ,. ,''' ','" 

., ..11..6..... ,''',' ,,'' ' 

~~ 
( )('U lfJVii!~ fl~t!mi'1) 

2 ~mF1!lGllJ1mf1tJ'ihul'"J G11~ml~'l 1ml 20 llvi-l~J::;"il'll'ufkJ~mh-l-ll~ ~. f\, 2535 'lVi1Jm~n / 
btl~mu tlf1-l/b~~bm~ du~l'lJ ~-lmh:l,ih~<K~ ~~GlultJd 

31 '" d1'il1'11'W lYi 

( ) 



1. ~'i)"t(l:! IGllJ1mfj'lJ ~lU 'J GlI~ml 6-l1W-Jlml 12 lii~l,hlvi ,jV'r~:;il'laJb11rJGlh.j.j IU ~ . fL 2535 1~ 
v , ~ 

nlv\u(i) l~'i)Ul'lJ~ w\Ji :;nmJ n'Jm h .j,jlU 'J :;~'i),jtJ5u~hC:'A~lH.tH ~,jGi ul u 
\J 

.d 1 9J d I _ I~ ~ _I ' A 1i1 I Q I d 
. .. 1.6. fl1mff'Yl ~ ~'l.Jltltltlfl'i)1.f) ~-:j-:j 1'W\Pltl~'lJR11J;jlJlru~tl~ ffl'H·'il~1J'WU(Ol{\ ~·'lf.'W ~1'lJ lflUfll'Vl ... . 

. . . . . D.111'W ~111'W'l.h!f1.1fl'fl':i ~ Yl ':i1'l tl \9l t1' 111 m ':ill . ~~5.'l fi:nl'W~ fi TtJ~'lJ1ru'U U..:J 1:'1'l'J I~mJ tJ·.. . 

, 

q 

" " J 'W.mfl1fl'Vi':i~Ultltltltl'illf11Hn'W ~~\9l ri'l11~'D~1'l1'\.hU'Vl~'Hl'WlvJ.yh'Vl ; fl'2544'1'l'lt1 . 

o .... ..,;. A I c. .c! .... II] ''I ~ ~ c. d ~I .... ~ 
... . J ...9. m1m~~~.~l,J{] Qrt.1:1.~.~J~rJ . ~ 'lJ ~ G1H~(ll'illflm~iJ.1:Wfll'H~£l.I'1'Yl~lJlJ ffl':itl.'W1'l5.1lJ'U :';; \Plf)'l .. 

.. ~ 1.t.~'\.JtlT~ \P1 1lJtJ~ ~ fllftm.o/m 1~~1'l~1i1fl.':i':i'lJ 'gil'lJ~ .6 ('Vl,f)',25.40) . ... . .. ... .. . 
" , , 

.. 1")9 .~tj 'lP u~~1~':i.o/iJ1Jll1V~111~~tl..yjn'jJ:W. l~~trt:::.1.h ::: iY'YlTInl~\'Vl~'l.'\"j :0Yi'il~lj hJfJruflTYj .. 

" " " 
'111 Yl'll1'l'l1'lJfI'Utl'l1 ':i 'l'l1'W 1,rn~mJt\! o/ tlJ'W 11lIPll'lJ1l':i:::tl1f1'm::: 'Yl':i1'l tll'l~l'l1m':i'lJ

• • • • .•• • •• • ••••• • •• , •••.•••••.•• .• ••• •.• ••• .••.•••• •••.• • • ••• ....••• •••. .••• • • ••••••• • •• .••••. •• •..••••••.••.• •.. ..•••q' .. . ••••.•••.••• ,. 

~iT1J~ 2 CYi .fl'.2539) tltltl\Pll'lJml'lJ1'U'Vl':i ::: ':il'lfiTillru~h'l'l1'U 1"l.fl'.2535 I'H'ltlfltTf11 
,' _ , •• • • •••• • • • ••• •• • • • •••..• , • .•••..••.••••. .•. • .•• ••••.••••• ••• _, . .••.••• • ...••••••.. .•• •.•••• • e,I ' ·u · ··· · ·· ··· .. ····· · ··· ····, · · · ·· · ········ ··· · · 

Y11 'l 1'U 

~4 " "d ~~ ll1 \HYl 

( (UltIWU\l -n#'1.UlK1) ) 

, w'Hl1f11l' ll~ 2 

2. ~t:n1bl:J1Gll~mfj'm:i IUl'J<illJ-Jml6-l1twlml 20 Llvi,j'Vn:;i l'1fUbl:J~&ih.j ,n'-l. 'Vol~ . 2535 l~lJm~n / 

lU ~t.n,mtJ{;i,j/l~J-Jb&iJ-J l~mtl'lj(il,j n~ll~",jG\U ~-JGl81tJd 
I V V I 

..2., .1 ..l ~~.tl1l.l.l~~ 'm:n.lil' L~(l. ki'!~ ~'llm.(l ~Ul YJ l~~tJ~J,Jlrun~llJ:;lltl1JJlnuf1.l1J~ :; .. 2Lflu ........ .. .. 

. . . " .. tJ~.JJ 1(lJ1.~ LnU}'fl tl~~... ~.? .. <;l!JJJJ~f)(1j~ !l .~ .~JJ!ll~~.~ll}~~BJJll~~'lJl~.. fl,r~.~...2/2.54.7. .. . . 

.oJ v ~ v ~ ! 
LJJB1UVl 24 QJJ llll'lUn . ??~7 :... .. .. . ..... .. .. .. .. . 

. .. .. .. .. .... .... ..... . . . , 


.. .....~._..--...../
. .. ... ..... 1 

" " .,;\\) l rt'U l 'Yl 

http:Vl,f)',25.40
http:J:;~'i),jtJ5u~hC:'A~lH.tH


Q IV q 

m~un 3 

3-88-1/45 01J . 

nTnL~"th::n ulJnvnl~T~""l" ,.h\ll"~i"tnU'bJil\UU'(;l Un::n.,.<;\u ill ULtJ u,"ru. (pi 
.. 'II IV 	 .... u 

v.,; 19 '" iJn'nfl:W 	 25471. 11~,:n.h:;n1)1Jn"OJmj1j.J.JTU 	 lUYl ....... .............. IVleJU ................. .......... .. ... . . , . .... . ........~. fl .. .............. ... .... . 

v . 

2. 	 1~:l-Jlh::;n1)un"OJmjh.J.J1U luYi .. . , ......~ ......... b~eJU..... . ~.l:l.~. !~~:9.. ,." ... ', ........ .........~.f1 .......?5. ~7 ... .. ...... ... .... . . 

,,'" 31 '" fiu') 1f) JJ 25513. nl'VIUII1~Um~lU€l'>tfl! l ll1 	 lUYl ..................... lVl€lU .... ......... ..... ... . ... .... .... ... ... .. ... .....~. fl .. . ................. . ... . 


~,~J 
l' y.t

<f ,. 
L~l'l1lHYI

I t.n iJ 'U'U'UJ'U! ~qq.:J1 tJ) 
( 

" ~I 	
)~'VIU"1R1tlh-r.:n'\.t~~wnw'1nll 

" , "'" oet '" '" Y I oet 
thtlfu iU!(Y~\lfUL1u ~ y.t y 

tlH"tl lWYUU1~ UHlJl tllTinlJ1WJlJ I 1'11Ul"tl ~U~tlJl91 

" tlf~~u'tl /tlU~lU 
I .t 

, 
oet 

mlJ"tl 1~'\J"tl 

C
1. 31 Ii.fl. 56 501,829. lO 60,000. 12,000. 2940 25 ~~~ ,~:: 

2940 26 ( nD,,~;n101 1,ei"SI 

ulll:!lh~~~nl'u ~uwnuRm~1td 
iill 'tti\ll..IOh .. ~,t.;'io<J l'.t Il .~' WI 

i1~.'''1<) /.~ {2~2 1 :l.l. fl. 62 501,829. ~o 60,000. - 11901 26 {. 1 .. "V.~'1; .~',I - ' ·~ :.';,#. It.: ... I I, . ..) • . . 

(m Q ·~~:i"n ~ ;;·: ·~;: ~,:> . : ::,", . . 

~1\11i., .1t1hH1\J~"fl1\1n"lti ~v 1 ,. 
"." u~ C·'U\~!J1' \~t ':~I,, · ~.~ ·r.; 

, 

. 



( ) 

~LfbtU~H (lAt N2 If, 
!"' 

[1ltb!;€lnQ1::~D~1mJ;. 
" n~ ...... .... .. .... . 

~nIIbL\Jnt~Ll1t\,LN'!, FLU ~~rmu;::!,[11't~1~tn ~l ~WIlL~Il.~nl~ntnLb'C'!'1!,LU ~~(l,I!U;::!,[1 

" ' ~lllbb'~" l!l1l.1 / I!L1iL~ 
n " 

.... .......................... ...... · · b'lIl.11 / ......... .
 ~m~ 
Lnm1' b'm~~ . . . . Urillb 
:. I "" I 

··nnu··· ··· ·· ·· ····· ······· ··· ··nG.Q, / UG!,l1J .. . ...... . ........... . 
f\ 


UIl.~1 't'J n I! C'l!l
;' t::: 

(C!~ / C!) [1ln~l'tku~l\J~GkL~ 

~11b'~n~I't~1 UJ;.IIbLrrlkb'l!),'lb'?1Ibm£~tnL.£'nLb'b'!.1!'L~LI! b'l!ll.l't~1 U L!' tbL£~tL~ nLb'b'!'1!.L~LI!(l,llW ~1Il.UI11I!~IIbI't~1 !.LU 

Ll'tb'!,11" ..... . . ........................ .......... ....... ·tbll.l't M 1W~b'1!W1C'mu ·niJ1I'tl!. LI'tW'· ·· ,.,. '<:7 '"' ~ n ..
" " " , , 

........ ........... ...... ... ·UU~~(l,GU;::!.[1 


................. ............ , ............................. v.(l,~L~nLb'b'!.lb'l!ll.~tbJ!.I!!.lIbuL1i;::!.n 


J:;1 n .. '<::7 P' I D 

·····l1JLJ!.mB····· ...................................................... ............. ....... ... ,.. ...... ' 1Ib1 l!lLibtW 
'<:7 n ~ b 

················ ,·,················0 ·M····· · ...................................... ...... ·tbl! 1····· · .... ·Utbl
 ~· 

., ,.. n 

..·· ........ · .. f· ...... .. .... ..... '\1 rt~WJ..t.LQltGt-t!.U.:::W 

.... ·· ........·lAl:-!.~ 


p '" • II 

( ) 

ltLlbt'U~H GJt,t-~ 
If, 

!"' 
[1ltb!;€ltbQ1::~D~11 r1J;. 

" 
tb~ ...... ~nb1,L\JtbbIlLl1t\,Lb'b'!,1!,LU ~~(l,GU;::!'[11't~1X't n ~l ,lPW~Lnll.~t',l~tbtmb'\'!.1!,LU~~(l,I!U;::!.[1 

........ .. ...................... ............ ........................ 
· ··~~lIbb'~··· · · ·· 
.. ........ ·l!l1l.1 / I!lJIL~ 


.... ............ .......... .......... . ... ·b'l1l.11 / .......................... . · .... .. · ...... b'l!~~· .. ·Urillb

~m~ 

L!b~1' ,.., 
" 

............ ...... ........ .. .. ·....tbnu .... ····· .. ·.. ·· .. ·.... .. ·.. nl!Q. / UI!!,l!l · .. .... · .. ·........ ·...... .. ·UIl.~1 't'J nl!b'l!l 
i ~ I 

( C!~ / C!) [1ltb~l'tku~l~nl!~LX' 

~11b'~tb~l't~1UJ;.V',Lrr1kb'G),'lb'?lIbm£'~tm£tbLb'b'!.1!'L~LI!b'I!Il.I't~1 uu.tbL£X'tL~ tbLb'b'!.l!,L~LI!r1llw~1Il.W1m~IIbI't~1!,LU 

Ll'tb'!.11 ............ . " ·Wl11'tl!. LI'tb'!.11 ............. tbll.I'tM1W~b'l!!,L.;1 b'~LU 
,.. I,; ,.. l?' '<:7 re P n 0

" , , 

........ .... ·!.LU~~r1GU;::!.[1 


.. . .. .... .. u(l,~L~mb'b'!.lb'l!ll.~tbJ].I!!,IIblJ.l11;::!,[1
ina "'" p 

·.. .... · ~LJ!.mg · .. ·· · ····~tl£lLibt'.l! 

0M ............. .......... .. 
tbm!'),. ' Utbl ., ,.. n 

rtf.~lHiLQ~at-l~u.:::w "f' lJ. ,.. 
..............·lAt-f.~ 

p '" • II 
". II 

ttLt't'.t.lll Lil ftWLruttGfl1, ·~u S~/1-8B-r 

'V lAn.~L~ p 

http:LI'tb'!.11
http:Ll'tb'!.11
http:b'l1l.11
http:l1JLJ!.mB
http:b'lIl.11


3 - 8 8 - 1/4 5 nu. 
o 

o .., '" 

m fl lJ'YI 5 

1. qEl~qJl($]1~mf1lJehUl'J($]ld-Jml:l,tlm-ll($]ll 12 lllf1~lbbvi\l'\l1I::;ll'll'Ur~~~h:J\llU '\11. Vii 2535 lV\' 

ril\4U~dElU1'1J~~th::;nElufhmlh\l\llU 'J::;C;;El\ltJ5u~dJu~bf1'd11 ~..:J~El1tJd 

Y "d
l'O l l1Ul'Y1 

( ) 

2. ~El~qJl ($]1Ji'mf1l1E1l u l'J($]ld-Jml d-Jlm-ll($]ll 20 bbvi\l'\l1I::;Il'l!UqJ~Gih,'l..:JlU '\11 .f1. 2535 lVltJm~n / 

btJ~lJUbbtJ[1..:J/b~d-JbG1d-J dElUh~..:Jn~ll .nl..:JC;;U ~\l~u1JJd 

y jI d 
L'0 111U1Yl 

( ) 

http:h~..:Jn~ll.nl


3-8a8-al!45 nil. 
~lfllJl1 6 


" u~·nh::;ntl1Jo\l fll'j 
., ... 

f1HYI I~ lJU'j::; ntl1J O\l fl1 'j 

" 

" " .d1\l1l1lHYI 



2 

3 

4 

" ".d1~1111.nY1 

,I 
(-~~".t/

\ , , 
(Ul01U\jHlI 1~~41~) 


~ 1~~15~~l~~5U~ 713 ~~lU~ 18 ~U l~~ 2547

oi.l v,q Vq CII 

i1)fll'JiJl~11 H114q"!I111nnll 

lD~8u~~«fulu~~~1~LDU U~H~ n~~. ~ln~ (~~l~U) l~~~~ln 
1~~~~~lU8ULDUU~~~~~~1~n~~~1811~18U~H~~~1~U~ln~ 

I v .q tJ .q,.q ~ 

~~n 5~~\iJlU1V5n~n15m n5 :::~5 'HW1ru'li8 ~::: l1J8U L~'lJ11 01075748 

00455 l ~~ 1'u~ 24 ~~U18U 2548 ~l~lUll~~'lJ~ LD~8u~mHulu~uClJ1~ 
I , ' ~I , v 

v .q v .q H1l<U lI'hu1,llltJIIYlII1;"", i JL~'lJ5U~ 1632 ~~lU~ 14 n5n~ 1~~ 2548 

lD~8U~~ rrfulU~UClJ1~1J 5 :::n~un~ n151 5 ~ ~ 1U LDun 15111"Y1 ~ 18~~~'l , " 0 ) 

lll-1~D5:::l~fi1118 m~D5:::n1fi'tilun~lufilmJnm~~ l ~~~ fi1~Dnm~ ~ 
~~ln~lD~~~~l~L~n~~un~ U5~nl~ ru 1'u~ 28 ~U1~~ 2549 , , 

q I ~ v,q.q 

U5:::nlfi51'lin~~1~L1JnH1 L~~ 12 3 ~~U~ 33n ~~lU~ 29 ~U1~~ 

254 9 'fll~~U~~~~~ LU~8ULlU~ ~~~ rrfulu~urul~ L~~wu~~~ fuc.flun ~ lU 
I I ~I I III ,J (·..."fJ~t~~,\1i .. ..,'';1 If.!) 

"1lf1hilwl111 lV I/An ,,' 1111~~'til~n55~~~~1'~n5~u ~ 1200 ~~1'u~ 30 ~~Hn1~~ 2549 

• !J' d d d Q.o' 

40 ll'i'lifl \llm~hJlJnl~.:jlf1~tl 'l~n'l 501,829.40 LlHWl 'illJlUtllJlf1'itl'l\ln'i 

~.:j~lJ\i1 501,869.40 LL'i-:Jifl nl~.:jLl'i-:Jiill~lJ~tlm 40 LL'i'liil hj~.:j~tl'1JtmJ 
lJ'l'lltl V11lJA1'1Jtl..r11t1L;;1'1Jf'lJ 1184 ;;1.:jltl~ 22 llJ~ltJ\J 2558 

I U1UT!IJ1Jlcll~lIlUl 

http:501,869.40
http:501,829.40


, 
D OJ '" 

m~Ui'l 8 
3-88-1/45 011. 

n 1"'Jil"nJ1<P1 Tel"n1"'JU"'J::n DlJnfiln1iiT~"\l1"
'iI ..., ., , 

fl1.:ln .. .......... 


Vi .. , ... ......... .... .j ... . 


'" ............ .. ... . L~tl\.l.... .. ... ... .... ......... ..... ...... .... ... .. .... ... ... 'V'l.f1 ............... . 


tl"tC!!l~loX .. .. .... ....... ... .... ... .... .. ....... ... .. .... .. ..... .... ....... ...... ... .... ............. ~blJ'61Gl ..... ..................... .. . 


tl~U1\.l. / ~lirn~l\.l.ll'1'lJYl ........................~deJn / 'litlEJ ..... .. ....... .. ... ...... ...... ...... b1\.1.\.1. ................. .... ....... . .... .. .. .. .. 

" 

......... ... ...... 81Ul8 / l'IM... .. .... .........~~'VI1~ .. ... ... . 


Lb~n8lJn'JmL .......... ......... .... ............. ... ........ .. ... .. .. . 


'-' 
.. ~\.I.... ..................... ...... ..... . .... llJ~J.-J1 


.......~d8n / 'litlEJ ... .. ...... .. . .. fI\.I.\.I............. . .. 


" 
'VIJJYi .. ........ ............... L~hh.. .. ....... . ... ........ .... ~1'!Jf1 /lL'lll~ ............ . .. 


\I 

....;s~'VI')~..... .. ....... " ........... .. 


~ 

NtllJtUWI 
'II • U 

( ) 

" .
fli'.:ln ............ 


od 

'Yl. ..... .. .. .. ...... ../ .. 

l\.1.Yi .. .. ...... . .. .. .. .... ..... l~8\.1... ....... .......... ..... ... ..... ....... .. ... . .. ... . .'V'l. fl ........ . 


tl"tC!!l~1VI ................ .................. .... ..... ... ....... ... ......... .... . . .~b!!'U1Gl. 


8~thu / ~lirn..:J1\.l. Lf1·lJof1 ............. .. ...... ~"leJfI / 'litltJ ................ . . ...... flU U 

" 

'VIJJY1 ...... ~llJf1 / lL'lJl..:J..... . ... 81Ultl / L'lJI$l.. .... .................... ~~'VI1~ ..... ...... .. ... .. .. .. .. ... .... . 

" 

. 1 .. = . v '"1
ud~UI'Yl'VIdtl'll'U~'lJ8~ "l..:J~lum~'U'Yl .............. ... .... .. . ..... ...... ..... .. ........ ... ... .... .. ... .. ..... . ...... . 


U"l~n8'Un'Jm"l ..... .. .. . , .. .... , ....... .. .. .. ........ ........ .. ..... " .. .. .. , ... ... .......... " .. .. .......... .. ..... , ..... . , ... ,. 


,-, ' 
......... . ... ....... .ll"l..:JJ.-J1 
 .. ..... ........ .. .. .. .... , , .......... . . .. . ... fl\.l. 


" ,v, '" 
~.,j8~ rn Lf1'll'Yl ....... ....... .... .. .. ..... .... ...... ~"l8n / 'li8tJ ..... .... ...... .... . " ....... , .... fI\.I.U 


,'"
'VIJ.-J'Yl .... . .... flf18.,j ...... .. ... .... . .. ,.. .. ........ ... ~1'U1'1 / ll'lJl.,j, .. . 


" 
81Ul8 / l'lJ~ ..... , ... .... ...... . .. ... .... ... .. ..... ..... .. ~.,j'VI1~ ... ,.................. .. ...... .. .. .....u"l~fl8lJnOJfIl"lh..:J,:nulv'i' 


( ) 




l 
I 

" d ~ 

fll'ii 'i llH UtnJ 
e d OJ '!!l >' " d I~ 

l Wm~ 1 1.4 IfI'i 8 ~ \) f1'i lUlTITu)Ul1"H l'Jl't1'>4W\ 

'" ' ~ 1--
Y1 fl'llJ fll 11 W~ °D11~ 1~1-l /f1 W~l1-l 

1.Jn~ l~tW~lJ 
, d '" 1 " ~'Yl l(I'lJY1 

--1 

l~funl'HJ l1'U~1D'j'j ~L'i1tJm1tJiJ mJJn£ln'j::: ~'j,)-l11~,)tJ h1'jtJn L1'U 

~,~~~ : :: ~~q- tL 11. ~I . ')~. ~1D'j'jJJL'i1 m1tJiJ 'h, In ~1J'j:::n'fl wil';:m1'jl'j -l ~1'U 'r'j.'f1.2 547 ~-ll~~. 
1u fu 'j'fl-l 'j 

""n".onr"~"1"t\', ~ el'fl Lm'11 1) 14001) 'l1nrl1:11U'U J,. 
fU'j'fl~JJ1o/l ~1'Ul'flLBrl B 1ufu'jB ~ L~'lJVi ~ dl~LBrl 0603 3/2 52 --j

-1 ~ £ n.'Y\l I '5~ 

I 

-- 

!---

- _.- 

- 
--~-T --

I- t 1--- ·-+-lI 
I 

-l--·

I 

J 

---- -
- t ---- L ---·_ J 

__._-_J
- - I 

o <V ~ 

C\ 1y.l 1J 'Y1 9 

: 


I 




. 
a '" .. 

~l~U'Y1 9 

3-88-1/45 f1U • 


.-~------.------.------r-------------.r------------'------------1 

)I J,I d 
lilll1'Ull1 

.
'" '" Ifl'H1Hlfn 

. .. 
fll linlJlWJlJiu 

/f1'U~l'J 

i 
1 2 n.~.47 19~.~.47 501,829. 18,000. 01719 085945 

40 

2 2 n,'w.48 

9 2 n.'W.55 

lmmml 'UfI1Ii'J'J~~ttl'J~'Jlt1l..l ~ l~n£ln'J~V1 1-J11mtln 'Jtlf\l1'U ,) " 
~lIi'Jj~lt:tJmltJu'l~\rl~ll'J~nfl1J 'lnljlH'I 'U ~.1'1.25L7 ~'11~f1J IJI' ,t)I, 11'rV'lhtl IU 

£ n W '711. ' "l1Jf1J'Jfl-J~~1J1Jn;j-r~f~5~'1LL1'fl~ lJ (ISO{Lj.O~O)'llmh:lli'Uf1Jjfl-J , i. t!~Jr,j ; 'I ' ,lI!1 :" ;i'l~ "~:' ~" , ,,,, 
mm~l'U Ifllt.Ji,H'tl Ll'JUJm-Im1' eMS utJ1jjjc..')c.. t 

1 c;1fmm l 2~ri1 Ii'J 1. 'J lJl Dtim 1 tJiJ 91JlJn!)n j ~V1 'J~ 'I 'h~1 tJn 1 j tln.k l'U /
rilIij'J~l'U~~jlt1D 'l~ln«~'J~nfl1Jn'lnl'Jl'J'I'I~U ~.1'1.2547 ~'11~f1J '~~1~~~/ 

:" ' P J ~ ~ . , I II . ... tj l . · ' '"l~· l.!· ... ' ....~,' 1 p 1 1~! l' l .. 

l1J'JlJ'Jfl'l'J lJlJnlj'l'fln~'Jt;(-Jll1Yl~fl),J ( ISO 14~01) 'llmli:lllJ'U'JlJ'Jfl'l {" ' Ill " 1 " h'lnn 
mVl'Jjluh l fl~h 'l fmfl-J l "l'l'lJ' EMs06033 252 

,/"\ " , 

. :.. ; • • L'/" 



, 
o ~ '" 
"l~Ul1 10 


o Q,I ~ 
o " " " ...

~'''U'YI ~1 'W1,\H1'Wl 1~1 111.nn 

" 
, 

~ '" (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) flHl1 

... 
,..-. 

1 1 1 )r ~\'~ 
1 1 2 1 1 1 1 , , 

~llH\l~lJiV 1i1 fl'rllti ') <tloJ 
-, .... 

. 

; 









รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่   
กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  

 

  

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ทส 1008/2867 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2547  
หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ วว 0802/7836 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2540  

  









รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่   
กรณีน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา  

 

  

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ   
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารการมีส่วนร่วมของชุมชน  

โดยการชี้แจงการด าเนินงานต่อคณะกรรมการไตรภาคี  
 



   
  รายงานการประชมุคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี ่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

เม่ือวันจันทรท์ี่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชมุอันดามัน ๑ อาคารท่ีทําการโรงไฟฟ้าภาคใต้ 

………………………………………………… 
 

 ผู้มาประชุม 
๑. นายประสิทธ์ิ  โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี  ประธาน 
๒. นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๓. นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๔. นายธนวัฒน์ รุ่งเลิศ            แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบ่ี กรรมการ 
๕. นายอัครพล ผลพาณิชย์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๖. นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๗. นายเอกภัทร วังสุวรรณ อุตสาหกรรมจงัหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๘. ว่าที่ ร.ต. สดายุ สุทธิมาศ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี  
๙. นางสาวพรศร ี สุทธนารกัษ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑๕   กรรมการ 
๑๐. นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๑๑. ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอําเภอเหนือคลอง กรรมการ 
๑๒. นายปรีดา กุลพ่อ แทน กํานันตําบลตลิ่งชัน กรรมการ 
๑๓. นายทัตธน แซ่ฮ้อ กํานันตําบลคลองขนาน กรรมการ 
๑๔. นายสําราญ ระเด่น กํานันตําบลเกาะศรีบอยา กรรมการ 
๑๕. นายจีรศักด์ิ มาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน กรรมการ 
๑๖. นายประเสริฐ สันหาด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาน กรรมการ 
๑๗. นายสมหมาย ยกบุตร แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา กรรมการ 
๑๘. นายสมโภชน์ บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปกาสัย กรรมการ 
๑๙. นายวรรลภ กุลมาศ รองประธานกรรมการอิสลามฯ จังหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๒๐. นางกรรณิกา มีล่าม แทน นายอาหลี ชาญนํ้า กรรมการ 
๒๑. นายหัตธยา ธงรบ แทน ผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กรรมการ 
๒๒. นายสมชาย สันติสถาวร แทน ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ.     กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นายประยูร ขาวซัง หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. ปลัดจังหวัดกระบ่ี     กรรมการ 
๒. ประมงจังหวัดกระบ่ี   กรรมการ 
๓. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบ่ี  กรรมการ 
๔. กํานันตําบลปกาสัย    กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ตําบลปกาสยั 
 ๑. นายศุภรัตน์  ทองทิพย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปกาสัย 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) กฟผ. 

๑. นายเชิด สงวนพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๙  



 

 

๒ 
 

๒. นางสาวนิธิมา หล่อใจ  วิศวกรระดับ ๖ 
๓. นายวรวุฒิ  ปุณฑริกพันธ์   นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๕  

โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) กฟผ. 
๑. นายประจักษ์ ใจเย็น   วิศวกรระดับ ๑๑ 
๒. นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์  วิศวกรระดับ ๙ ทําหน้าที่ หวัหน้าแผนกบํารุงรักษาโยธา 
๓. นายพยงค์ ตันตาปกุล  ช่างระดับ ๙ ทําหน้าที่ หัวหน้าแผนกบริหารท่าเรือ 
๔. นายวิมลไชย  มงคล   วิศวกรระดับ ๙  
๕. นายพิสุทธ์ิ  ตันตาปกุล  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
๖. นางยุพดี เช้ืออาษา  วิทยากรระดับ ๘ กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี  
๗. นางสาวอวิกา นุ่มนวล  นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๔ แผนกเคมีและสิ่งแวดล้อม 

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกําลงัผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑. นายอดุลย์ เป็งถา   หวัหน้าโครงการฯ 
๒. นายชวการ  โชคคําสีลา  หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทางวิชาการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 นายสมชาย สนัติสถาวร ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ทําการแทน ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ 

(อฟภ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ี และกล่าว
ว่าครั้งน้ีเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๗ หลังจากน้ันได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ และได้เชิญประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และไม่มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งน้ี ผู้ช่วยผูอํ้านวยการโรงไฟฟ้า
ภาคใต้ กล่าวว่าหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ ทุกท่านสามารถแจ้งให้เลขานุการทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข
ในภายหลังได้  

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

  ไม่มีเร่ืองติดตาม 

ระเบียบวาระที่ ๔   รายงานผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม 

๔.๑  รายงานการปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบ่ี (การเดินเคร่ืองในคร่ึงปีแรกช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
 

นายประยูร  ขาวซัง   
หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่

 

รายงานตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ๑   

ประธาน สอบถามคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ว่าจากการรับฟังการบรรยายสรุปการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบ่ีจํานวน ๘ ประเด็นดังกล่าว มีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

อุตสาหกรรมจงัหวัดกระบี ่ สอบถามเร่ืองการนํานํ้ามันปาล์มมาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ว่ามี
ผลกระทบด้านต่าง ๆ หรือไม่ 

 



 

 

๓ 
 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการดําเนินการในเชิงนโยบาย เน่ืองจากรัฐบาล
ได้สั่งการให้ กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบ่ี นําน้ํามันปาล์มมาผสมกับนํ้ามันเตาเพ่ือเป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า แต่ในความเป็นจริงแล้วโรงไฟฟ้ากระบ่ีไม่ได้ถูก
ออกแบบมาให้ใช้นํ้ามันปาล์มเป็นเช้ือเพลิง ที่ผ่านมาหลังจากนํามาใช้กับ
โรงไฟฟ้าแล้ว จากการตรวจสอบยังไม่พบปัญหาที่เกิดข้ึนกับตัวโรงไฟฟ้า 
เน่ืองจากนํามาใช้ในปริมาณน้อย ไม่ได้ใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
อย่างไรก็ตามหากจะนํามาใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ กฟผ. ต้องปรึกษาบริษัทฯ 
ผู้ออกแบบโรงไฟฟ้ากระบ่ีจากประเทศญี่ปุ่น ว่าจะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง และ
จะมีผลกระทบกับอุปกรณ์หรือไม่อย่างไร สําหรับปี ๒๕๕๗ น้ี ยังไม่ได้นํา
นํ้ามันปาล์มมาใช้ เน่ืองจากราคาปาล์มยังไม่ตกตํ่า ขณะน้ี กฟผ. อยู่ระหว่าง
ประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือทําสัญญาการรับซื้อนํ้ามันปาล์ม
ภายในปี ๒๕๕๗ น้ี 

นายศุภรัตน์  ทองทิพย์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปกาสัย 
 

กล่าวว่าตําบลปกาสัยเป็นพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
จึงต้องการสอบถาม กฟผ. ดังน้ี 
๑. กฟผ. จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างไร 
๒. การใช้นํ้ามันปาล์ม จะนํานํ้ามันปาล์มมาจากที่ใด 
๓. การปลูกต้นไม้ของ กฟผ. สามารถไปดําเนินการในพ้ืนที่ของแต่ละตําบล
รอบโรงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ช้ีแจงว่าเร่ืองการใช้นํ้ามันปาล์มมีนโยบายที่ชัดเจน เน่ืองจากได้รับนโยบาย
จากรัฐบาลต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ กฟผ. ซื้อนํ้ามันปาล์มที่อยู่ในสต๊อกของ
รัฐบาลและไม่สามารถระบายออกได้ ซึ่งเก็บไว้ในคลังสินค้าที่จังหวัดสุราษฎร์-
ธานี กฟผ. จึงจําเป็นต้องซื้อนํ้ามันปาล์มจากที่น่ัน แต่สําหรับปีน้ี และปีต่อไป 
กฟผ.จะซื้อจากโรงสกัดในจังหวัดกระบ่ีโดยตรง โดยผ่านทางสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด  
สําหรับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ น้ัน เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาทางด้านช่าง การอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้
ชาวบ้านเข้าใจจึงเป็นเรื่องยาก ช่วงเวลา ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา กฟผ.จึงได้
พยายามจัดต้ังผู้ปฏิบัติงานกลุ่มย่อยที่เป็นคนใต้ในพ้ืนที่และสามารถอธิบาย
คําศัพท์ด้านช่างให้เป็นภาษาง่าย ๆ ได้เพ่ือไปช้ีแจงให้ชาวบ้านเข้าใจ ซึ่งคิดว่า
คงต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งน้ี หลังการแบ่งกลุ่มย่อยลงพ้ืนที่ก็ได้รับทราบว่า
สามารถสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เพ่ิมมากข้ึน  

ประธาน กล่าวว่าประเด็นที่รองนายก อบต. ปกาสัยกล่าวมาน้ัน เป็นเร่ืองสําคัญ ซึ่งการ
ให้องค์ความรู้กับพ่ีน้องประชาชน น้ัน การใช้ศัพท์ทางด้านช่าง, ศัพท์เทคนิค 
หรือศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ชาวบ้านคงไม่เข้าใจ กฟผ.จึงควรจะใช้มือ
อาชีพที่ทํางานประชาสัมพันธ์มาช่วยในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน 
ต้องใช้ภาษาง่าย ๆ โดยการต้ังประเด็นที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ หรือการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน แล้วนําข้อมูลทางวิชาการมาอธิบาย ตัวอย่างเช่น  การ
อธิบายเร่ืองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ควรเริ่มต้นที่ปัญหาทางเดินหายใจ เป็น
ต้น 
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๔ 
 

ส่วนเร่ืองการซื้อนํ้ามันปาล์มที่มีข้อสงสัยกันมากว่าทําไม กฟผ. ต้องซื้อจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ัน คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วว่าเป็นพันธะสัญญาใน
ช่วงแรกที่ต้องซื้อนํ้ามันปาล์มจากสต๊อกของรัฐบาล สําหรับการรับซื้อนับจากน้ี
ต่อไปน้ัน กฟผ . สามารถจะรับซื้อในพื้นที่ได้โดยการประสานงานผ่าน  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ 
ผู้อํานวยการสาํนักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่ ๑๕  จังหวัดภูเก็ต  
 

กล่าวว่าจากการฟังการนําเสนอการดําเนินงานของ กฟผ. มีประเด็นที่จะ
สอบถามเพ่ิมเติม ดังน้ี 
๑.  จากรายงาน ค่าต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานและคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเข้าใจ แต่หากเป็นประชาชนทั่วไป
อาจไม่เข้าใจ ดังน้ัน ในการนําเสนอแนะนําว่า กฟผ.ควรมีการนําสัญลักษณ์
ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือให้สื่อสารได้ง่ายขึ้น เช่น การอธิบายเร่ืองข้อมูลด้านคุณภาพ
นํ้า อาจใช้สัญลักษณ์ รูปปลายิ้ม หรือปลาไม่ย้ิม เป็นต้น 
๒. ในช่วงเวลาที่มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนไฟฟ้า (ช่วง JDA-A18 หยุดซ่อม) 
กฟผ.จะเพ่ิมกําลังการผลิตสูงขึ้น ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บ้างหรือไม่ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม EIA ที่จะต้องดําเนินการตามรอบ
ระยะเวลาอยู่แล้ว และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ช้ีแจงว่าข้อมูลที่นําเสนอให้ที่ประชุมทราบเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน ข้อมูลที่ 
กฟผ. สื่อสารกับชาวบ้านน้ัน จะมีการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สร้างความเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน เช่น รูปย้ิม, รูปหน้าบ้ึง, รูปไม่ย้ิม แต่ไม่ได้มาแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 
ส่วนประเด็นเรื่องการตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วง JDA-A18 Shut Down 
กฟผ. กไ็ด้มีการดําเนินการตรวจวัดเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลอยู่แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒  รายงานผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบ่ี 
 

นายหัตธยา ธงรบ                         
แทนผูอ้ํานวยการฝ่ายสิง่แวดล้อม 
โครงการ 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ช่วงดําเนินการ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ของทั้ง ๓ โครงการ ดังน้ี 
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบ่ี 
- ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ากระบ่ี 
- ระบบขนส่งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท่อสําหรับโรงไฟฟ้ากระบ่ี 
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๒ 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพ่ิมเติม 

นายแพทยส์าธารณสขุจังหวัดกระบี ่ กล่าวว่าต้องการให้ กฟผ. แจกข้อมูลที่จะนําเสนอให้ที่ประชุมก่อนการประชุม
ด้วยเพ่ือสามารถติดตามได้อย่างครบถ้วน และหากมีประเด็นคําถามก็สามารถ
สอบถามได้ทันที 

ประธาน ขอให้ กฟผ. แจกข้อมูลที่จะนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านในการประชุมครั้งต่อไป  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ รับทราบและจะดําเนินการในการประชุมครั้งต่อไป 
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๕ 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้คําแนะนํา กฟผ .  ว่าในการนําเสนอเรื่องผลการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพอากาศ อาจประสานงานกับ
สํานักงานสาธารสุขฯ เพ่ือขอสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนที่เก่ียวกับระบบ
ทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร เพ่ือเป็นตัวช้ีวัดว่าการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่าน้ีดีขึ้นหรือไม่, การตรวจสอบคุณภาพนํ้า ก็ต้องติดตาม
ข้อมูลว่าประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้ามีการเจ็บป่วยจากการใช้นํ้าหรือไม่ 
รวมถึงระบบนิเวศน์ทางน้ําโดยอาจวัดจากผลการจับสัตว์นํ้าของชาวประมงใน
รอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ซึ่งเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ ในพ้ืนที่ที่จะต้อง
รวบรวมข้อมูลมานําเสนอ 

ประธาน ในการนําเสนอคร้ังต่อไป ขอให้ กฟผ. ขยายความเพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากข้ึน เช่น ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่จะกระทบกับทางเดิน
หายใจ จากการศึกษาแล้วได้ผลเป็นอย่างไร รวมถึง กลิ่น ควัน จะกระทบต่อ
การดําเนินชีวิตอย่างไรบ้าง 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวขอบคุณคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ ทุกท่าน และจะดําเนินการ
ปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
ไม่มี 

ประธาน กล่าวขอบคุณและปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.                           นายประยูร  ขาวซงั                                            
         ผู้จดรายงานการประชุม 
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ประชุมคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ 1/2557

โรงไฟฟ้ากระบี่  30 มิถุนายน 2557
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การดําเนินงานโรงไฟฟ้ากระบี่

โดย

หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่
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หัวข้อการนําเสนอ

1. แผนการผลิตไฟฟ้า

2. แผนขนถ่ายน้ํามันเตาที่ทา่เทียบเรือ

3. เงินกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ากระบี่

4. การควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต

5. การควบคุมคุณภาพน้ําทิง้ทีป่ล่อยลงคลองปกาสัย

6. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมความปลอดภัย

7. กิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม

8. กิจกรรมการพัฒนางานโรงไฟฟ้ากระบี่
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1. แผนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ปี 2547 - 2557

หมายเหตุ; ข้อมูล ณ วนัที ่31 พ.ค. 2557 

  ตั้งแต่ 2547-2557 ณ 31 พ.ค. 2557 ผลิตไฟฟ้าได้ 7,834 ล้านหน่วย

  สําหรับ ปี 2557 ผลิตได้ 595 ล้านหน่วย คาดว่าทั้งปีจะผลิตได้ 1,444 ล้านหน่วย
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2. แผนการขนถ่ายน้ํามนัเตาทางเรือ

หมายเหตุ; ข้อมูล ณ วนัที ่31 พ.ค. 2557 

  ตั้งแต่ 2550-2557 ณ 31 พ.ค. 2557 ทําการขนมาแลว้ 582 เที่ยว 

  สําหรับ ปี 2557 ขนมาแล้ว 71 เที่ยว คาดว่าทั้งปีจะขน 171 เที่ยว
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3. ข้อมูลเงินกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ากระบี่

อัตราจ่ายเงินเข้ากองทุน 1.5 สตางค์ต่อหน่วย

หมายเหตุ; ข้อมูล ณ วนัที ่31 พ.ค. 2557 

จํานวนสะสมตั้งแต่ปี 2550-2557  ณ 31 พ.ค. 2557 รวม 52.66 ล้านบาท              

และ ม.ค.-พ.ค. 2557 รวม 8.01 ล้านบาท 
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4. การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ

ผลิตทางด้านอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง

1. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

3. ปริมาณฝุ่นรวม (TSP)
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4.1 การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

จากปากปล่องระบบตรวจวัดอากาศแบบต่อเนื่อง 

ระหว่าง 1 ม.ค.-25 มิ.ย.57

 ดึงข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลมาสร้างกราฟ

 สามารถดูค่าปัจจุบันได้ตลอดเวลาและมีการสรุป

ประจําวัน
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4.2 การควบคุมไนโตรเจนออกไซด์ (NOX)

ปัญหา                                                                                         

เกิดจาก สารแอสฟาทีนที่อยู่ในน้ํามันทําปฏิกิริยากับสารปรุงแต่งเชื้อเพลิง

(MgO) รวมตัวกันเป็นก้อนไปอุดตนัไส้กรองน้ํามันก่อนเข้าหัวฉีด                         

ทําให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

 135-140 ppm

ข้อมูลระหว่าง 3 ธ.ค.2556 - 16 มิ.ย.2557                                                       

เก็บข้อมูลวันละครั้งที่เวลา 0.00 น.



1010

4.3 การควบคุมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ข้อมูลระหว่าง 3 ธ.ค.2556 - 16 มิ.ย.2557                                               

เก็บข้อมูลวันละครั้งที่เวลา 0.00 น.                                                        

พบค่าสูงกว่าปกติ 3 ครั้ง สาเหตุอยู่ในระหว่างช่วงซ่อมและ calibration อุปกรณ์

70-80 ppm
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4.4 การควบคุมฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)

ข้อมูลระหว่าง 3 ธ.ค.2556 - 16 มิ.ย.2557                       

เก็บข้อมูลวันละครั้งที่เวลา 0.00 น.

สาเหตุ จากการเดินเครื่องที่ 340 MW เพื่อรองรับ JDA-A18

45 mg/m3
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4.5 การสรุปคุณภาพอากาศประจําวัน

ประจําวันที่ 

30/06/2014 

เวลา 08:56 น.
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4.6 ผลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องตามมาตรการตรวจ

ติดตาม (EIA) ครั้งที่1/2557 (ล่าสุด)  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกค่า

โรงไฟฟ้า
วันที่

ตรวจวัด

กําลังการผลิตไฟฟ้า 

(เมกาวัตต์)
เชื้อเพลิง

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อน

ฝุ่น 

(mg/m3)

SO2

(ppm)

NOx

(ppm)

กระบี่ หน่วยที่ 

1

26 

ก.พ.57
340

น้ํามันเตา

0.5%S
13.9 18.41 177.89

มาตรฐานเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 

2547
120 450 180
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4.7 การเปรียบเทียบความเข้มของควันและการปรับปรุงเชื้อเพลิง

ก่อนใชง้าน สารเคมี 

Additive 10 ต.ค.55
หลังใช้งาน สารเคมี 

Additive  2 ก.พ.56
หลังใช้งาน สารเคมี 

Additive  10 ต.ค.56

เริ่มเปลี่ยนจากน้าํมัน 2.0%S 

เป็น 0.5%S 9 ธ.ค.56

25 มิ.ย.57
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4.8 การสร้างอุปกรณ์ดักจับขี้เถ้ามาทําการวิเคราะห์

วัตถุประสงค์

เพื่อนําขี้เถ้ามาทําการวิเคราะห์ให้ได้ในแต่ละวัน

เพื่อควบคุมค่าความเป็นกรดของก๊าซไอเสียก่อนปล่อย

ออกปล่อง
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หลักการทํางานของเครื่องดักจับขี้เถ้า

วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
นําตัวอย่างฝุ่นมาละลายน้ํา

ชั่งน้ําหนักตัวอย่างฝุ่น

ภาพตัวอย่างฝุ่น

เก็บตัวอย่างฝุ่น
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4.9 การตรวจสอบความถูกต้องการทํางานของสถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จํานวน 4 สถานี 

1.  สถานีโรงไฟฟ้ากระบี่

2.  สถานีบ้านเกาะโพด

3.  สถานีบ้านคลองหวายเล็ก

4.  สถานีบ้านทุ่งสาคร



18

ดําเนินการเมื่อวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2557

เครื่องมือตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี
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5. การควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งที่ปล่อยลงคลองปกาสัย             

โรงไฟฟ้ากระบี่ ระหว่างเดือน พ.ย. 2556 – พ.ค.2557          

โดยการควบคุม

 

 ค่าความเป็น กรด-ด่าง

 ค่า COD

 ค่า BOD
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5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งที่ปล่อยลงคลองปกาสัย

จุดสูบนํา้เข้าใช้

ในโรงไฟฟ้า

จุดปล่อยนํา้ทิง้

จากโรงไฟฟ้า

1. สูบน้ําเข้ามาล่อเย็นในอัตรา 2200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

2. สูบออก ในอัตรา 1500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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5.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ําทิ้งที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า

เทียบกับน้ําในคลองปกาสัย ระหว่าง พ.ย.2556-พ.ค.2557 

อยู่ในเกณฑ์ควบคุม
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อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

ซีโอด ี(Chemical Oxygen Demand, COD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตอ้งการใชเ้พื่อออกซิเดชนัสารอินทรียใ์นนํ้าใหเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซดด

และ นํ้า  ค่าซีโอดีมีความสาํคญัในการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง การคุมระบบบาํบดันํ้าเสีย การตรวจสอบคุณภาพของนํ้าในแหล่งนํ้าเช่นเดียวกบัค่าบีโอดี 

และยงัสามารถใชใ้นการประเมินค่าบีโอดีอยา่งคร่าวๆได้

5.3 ค่า ซีโอดี ของน้ําทิ้งที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าเทียบกับน้ําในคลองปกาสัย      

ระหว่างเดือน พ.ย.2556-พ.ค.2557 
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5.4 ค่า บีโอดี ของน้ําทิ้งที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าเทียบกับน้ําในคลองปกาสัย        

ระหว่างเดือน พ.ย.2556 – พ.ค.2557 

บีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand, BOD) หมายถึง ปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ในเวลา 5 วนั ที่

อุณหภูมิ 20 ºซ   ค่าบีโอดีเป็นค่าที่มีความสาํคญัอยา่งมากในการออกแบบและควบคุมระบบบาํบดันํ้าเสียทางชีวภาพ โดยใชบ้่งบอกถึงค่าภาระ

อินทรีย ์(Organic Loading) ใชใ้นการหาประสิทธิภาพของระบบบาํบดันํ้าเสีย และใชส้าํหรับการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าตามแหล่งนํ้าต่างๆ

อยู่ในเกณฑ์ควบคุม
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6. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุม 

ความปลอดภัย

 ใบรับรองระบบสิ่งแวดล้อมและการดําเนินงาน

 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

 การซ้อมแผนฉุกเฉิน
 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
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6.1 โรงไฟฟ้ากระบี่ได้รับใบรับรอง ISO 14001:2004 จาก สรอ.
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     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ เข้ามาดําเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรักษาระบบ ISO 14001:2004  

ผลการตรวจไม่พบข้อบกพร่องที่จะส่ง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม 
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         โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ
ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกําหนด       
รับรางวัลประจําปี 2557 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นี้

6.2 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
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6.3 งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ซ้อมแผนฉุกเฉิน

น้ํามันรั่วไหล  

ระดับ 2  เมื่อวันที่ 

11 มีนาคม 2557
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2551 - 2556
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ปี 2557 ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
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7. กิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ปลูกหญ้าทะเลเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก 2557

2. นําเยาวชนครอบครัวประมงพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอบรมโครงการ      

พัฒนาอาชีพประมง

3. จัดกิจกรรมเสวนาอนุรักษ์และปล่อยพันธุ์หอยชักตีน

4. ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรม

5. การตรวจวัดระดับเสียงตามจุดชุมชน



3232

7.1 ร่วมปลูกหญ้าทะเลเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก 57

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 

กฟผ.กระบี่สนับสนุน โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2557 กิจกรรมปลูกหญ้า

ทะเล เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก ณ ชาดหาดช่องแหลมหนิ หมู่ที่ 1 บ้านคลองรัว้ 

ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ. กระบี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
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7.2 นําเยาวชนครอบครัวชุมชนประมงในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ 
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพประมง 

วันที่ 23-25 เมษายน และวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557

คัดเลือกเยาวชนจากครอบครัวชาวประมง ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ตําบลคลองขนาน ตําบลตลิ่งชันและตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง จังหวัด

กระบี่ เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาอาชีพประมง จํานวน 2 รุ่น ณ สถานีประมง

ทะเลจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนประมง รอบโรงไฟฟ้ากระบี่       

มีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพประมง เรียนรู้ เข้าใจการดูแลรักษา และสามารถ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบริเวณฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน  
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7.3 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม เสวนาอนุรักษ์

ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

กฟผ.กระบี่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ผู้นําชุมชน 

และชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพทําการประมงชายฝั่ง  ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์

น้ําและประมงชายฝั่ง ปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ประมาณ 40,000 

ตัว ณ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา    อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พร้อมกับร่วม

เสวนากําหนดแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาให้บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ 

ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 



3535

7.4 ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่บริการ ฟรีแก่ประชาชนรอบ

โรงไฟฟ้ากระบี่ จํานวน 2 ครั้ง
 

วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 กฟผ. กระบี่ ร่วมกับ     

ฝ่ายการแพทย์และอนามัย ของ กฟผ. ออกหน่วย

แพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจ

รักษาโรคและตรวจรักษาทางทันตกรรม แก่ประชาชน

รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน ต.คลองขนาน 

และ ต.ปกาสัย

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 กฟผ.ร่วมกับคณะทันตแพทย์-

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและเครือข่าย ให้บริการ

ทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี ประจําปี 2557  

ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง  
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7.5 การตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ 24-28 มีนาคม 2557 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม-

โครงการ ของ กฟผ. ได้ดําเนินการตรวจวัดค่า

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่โรงไฟฟ้า

กระบี่ โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร โรงเรียนบ้าน

คลองหวายเล็ก และบ้านเกาะโพด รวมทั้งได้

ตรวจวัดค่าระดับเสียง บริเวณโรงโม่หินปูนของ

โรงไฟฟ้า ซึ่งในการตรวจวัดแต่ละครั้ง ได้เรียน

เชิญชุมชน  นัก เรียนหรือ ผู้สนใจเข้ าร่ วม

สังเกตการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน



3737

7.6 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557

วันที่ 5 และ 8 มิถุนายน 2557

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมและมอบเงิน 40,000 บาท ให้กับองค์การบริหารส่วน-

จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยาน รณรงค์ ลดการใช้พลังงาน และร่วมปลูก

ต้นไม้ป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2557 ซึ่งจัด 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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8. กิจกรรมการพัฒนางานโรงไฟฟ้ากระบี่

 งานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ดักจับกลิ่นน้ํามันเตาที่ถังน้ํามันท่าเทียบ

เรือบ้านคลองรั้ว

 โครงการใช้น้ํามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงร่วมในการผลิตไฟฟ้า        ใน

อัตรา 18 ตันต่อชั่วโมง

 การพัฒนาวิธีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

38
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8.1 งานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ดักจับกลิ่นน้ํามันเตา            

ที่ถังน้ําท่าเรือบ้านคลองรั่ว

ปัญหา กลิ่นไอระเหย(Volatile Organic Compounds )น้ํามันเตาขณะ

สูบถ่ายน้ํามันจากเรือเข้าถังน้ํามนั ( Fuel Tank) ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน

บริเวณใกล้เคียงคลังน้ํามนัคลองรั้ว

การแก้ไข โดยดักจับกลิ่นไอระเหยกลิ่น

สารอินทรีย์ทีช่่องระบายอากาศ (Vent) ของถัง

น้ํามันเตา ด้วยวิธีการพ่นน้ําผสมน้ํายาดักกลิ่น 

(อัตราส่วน 1:500) แบบพ่นตัดกัน (Cross 

Flow) ก่อนระบายอากาศออกสู่ภายนอก
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เครื่องกําจัด VOCs  ประกอบด้วย 

1) Mixing Tank (ถังผสมน้ํายา)

2) Pump น้ํายา  (Air Drived)

3) Spray Tower 

4) ถังรองรับน้ําที่ใช้งาน

2.Pump น้ํายา  (Air Drived)

3.Spray Tower 

Fuel Oil Tank

1. Mixing Tank 

4.ถังรองรับน้ํา หัวฉีดที่ใช้ในการพ่น
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1. ลงนามสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2557

2. ออก PO วันที่ 18 มิถุนายน 2557

3. ยื่นแบบก่อสร้างให้ อบต. ภายในวันที่  1-15 กรกฎาคม 2557

4. เอกสารอนุมัติโดยกรมธุรกิจพลังงาน ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม -
15 สิงหาคม 2557

5. แจ้งบริษัทฯ เข้าปฏิบัติงาน  1 สิงหาคม 2557

8.2 โครงการใช้น้ํามันปาล์มร่วมผลิตไฟฟ้าในอัตรา 18 ตัน 
ต่อชั่วโมง
ระยะเวลา 6 เดือน งบประมาณ 51.25 ล้านบาท
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8.3 การพัฒนาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปัญหา พื้นที่ปลูกเป็นสภาพดินเชลล์ธาตุอาหารมีน้อยและดินมี

สภาพเป็นกรด ทําให้ความสําเร็จในการปลูกต้นไม้ต่ํา

แนวทางแก้ไข  

1. ใช้เครื่องเจาะหลุมขนาดลึก 50 ซม. กว้าง 30 ซม.

2. โรยปูนขาวที่ก้นหลุมและรอบหลุม

3. นําเศษหญ้าแห้งที่หมักทิ้งไว้จนเป็นปุ๋ยใส่จนเต็มหลุม

4. โรยปุ๋ยชีวภาพและทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์และจึงทํา

    การปลูก

5. ใส่ปุ๋ยชีวภาพเดือนละครั้งและต้องรดน้ํากรณีฝนทิ้งช่วง
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8.3 การพัฒนาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสนามกีฬากลางแจ้ง

ปี 2557 ปลูกบนพื้นที่ 3.5 ไร่

 ต้นกัลปพฤกษ์ จํานวน 175 ต้น

 ต้นมะฮอกกานี จํานวน 60 ต้น

วางแผนที่จะดําเนินการปลูกเพิ่มเติม จํานวน 3.5 ไร่

 ไม้เคี่ยม จํานวน 50 ต้น

  ไม้แดงจํานวน 100 ต้น

  ไม้ตําเสาจํานวน 100 ต้น

  ไม้ตะเคียนทองจํานวน 50 ต้น

  ไม้พะยูงจํานวน 50 ต้น

ปี 2555-2556 ปลูกบนพื้นที่ 3.5 ไร่

 ต้นยางนาปลูกจํานวน 300 ต้น คงเหลือ 290 บาท

 ต้นสนฉัตรปลูกจํานวน 160 ต้น คงเหลือ 150 ต้น

 ต้นมะฮอกกานีปลูกจํานวน 35 ต้น คงเหลือ 30 ต้น
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จบการนําเสนอ

















 




