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บทสรุปผูบริหาร 
 



 
 
 

(ก) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                          ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

บทสรุปผูบริหาร 
 
 โรงไฟฟากระบี ่ไดเริ่มทําการกอสรางโรงไฟฟา เคร่ืองที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 แลวเสร็จ เริ่มผลิต
ไฟฟาเขาระบบ (First Synchronization) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 และดําเนินการจายไฟฟาเขาระบบ
โครงขายไฟฟา เมื่อ 12 สิงหาคม 2546                                                                                                                                                                                                                                        

 

 โรงไฟฟากระบี่ ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โรงไฟฟากระบ่ี เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 4/2540 เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2540 โดยไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมโครงการ โดยในระยะ
กอสรางไดนําเสนอรายงานฯ ให สผ. แลว จํานวน 12 ฉบับ ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตเดือนมีนาคม 2540-ถีง
เดือนสิงหาคม 2546 และในระยะดําเนินการผลิตไฟฟาไดเร่ิมนําเสนอรายงานฯ ให สผ. ฉบับที่ 1 (กันยายน 2546-
มิถุนายน 2547) โดยรายงานฯ ฉบับน้ีเปนรายงานฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 
 

โรงไฟฟากระบ่ี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟากระบ่ี (ครั้งที่ 2) กรณีนําน้ํามันปาลมดิบ
มาใชในการผลิตไฟฟารวมกับน้ํามันเตา ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชยเพ่ือเปนชองทาง
ในการระบายนํ้ามันปาลมดิบ โดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 31/2558 (ครั้งที่ 341) และมีมติเห็นชอบรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟากระบ่ี (ครั้งที่ 2) กรณีนําน้ํามันปาลมดิบมาใชในการ           
ผลิตไฟฟารวมกับนํ้ามันเตา ตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558              
โดยรายงานฯ ฉบับนี้ มีรายละเอียดโดยสรุปไดดังตอไปน้ี 
 
 การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

 โรงไฟฟากระบ่ี ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขกระทบสิ่งแวดลอมครบถวน ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติตามมาตรการใหม ตามรายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟากระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีนํา
น้ํามันปาลมดิบมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับน้ํามันเตา ซึ่งควบรวมมาตรการเดิมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวม 16 ดาน ไดแก แผนปฏิบัติการท่ัวไป คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ํา คุณภาพดิน 
นิเวศวิทยาทางนํ้า นิเวศวิทยาทางบก การใชที่ดิน/เกษตรกรรม การจัดการกากของเสีย การคมนาคม การระบาย
น้ําและปองกันน้ําทวม เศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยจากการใชน้ํามันปาลมดิบเปนเชื้อเพลิง และมวลชนสัมพันธ ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด รายละเอียดดังบทที่ 2 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ข) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                          ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

1. คุณภาพอากาศ ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ไดแก การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแบบครั้งคราว คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟาอยางตอเนื่อง 
และดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอยางตอเนื่อง รวมถึงตรวจสอบ        
ความถูกตองของระบบตรวจวัด สรุปดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 คุณภาพอากาศจากปลองแบบครั้งคราว ติดตามตรวจสอบปริมาณกาซซัลเฟอร             
ไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง (PM) ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2562 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูในเกณฑ
ควบคุมที่ EIA กําหนด  (ตารางที่ 3.1-1) 

 

 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง ติดตามตรวจสอบโดยระบบตรวจวัด 
มลสารทางอากาศจากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System, CEMS)  
ซึ่งทําการติดตามตรวจสอบปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ
ระบบตรวจวัดคาความทึบแสงแบบตอเนื่อง (Continuous Opacity Monitoring System, COMS)  ซึ่งได
แปลงคาปริมาณความเขมขนของฝุนละออง ทั้งยังมีระบบการจัดเก็บและแสดงขอมูล เพ่ือรายงานผลการตรวจวัด
ทั้งหมดแบบ Real Time ผานระบบเครือขายสื่อสารไปยังกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการ
ตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ระหวางเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2562  มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูใน
เกณฑที่ EIA กําหนด สําหรับปริมาณความเขมขนของฝุนละอองไมสามารถตรวจวัดไดเนื่องจากโรงไฟฟาทําการ
ปรับปรุงระบบ และไดปรับปรุงแลวเสร็จในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (ตารางที่ 3.1-2) 

 

 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS ดําเนินการระหวางวันที่ 11-13 
สิงหาคม 2562 พบวา ผานเกณฑกําหนดการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ CEMS ตามมาตรฐาน 
US.EPA (ตารางที่ 3.1-3) 

 

 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอยางตอเนื่อง ดําเนินการตรวจวัด 4 จุด (โรงเรียน
บานทุงสาคร บานเกาะโพด, โรงเรียนบานคลองหวายเล็ก และภายในโรงไฟฟา) โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม 
(TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  และกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NO2)  ซึ่งผลการตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)  ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)  
(ตารางที่ 3.1-5) 

 

 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไปอยางตอเนื่อง (Ambient Air Quality Monitoring Stations : AAQMS) ทั้ง 4 สถานี 
ดําเนินการระหวางวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 พบวา ทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑ ดี และ ผาน ตามขอเกณฑกําหนด
ของกรมควบคุมมลพิษ และผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานอุปกรณตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา 
ทกุสถานีมีประสิทธิภาพการทํางานผานเกณฑการประเมิน (ตารางที่ 3.1-8) 



 
 
 

(ค) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่                           ฉบบัที่ 31 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

 2. ระดับเสียงโดยท่ัวไป ไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชม. (Leq24hr) และตรวจวัดระดับ
เสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ณ ที่ตั้งโรงไฟฟา และในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ 
รวมทั้งสิ้น 4 จุด (บริเวณโรงเรียนบานคลองหวายเล็ก บานเกาะโพด โรงเรียนบานทุงสาคร และโรงไฟฟากระบี่)             
ปละ 2 ครั้ง ตอเนื่อง 3 วัน ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 11-13 กรกฎาคม 
2562 พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด (ไมเกิน 70 และ 
115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) (ตารางที่ 3.1-10) ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการผลิตไฟฟา จึงไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอผูที่อาศัยในพ้ืนที่โรงไฟฟา และชุมชนใกลเคียง  
 

 3. คุณภาพน้ํา  
 

 คุณภาพน้ําผิวดิน ผลการติดตามตรวจสอบ จํานวน 5 จุด (บริเวณอางเก็บน้ํา กฟผ. อางเล็ก 
อางใหญ คลองปกาสัยบริเวณเหนือน้ําจากโรงไฟฟา 500 เมตร ทายน้ําจากโรงไฟฟา 500 เมตร และคลองเพหลา 
บริเวณเกาะเยื่อแดง เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญ
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ            
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) (ตารางที่ 3.1-11) ยกเวนบางพารามิเตอร ไดแก 

- คาออกซิเจนละลายบริเวณอางเก็บน้ํา กฟผ. (อางใหญ) มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเล็กนอย 
โดยมีคา 3.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดใหมีคาไมต่ํากวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร) คาดวาเปนผล มาจากการ
เปลี่ยนแปลงของชั้นน้ําในอาง เนื่องจากชวงเก็บตัวอยางเปนชวงฤดูฝนและมีฝนตกในพ้ืนที่ ประกอบกับบริเวณจุดเก็บ
ตัวอยางมีลักษณะเปนอางน้ํานิ่งและมีความลึก เมื่อเกิดฝนตกจึงเกิดการหมุนเวียนของชั้นน้ําในอาง ทําใหน้ําที่มี
คุณภาพต่ําจากดานลางขึ้นมายังจุดตรวจวัดดังกลาว และสงผลทําใหปริมาณออกซิเจนละลายมีคาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งจะเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาบีโอดีของจุดตรวจวัดนี้ พบวา มีคาไมเกินกวา
เกณฑมาตรฐาน และสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในบริเวณจุดตรวจวัด ไมมีสิ่งบงชี้วามีเหตุน้ําเนาเสียเกิดขึ้นในบริเวณนี้ 
อีกทั้ง กฟผ. ไมมีการระบายนํ้าจากแหลงน้ํานี้สูแหลงน้ําภายนอกแตอยางใด 

 

 คุณภาพน้ําใตดิน ผลการติดตามตรวจสอบ จํานวน 4 จุด (บริเวณบานหวยโสก บานเกาะโพด 
บานคลองหวายเล็ก และบานหวยนํ้าเย็น) เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูแลง พบวา ดัชนี
คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใชบริโภคได ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2551) (ตารางท่ี 3.1-12) ยกเวนบางพารามิเตอร ไดแก  

- คาความขุนบริเวณบานหวยน้ําเย็น มีคาสูงกวาที่มาตรฐานกําหนด โดยพบวา มีคาเทากับ           
30 หนวยความขุน (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมเกิน 20 หนวยความขุน) เนื่องจากในชวงของการเก็บตัวอยาง
เปนชวงฤดูฝนและมีฝนตกในพ้ืนที่ ทําใหเกิดการพัดพาเศษตะกอนเขาสูบอน้ําใตดินในบริเวณจุดเก็บตัวอยาง และ
ทําใหน้ําใตดินมีความขุนสูงกวาคามาตรฐาน 

- คาปริมาณเหล็กของจุดตรวจวัดบริเวณบานหวยโสกและบานหวยน้ําเย็น มีคาสูงกวา           
คามาตรฐาน โดยพบวา มีคาเทากับ 2.16 และ 3.59 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไม
เกิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร) ซึ่งจุดตรวจวัดบริเวณบานหวยโสกและบานหวยน้ําเย็นเคยพบปริมาณเหล็กมีคาเกิน
มาตรฐานเปนครั้งคราว เนื่องจากเกิดจากการชะแรธาตุในดินลงสูน้ําใตดิน อยางไรก็ตาม บอน้ําใตดินในบริเวณท้ัง
สองนี้มีการนํามาใชเพ่ือรดน้ําตนไมในบริเวณบานเทานั้น ไมไดมีการนํามาใชเพ่ือการบริโภคแตอยางใด 

 



 
 
 

(ง) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                          ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

 คุณภาพน้ําทิ้ง ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งในบอพักน้ําทิ้งโรงไฟฟากระบี่ ระหวาง   
เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562  พบวา ดัชนีคุณภาพน้ํามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560  (ตารางท่ี 3.1-13) 
และคาควบคุมที่ EIA กาํหนด 

 

4. นิเวศวิทยาทางนํ้า การติดตามตรวจสอบปริมาณและชนิดของแพลงกตอน ลูกปลาวัยออน และ                   
สัตวหนาดิน จํานวน 4 จุด บริเวณคลองปกาสัยเหนือน้ํา 500 เมตร (จุดสูบน้ําเขา) บริเวณทายน้ําหางจากพ้ืนที่
โครงการ 500 เมตร และคลองเพหลาบริเวณเกาะเยื่อแดง เพ่ิมเติมจากมาตรการกําหนด 1 จุด บริเวณเหนือจุด
ร ะบ าย นํ้ า โรงไฟฟ ากระบี่  500 เมตร  โดยขอความร วมมื อจากคณะเทคโนโลยี และสิ่ งแวดล อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต เปนผูทําการศึกษา ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในรายงาน EIA ไดทํา
การสํารวจใน วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เพ่ือเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน พบวา ปริมาณของแพลงกตอนพืช                 
แพลงกตอนสัตว ลูกปลาวัยออน และสัตวหนาดิน มีความแตกตางกันในแตละปและคอนขางแปรปรวน ทั้งนี้
เนื่องมาจากชวงเวลาในการทําการศึกษาเปนเวลาคนละชวงเวลา ซึ่งทําใหปจจัยในการเติบโตแตกตางกัน สงผล
ทําใหปริมาณของส่ิงมีชีวิตในนํ้า รวมถึงคาดัชนีความหลากหลายมีความแตกตางกัน แตกลุมและจํานวนชนิด
ของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ลูกปลาวัยออน และสัตวหนาดินที่พบยังคงมีความใกลเคียงกัน และไมมี
แนวโนมวามีเหตุผิดปกติแตอยางใด 

 

5. การคมนาคมขนสง ในการตรวจนับปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงหมายเลข 4 (ตารางที่ 3.3-1) 
พบวา มีปริมาณยานพาหนะเฉล่ียตอวัน รวมท้ังสิ้น 37,623 คันตอวัน ในจํานวนนี้เปนรถยนตมากที่สุด 14,887 
คันตอวัน รองลงมาเปนรถจักรยานยนต 11,993 คันตอวัน รถบรรทุก 8,068 คันตอวัน สําหรับอัตราสวน
ปริมาณการจราจรตอความจุ (Volume To Capacity Ratio, V/C Ratio) บนทางหลวงหมายเลข 4 มีคา 
0.225 ซึ่งมีคาต่ํากวาคาความจุที่สามารถรองรับได (0.80) จึงสรุปไดวาการดําเนินการของโรงไฟฟากระบี่และ
กิจกรรมสวนควบไมกอใหเกิดผลกระทบทางคมนาคมในเสนทางดังกลาว เนื่องจากความจุของถนนยังสามารถ
รองรับปริมาณจราจรไดอีกมาก โดยกรมทางหลวงไดขยายพ้ืนผิวจราจรจาก 2 ชองทางจราจร เปน 4 ชองทาง
จราจร 2 ทิศทาง ทั้งนี้ ไมพบอุบัติเหตุจากการขนสงเช้ือเพลิง สารเคมี หินปูน ที่เกิดจาก การดําเนินงานของ
โรงไฟฟากระบี ่(ตารางที ่3.3-2) 

 

 6. การจัดการของเสีย ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียโดยการคัดแยกเปนขยะธรรมดา 
ขยะยอยสลายยาก ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 (ตารางท่ี 3.3-3) 
พบวา มีปริมาณขยะรวมทุกประเภทเฉล่ียวันละ 498.96 กิโลกรัมตอวัน ประกอบดวย ขยะท่ัวไป 323.78 
กิโลกรัมตอวัน ขยะอันตราย 169.12 กิโลกรัมตอวัน ขยะรีไซเคิล 6.06 กิโลกรัมตอวัน และขยะติดเชื้อ 0.0041
กิโลกรัมตอวัน โดยขยะท่ัวไปไดนําไปฝงกลบในบอขยะบริเวณบอเหมืองเกาที่หางไกลจากชุมชนและจะทําการ 
ฝงกลบเม่ือมีปริมาณขยะเต็มบอ หากมีขยะรีไซเคิลจะรวบรวมประมูลขายหรือนํามาใชงานตอไป และ          
ขยะอันตรายรวบรวมจัดเก็บในอาคารเก็บขยะอันตรายท่ีออกแบบไวโดยเฉพาะ เพ่ือปองกันการร่ัวไหลหรือ
ปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม และสงกําจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตหรือสงคืนบริษัทผูขาย โดยระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 มีการสงขยะอันตรายที่รวบรวมไวไปกําจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 102.887 ตัน (ตารางที่ 3.3-4 และรูปที่ ค.5-4 ภาคผนวก ค.5) โดยดําเนินการขออนุญาต    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว 
พ.ศ.2548  



 
 
 

(จ) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่                           ฉบบัที่ 31 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

7. เศรษฐกิจและสังคม ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมและความเปนอยูของ
ชุมชนในชวงดําเนินการผลิตพลังงานไฟฟา รวมถึงดําเนินการติดตามสถานการณการรับรูความรูสึก ทัศนคติ 
ความตองการของชุมชนและใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟากระบี่ ในพ้ืนที่
ตําบลคลองขนาน และ ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีครอบคลุมทั้งสิ้น 5 หมูบาน ไดแก                
บานปกาสัย บานทุงสาคร บานหวยโสก บานเกาะโพด (คลองหมาก) และบานคลองหวายเล็ก ตามเงื่อนไข EIA 
(2540) ที่กําหนดใหมีการศึกษา ในระยะดําเนินการ ทุกปที่ 1 ปที่ 3 ปที่ 5 (ป 2547 ป 2549 และป 2551) 
และตอไปทุก 5 ป (ป 2556 ป 2561 ป 2566 และป 2571 จนสิ้นอายุโครงการ) ตามเงื่อนไขการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2 กําหนดทุก 5 ป สําหรับการศึกษาครั้งตอไปจะดําเนินการในป 2566 

โดยการสํารวจครั้งลาสุดดําเนินการเม่ือป 2561 (อยูในรายงานฯ ฉบับที่ 30 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2561) สําหรับความคิดเห็นและทัศนคติโดยรวมของครัวเรือนตัวอยางที่มีตอการดําเนินงานของโรงไฟฟากระบี่ 
พบวา ชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ จากโรงไฟฟา มากถึงรอยละ 94 ไมวาจะเปนบริการ
หนวยแพทยเคลื่อนที่การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาชุมชน การศึกษา รวมทั้งการสงเสริมอาชีพ
ภายในชุมชน ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนคนทองถิ่นในจังหวัดกระบี่และภาคใตใกลเคียง มีความคิดเห็นและ
ทัศนคติการดําเนินงานของโรงไฟฟากระบี่ ในภาพรวมเปนไปในทางบวก กลาวคือ ครัวเรือนสวนใหญมีความ       
พึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงไฟฟากระบี่  

 
8. สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 

 ติดตามตรวจสอบภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โรงไฟฟา  โดยพิจารณาโรค
รวม 4 กลุม ไดแก โรคระบบหายใจ โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง และ
โรคตารวมสวนประกอบของตา โดยการรวบรวมขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัย ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
(ตารางที่ 3.4-1) พบวา ระหวางป 2558-มิถุนายน 2562 ภาพรวมมีสถิติแนวโนมผูปวยโรคระบบหายใจลดลง 
ขณะนี้การรวบรวมขอมูลจากสถานบริการพยาบาลตางๆ ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 ยังไม            
แลวเสร็จ ขอรายงานผลในรายงานฯ ฉบับตอไป   

 ติดตามตรวจสอบระบาดวิทยาและแนวโนมสุขภาพผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟากระบี่ จากผลการ
ตรวจสุขภาพประจําป 2562 ของพนักงาน ไดดําเนินการในวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 (ตารางที่ 3.4-2 และ
ตารางท่ี 3.4-3) โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร มีพนักงานที่เขารับการตรวจรางกายท่ัวไป
ทั้งหมด 151 คน พบวา พนักงานมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) มากที่สุด 

 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง เชน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี  
หรือปฏิบัติงานในท่ีที่อับอากาศ  เปนตน  ตองไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน สําหรับ ประจําป 
2562 ของพนักงาน ไดดําเนินการในวันที่ 7-8 มีนาคม 2562  (ตารางที่ 3.4-4) พนักงานที่เขารับการตรวจสุขภาพ
พิเศษ พบวา จํานวนผูที่มีสมรรถภาพการไดยินผิดปกติ 4 คน คิดเปนรอยละ 4.71 ตรวจสมรรถภาพการทํางาน 
ของปอด 70 คน ผิดปกติ 3 คน คิดเปนรอยละ 4.29 สวนสมรรถภาพสายตาดานอาชีวอนามัย มีจํานวนผูที่เฝาระวัง
มากที่สุด คือ 104 คน จากผูเขารับการตรวจทั้งสิ้น 148 คน คิดเปนรอยละ 70.27 นอกจากน้ี ตรวจไมพบสารเคมี
หรือโลหะหนักอ่ืนๆ ในเลือด จากการตรวจสารและโลหะหนักในพนักงานที่ลักษณะงานมีโอกาสไดรับสัมผัสสารและ
โลหะหนักดังกลาว   

 
 



 
 
 

(ฉ) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                          ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

 การตรวจสอบการใชมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและการซอมแผนฉุกเฉิน
ดําเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001-2554/OHSAS:2007) โดยตรวจสอบ
การใชมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของคนงาน ซึ่งจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทํางานเต็มเวลา 1 คน 
ดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน (ตรวจวัดระดับความรอนหรืออุณหภูมิเวทบัลพโกลบ ความเขม
ของแสงสวาง เสียงดัง และสารเคมี ปละ 1 ครั้ง) นอกจากน้ี ไดดําเนินการซอมแผนฉุกเฉินตางๆ เปนประจําตาม
แผนงาน ทั้งนี้ ไมพบการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับการรั่วไหลและอัคคีภัยเนื่องมาจากน้ํามัน
ปาลมดิบ 

 

 9. งานมวลชนสัมพันธ  ไดดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธ ทั้งการชวยเหลือและติดตามสถานการณการ
รับรูของชุมชนรอบโรงไฟฟา โดยรวมกิจกรรมทางสังคมกับหนวยงานและชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟา และใหการ
สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีแผนกิจกรรมดานมวลชน
สัมพันธตลอดตอเนื่องทั้งป เพ่ือติดตามสถานการณการรับรูความรูสึก ทัศนคติ ความตองการของชุมชน และใหขอมูล
ขาวสาร รวมถึงแจงใหชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง (ภาคผนวก ฌ.6 และภาคผนวก ฌ.7)  

 

โดยสรุปโรงไฟฟากระบ่ี ไดดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอกําหนดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ระหวางผลิตพลังงานไฟฟานั้น พบวา การดําเนินงานระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
2562 ที่ผานมาน้ัน มิไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟาแตอยางใด 

 
มาตรการเพิ่มเติมจากที่กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เนื่องจากชุมชนตําบลเกาะศรีบอยาและตําบลตล่ิงชัน ทั้ง 2 ตําบลอยู
นอกเขตกองทุนพัฒนาไฟฟา ทําใหไมสามารถใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟามาสนับสนุนได จากการหารือ
รวมกับนายอําเภอเหนือคลองเม่ือป 2556 เห็นควรสรางสัมพันธภาพที่ดีและสรางความยอมรับจากชุมชน เห็นควร
ให กฟผ.สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชน หมูบานละ 100,000 
บาท จํานวน 13 หมูบาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท  

โดยไดรับความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 จัดทําโครงการที่เปนประโยชนสําหรับในป 
2557 และในปตอๆ ไปพิจารณาจัดทําเปนกองทุน CSR โดยพิจารณาจากความตองการของชุมชนจัดทําเปน
โครงการรวบรวมขอความเห็นชอบจากนายอําเภอกอน โครงการไดดําเนินกิจกรรมมาตั้งแต ป 2557 จนถึงป 2561
รวมเปนระยะเวลา 5 ปตอเนื่อง ขณะนี้ทั้ง 2 ตําบลถูกบรรจุอยูในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนที่เรียบรอยแลว 

 




