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 ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                            ฉบบัที่ 33 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 โรงไฟฟากระบี ่ไดเร่ิมทําการกอสรางโรงไฟฟา เครื่องที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 แลวเสร็จ เริ่มผลิต
ไฟฟาเขาระบบ (First Synchronization) เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 และดําเนินการจายไฟฟาเขาระบบ
โครงขายไฟฟา เมื่อ 12 สิงหาคม 2546                                                                                                                                                                                                                                        

 

 โรงไฟฟากระบ่ี ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โรงไฟฟากระบ่ี เสนอตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใน      
ดานตางๆ อยางตอเนื่อง  
 

โรงไฟฟากระบ่ี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟากระบ่ี (ครั้งที่ 2) กรณีนําน้ํามันปาลมดิบ
มาใชในการผลิตไฟฟารวมกับนํ้ามันเตา ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชยเพ่ือเปนชองทาง
ในการระบายนํ้ามันปาลมดิบ โดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุม     
ครั้งที่ 31/2558 (ครั้งที่ 341) และมีมติเห็นชอบรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟากระบ่ี (ครั้งที่ 2) กรณีนําน้ํามันปาลมดิบมาใชในการ           
ผลิตไฟฟารวมกับน้ํามันเตา ตามมตคิณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ที ่5/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558               

 

รายงานฯ ฉบับน้ีเปนรายงานฉบับที่ 33 ประจําเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 มีรายละเอียดโดยสรุป
ไดดังตอไปน้ี 
 

 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 รายละเอียดดังบทท่ี 2 

 

 



 

 
 

(ข) 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                            ฉบบัที่ 33 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
 

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

 คุณภาพอากาศจากปลองแบบครั้งคราว ติดตามตรวจสอบปริมาณกาซซัลเฟอร             
ไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง (PM) ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2563 ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูในเกณฑควบคุมที่ 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 ผานระบบเครือขายสื่อสารไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการตรวจวัดกาซออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563  มีคาอยูใน           
เกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูในเกณฑที่ EIA กําหนด               
(ตารางที่ 3.1-2) 

 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS ดําเนินการระหวางวันที่ 16-17 
มกราคม 2563 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)  ซึ่งผลการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)  
(ตารางที่ 3.1-6) 

 

 



 

 
 

(ค) 

 ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่                           ฉบบัที่ 33 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

 การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไปอยางตอเนื่อง (Ambient Air Quality Monitoring Stations : AAQMS) ทั้ง 4 สถานี 
ดําเนินการระหวางวันที่ 3-8 กุมภาพันธ 2563 พบวา ทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑ ดี และ ผาน ตามขอเกณฑกําหนด
ของกรมควบคุมมลพิษ และผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานอุปกรณตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา 
ทุกสถานีมีประสิทธิภาพการทํางานผานเกณฑการประเมิน (ตารางที่ 3.1-9) 
 

 2. ระดับเสียงโดยท่ัวไป ไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 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 17-19 มกราคม 2563 

พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด (ไมเกิน 70 และ 115          
เดซิเบลเอ ตามลําดับ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) (ตารางที่ 3.1-11) ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการผลิตไฟฟา จึงไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอผูที่อาศัยในพ้ืนที่โรงไฟฟา และชุมชนใกลเคียง  
 

 3. คุณภาพน้ํา  
 

 คุณภาพน้ําผิวดิน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนที่จังหวัดกระบี่เพ่ือเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินเพ่ือเปนตัวแทนในฤดูแลงได การเก็บตัวอยาง
น้ําผิวดินเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมจะดําเนินการอีกครั้งในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 
เพ่ือเปนตัวแทนในฤดูฝน 

 

 คุณภาพน้ําใตดิน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ีเพ่ือเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตดินเพ่ือเปนตัวแทนในฤดูแลงได การเก็บตัวอยาง
น้ําใตดินเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจะดําเนินการอีกครั้งในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 
เพ่ือเปนตัวแทนในฤดูฝน 

 

 คุณภาพน้ําทิ้ง เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
ไมสามารถเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าทิ้งในเดือนเมษายน 2563 ได ในสวนของผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงใน
บอพักน้ําทิ้งโรงไฟฟากระบ่ี ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 3.1-13) ยกเวน คาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2563 และ         
คาอุณหภูมิในเดือนมิถุนายน 2563 มีคาสูงกวาคาควบคุมที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม



 

 
 

(ง) 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                            ฉบบัที่ 33 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ของโครงการ อยางไรก็ตาม โรงไฟฟากระบี่ไมมีการระบายนํ้าในบอพักน้ําทิ้งลงสูคลองปกาสัยในชวงเวลาที่คุณภาพน้ํา
ทิ้งมีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ และเกินคาควบคุมแตอยางใด 

 

4. นิเวศวิทยาทางนํ้า เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให                    
ไมสามารถเขาพ้ืนที่จังหวัดกระบี่เพ่ือสํารวจดานนิเวศวิทยาทางนํ้าเพ่ือเปนตัวแทนในฤดูแลงได การสํารวจดาน
นิเวศวิทยาทางนํ้าเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจะดําเนินการอีกครั้งในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
2563 เพ่ือเปนตัวแทนในฤดูฝน 

 

5. การคมนาคมขนสง ในการตรวจนับปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงหมายเลข 4 (ตารางที่ 3.3-1) 
พบวา มีปริมาณยานพาหนะเฉลี่ยตอวัน รวมท้ังสิ้น 23,210 คันตอวัน ในจํานวนน้ีเปนรถยนตมากที่สุด 8,396 

คันตอวัน รองลงมาเปนรถจักรยานยนต 6,813 คันตอวัน รถบรรทุก 4,802 คันตอวัน สําหรับอัตราสวนปริมาณ
การจราจรตอความจุ (Volume To Capacity Ratio, V/C Ratio) บนทางหลวงหมายเลข 4 มีคา 0.4849 ซึ่งมี
คาต่ํากวาคาความจุที่สามารถรองรับได (0.80) จึงสรุปไดวาการดําเนินการของโรงไฟฟากระบี่และกิจกรรมสวน
ควบไมกอใหเกิดผลกระทบทางคมนาคมในเสนทางดังกลาว เนื่องจากความจุของถนนยังสามารถรองรับปริมาณ
จราจรไดอีกมาก โดยกรมทางหลวงไดขยายพื้นผิวจราจรจาก 2 ชองทางจราจร เปน 4 ชองทางจราจร 2 ทิศทาง 
ทั้งนี้ ไมพบอุบัติเหตุจากการขนสงเช้ือเพลิง สารเคมี หินปูน ที่เกิดจาก การดําเนินงานของโรงไฟฟากระบ่ี 
(ตารางที ่3.3-2) 

 

 6. การจัดการของเสีย ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียโดยการคัดแยกเปนขยะธรรมดา 
ขยะยอยสลายยาก ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะติดเชื้อ ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563             
(ตารางที่ 3.3-3) พบวา มีปริมาณขยะรวมทุกประเภทเฉลี่ยวันละ 483.17 กิโลกรัมตอวัน ประกอบดวย ขยะทั่วไป 
374.78 กิโลกรัมตอวัน ขยะยอยสลายยาก 9.39 กิโลกรัมตอวัน ขยะอันตราย 91.89 กิโลกรัมตอวัน ขยะรีไซเคิล 
7.11 กิโลกรัมตอวัน และขยะติดเชื้อ 0.00006 กิโลกรัมตอวัน โดยขยะท่ัวไปไดนําไปฝงกลบในบอขยะบริเวณ          
บอเหมืองเกาที่หางไกลจากชุมชนและจะทําการฝงกลบเมื่อมีปริมาณขยะเต็มบอ หากมีขยะรีไซเคิลจะรวบรวม
ประมูลขายหรือนํามาใชงานตอไป และขยะอันตรายรวบรวมจัดเก็บในอาคารเก็บขยะอันตรายที่ออกแบบไว
โดยเฉพาะเพ่ือปองกันการรั่วไหลหรือปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม และสงกําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตหรือ
สงคืนบริษัทผูขาย โดยระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 อยูระหวางรวบรวมขยะอันตรายใหมีปริมาณมาก
พอในการสงไปกําจัด  
 

7. เศรษฐกิจและสังคม ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมและความเปนอยูของ
ชุมชนในชวงดําเนินการผลิตไฟฟา  รวมถึงดําเนินการติดตามสถานการณการรับรูความรูสึก ทัศนคติ              
ความตองการของชุมชนและใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟากระบี่ ในพ้ืนที่
ตําบลคลองขนาน และ ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีครอบคลุมทั้งสิ้น 5 หมูบาน ไดแก                
บานปกาสัย บานทุงสาคร บานหวยโสก บานเกาะโพด (คลองหมาก) และบานคลองหวายเล็ก ตามเงื่อนไข EIA 



 

 
 

(จ) 

 ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่                           ฉบบัที่ 33 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

(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) ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2 กําหนดทุก 5 ป สําหรับการศึกษาครั้งตอไปจะดําเนินการในป 2566 

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

 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 

 ติดตามตรวจสอบภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โรงไฟฟา โดยพิจารณาโรค
รวม 4 กลุม ไดแก โรคระบบหายใจ โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก โรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใตผิวหนัง และ
โรคตารวมสวนประกอบของตา โดยการรวบรวมขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัย ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
(ตารางที่ 3.4-1) พบวา ระหวางป 2559-2562 ภาพรวมมีสถิติแนวโนมผูปวยโรคระบบหายใจลดลง ขณะนี้การ
รวบรวมขอมูลจากสถานบริการพยาบาลตางๆ ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 ยังไมแลวเสร็จ           
ขอรายงานผลในรายงานฯ ฉบับตอไป   

 ติดตามตรวจสอบระบาดวิทยาและแนวโนมสุขภาพผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟากระบี่ จากผลการ
ตรวจสุขภาพประจําป 2563 ของพนักงาน ไดดําเนินการในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 (ตารางที่ 3.4-2 และ
ตารางท่ี 3.4-3) โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร มีพนักงานที่เขารับการตรวจรางกายท่ัวไป
ทั้งหมด 118 คน พบวา พนักงานมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) มากที่สุด 

 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง เชน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี  
หรือปฏิบัติงานในท่ีที่อับอากาศ เปนตน ตองไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน สําหรับป 2563          
ไดดําเนินการในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563  (ตารางที่ 3.4-4) พนักงานที่เขารับการตรวจสุขภาพพิเศษ พบวา จํานวน 
ผูที่มีสมรรถภาพการไดยินผิดปกติ 3 คน คิดเปนรอยละ 4.24 สวนสมรรถภาพสายตาดานอาชีวอนามัย มีจํานวนผูที่
เฝาระวังมากที่สุด คือ 82 คน จากผูเขารับการตรวจทั้งสิ้น 118 คน คิดเปนรอยละ 69.49 นอกจากน้ี ตรวจไมพบ
สารเคมีหรือโลหะหนักอ่ืนๆ ในเลือด จากการตรวจสารและโลหะหนักในพนักงานท่ีลักษณะงานมีโอกาสไดรับสัมผัสสาร
และโลหะหนักดังกลาว   
 

 

 



 

 
 

(ฉ) 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                            ฉบบัที่ 33 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 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 การดําเนินงานระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 
2563 ที่ผานมาน้ัน มิไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟาแตอยางใด 

 

 


