


 
 
 

 
 
 
 
 

รายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟากระบ่ี 

อําเภอเหนอืคลอง จังหวัดกระบ่ี 

ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
53  หมู 2  ถนนจรัญสนิทวงศ  อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี  11130 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทสรปุผูบริหาร 
 



 

 

 

(ก) 

 ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                          ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 โรงไฟฟากระบ่ี ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โรงไฟฟากระบ่ี และ
รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โรงไฟฟากระบี่ 
(ครั้งที่ 2) กรณีนําน้ํามันปาลมดิบมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับน้ํามันเตา อยางเครงครัด โดยผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 โรงไฟฟากระบี่ ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุในรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟากระบี่ (ครั้งที่ 2) กรณีนําน้ํามันปาลมดิบมาใชในการผลิตไฟฟา
รวมกับน้ํามันเตา ซึ่งควบรวมมาตรการเดิมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในทุกหัวขอรวม 16 ดาน 
ไดแก แผนปฏิบัติการท่ัวไป คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ํา คุณภาพดิน นิเวศวิทยาทางนํ้า นิเวศวิทยา
ทางบก การใชที่ดิน/เกษตรกรรม การจัดการกากของเสีย การคมนาคม การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
เศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการ
ใชน้ํามันปาลมดิบเปนเชื้อเพลิง และมวลชนสัมพันธ  
 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

โรงไฟฟากระบ่ี ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง สามารถ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังนี้ 
 

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

 คุณภาพอากาศจากปลองแบบครั้งคราว ติดตามตรวจสอบปริมาณกาซซัลเฟอร             
ไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง (PM) ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2563 ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูในเกณฑควบคุมที่กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโรงไฟฟาฯ  



 

 
 

(ข) 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                          ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง ติดตามตรวจสอบโดยระบบตรวจวัด 
มลสารทางอากาศจากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System, CEMS)  
และระบบตรวจวัดคาความทึบแสงแบบตอเนื่อง (Continuous Opacity Monitoring System, COMS)            

ผลการตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563  พบวา ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (PM) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูในเกณฑควบคุมที่กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโรงไฟฟาฯ  

 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปอยางตอเนื่อง ดําเนินการตรวจวัด 4 สถานี 
(โรงเรียนบานทุงสาคร, บานเกาะโพด, โรงเรียนบานคลองหวายเล็ก และภายในโรงไฟฟา) โดยสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอยางตอเนื่อง (Ambient Air Quality Monitoring Stations : AAQMS) 
ผลการตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)   

 

 2. ระดับเสียงโดยทั่วไป ไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq24hr) และตรวจวัด
ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) รวมทั้งสิ้น 4 สถานี ไดแก บริเวณโรงเรียน
บานคลองหวายเล็ก บานเกาะโพด โรงเรียนบานทุงสาคร และโรงไฟฟากระบี่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ระหวางวันที่ 3-5 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. และระดับเสียง
สูงสุด ทุกจุดมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)  
 

 3. คุณภาพน้ํา  
 คุณภาพน้ําผิวดิน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณโรงไฟฟาและในคลองปกาสัย 

จํานวน 5 สถานี ดําเนินการเม่ือวันที่ 22-23 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด                 
พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาออกซิเจนละลายบริเวณอางเก็บน้ํา กฟผ. 
(อางเล็ก) มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด เนื่องจากตําแหนงที่ทําการเก็บตัวอยางเปนสวนที่มีการหมุนเวียน
ของนํ้าต่ําและมีซากพืชน้ําอยูในบริเวณท่ีเก็บตัวอยาง ทําใหคาออกซิเจนละลายในบริเวณน้ีมีคาต่ํา แตอยางไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาคาบีโอดีของสถานีนี้ พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ กําหนด และสภาพแวดลอม
โดยทั่วไปในบริเวณสถานีตรวจวัดไมมีสิ่งบงชี้วามีเหตุน้ําเนาเสียเกิดขึ้น อีกทั้ง กฟผ. ไมมีการระบายนํ้าจาก
แหลงน้ํานี้สูแหลงน้ําภายนอก จึงไมสงผลกระทบตอแหลงน้ําภายนอกแตอยางใด 



 

 
 

(ค) 

 ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่                         ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 คุณภาพน้ําใตดิน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟา จํานวน            
4 สถานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด พบวา ดัชนีคุณภาพน้ํา
สวนใหญอยู ในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานนํ้าบาดาลท่ีจะใชบริโภคได ตามประกาศกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ.2551) ยกเวน คาปริมาณเหล็กบริเวณบานหวยน้ําเย็น มีคาสูงกวา           
คามาตรฐาน ซึ่งเปนไปตามสภาพธรรมชาติของนํ้าใตดินในบริเวณนี้ โดยน้ําใตดินบริเวณบานหวยนํ้าเย็น ท่ีเคย
พบปริมาณเหล็กมีคาเกินมาตรฐานเปนครั้งคราว อยางไรก็ตาม บอน้ําใตดินในบริเวณนี้มีการนํามาใชเพ่ือ การ
อุปโภคเทานั้น ไมไดมีการนํามาใชเพื่อการบริโภคแตอยางใด 

 คุณภาพน้ําทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งในบอพักน้ําทิ้งโรงไฟฟากระบี่ ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซันแตนท จํากัด พบวา 
ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และอยูในเกณฑควบคุมที่กําหนดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาฯ 

 

4. นิเวศวิทยาทางน้ํา ผลการสํารวจปริมาณและชนิดของแพลงกตอนพืชและสัตว ลูกปลาวัยออน 
และสัตวหนาดิน จํานวน 4 สถานี โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ในวันที่ 13 กันยายน 2563 
พบวา ปริมาณของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ลูกปลาวัยออน และสัตวหนาดิน มีความแตกตางกันใน             
แตละปและคอนขางแปรปรวน ทั้งนี้เนื่องมาจากชวงเวลาในการทําการศึกษาเปนเวลาคนละชวงเวลา ซึ่งทําให
ปจจัยในการเติบโตแตกตางกัน สงผลทําใหปริมาณของส่ิงมีชีวิตในนํ้า รวมถึงคาดัชนีความหลากหลายมี               
ความแตกตางกัน แตกลุมและจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ลูกปลาวัยออน และสัตวหนาดิน 
ทีพ่บยังคงมีความใกลเคียงกัน และไมมีแนวโนมวามีเหตุผิดปกติแตอยางใด 

 

5. การคมนาคมขนสง การตรวจนับปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงหมายเลข 4 ในชวงเดือน
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 ดําเนินการระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 ในชวงเวลา 08.00-16.00 น. พบวา  
มีปริมาณยานพาหนะเฉลี่ยตอวัน รวมเฉลี่ย 39,388 คันตอวัน สําหรับอัตราสวนปริมาณการจราจรตอความจุ 
(Volume To Capacity Ratio, V/C Ratio) บนทางหลวงหมายเลข 4 มีคา 0.7647 ซึ่งมีคาต่ํากวาคาความจุ              
ที่สามารถรองรับได (0.80) และไมพบอุบัติเหตุจากการขนสงเชื้อเพลิง สารเคมี หินปูน ที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟากระบี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(ง) 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟากระบี่                          ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 6. การจัดการของเสีย ไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดการของเสียโดยการคัดแยกเปนขยะธรรมดา 
ขยะยอยสลายยาก ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะติดเชื้อ ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 
พบวา มีปริมาณขยะรวมทุกประเภทเฉล่ียวันละ 1,177.25 กิโลกรัมตอวัน โดยขยะท่ัวไปไดนําไปฝงกลบใน             
บอขยะบริเวณบอเหมืองเกาที่หางไกลจากชุมชนและจะทําการฝงกลบเมื่อมีปริมาณขยะเต็มบอ ขยะรีไซเคิลจะ
รวบรวมประมูลขายหรือนํามาใชงานตอไป และขยะอันตรายรวบรวมจัดเก็บในอาคารเก็บขยะอันตรายท่ี
ออกแบบไวโดยเฉพาะเพ่ือปองกันการรั่วไหลหรือปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม และสงกําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับ
อนุญาตหรือสงคืนบริษัทผูขาย โดยระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 อยูระหวางรวบรวมขยะอันตราย
ใหมีปริมาณมากพอในการสงไปกําจัด  
 

7. เศรษฐกิจและสังคม ศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมและความเปนอยูของ
ชุมชนในชวงดําเนินการผลิตไฟฟา  รวมถึงดําเนินการติดตามสถานการณการรับรูความรูสึก ทัศนคติ              
ความตองการของชุมชนและใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟากระบ่ี                 
โดยการศึกษาคร้ังลาสุดดําเนินการเมื่อป 2561 พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
โรงไฟฟากระบี่ สําหรับการศึกษาครั้งตอไปจะดําเนินการในป 2566 

 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 ติดตามตรวจสอบภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โรงไฟฟา โดยพิจารณาโรค

รวม 4 กลุม ไดแก โรคระบบหายใจ โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก โรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใตผิวหนัง และ
โรคตารวมสวนประกอบของตา โดยการรวบรวมขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัย ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
พบวา ระหวางป 2559-2563 โดยภาพรวมมีสถิติแนวโนมผูปวยโรคระบบหายใจลดลง  

 ติดตามตรวจสอบระบาดวิทยาและแนวโนมสุขภาพผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟากระบี่ จากผลการ
ตรวจสุขภาพประจําป 2563 ของพนักงาน ไดดําเนินการในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร พบวา พนักงานมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) มากที่สุด 

ทั้งนี้ ไดรายละเอียดผลการตรวจสุขภาพของพนักงานในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ 33 
ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 เรียบรอยแลว 

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

 



 

 
 

(จ) 

 ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                             บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่                         ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 9. งานมวลชนสัมพันธ  ไดดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธ ทั้งการชวยเหลือและติดตามสถานการณ
การรับรูของชุมชนรอบโรงไฟฟา โดยรวมกิจกรรมทางสังคมกับหนวยงานและชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟา และใหการ
สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีแผนกิจกรรมดานมวลชน
สัมพันธตลอดตอเนื่องทั้งป เพ่ือติดตามสถานการณการรับรูความรูสึก ทัศนคติ ความตองการของชุมชน และใหขอมูล
ขาวสาร รวมถึงแจงใหชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง  

 

 


