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(ก) 
                              ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ไดเริ่มทําการกอสรางโรงไฟฟา เครื่องที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 
แลวเสร็จ เริ่มจายกระแสไฟฟาเขาระบบ (First Synchronization) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ดําเนินการ
จายกระแสไฟฟาเขาระบบเต็มพิกัด เมือ่ 12 สิงหาคม 2546                                                                                                                                                                                 

 

 โรงไฟฟาฯ ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โรงไฟฟา
พลังความรอนกระบ่ี เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตาม
เงื่อนไขการเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2540 โดยไดมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มโครงการ  โดยในระยะกอสรางไดนําเสนอรายงานฯ 
ให สผ. แลว จํานวน 12 ฉบับ ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแตเดือนมีนาคม 2540 – สิงหาคม 2546 และในระยะ
ดําเนินการผลิตไฟฟาไดเริ่มนําเสนอรายงานฯ ให สผ. ฉบับที่ 1 (กันยายน 2546 – มิถุนายน 2547) โดยรายงานฯ 
ฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

โรงไฟฟาฯ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ โดยนําน้ํามันปาลม
ดิบมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับนํ้ามันเตา กรณีนําน้ํามันปาลมดิบมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับน้ํามันเตา ตาม
นโยบายของกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชยเพ่ือเปนชองทางในการระบายน้ํามันปาลมดิบ   โดยมีมติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 31/2558 (ครั้งที่ 341) และมีมติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 22/2558  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดย
รายงานฯ ฉบับน้ี มีรายละเอียดโดยสรุปไดดังตอไปน้ี 
 
 การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

 โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งเปน
มาตรการใหม กรณีนําน้ํามันปาลมดิบมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับนํ้ามันเตา รวม 16 ดาน ไดแก แผนปฏิบัติการ
ทั่วไป คุณภาพอากาศ  ระดับเสียง  คุณภาพน้ํา คุณภาพดิน นิเวศวิทยาทางนํ้า นิเวศวิทยาทางบก การใชที่ดิน/
เกษตรกรรม การจัดการกากของเสีย การคมนาคม การระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม เศรษฐกิจและสังคม 
สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการใชน้ํามันปาลมดิบ
เปนเชื้อเพลิง และมวลชนสัมพันธ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
รายละเอียดดังบทที่ 2 
 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

1. คุณภาพอากาศ ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ไดแก การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแบบครั้งคราว และคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง รวมถึง
ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป สรุปดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 



โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี ่                                                                                                               บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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(ข) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 คุณภาพอากาศจากปลองแบบคร้ังคราว ติดตามตรวจสอบปริมาณกาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง (PM) ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560  
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูในเกณฑคา
ควบคุมที่ EIA กําหนด 

 
 คุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 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
ตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ.2547) และอยูในเกณฑที่ EIA กําหนด 

 สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS ดําเนินการระหวางวันท่ี 
30-31 มีนาคม 2560 พบวา ผานเกณฑกําหนดการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ CEMS ตาม
มาตรฐาน US.EPA  

 
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดําเนินการตรวจวัด 4 จุด (โรงเรียนบานทุงสาคร 

บานเกาะโพด, โรงเรียนบานคลองหวายเล็ก และภายในโรงไฟฟา) โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)  
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)  
ซึ่งผลการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที ่21 (พ.ศ.2544)  ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)   

 สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปอยางตอเน่ือง (Ambient Air Quality Monitoring Stations : AAQMS) ทั้ง 4 สถานี 
ดําเนินการระหวางวันที่ 2 - 7 มีนาคม 2560  พบวา ผลการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของเคร่ืองตรวจ
วัดกาซและฝุนละอองทุกสถานีมีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี ผานการประเมิน   และผลการ
ตรวจสอบความถูกตองการทํางานอุปกรณตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาทุกสถานีมีประสิทธิภาพการทํางานผาน
เกณฑการประเมนิ   
 
 2. ระดับเสียงโดยทั่วไป ไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชม. (Leq24hr) และตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ยกลางวัน – กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ณ ที่ตั้งโรงไฟฟา และในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ 
รวมท้ังสิ้น 4 จุด (บริเวณโรงเรียนบานคลองหวายเล็ก บานเกาะโพด โรงเรียนบานทุงสาคร และโรงไฟฟาพลัง
ความรอนกระบี่) ปละ 2 ครั้ง ตอเนื่อง 3 วัน ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดอยูในเกณฑ
มาตรฐานกําหนด (ไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2548) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหวาง
การผลิตพลังงานไฟฟา จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูที่อาศัยในพ้ืนที่โรงไฟฟา และชุมชนใกลเคียง 
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(ค) 
                              ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 3. คุณภาพน้ํา  
 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 5 จุด (บริเวณอางเก็บน้ํา กฟผ. อางเล็ก 
อางใหญ คลองปกาสัยบริเวณเหนือน้ําจากโรงไฟฟา 500 เมตร ทายน้ําจากโรงไฟฟา 500 เมตร และคลองเพหลา 
บริเวณเกาะเยื่อแดง) เม่ือวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 พบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเวน คาออกซิเจนละลาย
ของจุดตรวจวัดที่ 1 บริเวณอางเก็บน้ํา กฟผ.(อางเล็ก) มีคาออกซิเจนละลาย 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดใหมีคาไมต่ํากวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร) ทั้งน้ี เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของชั้นน้ําในอาง เนื่องจากกอน
วันเก็บตัวอยางมีฝนตกหนักและตกอยางตอเนื่องในพ้ืนที่ ประกอบกับบริเวณจุดเก็บตัวอยางมีลักษณะเปนอางน้ํา
นิ่งและมีความลึก เมื่อเกิดฝนตกจึงเกิดการหมุนเวียนของชั้นน้ําในอาง ทําใหน้ําที่มีคุณภาพต่ําจากดานลางข้ึนมา
ยังจุดตรวจวัดดังกลาว และสงผลใหปริมาณออกซิเจนละลายมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน อยางไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาคาบีโอดีของจุดตรวจวัดนี้ พบวามีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน อีกทั้งสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
ในบริเวณจุดตรวจวัดไมมีสิ่งบงชี้วามีเหตุ น้ําเนาเสียเกิดขึ้นในบริเวณนี้ และโรงไฟฟาฯ ไมมีการระบายนํ้าจากแหลง
น้ํานี้สูแหลงน้ําภายนอกแตอยางใด 

 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 4 จุด (บริเวณบานหวยโสก บานเกาะโพด 

บานคลองหวายเล็ก และบานหวยน้ําเย็น) เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูแลง พบวา 
ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2551)  ยกเวนบางพารามิเตอร ไดแก  

- คาความเปนกรดและดาง บริเวณจุดที่ 8 บานคลองหวายเล็ก และจุดที่ 9 บานหวยน้ําเยน็ 
มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนดเล็กนอย โดยมีคา 6.2 และ 6.4 มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนดเล็กนอย 
เกิดจากการชะความเปนกรดจากดินลงสูน้ําใตดิน เนื่องจากชุดดินในบริเวณพ้ืนที่ดังกลาวมีลักษณะเปนดินกรด 
อางอิงขอมูลจากรายงานการสํารวจความเหมาะสมของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 
2554 

- คาปริมาณเหล็ก บริเวณจุดที่ 6 บานหวยโสก มีคาปริมาณเหล็กเทากับ 3.00 
มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกําหนดใหมีคาไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) เกิดจากสภาพธรรมชาติของน้ําใตดิน ซึ่งแต
เดิมกอนกอสรางโรงไฟฟา คาปริมาณเหล็กในบริเวณนี้มีคาสูงถึง 14.0 มิลลิกรัม/ลิตร  และยังพบวาคาปริมาณ
เหล็กในบริเวณนี้มีคาสูงกวาคามาตรฐานฯ เปนครั้งคราว 

ทั้งนี้ คุณภาพนํ้าในแหลงน้ําผิวดินและนํ้าใตดินในพื้นที่ศึกษาสวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจนจากคุณภาพนํ้าในชวงกอนการกอสราง และชวงระหวางการกอสรางโรงไฟฟา 

 
 ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งในบอพักน้ําทิ้งโรงไฟฟาพลัง

ความรอนกระบ่ี ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 พบวา ดัชนีคุณภาพนํ้าสวนใหญมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 
2560 ยกเวน ผลตางของคาของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2560 มีคาเกิน
กวาที่เกณฑมาตรฐานกําหนดไว ทั้งน้ี เนื่องจากคลองปกาสัยในบริเวณที่โรงไฟฟากระบี่ตั้งอยูนั้น ไดรับอิทธิพลจาก
น้ําทะเลในชวงที่น้ําข้ึน และไดรับอิทธิพลจากน้ําจืดจากแผนดินในชวงน้ําลง ทําใหน้ําในคลองปกาสัยในบริเวณ
โรงไฟฟากระบี่จะเปนนํ้าจืดและน้ํากรอยในบางเวลาตามชวงเวลาน้ําขึ้น-น้ําลง ในขณะท่ีทําการตรวจวัดน้ําในคลอง 



โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี ่                                                                                                               บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี ่  ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

(ง) 
 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ปกาสัยบริเวณจุดสูบน้ําเขาไดรับอิทธิพลจากน้ําจืด ในขณะที่น้ําในบอพักน้ําทิ้งเปนน้ํากรอยที่มีคาของแข็งละลาย
น้ําทั้งหมดมากกวา ทําใหคาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในบอพักน้ําทิ้งที่ตรวจวัดไดสูงกวาคาที่เกณฑมาตรฐาน
กําหนดไว ทั้งนี้โรงไฟฟากระบี่ไดมีการปดประตูระบายน้ําทิ้งออกสูคลองปกาสัยในกรณีที่สภาพของน้ําในคลอง 
ปกาสัยและบอพักน้ําทิ้งมีสภาพแตกตางกันเพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้น จึงไมมีการระบายนํ้า
ทิ้งในขณะที่คาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดมีคาสูงกวาคาที่เกณฑมาตรฐานกําหนดไวแตอยางใด 

 
4. นิเวศวิทยาทางน้ํา การติดตามตรวจสอบปริมาณและชนิดของแพลงกตอน ลูกปลาวัยออน และสัตว 

หนาดิน บริเวณคลองปกาสัยเหนือน้ํา 500 เมตร (จุดสูบน้ําเขา) บริเวณทายนํ้าหางจากพ้ืนที่โครงการ 500 เมตร และ
คลองเพหลาบริเวณเกาะเยื่อแดง โดยขอความรวมมือจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตภูเก็ต เปนผูทําการศึกษา ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในรายงาน EIA ไดทําการสํารวจในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนตัวแทนในฤดูแลง พบวา  

 

 แพลงกตอนพืช แพลงกตอนพืชกลุมที่มีความหนาแนนและความหลากหลายชนิดมากท่ีสุดคือ 
กลุมไดอะตอม รองลงมาคือกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน คาดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) อยูในชวง
มีความอุดมสมบูรณระดับนอยถึงปานกลาง 

 

 แพลงกตอนสัตว พบแพลงกตอนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจไดแก ตัวออนปู ตัวออนกุง 
ตัวออนหอยฝาเดียว และตัวออนหอยสองฝา โดยสถานีคลองเพหลา (KB4)  มีความหนาแนนรวมสูงสุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีอ่ืนๆ เนื่องจากเปนจุดที่ลําคลองสาขาไหลมาบรรจบกัน จึงเปนสาเหตุใหแพลงกตอนพืช 
และแพลงกตอนสัตวหนาแนนกวาจุดอื่น 

 

 ลูกปลาวัยออน ปริมาณความชุกชุมรวมของลูกปลาวัยออนในแตละสถานี มีคาอยูในชวง 0-11 
ตัว/ปริมาตรนํ้าทะเล 1,000 ลูกบาศกเมตร สถานีที่พบปริมาณความชุกชุมรวมของลูกปลาวัยออนมากที่สุดคือ
สถานีคลองเพหลา (KB4) 

 

 สัตวหนาดิน พบสัตวหนาดินชุกชุมมากที่สุดในบริเวณจุดสูบน้ําเขา (KB1) พบวาไสเดือนทะเล
มีสัดสวนสูงสุด รองลงมาคือกลุมหอยกลุมครัสตาเซียน และปลา  

 
คุณภาพน้ําทางชีววิทยาในทุกจุดสํารวจยังมีคุณภาพดี และไมแตกตางกันมากนัก ทุกจุดสํารวจมี

ปริมาณและชนิดของแพลงกตอนสัตวใกลเคียงกัน แหลงน้ําบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ยังมี
คุณภาพและมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง การดําเนินงานผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ใน
ปจจุบันไมไดกอใหเกิดภาวะไมพึงประสงคหรือน้ําเนาเสียแตอยางใด 

 
5. การคมนาคมขนสง ในการตรวจนับปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงหมายเลข 4 พบวามีปริมาณ

ยานพาหนะเฉลี่ยตอวัน รวมทั้งสิ้น 8,559 คันตอวัน แบงเปนรถยนต  6,909 คันตอวัน จักรยานยนต 998 คัน
ตอวัน รถบรรทุก 573 คันตอวัน รถพวง รถเทรนเลอร 78 คันตอวัน สําหรับอัตราสวนปริมาณการจราจร 
(Volume to Capacity Ratio, V/C ratio) บนทางหลวงหมายเลข 4 มีคา 0.154 ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
การจราจร เนื่องจากความจุของถนนยังสามารถรองรับปริมาณจราจรไดอีกมาก เนื่องจากกรมทางหลวงไดขยาย
พ้ืนผิวจราจรจาก 2 ชองทางจราจร เปน 4 ชองทางจราจร 2 ทิศทาง ตั้งแตป 2551 ทั้งนี้ ไมพบอุบัติเหตุจาก
การขนสง/การดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่  



โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี ่                                                                                                               บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี ่  ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 
 

(จ) 
                              ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

6. การจัดการของเสีย ไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดการของเสียโดยการคัดแยกเปนขยะธรรมดา 
ขยะยอยสลายยาก ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล พบวา มีปริมาณขยะธรรมดา (ทั่วไป) 45.53 กิโลกรัมตอวัน 
ขยะธรรมดา (ทั่วไป) 45.53 กิโลกรัมตอวัน ขยะอันตราย 19.54 กิโลกรัมตอวัน และขยะรีไซเคิล 1.2 กิโลกรัม
ตอวัน โดยขยะธรรมดาไดนําไปฝงกลบในบอขยะบริเวณบอเหมืองเกาที่หางไกลจากชุมชนและจะทําการฝงกลบ
เมื่อมีปริมาณขยะเต็มบอ หากมีขยะรีไซเคิลจะรวบรวมประมูลขายหรือนํามาใชงานตอไป และขยะอันตราย
รวบรวมจัดเก็บในอาคารเก็บขยะอันตรายที่ออกแบบไวโดยเฉพาะ เพ่ือปองกันการรั่วไหลหรือปนเปอนออกสู
สิ่งแวดลอม และสงกําจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตหรือสงคืนบริษัทผูขาย โดยในชวงเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2560  ไดมีการนําส่ิงปฏิกูลและวัสดุไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน โรงไฟฟาฯ ไดขออนุญาตกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.
2548 และแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งเมื่อมีการนําขยะดังกลาวออกนอกบริเวณโรงงาน 
 

7. เศรษฐกิจและสังคม ศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมและความเปนอยูของ
ชุมชนในชวงดําเนินการผลิตพลังงานไฟฟา ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในระยะเวลาดําเนินการทุกปที่ 1, 3 และปที่ 5 (ป 2547, 2549 และป 2551) และตอไปทุก 5 ป (ป 
2556 ป 2561 ป 2566 และป 2571) สําหรับการศึกษาครั้งตอไปจะเนินการในป 2561  

 
8. สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

 ติดตามตรวจสอบภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โรงไฟฟา โดยพิจารณาโรค
รวม  4  กลุม ไดแก  โรคระบบหายใจ   โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก   โรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใต
ผิวหนัง  และโรคตารวมสวนประกอบของตา โดยการรวบรวมขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัย ภายในรัศมี 5 
กิโลเมตร สําหรับขอมูลในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  อยูระหวางรวบรวมขอมูล จึงขอนําเสนอใน
รายงานฉบับถัดไป  

 ติดตามตรวจสอบระบาดวิทยาและแนวโนมสุขภาพผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟาพลังความรอน
กระบี่ จากผลการตรวจสุขภาพประจําป 2560 ของพนักงาน ไดดําเนินการในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 ขณะนี้
อยูระหวางการสรุปผล ซึ่งจะนําเสนอในรายงานฉบับตอไป หากพบความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพของ
พนักงาน จะดําเนินติดตามผลการตรวจสุขภาพและศึกษาแนวโนมในลําดับตอไป 

 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง เชน  ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี  
หรือปฏิบัติงานในที่ที่อับอากาศ  เปนตน  ตองไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน สําหรับ 2560 ได
ดําเนินการในวันที ่2 – 3 มีนาคม 2560 ขณะนี้อยูระหวางการสรุปผล ซึ่งจะนําเสนอในรายงานฉบับตอไป  

 

 9. งานมวลชนสัมพันธ  ไดดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธ ทั้งการชวยเหลือและติดตามสถานการณการ
รับรูของชุมชนรอบโรงไฟฟา ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ที่ผานมา ไดรวมกิจกรรมทางสังคมกับ
หนวยงานและชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟา และใหการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  

 

โดยสรุปโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ไดดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมระหวางผลิตพลังงานไฟฟานั้น พบวาการดําเนินงาน ในชวงเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2560 ที่ผานมานั้น มิไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณ
พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟาแตอยางใด 


