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(ก) 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ ได้เริ่มท ำกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ เครื่องที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2540 
แล้วเสร็จ เริ่มจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำระบบ (First synchronization) เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2546 ด ำเนินกำร
จ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำระบบเต็มพิกัด เมื่อ 12 สิงหำคม 2546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 โรงไฟฟ้ำฯ ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ำ
พลังควำมร้อนกระบี่ เสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตำม
เงื่อนไขกำรเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2540 โดยได้มีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโครงกำร  โดยในระยะก่อสร้ำงได้น ำเสนอรำยงำนฯ 
ให้ สผ. แล้ว จ ำนวน 12 ฉบับ ครอบคลุมระยะเวลำตั้งแต่เดือนมีนำคม 2540 – สิงหำคม 2546 และในระยะ
ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำได้เริ่มน ำเสนอรำยงำนฯ ให้ สผ. ฉบับที่ 1 (กันยำยน 2546 – มิถุนำยน 2547) โดยรำยงำนฯ 
ฉบับนี้เป็นรำยงำนฉบับที่ 28 (กรกฎำคม – ธันวำคม 2560) 
 

โรงไฟฟ้ำฯ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ โดยน ำน้ ำมัน
ปำล์มดิบมำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำร่วมกับน้ ำมันเตำ กรณีน ำน้ ำมันปำล์มดิบมำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำร่วมกับน้ ำมันเตำ 
ตำมนโยบำยของกระทรวงพลังงำนและกระทรวงพำณิชย์เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรระบำยน้ ำมันปำล์มดิบ  โดยมีมติ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ในกำรประชุมครั้งที่ 31/2558 (ครั้งที่ 341) และมีมติ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ (คชก.) ในกำรประชุมครั้งที่ 22/2558  เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2558 โดย
รำยงำนฯ ฉบับนี้ มีรำยละเอียดโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
 กำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน 
ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรใหม่ ตำมรำยงำนกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร กรณีน ำน้ ำมันปำล์มดิบ
มำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำร่วมกับน้ ำมันเตำ ปี 2558 ซึ่งควบรวมมำตรกำรเดิมในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับปี 2540 รวม 16 ด้ำน ได้แก่ แผนปฏิบัติกำรทั่วไป คุณภำพอำกำศ  ระดับเสียง  คุณภำพน้ ำ 
คุณภำพดิน นิเวศวิทยำทำงน้ ำ นิเวศวิทยำทำงบก กำรใช้ที่ดิน/เกษตรกรรม กำรจัดกำรกำกของเสีย กำรคมนำคม 
กำรระบำยน้ ำและป้องกันน้ ำท่วม เศรษฐกิจและสังคม สำธำรณสุข สุขภำพ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยจำกกำรใช้น้ ำมันปำล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง และมวลชนสัมพันธ์ ตำมที่ระบุในรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รำยละเอียดดังบทที่ 2 
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(ข) 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 

1. คุณภำพอำกำศ ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศ ได้แก่ กำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพอำกำศจำกปล่องโรงไฟฟ้ำแบบครั้งครำว และคุณภำพอำกำศที่ระบำยจำกปล่องอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป สรุปดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

 คุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบครั้งครำว ติดตำมตรวจสอบปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง (PM) ผลกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 
2560 มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม (พ.ศ.2547) และอยู่ในเกณฑ์ค่ำ
ควบคุมที่ EIA ก ำหนด  (ตำรำงที่ 3.1 – 1) 

 

 คุณภำพอำกำศที่ระบำยจำกปล่องอย่ำงต่อเนื่อง ติดตำมตรวจสอบโดยระบบตรวจวัด 
มลสำรทำงอำกำศจำกแหล่งก ำเนิดอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System, CEMS)  
ซึ่งท ำกำรติดตำมตรวจสอบปริมำณก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ
ระบบตรวจวัดค่ำควำมทึบแสงแบบต่อเนื่อง (Continuous Opacity Monitoring System, COMS)  ซึ่งได้
แปลงค่ำปริมำณควำมเข้มข้นของฝุ่นละออง ทั้งยังมีระบบกำรจัดเก็บและแสดงข้อมูล เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจวัด
ทั้งหมดแบบ Real time ผ่ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรไปยังกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผลกำร
ตรวจวัดระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2560  มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม (พ.ศ.2547) และอยู่ในเกณฑท์ี่ EIA ก ำหนด (ตำรำงที่ 3.1 – 2) 

 

 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำงำนระบบ CEMS ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 - 2 
พฤศจิกำยน 2560  พบว่ำ ผ่ำนเกณฑ์ก ำหนดกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกำรท ำงำนของ CEMS ตำมมำตรฐำน 
US.EPA (ตำรำงที่ 3.1 – 3) 

 

 คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป ด ำเนินกำรตรวจวัด 4 จุด (โรงเรียนบ้ำนทุ่งสำคร 
บ้ำนเกำะโพด, โรงเรียนบ้ำนคลองหวำยเล็ก และภำยในโรงไฟฟ้ำ) โดยตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองรวม (TSP)  
ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  และก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
ซึ่งผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2560  อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)  ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)  
(ตำรำงที่ 3.1 – 5) 

 

 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำงำนของสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศโดยทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง (Ambient Air Quality Monitoring Stations : AAQMS) ทั้ง 4 สถำนี 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 13 - 18 ธันวำคม 2560 พบว่ำ ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกำรท ำงำนของเครื่องตรวจวัด
ก๊ำซและฝุ่นละอองทุกสถำนีมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนอยู่ในเกณฑ์ดี ผ่ำนกำรประเมิน  และผลกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องกำรท ำงำนอุปกรณ์ตรวจวัดสภำพอุตุนิยมวิทยำทุกสถำนีมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน (ตำรำงที่ 3.1 – 8) 
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(ค) 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 2. ระดับเสียงโดยทั่วไป ได้ด ำเนินกำรตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq24hr) และตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ยกลำงวัน – กลำงคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ณ ที่ตั้งโรงไฟฟ้ำ และในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ 
รวมทั้งสิ้น 4 จุด (บริเวณโรงเรียนบ้ำนคลองหวำยเล็ก บ้ำนเกำะโพด โรงเรียนบ้ำนทุ่งสำคร และโรงไฟฟ้ำพลัง
ควำมร้อนกระบี่) ปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่อง 3 วัน ผลกำรตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่ำงวันที่ 
1 – 3 พฤศจิกำยน 2560 พบว่ำ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนด (ไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตำมล ำดับ) ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม (พ.ศ. 2548) และ
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) (ตำรำงท่ี 3.1 – 10) ดังนั้นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อำศัยในพ้ืนที่โรงไฟฟ้ำ และชุมชน
ใกล้เคียง  
 

 3. คุณภำพน้ ำ  
 

 คุณภำพน้ ำผิวดิน ผลกำรติดตำมตรวจสอบ จ ำนวน 5 จุด (บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำ กฟผ. อ่ำงเล็ก 
อ่ำงใหญ่ คลองปกำสัยบริเวณเหนือน้ ำจำกโรงไฟฟ้ำ 500 เมตร ท้ำยน้ ำจำกโรงไฟฟ้ำ 500 เมตร และคลองเพหลำ 
บริเวณเกำะเยื่อแดง เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยำยน 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนในช่วงฤดูฝน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 
ยกเว้นค่ำบีโอดี (BOD) ของจุดที่ 5 บริเวณคลองเพหลำ (เกำะเยื่อแดง) มีค่ำสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนเล็กน้อย  
โดยมีค่ำ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (มำตรฐำนก ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัม ต่อลิตร) ทั้งนี้ เกิดจำกกำรพัดพำ
อินทรียสำรมำจำกคลองสำขำต่ำงๆ เนื่องจำกบริเวณจุดเก็บตัวอย่ำงเป็นจุดที่ล ำน้ ำสำขำไหลมำบรรจบกัน 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำค่ำบีโอดีของจุดตรวจวัดที่ 4 บริเวณคลองปกำสัย (ท้ำยน้ ำจำกโรงไฟฟ้ำ 500 เมตร) 
ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดปล่อยน้ ำทิ้งของโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่มำกที่สุด พบว่ำค่ำ  
บีโอดีมีค่ำ 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ที่มำตรฐำนก ำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่ำ ค่ำบีโอดีที่มีค่ำสูงกว่ำ
เกณฑ์ที่มำตรฐำนก ำหนดไว้ในจุดที่ 5 ไม่ได้เกิดจำกกำรด ำเนินกำรจำกโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ ทั้งนี้บริเวณ
ใกล้เคียงจุดตรวจวัดบริเวณคลองเพหลำ (เกำะเยื่อแดง) ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่ำมีเหตุน้ ำเน่ำเสียเกิดขึ้นในบริเวณนี้ 
แต่อย่ำงใด 

 

 คุณภำพน้ ำใต้ดิน ผลกำรติดตำมตรวจสอบ จ ำนวน 4 จุด (บริเวณบ้ำนห้วยโสก บ้ำนเกำะโพด 
บ้ำนคลองหวำยเล็ก และบ้ำนห้วยน้ ำเย็น) เมื่อวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนในช่วงฤดูฝน พบว่ำ 
ดัชนีคุณภำพน้ ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมำตรฐำนน้ ำบำดำลที่จะใช้บริโภคได้ ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551)  ยกเว้นบำงพำรำมิเตอร์ ได้แก่  

- ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง บริเวณจุดที่ 7 บ้ำนเกำะโพดและจุดที่ 8 บ้ำนคลองหวำยเล็ก 
มีค่ำ 6.0 และ 6.3 ตำมล ำดับ ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดเล็กน้อย เกิดจำกกำรชะควำมเป็นกรดจำกดินลงสู่น้ ำ
ใต้ดิน เนื่องจำกชุดดินในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นดินกรด อ้ำงอิงข้อมูลจำกรำยงำนกำรส ำรวจควำม
เหมำะสมของดิน กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 

- ค่ำปริมำณเหล็ก จุดที่ 6 บ้ำนห้วยโสก และจุดที่ 9 บ้ำนห้วยน้ ำเย็น มีค่ำสูงกว่ำค่ำ
มำตรฐำน พบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 1.8 และ 5.4 มิลลิกรัม/ลิตร ตำมล ำดับ (มำตรฐำนก ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร) เกิดจำกสภำพธรรมชำติของน้ ำใต้ดิน ซึ่งแต่เดิมก่อนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ค่ำปริมำณเหล็กในบริเวณนี้
มีค่ำสูงถึง 14.0 มิลลิกรัม/ลิตร  และยังพบว่ำค่ำปริมำณเหล็กในบริเวณนี้มีค่ำสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนฯ เป็นครั้งครำว 
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ทั้งนี้ คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดินในพื้นที่ศึกษำส่วนใหญ่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงชัดเจนจำกคุณภำพน้ ำในช่วงก่อนกำรก่อสร้ำง และช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

 

 คุณภำพน้ ำทิ้ง ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทิ้งในบ่อพักน้ ำทิ้งโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน
กระบี่ ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2560  พบว่ำ ดัชนีคุณภำพน้ ำส่วนใหญ่มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกโรงงำน พ.ศ. 2560  
ยกเว้นค่ำของแข็งละลำยน้ ำทั้งหมด (TDS) ในเดือนธันวำคม มีค่ำสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดไว้ ทั้งนี้ 
เนื่องจำกคลองปกำสัยในบริเวณที่โรงไฟฟ้ำกระบี่ตั้งอยู่นั้น ได้รับอิทธิพลจำกน้ ำทะเลในช่วงที่น้ ำขึ้น  และได้รับ
อิทธิพลจำกน้ ำจืดจำกแผ่นดินในช่วงน้ ำลง ท ำให้น้ ำในคลองปกำสัยในบริเวณโรงไฟฟ้ำกระบี่จะเป็นน้ ำจืดและ
น้ ำกร่อยในบำงเวลำตำมช่วงเวลำน้ ำขึ้น – น้ ำลง ในขณะที่เก็บตัวอย่ำงน้ ำในคลองปกำสัยบริเวณจุดสูบน้ ำเข้ำ
ได้รับอิทธิพลจำกน้ ำจืด ในขณะที่น้ ำในบ่อพักน้ ำทิ้งเป็นน้ ำกร่อยที่มีค่ำของแข็งละลำยน้ ำทั้งหมดสูงกว่ำ จึงท ำให้
ค่ำของแข็งละลำยน้ ำทั้งหมดในบ่อพักน้ ำทิ้งที่ตรวจวัดได้สูงกว่ำค่ำที่เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดไว้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำฯ  
ได้มีกำรปิดประตูระบำยน้ ำทิ้งออกสู่คลองปกำสัยในกรณีที่สภำพของน้ ำในคลองปกำสัยและบ่อพักน้ ำทิ้ง  
มีสภำพแตกต่ำงกันเพ่ือลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น จึงไม่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งในขณะที่ค่ำของแข็ง
ละลำยน้ ำทั้งหมดมีค่ำสูงกว่ำค่ำท่ีเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดไว้แต่อย่ำงใด 

 

4. นิเวศวิทยำทำงน้ ำ กำรติดตำมตรวจสอบปริมำณและชนิดของแพลงก์ตอน ลูกปลำวัยอ่อน และสัตว์ 
หน้ำดิน จ ำนวน 4 จุด บริเวณคลองปกำสัยเหนือน้ ำ 500 เมตร (จุดสูบน้ ำเข้ำ) บริเวณท้ำยน้ ำห่ำงจำกพ้ืนที่โครงกำร 
500 เมตร และคลองเพหลำบริเวณเกำะเยื่อแดง เพ่ิมเติมจำกมำตรกำรก ำหนด 1 จุด บริเวณเหนือจุดระบำยน้ ำ
โรงไฟฟ้ำกระบี่ 500 เมตร โดยขอควำมร่วมมือจำกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้ท าการศึกษา ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA ได้ท าการส ารวจในเดือนกันยายน  
2560 ซึ่งเป็นตัวแทนในฤดูฝน พบว่า  

 

 แพลงก์ตอนพืช ปริมำณควำมหนำแน่นของแพลงก์ตอนรวมในแต่ละสถำนีมีค่ำค่อนข้ำงสูง  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอำหำรขั้นต้นในพ้ืนที่ดังกล่ำว โดยเฉพำะแพลงก์ตอนชนิด 
Chetoceros sp. ซึ่งเป็นกลุ่มไดอะตอม ซ่ึงมีกำรแพร่กระจำยได้ดีในพ้ืนที่ตรวจวัดทั้ง 4 สถำนี 

 

 แพลงก์ตอนสัตว์ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ถำวร (Holoplankton) ประกอบด้วย 
เคยส ำลีระยะตัวอ่อน เคยส ำลีระยะตัวเต็มวัย Oikopleura หนอนธนู และหวีวุ้น ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่ม
แพลงก์ตอนสัตว์ชั่วครำว (Meroplankton) โดยพบกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ตัวอ่อนปู ตัวอ่อนกุ้ง ในกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์ชั่วครำวนี้ด้วย 

 

 ลูกปลำวัยอ่อน ปริมำณควำมชุกชุมรวมของลูกปลำวัยอ่อนในแต่ละสถำนี มีค่ำอยู่ในช่วง 6-23 
ตัว/ปริมำตรน้ ำทะเล 1,000 ลูกบำศก์เมตร สถำนีที่พบปริมำณควำมชุกชุมรวมของลูกปลำวัยอ่อนมำกที่สุดคือ
สถำนีคลองปกำสัยบริเวณจุดสูบน้ ำเข้ำ รองลงมำคือ สถำนีบริเวณคลองปกำสัย ท้ำยน้ ำหลังผ่ำนพ้ืนที่โครงกำร 
500 เมตร ส่วนสถำนีที่พบควำมหลำกหลำยของลูกปลำวัยอ่อนมำกที่สุดคือสถำนีบริเวณคลองเพหลำ 
จ ำนวน 3 วงศ์ และอีก 3 สถำนีมีจ ำนวน 2 วงศเ์ท่ำกัน  

 

 สัตว์หน้ำดิน ปริมำณควำมชุกชุมของสัตว์หน้ำดินทุกกลุ่มเฉลี่ย 4 สถำนี เท่ำกับ 2,371.7 ตัว/
ตำรำงเมตร และโดยมีสัดส่วนของในไฟลัม Annelida และไฟลัม Arthropoda ใกล้เคียงกัน และสูงกว่ำสัดส่วน
ของสัตว์หน้ำดินกลุ่มอ่ืนๆ สัตว์หน้ำดินชนิดเด่น ได้แก่ ไส้เดือนทะเลชนิด Neanthes talehsapensis ปริมำณ
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ควำมชุกชุมในแต่ละสถำนีมีค่ำอยู่ในช่วง 60.0-1,846.7 ตัว/ตำรำงเมตร สัตว์หน้ำดินที่ชนิดเด่นรองลงมำคือ 
แอมฟิพอด Grandidierella gilesi ซึ่งพบแอมฟิพอดชนิดนี้ได้ทุกสถำนี ปริมำณควำมชุกชุมในแต่ละสถำนีมีค่ำ
อยู่ในช่วง 106.7-1,100.0 ตัว/ตำรำงเมตร และ ไส้เดือนทะเลชนิด Nepthys sp. ปริมำณควำมชุกชุมในแต่ละ
สถำนีมีค่ำอยู่ในช่วง 13.3-480.0 ตัว/ตำรำงเมตร 

 

อย่ำงไรก็ตำม คุณภำพน้ ำทำงชีววิทยำในทุกจุดส ำรวจยังมีคุณภำพดี และไม่แตกต่ำงกันมำกนัก  
ทุกจุดส ำรวจมีปริมำณและชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ใกล้เคียงกัน แหล่งน้ ำบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน
กระบี่ ยังมีคุณภำพและมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงสูง กำรด ำเนินงำนผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน
กระบี่ในปัจจุบันไม่ได้ก่อให้เกิดภำวะไม่พึงประสงค์หรือน้ ำเน่ำเสียแต่อย่ำงใด 

 

5. กำรคมนำคมขนส่ง ในกำรตรวจนับปริมำณยำนพำหนะบนทำงหลวงหมำยเลข 4 พบว่ำมีปริมำณ
ยำนพำหนะเฉลี่ยต่อวัน รวมทั้งสิ้น 10,234 คันต่อวัน ในจ ำนวนนี้ เป็นรถยนต์มำกที่สุด 7,473 คันต่อวัน 
รองลงมำเป็นรถจักรยำนยนต์ 1,429 คันต่อวัน รถบรรทุก 1,198 คันต่อวัน และอ่ืนๆ 133 คันต่อวัน ส ำหรับ
อัตรำส่วนปริมำณกำรจรำจรต่อควำมจุ (Volume to capacity ratio, V/C ratio) บนทำงหลวงหมำยเลข 4 มี
ค่ำ 0.122 ซึ่งมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำควำมจุที่สำมำรถรองรับได้ (0.80) จึงสรุปได้ว่ำกำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำพลัง
ควำมร้อนกระบี่และกิจกรรมส่วนควบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงคมนำคมในเส้นทำงดังกล่ำว เนื่องจำกควำมจุ
ของถนนยังสำมำรถรองรับปริมำณจรำจรได้อีกมำก โดยกรมทำงหลวงได้ขยำยพ้ืนผิวจรำจรจำก 2 ช่องทำง
จรำจร เป็น 4 ช่องทำงจรำจร 2 ทิศทำง ตั้งแต่ปี 2551 ทั้งนี้ ไม่พบอุบัติเหตุจำกกำรขนส่ง/กำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่  

 

 6. กำรจัดกำรของเสีย ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียโดยกำรคัดแยกเป็นขยะธรรมดำ 
ขยะย่อยสลำยยำก ขยะอันตรำย และขยะรีไซเคิล ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2560  พบว่ำ มีปริมำณ
ขยะรวมทุกประเภทเฉลี่ยวันละ  558.07 กิโลกรัมต่อวัน ประกอบด้วย ขยะธรรมดำ (ทั่วไป) 242.72 กิโลกรัมต่อ
วัน ขยะอันตรำย 314.81 กิโลกรัมต่อวัน และขยะรีไซเคิล 0.54 กิโลกรัมต่อวัน ไม่มีขยะย่อยสลำยยำก  
 

โดยขยะธรรมดำได้น ำไปฝังกลบในบ่อขยะบริเวณบ่อเหมืองเก่ำท่ีห่ำงไกลจำกชุมชนและจะท ำกำร
ฝังกลบเมื่อมีปริมำณขยะเต็มบ่อ หำกมีขยะรีไซเคิลจะรวบรวมประมูลขำยหรือน ำมำใช้งำนต่อไป และขยะ
อันตรำยรวบรวมจัดเก็บในอำคำรเก็บขยะอันตรำยที่ออกแบบไว้โดยเฉพำะ เพ่ือป้องกันกำรรั่วไหลหรือปนเปื้อน
ออกสู่สิ่งแวดล้อม และส่งก ำจัดโดยหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตหรือส่งคืนบริษัทผู้ขำย โดยในช่วงเดือนกรกฎำคม 
– ธันวำคม 2560  ได้มีกำรน ำสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน โรงไฟฟ้ำฯ ได้ขออนุญำตกรม
โรงงำนอุตสำหกรรมตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.
2548 และแจ้งกรมโรงงำนอุตสำหกรรมทุกครั้งเมื่อมีกำรน ำขยะดังกล่ำวออกนอกบริเวณโรงงำน 
 

7. เศรษฐกิจและสังคม ศึกษำสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคมและควำมเป็นอยู่ของ
ชุมชนในช่วงด ำเนินกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ ตำมเงื่อนไข
ที่ก ำหนดในระยะเวลำด ำเนินกำรทุกปีที่ 1, 3 และปีที่ 5 (ปี 2547, 2549 และปี 2551) และต่อไปทุก 5 ปี (ปี 
2556 ปี 2561 ปี 2566 และปี 2571) ส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไปจะเนินกำรในปี 2561  

 
 
 



โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี ่                                                                                                               บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
อ าเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี ่  ฉบับที่ 28 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

 

(ฉ) 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

8. สำธำรณสุขและสุขภำพ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   
 

 ติดตามตรวจสอบภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า  โดยพิจารณาโรค
รวม  4  กลุ่ม ได้แก่  โรคระบบหำยใจ   โรคระบบย่อยอำหำรรวมโรคในช่องปำก   โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง  และโรคตำรวมส่วนประกอบของตำ โดยกำรรวบรวมข้อมูลสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัย ภำยในรัศมี 5 
กิโลเมตร ส ำหรับข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2560 พบว่ำ ในทุกกลุ่มโรคท่ีมีกำรติดตำมส่วนใหญ่  
มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำได้ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่  เพ่ือจัดกิจกรรมให้
ควำมรู้และโครงกำรส่งเสริมสุขภำพชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ำ รวมถึงมีกำรก ำหนดให้มีกำรพัฒนำทำงด้ำน
สำธำรณสุขและอนำมัยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำ ซึ่งมีกำรจัด
กิจกรรมหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นประจ ำทุกปี 

 

 ติดตำมตรวจสอบระบำดวิทยำและแนวโน้มสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนในโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน
กระบี่ จำกผลกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 2560 ของพนักงำน ได้ด ำเนินกำรในวันที่ 2 – 3 มีนำคม 2560 พบว่ำ 
พนักงำนมีควำมผิดปกติของปริมำณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นมำกที่สุด รองลงมำคือมีระดับไขมันโคเลสเตอรอล 
ในเลือดสูง และหำกพบควำมผิดปกติจำกผลกำรตรวจสุขภำพของพนักงำน จะด ำเนินติดตำมผลกำรตรวจสุขภำพ
และศึกษำแนวโน้มในล ำดับต่อไป ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพแก่พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี 

 

 ติดตำมตรวจสอบสมรรถนะของพนักงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำรเคมี  
หรือปฏิบัติงำนในที่ที่อับอำกำศ  เป็นต้น  ต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพพิเศษตำมลักษณะงำน ส ำหรับ 2560 
ด าเนินการในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 พบว่ำ ผู้ที่มีสมรรถภำพกำรได้ยินผิดปกติมีจ ำนวนมำกที่สุด 52 รำย  
คิดเป็นร้อยละ 68.67 รองลงมำคือควำมผิดปกติทำงด้ำนสำยตำ ซึ่งสำเหตุหลักของควำมผิดปกติเนื่องมำจำก
อำยุ และไม่พบสำรหรือโลหะหนักในเลือด จำกกำรตรวจสำรและโลหะหนักในพนักงำนที่ลักษณะงำนมีโอกำส
ได้รับสัมผัสสำรและโลหะหนักดังกล่ำว   

 

 9. งำนมวลชนสัมพันธ์  ได้ด ำเนินงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์ ทั้งกำรช่วยเหลือและติดตำมสถำนกำรณ์กำร
รับรู้ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำ ในช่วงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2560  ที่ผ่ำนมำ ได้ร่วมกิจกรรมทำงสังคมกับ
หน่วยงำนและชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้ำ และให้กำรสนับสนุนงบประมำณและวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  

 

โดยสรุปโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ ได้ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส ำหรับกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมระหว่ำงผลิตพลังงำนไฟฟ้ำนั้น พบว่ำ กำรด ำเนินงำนในช่วงเดือนกรกฎำคม – 
ธันวำคม 2560  ที่ผ่ำนมำนั้น มิได้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณ
พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด 




