
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2555





          รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ้ากระบ่ีฉบับนี้

เป็นผลการดําเนินงานในปี  2554 จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่การ

ดําเนินงานการดูแลป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมท้ัง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการดําเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าให้ประชาชนได้รับทราบซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ

มั่นใจให้กับสังคมและชุมชนต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ตาม

นโยบายของ กฟผ.  ในการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่ไปกับการ

ดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม
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            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)       ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่

29   เมษายน 2540 ให้กอ่สร้างโครงการโรงไฟฟ้ากระบ่ี เครื่องที่ 1   เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้

ไฟฟ้าที่สูงข้ึนและเสริมสร้างความม่ันคงของระบบกําลังไฟฟ้าของประเทศ โรงไฟฟ้ากระบ่ีต้ังอยู่ใน

เขตพื้นที่ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี เฉพาะโรงไฟฟ้าใช้  พ้ืนที่       

ประมาณ 600 ไร่ สําหรับโรงไฟฟ้ากระบ่ี เครื่องที่ 1   มกีําลังผลิตติดต้ัง   340     เมกะวัตต์ 

ประกอบด้วยเครื่องผลิตไอนํ้า  1 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอนํ้า   1 เครื่อง รวมท้ังมี

ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า และอาคารปรับสภาพน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย  ปัจจุบัน

เนื่องจากนํ้ามันเตาซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงมีราคาสูงทําให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อหน่วยสูงข้ึน  โรงไฟฟ้ากระบ่ีจึง

ถูกกําหนดให้เดินเครื่องเพ่ือเป็นกําลังผลิตสํารองและเดินเครื่องเพ่ือตรวจสอบระบบต่างๆ  เท่านั้น 

 

ท่ีตั้งและลักษณะโรงไฟฟ้า 

บทนํา 
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 โรงไฟฟ้ากระบ่ีออกแบบให้ทํางานในลักษณะโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน (Base-Load) 

โดยใช้น้ํามันเตากํามะถันตํ่า (ปริมาณกํามะถัน ไม่เกินร้อยละ 2) เป็นเช้ือเพลิงหลัก พร้อมท้ังติดต้ัง

ระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 90 เพ่ือลดและควบคุมผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด    

 

 

 

 

 การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบ่ี เครื่องที่ 1   จะเริ่มด้วยการเผาไหม้น้ํามันเตาซ่ึงเป็น

เชื้อเพลิงเพ่ือให้ได้พลังงานความร้อนไปต้มน้ําเพ่ือผลิตไอน้ํา    และส่งไปขับเคล่ือนกังหันไอน้ํา

สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 340    เมกะวัตต์          กระแสไฟฟ้าที่ได้จะถูกส่งไปตามสายไฟเข้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือแปลงแรงดันไฟฟ้าให้สูงข้ึน หลังจากน้ันจะถูกป้อนเข้าลานไกไฟฟ้า

ส่งออกไปตามสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือเข้าสู่ระบบการจําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  

 

 

 

 

 

เชื้อเพลิงท่ีใช ้

กระบวนการผลิต 

บทนํา 
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โรงไฟฟ้ากระบ่ี ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน  ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงไฟฟ้า  จึงดําเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมตามท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม   (  Environmental Impact 

Assessment : EIA  )  อย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง    นอกจากน้ียังได้นําระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล ISO 14001    มาปฏิบัติเพ่ือ

เสริมสร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชนและสังคมต่อ

การดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม     และมีการ

ตรวจติดตามประเมินรักษาระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 ประจําปี 

2552 ซ่ึงมีผลถึงวันที่ 26  ตุลาคม  2555  และ

จะดําเนินการอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

 

 

 

การดําเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อม 
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             การเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า  ต้องควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนท่ีข้ึน

ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้า นิเวศวิทยาทางนํ้า รวมทั้งสภาพ

ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง  โดยโรงไฟฟ้ากระบี่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ โดยถือเป็นกฎและข้อบังคับของการทํางานท่ีต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด ดังนี้  

 

 

 

 

             ในการเผาไหม้น้ํามันเตาที่เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านั้น จะทําให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์  ซ่ึงแนวทางการป้องกันผลกระทบนอกจากจะใช้เชื้อเพลิงน้ํามันเตาที่มีกํามะถันตํ่าแล้ว

ยังได้ติดต้ังเครื่องกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Flue Gas Desulphurization (FGD) 

ประสิทธิภาพการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ร้อยละ 90  โดยใช้หินปูนเป็นวัตถุดูดซับก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้เป็นยิปซ่ัมซ่ึงเดิมนําไปฝังกลบ

ยังบริเวณบ่อเหมืองลิกไนต์เก่า แต่ปัจจุบันได้นําไป

ขายให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด เพ่ือใช้

ประโยชน์ตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ได้ติดต้ัง

ระบบตรวจวัดมลสารทางอากาศจากแหล่งกําเนิด

อย่างต่อเน่ือง (Continuous Emission 

Monitoring System, CEMS) ที่ปล่องโรงไฟฟ้าและ  

 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ 
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ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าและพ้ืนที่ชุมชนจํานวน 3 สถานี    ได้แก่

โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะโพดและโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง

ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ซ่ึงหากคุณภาพอากาศที่ตรวจสอบ มีแนวโน้มค่าใกล้

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป หรือกรณีระบบ กําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ขัดข้อง โรงไฟฟ้ากระบ่ีจะหยุดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมมลภาวะฉุกเฉินที่ได้

จัดเตรียมไว้ 

 
 

• สร้างห้องคลุมบริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เพ่ือลดระดับเสียงจาก
แหล่งกําเนิด 

• การติดต้ังอุปกรณ์ดูดซับเสียงเครื่องสูบน้ําจาก

คลองปกาสัย  

• จัดให้มี พ้ืนท่ีสีเขียวและปลูกต้นไม้โดยรอบ

โรงไฟฟ้าเพ่ือดูดซับเสียงและป้องกันมิให้เกิด

เสียงรบกวนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

 

 

 

 

ระดับเสียง 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



  
 

8 
 

 

 

• ไม่ดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและรบกวนชุมชนในเวลากลางคืน 

• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหู ให้แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เช่น 

อุปกรณ์ครอบหูป้องกันเสียง  เครือ่งอุดหู  และติดต้ังป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

• ระบายนํ้าหล่อเย็นลงบ่อพัก เพ่ือลดอุณหภูมิให้เหลือ

ประมาณ 32 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่านั้นก่อน

ปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา 

• ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ําท้ิงจากบ้านพักพนักงาน และใช้วัชพืชบําบัดน้ําตามธรรมชาติ 

 

• ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียอย่าง

สม่ําเสมอ 

 

 

คุณภาพน้ํา 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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• ป้องกันการซึมด้วยการดาดก้นบ่อพักน้ําทิ้งโรงไฟฟ้าด้วยดินเหนียวบดอัดและใช้วัสดุที่

ป้องกันการรัว่ซึมของน้ําท่ีชะล้างจากกากของเสีย

 

• ใช้ระบบระบายความร้อนแบบหอคอยหล่อเย็นและระบายนํ้าหล่อเย็นลงบ่อพักเพ่ือลดอุณหภูมิให้

เหลือประมาณ 32 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่านั้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

• ก่อสร้างบ่อทดลองเล้ียงปลาโดยใช้น้ําที่ผ่านจากบ่อพักน้ําเพ่ือสร้างความม่ันใจว่า  อุณหภูมิน้ําและ

คุณภาพน้ํา ไม่มีผลกระทบ

ต่อการดํารงชีวิตของพืช

และสัตว์ในนํ้า 

 

 
 

 
 

 

• กากของเสียที่เกิดจากระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คือ ยิปซ่ัมได้จะนําไปขายให้บริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด เพ่ือใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม  

• กากของเสียต่างๆ จากระบบบําบัดน้ําเสีย ได้รวบรวมส่งบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด  

การจัดการกากของเสีย 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

นิเวศวิทยาทางน้ํา 
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(มหาชน) กําจัด และในกรณีจําเป็นก็สามารถ นําไปฝังกลบในบริเวณบ่อเหมืองเก่า โดยจะปฏิบัติ 

ตามข้อกําหนดในการฝังกลบกากของเสียของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนลงสู่

น้ําใต้ดิน  

• กากนํ้ามันใช้แล้ว จัดเก็บไว้เพ่ือเตรียมนําส่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนําไปกําจัดในลําดับต่อไป  

• ขยะทั่วไปไม่อันตรายนําไปทิ้งในบ่อขยะบริเวณบ่อเหมืองเก่าที่ห่างไกลจากชุมชน    และจะทํา 

การฝังกลบ  ตามข้อกําหนดของกระทรวง

อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครดั 

• ขยะอันตราย  เช่น ใยแก้ว  กระป๋องสารเคมี   

แบตเตอรี่  และหลอดฟลูออเรสเซน  นําไป

เก็บไว้ ในอาคารเก็บขยะอันตราย  เ พ่ือ

รวบรวมจ้างกําจัดต่อไป 

• กําหนดเป็นข้อบังคับไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสู่คลองปกาสัยและอ่างเก็บน้ําของ กฟผ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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• ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รับทราบการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

  

• สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

• ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน     เช่น    ร่วมเป็นกําลังใจและ

สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของ พ่ีน้องมุสลิมใน

เดือนรอมฎอน     ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่างๆ 

เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา     

   .ใ       การทอดผ้าป่าสามัคคี “รวมน้ําใจ  

 .                 .        บูรณะวัดปกาสัยหลังภัยน้ําท่วม”  

.           .         เป็นต้น 

การประชาสมัพันธ์และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



  
 

12 
 

รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

 

• จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสรา้งความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า เช่น สนับสนุน                         

การจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนเยาวชนและประชาชนของตําบลเกาะศรีบอยา        

ร่วมกิจกรรมชุมชนเก็บขยะบริเวณชายหาด      กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  

ร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารปูม้า การปล่อยลูกปูม้า ลูกปลากระพงขาว 

และหอยชักตีนในแหล่งน้ําธรรมชาติ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สนับสนุนการจ้างแรงงานในท้องถ่ิน 

• เข้มงวดในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านคุณภาพอากาศ  น้ํา เสียง 

 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

• ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้ากระบ่ีอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ส่วนราชการและชุมชนต่อการดําเนินงานของ กฟผ.  โดย

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกําหนดให้มีการประชุมทุก ๆ 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการฯ

ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ีเป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นํา

ท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน ตัวแทนจากโรงไฟฟ้ากระบ่ี เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานด้าน

ส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากระบ่ี 

• สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยจัดประชุมชี้แจงเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง    

• สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น สนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน 

ส่งเสริมอาชีพ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีในวันสําคัญต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีกับผู้นําชุมชนและส่วนราชการในท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

    

  
 

 

 

  

 

             การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องโรงไฟฟ้า โดยระบบตรวจวัดมลสารทาง

อากาศ จากแหล่งกําเนิดอย่างต่อเน่ือง    (Continuous Emission Monitoring System, CEMS)  

ที่ปล่องโรงไฟฟ้า และมีระบบการจัดเก็บและแสดงข้อมูลเพ่ือการติดตามตรวจสอบโดยโรงไฟฟ้า 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง  

         สําหรับคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ได้ดําเนินการตรวจวดั 3 จุด บริเวณโดยรอบ

โรงไฟฟ้า (โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร, บ้านเกาะโพด และโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก) และภายใน

โรงไฟฟ้า สําหรับการตรวจวัดมลสารประกอบด้วยฝุ่นละอองรวม   ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  

10   ไมครอน  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์    

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพอากาศ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

สําหรับผลการตรวจคุณภาพอากาศระหว่างปี 2554  พบว่ามีคา่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมาย  

กําหนด สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

รวมมีค่าระหว่าง 5 - 58ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่ามาตรฐาน

ที่กฎหมายกําหนดต้องไม่เกิน 330 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

 

•การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10   ไมครอน มีค่า

ระหว่าง.3 – 30 ไมโครกรัมต่อ            

ลูกบาศก์เมตร โดยค่ามาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนดต้องไม่ เกิน 120                

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

 

 

•การตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ มีค่าระหว่าง  0 – 24  

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่า

มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดต้องไม่

เกิน 780ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

                                                      

             ..          

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

 

•ก า ร ต ร ว จ วั ด ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าระหว่าง   

0 – 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

โดยค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด

ต้องไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ดีกว่า

มาตรฐานท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ                                               

 

 

 

 

                  โรงไฟฟ้ากระบ่ีได้ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง

เฉล่ีย 24 ชม. ณ ที่ต้ังโรงไฟฟ้า และในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

จํานวน 3 จุด ได้แก่บริเวณท่ี โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะ

โพดและโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก     ผลการตรวจวัดระดับ

เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง พบว่า ระดับเสียงทุกจุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปซึ่งกําหนดให้

ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ดังนั้น 

 

ระดับเสียง 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

 

เสียงที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า

กระบ่ี จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่

โรงไฟฟ้า และชุมชนใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 5 จุด 

( บริเวณอ่างเก็บน้ํา กฟผ. จํานวน 2 จุด คลองปกาสัย 

บริเวณเหนือโรงไฟฟ้า 500 เมตร ท้ายโรงไฟฟ้า 500 

เมตร  และ  คลองเพหลาบริเวณเกาะเยื่อแดง )  

 

คุณภาพน้ํา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

                                                     

 

 

 ผลการตรวจวัดพบว่าดัชนีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา

ผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537  
 
 

• การตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดิน  จํานวน  4  จุด   บริ เวณบ้านห้วยโสก   บ้านเกาะโพด          

บ้านคลองหวายเล็ก และบ้านห้วยนํ้าเย็น พบว่าดัชนีคุณภาพน้ํามีค่าดัชนีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์

อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช้

บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2542  

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

 

 

 

 

    การสํารวจนิเวศวิทยาทางน้ําพบว่ามีจํานวนชนิดและ

ปริมาณของแพลงค์ตอนค่อนข้างสูง เนื่องจากนํ้าค่อนข้างใส    ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง ประกอบกับปริมาณแร่ธาตุสารอาหาร

ที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตในแหล่งน้ํามีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะ

บริเวณเกาะเยื่อแดง มีชนิดและปริมาณแพลงค์ตอนชุกชุมมาก  ซ่ึงอยู่

ในบริเวณพ้ืนที่ตอนล่างซ่ึงมีลําน้ําสาขาต่าง ๆ ไหลมารวมกัน เช่น คลองปกาสัย คลองแรด และคลองอ่ืน ๆ  

จึงได้รับตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุสารอาหารต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ํา

ในปริมาณที่สูง  เช่นเดียวกันกับผลสํารวจชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินก็มีปริมาณชุกชุมสูงเช่นกัน 

 

 

           สภาวะการประมงจากการสังเกตุแพปลาใน

บริเวณชุมชนประมง บ้านแหลมกรวด คลองแรดและ

คลองปกาสัย ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ตอนล่างของโรงไฟฟ้ากระบ่ี

พบว่า ชาวประมงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงแบบยังชีพ  

โดยขณะทําการสํารวจพบเรืออวนลอยจับปลากระบอกและปูม้า  

 เรือลอบนอนจับปูทะเล  และเรือเบ็ดราว 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

     การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 

 

หรือเบ็ดคันตกปลากะพงและปลาเก๋า   ซ่ึงแหล่งน้ํามีความอุดมสมบูรณ์

มากข้ึนตามความสมบูรณ์ของป่าชายเลนและผลจากการอนุรักษ์และ

คุ้มครองแหล่งวางไข่และเล้ียงตัวอ่อนของสัตว์น้ําวัยอ่อนของชุมชนและ

หน่วยราชการในพ้ืนที่      นอกจากน้ันพบว่ากุ้งมังกรยังคงมีราคาสูงกว่า 

สัตว์น้ําชนิดอ่ืน ๆ  ขณะท่ีความต้องการบริโภคของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดกระบ่ีมีค่อนข้างสูงทําให้

ราคาขายของกุ้งมังกรและกั้งทะเลสูงตามไปด้วย  ส่วน

การเล้ียงปลาในกระชังพบว่าชาวประมงนิยมเล้ียง  

ปลาเก๋าที่รวบรวมลูกปลาจากแหล่งน้ําธรรมชาติ โดย

ราคาของผลผลิต

ปลาในกระชังจะ

ผันแปรตามชนิดและขนาดของปลา ส่วนกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์

น้ําอ่ืน ๆ ที่พบได้ในพ้ืนท่ี ได้แก่ การเล้ียงกุ้งขาว  สามารถขายได้

ราคาดีเช่นกัน 

               

 

     การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน ปี 2554 โรงไฟฟ้ากระบ่ี 

  

โรงไฟฟ้ากระบ่ีผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ซ่ึงได้

ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนรอบๆพ้ืนที่โรงไฟฟ้า   โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 

คุณภาพอากาศ  ระดับเสียง  คุณภาพนํ้า และนิเวศวิทยาทางนํ้าได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

โดยโรงไฟฟ้ากระบ่ีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการสร้าง

ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของโรงไฟฟ้า  อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน   ด้านการศึกษาและกีฬา   นอกจากน้ี

โรงไฟฟ้ากระบ่ียังสนับสนุนการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ซ่อมแซมบํารุงรักษาและ

ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน มีการพบปะสังสรรค์ เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก และชุมชน อย่างต่อเนื่อง     

 นอกจากน้ี  กฟผ. ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมให้คณะกรรมการกํากับการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้า

กระ บ่ีทราบอย่ าง ต่อเ น่ือง เ พ่ือ

เสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ส่วน

ร า ช ก า ร แ ล ะ ชุ ม ช น ต่ อ ก า ร

ดําเนินงานของ กฟผ.ในการดูแล

สังคมและส่ิงแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้ากระบ่ี 

                                                                                                 

สรุปผลการดําเนนิงานด้านส่ิงแวดล้อม 





“ โรงไฟฟ้ากระบ่ี ภาคภมใิจ ทีไ่ด้มส่ี“ โรงไฟฟากระบ ภาคภูมใจ ทไดมส
คุณภาพชีวติของประชาชน ในจงัหวดั

มัน่คงของระบบไฟฟ้าจงัห

ส่วนร่วมช่วยเหลอืสนับสนนพฒันาสวนรวมชวยเหลอสนบสนุนพฒนา
ดกระบ่ี ควบคู่ไปกบัการพฒันาความ
หวดัภาคใต้ ฝ่ังอนัดามนั ”

พิมพท์ี่กองผลติสือ่ประชาสมัพนัธ ์ ฝ่ายสือ่สารองคก์าร

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
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