


 

        รายงานสิง่แวดลอ้มฉบบัประชาชนโรงไฟฟ้ากระบ่ีฉบับนี ้จัดทําเป็นรายงานสิง่แวดลอ้มฉบบัประชาชนโรงไฟฟ้ากระบ่ีฉบับนี ้จัดทําเป็น

ปีปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดําเนนิงานร่การดําเนนิงานของโรงไฟฟ้าให้ประชาชนของโรงไฟฟ้าให้ประชาชน

ท่ัวไป รบัทราบถึงการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมถึท่ัวไป รบัทราบถึงการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมถึงงผผลล

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มแนวโน้ม

ของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่าของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างดําเนินการ โดยยดึแนวทางกางดําเนินการ โดยยดึแนวทางการร

ดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย  โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มดว้ยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มดว้ยความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
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ทําความรู้จัก 
โรงไฟฟา้กระบี ่

โรงไฟฟ้ากระบี่ขออนุมัติก่อสร้าง
โรงไฟฟา้ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 2 
หน่วยการผลิต รวมขนาด 600 
เมกะวัตต์ แต่สามารถกอ่สร้างจริง
ได้เพียง 1 หนว่ยการผลติ ขนาด 
340 เมกะวตัต์เทา่นัน้ เพราะถกู
ระงับไว้เนือ่งจากผลกระทบจาก
ราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิทีม่รีาคาสงูขึน้
นัน่เอง   

ทราบหรือไม่ 

 ประวัตโิรงไฟฟา้กระบ่ี...เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบ่ี” เป็นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนทีใ่ชถ้า่นหนิลกิไนต์เป็นเชือ้เพลงิแหง่แรกในภาคใต้มีขนาดกําลงัผลติรวม 60 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าขนาด 20 เมกะวัตต์ จาํนวน 3 เคร่ือง เร่ิมจา่ยกระแสไฟฟ้าได้เม่ือวันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 
2507 และทําพิธีปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบ เม่ือวันที ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2538 รวมอายกุารใช้งาน
ประมาณ 31 ปี แต่เน่ืองจากความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกเพิ่มสูงขึ้น ดังน้ัน พ.ศ. 
2539 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) จงึเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ขึน้ใหม่บริเวณ
โรงไฟฟา้เดิม ซึง่เป็นโรงไฟฟา้กระบ่ีในปัจจบัุนถกูออกแบบใหส้ามารถใชไ้ด้ทัง้นํ้ามันเตา และก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง แต่ปัจจุบันใช้นํ้ามันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าเทา่น้ัน เน่ืองจากไม่สามารถต่อท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากแหลง่ผลติมายงัโรงไฟฟา้ได้ โดยได้รับอนุมัติใหก้อ่สร้างโครงการโรงไฟฟา้กระบ่ีจากคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 จาํนวน 2 หน่วยการผลิต ขนาดรวม 600 เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใชไ้ฟฟา้ทีส่งูขึน้และเสริมสร้างความมัน่คงของระบบกําลงัไฟฟา้ของประเทศ โดยจา่ยกระแสไฟฟา้
เชงิพาณชิย ์(COD) เม่ือวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2547 

 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าต้ังอยู่เลขที ่ 112 หมู่ 2 ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวดักระบ่ี ใช้
นํ้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลกั ขนถ่ายนํ้ามันเตาที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองร้ัว ตําบลตลิ่งชนั อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ และส่งต่อมาทางท่อไปตามถนนสาธารณะ ผา่นบ้านคลองร้ัว บ้านคลองยวน บ้าน
หนองใหญ่ เป็นระยะทาง 9.4 กิโลเมตร แลว้ตัดผ่านพื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มนํ้ามัน เป็น
ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร และผ่านพื้นที ่กฟผ. มาบรรจบกับถนนสาธารณะไปยังคลังนํ้ามันในโรงไฟฟ้าใน
เขตตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง เป็นระยะทางอกีประมาณ 3 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิน้ 
        14.3 กิโลเมตร ดังภาพ  
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ภาพโรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบ่ีในอดีต 
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ภาพโรงไฟฟ้ากระบ่ีในปัจจุบัน 



 

ทําความรู้จัก 
โรงไฟฟา้กระบี ่

   โรงไฟฟา้กระบ่ีเคร่ืองที ่1 มีกําลงัผลติทัง้หมด   340  เมกะวตัต์ ประกอบด้วยเคร่ืองผลติไอนํ้า  
1 เคร่ือง และเคร่ืองผลติไฟฟา้กงัหนัไอนํ้า  1 เคร่ือง รวมทัง้มีสว่นประกอบของโรงไฟฟา้ และอาคารปรับ
สภาพนํ้าและระบบบําบัดนํ้าเสยี  มีพื้นที่รวมเฉพาะโรงไฟฟ้าประมาณ 600 ไร่  ได้รับอนุญาตให้ใช้
นํ้ามันเตาที่มีกํามะถันไม่เกินร้อยละ 3.5 พร้อมทั้งติดต้ังระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) 
ชนิดเปียกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90 เพือ่ลดและควบคมุผลกระทบด้านคณุภาพอากาศใหอ้ยู่
ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาํหนด โดยในปี 2557 โรงไฟฟา้กระบ่ีใชนํ้้ามันเตาทีมี่คณุภาพสงู มีกํามะถันไม่เกิน
ร้อยละ 0.5  นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าได้ชว่ยเหลือภาคเกษตรกรรม ในการพยุงราคานํ้ามันปาล์มล้นตลาด
และราคาตกตํ่าจึงต้องซือ้จากอัตราส่วนเกนิในตลาดที่ทั้งประเทศผลิตได้ ถึงแม้ว่าจะทําให้ต้นทุนการ
ผลติสงูขึน้ดังขอ้มูลในตารางที ่ 1 โดยการนํานํ้ามันปาลม์ดิบมาเป็นสว่นประกอบในเชือ้เพลิงเพือ่การ
เดินเคร่ืองผลติกระแสไฟฟา้จํานวน 10,000 ตัน ต้ังแต่เดือนสงิหาคมป ี 2556 เป็นต้นมา โดยใช้นํ้ามัน
ปาล์มเป็นส่วนผสม 4 ตัน/ชั่วโมง หรือประมาณวันละ 100 ตัน และจะเพิม่อัตราส่วนการผลิตเป็น 15 
ตัน/ชั่วโมง ในปี 2558  น้ี 

 

 

 

 

 
 

แรกเร่ิมเดิมท.ี..โรงไฟฟา้ถกูออกแบบใหท้ํางานในลกัษณะโรงไฟฟา้ผลติพลงังานไฟฟา้ฐาน 
(Base-Load) หลงัจากประเทศไทยประสบกบัภาวะวกิฤตคา่นํ้ามันสงูขึน้ จากกราฟที ่ 1 จะเหน็วา่ในปี 
2547 ราคานํ้ามันเตาราคาลติรละ 8.68 บาท ในปี 2557 ราคาเพิม่ขึน้เป็นลติรละ 27.55 บาทจงึทําให้
ต้นทนุการผลติกระแสไฟฟา้ต่อหน่วยสงูขึน้จากในป ี 2547  ต้นทนุ 1.92 บาทเป็น 7.23 บาทในปี 2557   
ซึง่สามารถขายได้เพยีง 2.94 บาท/หน่วยเทา่น้ัน (ราคาขายคํานวณจากผลรวมคา่ไฟฟา้ฐานและคา่ไฟฟา้
ผันแปรหรอื Ft) น่ันหมายความวา่คา่ใชจ่้ายสว่นเกินจากคา่ไฟฟา้ทีข่ายได้ 4.29 บาท จะกลายเป็นภาระ
ของประชาชนทัง้ประเทศในรูปคา่ Ft   

ทัง้นี ้ คา่ไฟฟ้าฐาน       :  คดิจากตน้ทนุการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ระบบสายสง่ ระบบจําหนา่ยและคา่ผลติ 
  คา่ไฟฟ้าผนัแปร (Ft) :  คดิจากการเปลีย่นแปลงคา่ใชจ้า่ยทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุ ไดแ้ก่ คา่เชือ้เพลงิและคา่ซ้ือไฟฟา้
 โดยมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน (กกพ.) รว่มพิจารณาคา่ Ft  เพ่ือผลประโยชนข์องประชาชนและเปน็ธรรมทกุฝา่ย 

ข้อมูลเช้ือเพลิงและปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าข้อมูลเช้ือเพลิงและปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า  

หมายเหตุ  :  อ้างอิงราคาน้ํามันเตา เดือนธันวาคม 2557 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบต้นทุนเชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ  ที่ใช้ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ 
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กราฟที่ 1 ข้อมูลน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 - 2557 

กราฟที่ 2 ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 - 2557 

หมายเหต:ุ  ตน้ทนุเชือ้เพลงิป ี2557 คดิจากราคาน้ํามันเตา+น้ํามันดเีซล+น้ํามันปาลม์ดบิ  

จากกราฟที ่ 2 ในปี 2551-2552 โรงไฟฟา้กระบ่ีถกูกาํหนดใหเ้ดินเคร่ืองเพือ่เป็นกาํลงัผลติ
สํารองและตรวจสอบระบบต่างๆ เทา่น้ัน เน่ืองจากประสบปัญหาราคานํ้ามันเตามีราคาสงูขึน้มาก อยา่งไรกต็าม 
ปริมาณการผลติไฟฟา้ ต้ังแต่ปี 2553 มีแนวโน้มสงูขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่ปีปัจจบัุน แม้วา่การผลติ
กระแสไฟฟา้ของโรงไฟฟา้กระบีจ่ะกอ่ใหเ้กดิภาระต่อคา่ Ft แต่เน่ืองจากกําลงัการผลติไฟฟา้ในภาคใตมี้ไม่
เพยีงพอ ดังน้ันจงึจําเป็นต้องผลติไฟฟา้จากโรงไฟฟา้กระบ่ี เพือ่รองรับความต้องการใชไ้ฟฟา้ในภาคใต้ 
รวมถงึการสํารองปริมาณการผลติไฟฟา้ในชว่งหยดุซอ่มทอ่กา๊ซจากประเทศเพือ่นบ้านในทกุๆ ปีอกีด้วย 

กระบวนการผลติ
กระแสไฟฟ้า  

การควบคมุคณุภาพ 
สิ่งแวดลอ้ม

 
การนัตี
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กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า   

  โรงไฟฟา้กระบ่ี เป็นโรงไฟฟา้แบบพลงัความร้อน มีหลกัการทํางานโดยใชนํ้้ามันเตาทีจ่ดัเกบ็ใน
คลงันํ้ามันสํารองเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่ถกูสง่เขา้ระบบฉีดนํ้ามันเพือ่ใชใ้นการสนัดาปในหอ้งเผาไหม้ ผลจาก
การเผาไหม้จะทําใหเ้กดิความร้อน ความร้อนทีไ่ด้น้ีจะถา่ยเทผา่นทอ่นํ้าทีป่ระกอบกนัเป็นผนังหม้อนํ้า
ของเตาต้มนํ้า (Boiler) ทําใหนํ้้าบริสทุธิท์ีอ่ยูภ่ายในทอ่ได้รับความร้อนจนเดือดกลายเป็นไอนํ้า นํ้า
บริสทุธิภ์ายในทอ่นํ้าทีป่ระกอบกนัเป็นผนังหม้อนํ้าน้ี ได้จากอา่งเกบ็นํ้าภายใน กฟผ. โดยการสบูนํ้ามายงั
โรงปรับสภาพนํ้า เพือ่ทําใหเ้ป็นนํ้าบริสทุธิก์อ่น จากน้ันนํ้าบริสทุธิดั์งกลา่วจะถกูสง่ไปยงัหม้อนํ้า เพือ่ต้มนํ้า
ใหเ้ดือดจนกลายเป็นไอต่อไป นํ้าทีไ่ด้จากการต้มจนเดือดกลายเปน็ไอนํ้าจงึถกูสง่ไปขบัเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า 
(Stream Turbine) เพือ่ขบักงัหนัใหห้มุน ทําใหเ้กดิการเหน่ียวนําภายในเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเกดิเป็น
พลงังานไฟฟา้ขึน้ พลงังานไฟฟา้ทีไ่ด้ถกูสง่ไปเพิม่แรงดนัทีห่ม้อแปลงไฟฟา้ (Power Transformer) 
กอ่นสง่เขา้ลานไกไฟฟา้ (Sub Station) แลว้สง่ต่อไปยงัระบบสายสง่ต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

   

  สําหรับกา๊ซร้อนจากการเผาไหม้ซึง่มีกา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ผสมอยู ่จะเขา้สูร่ะบบกําจดั
กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ซึง่ในระบบ FGD น้ี จะมีการฉีดพน่นํ้า
ปูนขาวเพือ่ดูดซบักา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ออกจากกา๊ซร้อน และจะได้ยบิซมั (Gypsum) เป็นผลติผล
พลอยได้ (By Product) หลงัจากน้ันกา๊ซร้อนทีผ่า่นการกําจดักา๊ซซลัเฟอร์ไดดอกไซด์แลว้ จะถกูปลอ่ย
จากปลอ่งสูช่ัน้บรรยากาศต่อไป... 
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การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

การควบคมุกา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในการเผาไหม้นํ้ามันเตาทีเ่ป็นเชือ้เพลงิในโรงไฟฟา้น้ัน 
จะทําใหเ้กดิกา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ซึง่แนวทางแกไ้ขนอกจากจะใชเ้ชือ้เพลงินํ้ามันเตาทีมี่กาํมะถนัไม่
เกนิร้อยละ 3.5 แลว้ยงัได้ติดต้ังเคร่ืองกําจดักา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ซึง่เป็นแบบเปียก (Wet 
limestone process) ซึง่มีประสิทธภิาพในการจบักา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์มากกวา่ร้อยละ 90   

การควบคุมกา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)   ได้ออกแบบใหใ้ชห้ม้อไอนํ้าทีมี่ระบบการ
เผาไหม้แบบใหม่ทีมี่การเผาไหม้ดีขึน้และสามารถควบคมุ NOX ใหอ้ยูร่ะดับตํ่าโดยใชห้วัพน่เชือ้เพลงิ
แบบ Low NOX burner สาํหรับเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า นอกจากน้ีหม้อไอนํ้ายงัมีระบบหมนุเวยีนกา๊ซหลงั
การเผาไหม้ ซึง่เป็นกา๊ซร้อนทีอ่อกจากหม้อไอนํ้าวนกลบัไปเผาไหม้อกีคร้ังหน่ึง จงึทําใหป้ริมาณ NOx 
ทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหม้ลดลง  

การควบคมุปริมาณฝุน่ละออง  เน่ืองจากมีการติดต้ังเคร่ืองกาํจดักา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียก 
ซึง่ในขบวนการฉีดนํ้าหนิปูนเพือ่ทําปฏิกริิยากบักา๊ซร้อนทีอ่อกจากหม้อไอนํ้า นอกจากเพือ่ดูดซบักา๊ซ SO2  
ยงัสามารถลดปริมาณเขม่าและฝุน่ละอองลงไปด้วยกระบวนการน้ีประมาณร้อยละ 60 – 70  

 การควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้ง  โรงไฟฟ้ามีแหล่งกําเนิดนํ้าทิ้ง 2 ส่วน คือ นํ้าทิง้จากกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานทั่วไป โดยนํ้าทิง้สว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 90 เป็นนํ้าหลอ่เยน็ ซึง่ถกูควบคมุคณุภาพ
ตามมาตรฐานคณุภาพนํ้าทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรม นํ้าทิ้งทัง้หมดจะกกัเกบ็ไวท้ี่
บ่อพกันํ้าทิง้ (Holding pond) ขนาด 43,000 ลกูบาศกเ์มตร รองรับการเกบ็กกัไวอ้ยา่งน้อย 1 วนั เพือ่
ควบคมุอณุหภูมิหลงัจากการหลอ่เยน็และติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ้ากอ่นระบายลงสูค่ลองปกาสยัต่อไป  

 การจดัการกากของเสยี ขยะจากการเดินเคร่ืองผลติกระแสไฟฟา้ เชน่ แผน่ไสก้รองอากาศ
นํ้ามันหลอ่ลืน่เสื่อมสภาพ เรซินที่ใช้ในระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุสําหรับโรงไฟฟา้ รวมทัง้ใยแกว้ 
กระป๋องสารเคมี Slag แบตเตอร่ี หลอดฟลอูอเรสเซน ได้นําไปเกบ็ไวอ้าคารเกบ็ขยะอนัตราย  จะถกูกาํจดั
โดยการสง่ใหบ้ริษัททีไ่ด้รับอนุญาตดําเนินการกําจดักากของเสยีอตุสาหกรรม จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม
ดําเนินการกําจัดต่อไป โดยโรงไฟฟา้ได้รายงานขอ้มูลการแจง้ขนสง่ของเสยีอนัตรายออกนอกบริเวณ
โรงงานผา่นทางสือ่อเิลค็ทรอนิค ใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมทราบทกุคร้ังทีมี่การขนสง่ของเสยีอนัตราย  
สําหรับขยะทัว่ไป ซึง่ประกอบด้วย เศษอาหาร ถงุพลาสติก กระดาษ ฯลฯ จะถูกรวบรวมก่อนนําไปทิง้
ในบ่อขยะทีอ่อกแบบระบบการฝงักลบใหถ้กูต้องตามหลกัสขุาภิบาลตามทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมกําหนด
บริเวณบ่อเหมืองเกา่ซึง่เป็นพืน้ทีข่องโรงไฟฟา้ ทีห่า่งไกลจากชมุชนและจะทําการฝงักลบเมือ่มีปริมาณ
ขยะเต็มบ่อ  

 

กระบวนการผลติ
กระแสไฟฟ้า  

การนัตี
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การันตีด้านสิ่งแวดล้อมการันตีด้านสิ่งแวดล้อม   
  โรงไฟฟา้กระบ่ีตระหนักถงึผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของ
ประชาชนในชมุชน  ดังน้ันการดําเนินกจิกรรมต่างๆของโรงไฟฟ้า จงึดําเนินควบคูไ่ปกบัการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ตามที่กาํหนด ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (EIA) อยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ืองโดยได้นํา
ระบบมาตรฐานการจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ISO 
14001 มาใชต้ั้งแต่เร่ิมดําเนินการผลติกระแสไฟฟา้เชงิ
พาณชิย ์ในปี พ.ศ. 2547 เพือ่ใหช้มุชนเกดิความมัน่ใจ
ในการดูแลสิง่แวดลอ้มวา่มีคณุภาพ เป็นทีย่อมรับตาม
มาตรฐานสากลทีใ่ชก้นัทัว่โลก โดยได้ผา่นการตรวจ
ประเมินและได้รับใบรับรองมาตรฐานการจดัการดา้น
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ต้ังแต่วนัที ่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2549 จนถงึปัจจบัุน จงึนับได้วา่โรงไฟฟา้ มี
เคร่ืองการันตี ผลการดําเนินงานทัง้ด้านสิง่แวดลอ้มได้อยา่งดีเยีย่ม!!! ทเีดียว  

การันตีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการันตีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   
 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR - DIW ) เป็น
โครงการทีส่ง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมทกุขนาด ดําเนินการตามมาตรฐาน ด้านความ
รับผดิชอบของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม การสร้างเครือขา่ยในการทํากจิกรรมเพือ่สงัคม ชมุชน 
อยา่งมีคณุภาพ มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ประสบการณ์ เพือ่มุ่งไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  โรงไฟฟา้กระบ่ี ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลา่ว
ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนได้รับเกยีรติบัตร CSR - DIW 
Award จากกระทรวงอตุสาหกรรม และในปี 2556 - 2557 
ยงัคงรักษามาตรฐานดังกลา่วอยา่งต่อเน่ือง 2 ปีซอ้น จนได้รับ
เกยีรติบัตรโครงการสง่เสริมอตุสาหกรรมทีมี่ความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม ใหย้กระดับสูว่ฒันธรรมและเครือขา่ยสเีขยีวอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื (CSR - DIW Network Award และ 
CSR - DIW   Continuous Award)   
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การันตีด้านความปลอดภัยในการทํางานการันตีด้านความปลอดภัยในการทํางาน   

การันตีรางวัล การันตีรางวัล EIA AWARD EIA AWARD ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้ากระบ่ี ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้ากระบ่ี    

 โรงไฟฟา้กระบ่ี ได้ตระหนักถงึความสําคญัของความปลอดภัยและสขุภาพอนามัยของพนักงาน 
และลกูจา้ง โดยมีการดําเนินระบบการจดัการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน โดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชวีอนามัยใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมความปลอดภัย สร้างความ
ปรองดองในสถานประกอบกจิการ  และชุมชนข้างเคียง  
ทัง้น้ีโรงไฟฟ้าได้ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานดังกล่าว   

อย่างต่อเน่ือง จนได้รับ “ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ต้ังแต่ปี 2551 ถึงปี 2557 ติดต่อกนัเป็นปีที่ 7 แลว้  

 โครงการท่าเทยีบเรือขนถา่ยนํ้ามันเชือ้เพลงิสําหรับโรงไฟฟา้กระบีไ่ด้รับรางวลัสถานประกอบการ
ทีป่ฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมีการจดัการสถานภาพแวดลอ้มดีเด่น 
ประจาํปี 2557  (EIA Monitoring Awards 2014) โดยเป็นรางวลั EIA Monitoring Award 4 คร้ัง
ติดต่อกนั จากสาํนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (สผ.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิง่แวดลอ้ม ตามทีก่ําหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้มีประสทิธภิาพและเป็นการสร้างแรงจงูใจ ตลอดจนยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
สถานประกอบการ หรือโครงการทีป่ฏิบัติตามมาตรการด้านสิง่แวดลอ้มดีเด่น ใหเ้ป็นแบบอยา่งและเป็น
การประชาสมัพนัธใ์หส้าธารณชนทัว่ไปได้ทราบ และเหน็ความสําคญัของการป้องกนัและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจังน่ันเอง 

การนัตี
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คุณภาพอากาศคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ   

 ติดต้ังระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ประสิทธิภาพการดักจับกา๊ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ร้อยละ 90 พร้อมกบับํารุงรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ติดต้ังระบบตรวจวัดมลสารทางอากาศจากแหลง่กําเนิดอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Emission Monitoring System, CEMs) เพือ่เฝา้ระวังการระบายของ
มลสารไม่ใหมี้คา่เกนิมาตรฐาน 

 ดําเนินการตรวจสอบความถกูต้องการทํางานของระบบ CEMs รวมถงึสถานีตรวจวัด
คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง (AAQMs) ซึง่เป็นมาตรการทีเ่พิม่เติม
จากรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

 ติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอยา่งต่อเน่ืองในพื้นที่โรงไฟฟ้า 
และพื้นทีช่มุชนรวม 4 สถานี เพือ่สง่ข้อมูลไปยังห้องควบคุมการเดินเครื่องอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหากคุณภาพอากาศมีแนวโน้มค่าใกล้มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป หรือกรณีระบบ FGD ขัดข้องจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ควบคุมมลภาวะฉุกเฉินที่ได้จัดเตรียมไว้ 

 

 โรงไฟฟ้ากระบ่ีดําเนินการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และชุมชนที่เกดิขึ้น โดย

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม่ําเสมอ ซึง่ถอืเป็นกฎและ

ขอ้บังคบัของการทํางานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังน้ี 

ประกอบด้วยด้านต่างๆ ได้แก่ประกอบด้วยด้านต่างๆ ได้แก่ประกอบด้วยด้านต่างๆ ได้แก ่  

 คุณภาพอากาศ 

 ระดับเสียง 

 คุณภาพนํ้า 

 นิเวศวิทยาทางนํ้า 

 การจัดการกากของเสีย 

 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ดินและคุณภาพดิน 

 อุทกวิทยาและคุณภาพ
นํ้าใต้ดิน 

 นิเวศวิทยาทางบก 

 สาธารณสุข 

 มวลชนสัมพันธ ์

 

ติดตามข้อมูล CEMS ท่ีห้องควบคุม 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

101010   



 

ป้องกนัการซมึดว้ยการดาดกน้บ่อพักนํ้า 

บึงประดษิฐ์ 

  ระดบัเสียงระดบัเสียงระดบัเสียง 

 จัดใหมี้พืน้ทีส่เีขยีวและปลกูต้นไม้โดยรอบโรงไฟฟา้เพื่อ
ดูดซับเสียงและป้องกันมิให้เกดิเสียงรบกวนชุมชนใน
พื้นที่ใกล้เคยีง 

 ไม่ดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและรบกวน
ชุมชนในเวลากลางคืน 

   ติดต้ังถังรองรับนํ้าที่ระบายออกจากหม้อไอนํ้า (Blow 
Down Tank) เพือ่ควบคมุระดับเสยีง 

   ติดต้ังอปุกรณดู์ดซบัเสยีง (Silencer) ทีป่ลายทอ่ระบาย
ไอนํ้าแรงดันสงู 

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหูให้แก่  พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสยีงดัง เช่น อุปกรณ์ครอบหู
ป้องกนัเสยีงเคร่ืองอดุห ู และติดต้ังป้ายเตือนบริเวณที่มี
เสียงดัง                                                                                           

พ้ืนท่ีสีเขียว 

ถังรองรับน้ํา (Blow Down Tank) 

อุปกรณ์ดูดซับเสียง (Silencer) 

ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง 

      คุณภาพน้าํคุณภาพน้าํคุณภาพน้าํ   

 มีระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับบ้านพักพนักงานแบบบึงประดิษฐ์  

 ตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างสมํ่าเสมอ 

 ระบายนํ้าหล่อเย็นลงบ่อพักเพือ่ลดอุณหภูมิให้เหลอืประมาณ 32 องศา
เซลเซียส หรือน้อยกว่าน้ันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า 

 การกําจัดตะกอนของเสียต่าง ๆ 

 ป้องกนัการซมึด้วยการดาดกน้บ่อพกันํ้าทิง้โรงไฟฟา้ด้วยดินเหนียวบดอัด
และใช้วัสดุที่ป้องกันการร่ัวซึมด้วยพลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE)  

มีระบบบําบัดนํ้าเสียจากการลา้งอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อน
เข้าห้องเผาไหม้ (Air Heater) และอุปกรณล์ดอุณหภูมิของอากาศก่อน
เข้าอุปกรณ์กําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Gas Gas Heater) และปรับ
สภาพนํ้าให้มีคา่เป็นกลางก่อนปล่อยออกบ่อพักนํ้า (holding pond) 
และปล่อยออกลํานํ้าสาธารณะ ส่วนกากตะกอนที่ได้จากระบบบําบัดนํ้า
เสียจะส่งกําจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

111111   



 

ถังขยะประเภทต่างๆ 

อาคารรวบ
รวมขยะอัน

ตราย 

บอ่ทดลองเล้ียงปลา
 

  ใช้ระบบระบายความร้อนแบบหอคอยหลอ่เย็น  

ระบายนํ้าหล่อเย็นลงบ่อพัก เพื่อลดอุณหภูมิให้เหลอืประมาณ 32 องศา
เซลเซียส และมีการตรวจติดตามก่อนปล่อยลงสู่แหลง่นํ้าสาธารณะ 

ก่อสร้างบ่อทดลองเลี้ยงปลาโดยใช้นํ้าที่ผ่านจากบ่อพักนํ้าทิง้เพือ่สร้าง
ความมั่นใจว่าอุณหภูมินํ้าและคณุภาพนํ้าไม่มีผลกระทบตอ่การดํารงชีวติ
ของพชืและสตัวใ์นนํ้า  

การจัดการกากของเสียการจัดการกากของเสียการจัดการกากของเสีย   

 ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสูค่ลองปกาสัยและอ่างเก็บนํ้าของ กฟผ. 

 ไม่มีการเผาขยะในพื้นที่โรงไฟฟ้า 

 จัดการกากของเสียภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าตามระบบจัดการสิ่งแวดลอ้ม  
ISO 14001  โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท  และจดัถงัขยะใหเ้พยีงพอ 

 กากเรซิน และกากนํ้ามันที่ใช้แล้ว ส่งกําจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงงานอุตสาหกรรม 

 ขยะทัว่ไปไม่อนัตรายนําไปฝงักลบในบ่อขยะ ซึง่หา่งไกลจากแหลง่ชมุชน  
ตามข้อกาํหนดในการฝังกลบกากของเสียของกระทรวงอุตสาหกรรม 
อยา่งเคร่งครัด เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนสูนํ้่าใต้ดิน 

 ยิปซัม ซึง่เป็นกากของเสียไม่อันตราย เกิดจากกระบวนการกําจัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะนําไปขายให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย สาขาทุ่งสง 

นิเวศวิทยาทางนํ้านิเวศวิทยาทางนํ้านิเวศวิทยาทางนํ้า   

หอคอยหลอ่เยน็ 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

121212   



 

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบการ 
พ.ศ. 2548 โดยจดัใหมี้แพทย์ พยาบาล รวมถงึเวชภัณฑแ์ละยา 
อปุกรณ/์เคร่ืองมือทางการแพทย์ ครบถว้นตามทีก่ฎหมายกําหนด  

ตรวจร่างกายประจําปีแกผู่ป้ฏิบัติงาน ตรวจสขุภาพทัว่ไป และตรวจ
สขุภาพพเิศษของพนักงานประจําปีแกพ่นักงานกลุ่มเสีย่ง รวมถึง
วิเคราะห์บันทกึประวัติสุขภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ต้ังแต่
นิเทศและฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานตามวาระ 

วัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก (เวทบัลบ์โกลบ) และลดอุณหภูมิหรือ
สวมใส่อุปกรณป้์องกันความร้อนกรณีทํางานในที่มีอุณหภูมิสูง 

ตรวจสอบภัยอนัตรายและตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้า
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 

จัดทําแผนปฏิบัติฉุกเฉินพร้อมรับหากมีอุบัติเหตุ ได้แก ่ ฝึกซอ้ม
ดับเพลิง และนํ้ามันร่ัวไหลที่โรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือ เป็นต้น 

ติดต้ังป้ายความปลอดภัย 

จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ไวใ้ช้งานใน 
แต่ละแผนก / หมวด  

ซอ้มแผนฉุกเฉินทีท่่าเทยีบเรอืขนถ่ายน้าํมัน 

ซอ้มแผนฉกุเฉินเพลงิไหม้บริเวณคลังนํ้ามัน 

ตรวจวดัอณุหภูมกิระเปาะเปียก
 

ตรวจสขุภาพพนักงานประจําปี 

ป้ายเตอืนความปลอดภยั 

อบรมดา้นความปลอดภยั 

ป้ายลดความเร็วและป้ายรณรงคใ์นโรงไฟฟา้ อบรมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร  

  การคมนาคมขนส่งการคมนาคมขนส่งการคมนาคมขนส่ง    

อบรมให้พนักงานมีความตระหนักในความปลอดภัย
ในการใชย้านพาหนะและปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร 

ติดป้ายลดความเร็ว  

บันทึกการเกิดอุบัติเหตุพร้อมสาเหตุ  

จัดทําแผนฉุกเฉินและฝึกซอ้มการช่วยเหลือหากเกดิ
อบัุติเหตุ 

 

หลกีเลีย่งการขนวสัดุในชว่งเวลา 07.30 -  08.30 น.  และ 
16.00 - 17.00 น.  

ตรวจสภาพยานพาหนะอยา่งต่อเน่ือง 

อบรมพนักงานขนส่งของเสยีที่เป็นอันตรายให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

จัดรถรับส่งผู้ปฏิบัติงาน 
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ดินและคุณภาพดิน    

 กําจัดตะกอนของเสยีที่เหมาะสม เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบคุณภาพ 
นํ้าใต้ดินจากการชะล้างตะกอนของเสยี  

 ป้องกนัการซมึนํ้าทีช่ะลา้งจากกากของเสยีบริเวณบ่อเกบ็ยปิซมั และบ่อฝงั
กลบขยะ โดยการดาดกน้บ่อด้วยดินเหนียวบดอดัและมีการป้องกนัการร่ัวซมึ
ด้วยการปกูน้บ่อด้วยพลาสติกความหนาแน่นสงู (HDPE) โดยมีการตรวจวดั
คุณภาพนํ้าชะที่บ่อสงัเกตการณ์ทุกเดือน 

 นิเวศวิทยาทางบก 

บ่อยิปซัมปูด้วย HDPE 

ป้ายห้ามล่าสัตว์ป่าภายในโรงไฟฟ้า 

 ออกกฎระเบียบห้ามล่าสัตว์ รวมถึงติดต้ังป้ายห้ามล่าสัตว์ภายในพื้นที่
โรงไฟฟา้และจดัใหมี้เจา้หน้าทีรั่กษากฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด  

อุทกวิทยาและคุณภาพน้าํใตด้ิน     

 ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินตามแนวสายส่งไฟฟ้า  

การปลกูต้นไม้และพืชคลมุดนิในโรงไฟฟ้า 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินตามแนวสายสง่ 
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     สาธารณสุข   

  มวลชนสัมพันธ์   

 พจิารณารับพนักงานทีมี่ภูมิลําเนาอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดักระบ่ีทีข่อโยกยา้ยกลบัมาทํางาน ทีโ่รงไฟฟา้กระบ่ีเป็นลําดับแรก 

 พจิารณารบัคนในทอ้งถิน่ทํางานตามความเหมาะสม โดยเปิดโอกาสรับพนักงานทอ้งถิน่เม่ือปลายปี 2557 เฉพาะผูมี้
ภูมิลําเนาในจงัหวดักระบ่ี รวม 38 อตัรา ได้แก ่ ปริญญาโท 1 อตัรา  ปริญญาตรี 5 อตัราและ ปวส. 32 อตัรา 

 เขม้งวดในมาตรการป้องกนัปัญหามลภาวะและชีแ้จงประชาสมัพนัธใ์หช้มุชนทราบสนับสนุนและมีสว่นร่วมในการ
พฒันาชมุชน  โดยใชโ้อกาสในการประชุมร่วมกบัผูแ้ทนชมุชน /การทีช่มุชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ การฝกึซอ้มแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉิน เพือ่ใหข้อ้มูล / ชีแ้จง ประเด็นขอ้สงสยัในเร่ืองต่างๆ สนับสนุนและมสีว่นร่วมในกจิกรรมชว่ยเหลอืชมุชนใน
พืน้ทีร่อบๆ โรงไฟฟา้ตามแผนงาน มวลชนสัมพนัธ ์ ทัง้น้ี ได้ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของชมุชนในแต่ละ
ชว่งเวลา โดยมีกจิกรรมยอ่ยทีค่รอบคลุมตามแผนทีก่ําหนด  

 

จอแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

บรกิารสาธารณสุขชมุชน 

ประชาสัมพันธข์อ้มูลคณุภาพอากาศทีบ่อรด์ชมุชน 

 มีมาตรการควบคุมการระบายคุณภาพอากาศตามระบบ ISO 14001 จาก
ปลอ่งโรงไฟฟา้ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานฯ และเฝา้ระวงัโรคทีส่มัพนัธก์บัการ
มีโครงการในชมุชน  

 บริการสาธารณสุขชุมชน โดยใหบ้ริการทัง้การตรวจรักษาโรคท่ัวไป  และ 
ทนัตกรรม  

 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและลดอบัุติเหตุจากการจราจรและการทํางาน
อย่างเคร่งครัด ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของ กฟผ. (EGAT SMS) ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงและ
จดัลําดับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในทกุกจิกรรมงาน 

 ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลด้านสิง่แวดล้อม ติดต้ังจอแสดงข้อมูลคณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปทีส่ถานีบ้านเกาะโพด เพือ่ติดตามและเฝา้ระวงัคณุภาพ
อากาศได้ตลอดเวลา นอกจากน้ีได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
รับทราบในรูปแบบของรายงานส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน โครงการเปดิ
บ้านโรงไฟฟา้ ใหช้มุชนและผูส้นใจได้เยีย่มชมโรงไฟฟา้ รวมถงึการติดป้าย
เพือ่ประชาสมัพนัธข์อ้มูลต่างๆ บริเวณหน่วยงานราชการท้องถิ่น เป็นต้น  

151515   



 

 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนนิงานโรงไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนนิงานโรงไฟฟ้า สือ่สารข้อมูลแก่ส่วนราชการท้องถิ่นเชิงรุก โดยโรงไฟฟ้าได้เข้าร่วม
กิจกรรมสภากาแฟ และประชมุสญัจรกบัหวัหน้าสว่นราชการประจําจงัหวดักระบ่ี หวัหน้าสว่นราชการอําเภอเหนือคลอง 
หวัหน้าสว่นราชการ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูบ้ริหารสถานศกึษา ของอําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี 
เป็นประจําทกุเดือน รวมถงึต้อนรับผูนํ้าศาสนาอสิลามในพืน้ที ่ หน่วยงานและคณะทีส่นใจ ได้แก ่  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พลงังาน คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน สือ่มวลชนทอ้งถิน่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย คณะสมาคม
นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย คณะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เป็นต้น 

การดําเนินกิจกรรมดา้นมวลชนสัมพันธ์ 

ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดกระบ่ี ต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่ และผู้นํา
ศาสนาอิสลามจากมัสยิดในจังหวัดกระบ่ีรวม 35 มัสยิด 

 

พบปะพูดคุย ณ บ้านผู้นําชุมชน ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ
เดินทางตรวจเย่ียมการพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้ 

 

161616   



 

   นอกจากน้ี ได้มีกระบวนการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการดําเนินงานของโรงไฟฟา้อยา่งสมํ่าเสมอใหแ้ก่ชมุชน 
ผูมี้สว่นได้เสยีเพือ่สร้างการยอมรับ โดยการเปดิโรงไฟฟา้ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แกค่ณะครูนักเรียนและชมุชนทีส่นใจ ได้เยีย่มชม
ศกึษา เรียนรู้ภารกจิของโรงไฟฟา้ กระบวนการผลิตและการควบคมุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัเปิดซุ้มประชาสมัพนัธ์
การดําเนินงานโรงไฟฟา้ และการสาธติการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในงานต่างๆ เชน่ งานวนัเด็กแหง่ชาติ งานสิง่แวดลอ้มโลก 
กิจกรรมค่ายเยาวชนต่างๆ  และโครงการเปิดบ้าน กฟผ. กระบ่ี เป็นต้น  

171717   



 

การดําเนินกิจกรรมดา้นมวลชนสัมพันธ์ 

 
ต.ตล่ิงชัน ต.คลองขนาน และ 

ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง  
โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง  สนับสนุนกิจกรรมให้กับชมรม อสม.

ประจําหมู่บ้าน ของ รพ.สต.คลองขนาน 

 

ร่วมสนบัสนุนบริการสาธารณสุข ร่วมสนบัสนุนบริการสาธารณสุข ให้แกชุ่มชนรอบโรงไฟฟ้าและท่าเทยีบเรือคลองร้ัว โดยให้บริการด้านหน่วย
แพทยเ์คลือ่นทีแ่ละ/หรือทนัตกรรมฟรี พร้อมทัง้มอบยาและเวชภัณฑใ์หก้บัชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆ ด้วย สําหรับ
ในปี 2557 ใหบ้ริการจํานวน 8 คร้ัง มีผูเ้ขา้รับบริการรวมทัง้สิน้  2,577 ราย มีรายละเอยีดดังน้ี  
 1) วนัที ่27 ก.พ.57 : รพ.สต.คลองยวน มีผูเ้ขา้รับบริการ 137 ราย  
 2) วนัที ่17-20 มี.ค.57 : ต.ตลิง่ชนั อ.คลองขนาน และ ต.ปกาสยั อ.เหนือคลอง มีผูเ้ขา้รับบริการ 661 ราย   
 3) วนัที ่10 มิ.ย. 57 : โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง มีผูเ้ขา้รับบริการ 804 ราย  
 4) วนัที ่25 ส.ค.57 : รพ.สต.ตลิง่ชนั อ.เหนือคลอง มีผูเ้ขา้รับบริการ 227 ราย   
 5) วนัที ่26 ส.ค. 57 : อบต.ปกาสยั มีผูเ้ขา้รับบริการ 152 ราย   
 6) วนัที ่27 ส.ค. 57 : รพ.สต. เกาะศรีบอยา มีผูเ้ขา้รับบริการ 172 ราย  
 7) วนัที ่28 ส.ค. 57 : รพ.สต.เกาะจํา มีผูเ้ขา้รับบริการ 188 ราย  
 8) วนัที ่29 ส.ค. 57 : รพ.สต.คลองขนาน มีผูเ้ขา้รับบริการ 236 ราย   
นอกจากน้ี โรงไฟฟ้ากระบ่ียงัได้สนับสนุนกจิกรรมของชมรมสาธารณสขุอกีด้วย 

 
รพ.สต. เกาะจํา รพ.สต. เกาะศรีบอยา รพ.สต. คลองขนาน 

 

181818   



 

ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสง่เสริมสุขภาพและกีฬาร่วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสง่เสริมสุขภาพและกีฬาใหแ้กเ่ยาวชน ชมุชน และหน่วยงานทอ้งถิน่ รวมถงึคา่ยเยาวชน
เพือ่ใหเ้ยาวชนหา่งไกลจากยาเสพติด รวมถงึการเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาในพืน้ทีด้่วย ได้แก ่ กฬีา “สานสมัพนัธว์นัฟา้-แดง 
คร้ังที ่ 6” “กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดักระบ่ีคพั คร้ังที ่ 1” “การมอบอปุกรณ์กฬีาซึง่ได้จากการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล
การกศุลนัดพเิศษ” “คา่ยอบรมเยาวชนมุสลมิภาคฤดูร้อน (ต้านยาเสพติด)” “กฬีาเหนือคลองและปกาสยัเกมส ์” เป็นต้น  

 

 

  
กีฬา “สานสัมพันธ์วันฟ้า - แดง  

 

จัดหาชุดกีฬาแก่ อบต.ปกาสัย     ค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดรู้อน  

 

   

มอบอุปกรณ์กีฬาซ่ึงได้จากการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ 

สนับสนุนกีฬา  “กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดกระบี ่ คัพ”คร้ังที ่ 1 

สนุบสนุนกิจกรรม“สื่อสัมพันธ์ ปันรัก 
ให้เด็กกําพร้า คร้ังท่ี 3” 

ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสง่เสริมด้านการศึกษาร่วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสง่เสริมด้านการศึกษา ใหแ้กเ่ยาวชน ชมุชน และหน่วยงานทอ้งถิน่ ได้แก ่ โครงการ
ทอดผา้ป่าหนังสอืสามัคคเีพือ่การศกึษา สนับสนุนชมรมผูป้กครองและครูโรงเรียนเทศบาล 4 จงัหวดักระบ่ี  สนับสนุน
ทนุการศกึษาใหก้บันักเรียน ในกจิกรรมวนัอด้ิีลอฎัฮา คร้ังที ่ 4 โครงการสมัพนัธส์านฝนัวนับัณฑติน้อย โครงการปรับความรู้
พืน้ฐานวชิาคณิตศาสตรแ์ละเสริมทกัษะวชิาการใชไ้ฟฟา้ในชวีติประจําวนัแกนั่กเรียน กศน. และ อสม.ประจําหมู่บ้าน เป็นต้น 

  

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือสามัคคีเพ่ือ
การศึกษา ประจําปี 2557 

สนับสนุนชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
เทศบาล 4 จังหวัดกระบ่ี 

สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ใน
กิจกรรมวันอีด้ิลอัฎฮา คร้ังท่ี 4 

   

โครงการสัมพันธ์สานฝันวันบัณฑิตน้อย โครงการปรับความรู้พ้ืนฐานแก่นักเรียน 
 กศน. และ อสม. ประจําหมู่บ้าน 

       สมทบทุนก่อสร้าง 
อาคารเรียนมัสยิดบ้านพรุตรีด 

 

191919   



 

 ร่วมงานประเพณีในวันสําคัญต่างๆ ทะนุบํารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้นําชุมชนและส่วนราชการในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมใน
งานเมาว์ลิด งานรอมฎอน ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าให้กับวัดต่างๆ งานประเพณีถือศีลกินผัก ของศาลเจ้า
ต่างๆ โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านรํามโนราห์ของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมโนราห์และหนังตะลุง ต.ปกาสัย 
เป็นต้น  

การดําเนินกิจกรรมดา้นมวลชนสัมพันธ์ 

 

 
สนับสนุนเดือนถือศีลอด (รอมฎอน)  

ของพ่ีน้องมุสลิม จ.กระบี ่
 

 

 

 

จัดทําหนังสืออนุสรณ์งานเมาว์ลิดกลาง
จังหวัดกระบี ่คร้ังที ่33 

ถวายเทียนพรรษาวัดในพ้ืนที่อําเภอ
เหนือคลอง 

 

สนับสนุนชมรม อิหม่าม  
คอเต็บ บิหล่ัน 

สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน วัดธรรมาวุธสรณาราม 

 
สนับสนุนการจัดงาน “วันสตรีมุสลิม

จังหวัดกระบี่ คร้ังที่ 2” 
 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปกาสัย 

 
202020   



 

 

 

สนับสนุนคณะกลองยาวผู้สูงอายุ
เทศบาล ต.เหนือคลอง 

ร่วมกิจกรรม “งานกีฬาประเพณีผูก
ความสัมพันธ์วันฮารีรายอ”ต.ตลิ่งชัน

สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก 
ของศาลเจ้าต่างๆ ที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า 

 

  

โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน 
รํามโนราห์ 

สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านมโนราห์และหนังตะลุง  

ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการเร่ิมต้น
ปลูกข้าวประจําปี 

 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า :  ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และ
การจ้างงานอาชีพเสริมที่มีความเป็นไปได้ เพื่อให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสามารถเพิ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ตัวอย่างเช่น การสนับโรงงานวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง อ.เหนือคลอง โครงการพัฒนาอาชีพประมง มอบเคร่ืองสี
ข้าวขนาดเล็ก โครงการชีววิถีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ จัดอบรมการเพาะเห็ดฟาง
พร้อมทําแปลงสาธติ รวมถงึการสนับสนุนการจดัต้ังกลุม่วสิาหกจิชมุชน ต.ปกาสยัและชมุชนบ้านใหม่ดินอดุม เป็นต้น 

 

 

สนับสนุนโรงงานวิสาหกิจชุมชน 
ถ่านอัดแท่ง อ.เหนือคลอง 

 โครงการพัฒนาอาชีพประมงชุมชน
รอบโรงไฟฟ้ากระบี ่

 มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้
ชุมชน ต.เกาะศรีบอยา  

 

 

โครงการชีววิถี เพ่ือพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ต.คลองขนาน 

 ให้ความรู้ตามแนวทางโครงการ 
ชีววิถีแก่นักเรียน 

         โครงการชีววิถี  
       บ้านเกาะกลาง  
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พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค : : กฟผ. และ กปภ. ร่วมลงนามบันทกึความเขา้ใจว่าด้วยความ
ร่วมมือขยายเขตจําหน่ายนํ้าประปาไปยงั ต.คลองขนาน, ต.ปกาสยั, ต.ตลิง่ชนั และ ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.
กระบ่ี นอกจากนีโ้รงไฟฟา้ยงัได้ดําเนินการเจาะและพฒันาบ่อบาดาลในพืน้ที ่ต.ปกาสยั อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี จํานวน  
6 หลมุ คลอบคลมุบ้านคลองเสยีด บ้านทุง่ประสาน บ้านหว้ยไทร ทีท่ําการ อบต. ปกาสยั บ้านควนม่วง และโรงเรียน
บ้านหว้ยไทร รวมถงึใหก้ารสนับสนุนชมุชนเกาะฮ่ังในการศกึษาการผลติและใชพ้ลงังานทดแทน ใหก้ารสนับสนุนทนุใน
การซอ่มแซมมัสยดิ และนํารถและเคร่ืองจกัรกลหนักใหค้วามชว่ยเหลอืแกช่มุชนด้านต่างๆ เชน่ การปักเสาไฟฟา้
บริเวณวดั เม่ือเกดินํ้าทว่มได้ใหก้ารชว่ยเคลือ่นยา้ยสิง่ของทีจ่าํเป็นและนํารถ JCB ขดุครูะบายนํ้า เป็นต้น   

การดําเนินกิจกรรมดา้นมวลชนสัมพันธ์ 

ขยายเขตจําหน่ายนํ้าประปาไปยังชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  การเจาะและพฒันาบ่อบาดาล 

โครงการศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนเกาะฮ่ัง ต.เกาะศรีบอยา  

สมทบทุนซ่อมแซมสาธารณะ 
ประโยชน์มัสยิดบ้านควน  

สนับสนุนการปักเสาไฟฟ้ารอบ 
ศาลาเมรุ ณ วดัธรรมาวุธสรณาราม 

นํารถและเคร่ืองจกัรกลหนักใหค้วามชว่ยเหลอืชมุชน 
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จัดกิจกรรมสรา้งจิตสํานกึและความตระหนกัในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  จัดกิจกรรมสรา้งจิตสํานกึและความตระหนกัในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  : ไม่วา่จะเปน็
คา่ยเยาวชนตา่งๆ เชน่ คา่ยเยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื คา่ยเยาวชน KRABI 3E CAMP 

นอกจากน้ียงัมีกจิกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก ่กจิกรรม Big Cleaning Day กจิกรรมปลกูหญ้าทะเลบริเวณเน่ืองในวนั
พืน้ทีชุ่ม่นํ้าโลก โครงการบริหารจดัการหอยชกัตีน การปลกูป่าชายเลน การปลอ่ยลกูพนัธุห์อยชกัตีน การปลอ่ยลกูพนัธุ์
ปลานิลจติรลดา ลกูพนัธุป์ลากระพงขาว การปลอ่ยเต่าทะเลคนืสูห่าดยาว กจิกรรมทําความสะอาดบา้นปลาเพือ่พอ่ การ

มอบปะการังเทยีมทีท่ําจากลกูถว้ยไฟฟา้แรงสงู กจิกรรมเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของชุมชนและภายในพืน้ทีโ่รงไฟฟา้ เป็นต้น  

 
ปลูกหญ้าทะเลบริเวณเน่ืองในวัน

พื้นที่ชุ่มน้ําโลก 
Big Cleaning Day  

ณ มัสยิดบ้านหาดยาวเหนือ 
ปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนจํานวน 

45,000 ตัว ต.เกาะศรีบอยา 

 
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้เศรษฐกิจ

และส่ิงแวดล้อม 
ปลูกต้นโกงกาง จํานวน 600 ต้น 
บริเวณป่าชายเลน ต.ตลิ่งชัน 

ทําความสะอาดบ้านปลาเพ่ือพ่อ 

 
ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จํานวน 

5,000 ตัว ณ บ้านทุ่งประสาน  
โครงการบริหารจัดการหอยชักตีน มอบปะการังเทียมที่ทําจากลูก

ถ้วยไฟฟ้าแรงสูง 

 
กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปลานิล
จิตรลดา จํานวน 100,000 ตัว 

ปลูกต้นไม้ใน“วันรักต้นไม้ประจําปี
ของชาต”ิ และ “วันส่ิงแวดล้อมโลก” 

งานปล่อยเต่าทะเลคืนสู่หาดยาว 
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การประชุมคณการประชุมคการประชุมคณ
การปฏิบัติตามมาตการปฏิบัติตามมาตการปฏิบัติตามมาต

 ติดตามตรวจสอบการดําเนนิงานและ

ให้แก่ส่วนราชการและชุมชนต่อการด

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกร

ซึง่ประกอบด้วย ผูว่้าราชการจังหวัดก

ประมงจังหวดั สํานักงานขนสง่ทางนํ้า 

สิง่แวดลอ้มภาค ทรัพยากรและสิง่แวดล้

ผูน้าํชมุชน ได้แก่ นายอําเภอเหนอืคล

อบต. ตลิง่ชนั คลองขนาน เกาะศรบีอยา

ของโรงไฟฟ้ากระบี ่

 สนบัสนุนให้ชมุชนมีส่วนร่วมโดยจัดป

 

อาคารเตรียมนํ้าหินปูนภายในโรงไฟฟ้า 
อาคารผลิตกระแสไฟฟ้า 

บ่อปรับสภาพน้ําให้เป็นกลาง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี ทําหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี 
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ณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบ   
ตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม   

ะพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเช่ือม่ัน

ดําเนนิงานของ กฟผ.  โดยจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ

ระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกําหนดให้มีการประชมุทุก ๆ 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการฯ 

กระบีเ่ปน็ประธาน รว่มด้วยหวัหน้าสว่นราชการในจังหวดักระบ่ี ได้แก ่ สาธารณสขุจังหวดั 

โยธาธิการและผงัเมืองจังหวดั  หวัหน้าสํานักงานจังหวดั อุตสาหกรรมจังหวดั สํานักงาน

อ้มจังหวดั พลงังานจังหวดั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวดั รวมถงึผูนํ้าทอ้งถิน่ และ

ลอง กํานนัตําบลตลิง่ชนั ตําบลคลองขนาน ตําบลเกาะศรบีอยา ตําบลปกาสยั นายก 

า เป็นต้น และตัวแทนจากโรงไฟฟา้กระบ่ี เพือ่รายงานผลการดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อม

ประชมุชี้แจงเพื่อรบัฟังความคิดเหน็ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง   

คลังนํ้ามันสําร
องภายในโรงไ

ฟฟ้า 
ระบบระบายความร้อนแบบหอหล่อเย็น ลานไกไฟฟ้า 

บ่อพักนํ้า 
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    โรงไฟฟา้กระบ่ีติดตามตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งใน
โรงไฟฟ้าด้วยระบบตรวจวัดมลสารทางอากาศจากแหลง่กําเนิด 
อยา่งต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System, 
CEMS) ผลการตรวจวัดในปี 2557 ดังกราฟที่ 3 โดยมีระบบการ
จัดเก็บและแสดงขอ้มูลเพือ่ติดตามตรวจสอบค่าที่ระบายออกจาก
โรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ให้เปน็ไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยแสดงผล
การตรวจวัดไปท่ีห้องควบคมุ การเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า เพ่ือเปน็การ
เฝ้าระวงัและแกไ้ขได้ทนัท่วงท ีโดยมีการกําหนดค่าที่เคร่ืองควบคมุให้
มีสัญญานแจ้งเตือนก่อนถึงค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด อกีทัง้ 
ยงัมีการตรวจสอบความถกูต้องการทํางานของระบบดังกล่าว ปีละ 
2 คร้ัง เพือ่เป็นการเพิ่มความเชื่อม่ันในการตรวจวัดมลสารให้มี
ความถกูต้องเทีย่งตรงมากยิง่ขึน้ซึง่เป็นมาตรการทีโ่รงไฟฟา้เพิม่เติม
จากรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

1.   คณุภาพอากาศท่ีระบายจากปล่อง 
สรุปผล 

ผลการตรวจวดัปี 2557 พบวา่
คณุภาพอากาศทีร่ะบายจากปลอ่ง
ทัง้แบบการตรวจวัดอยา่งต่อเน่ือง
และตรวจวัดแบบครัง้คราว ท้ังหมด 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสาร 
เจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานผลติ สง่ หรือจําหน่าย
พลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547  

มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 โรงไฟฟา้กระบ่ี...เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สําคัญแห่งหน่ึงของภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อให้
ประชาชนได้มีกระแสไฟฟา้ใชอ้ยา่งเพยีงพอต่อการดํารงชีวติ และตอบสนองการพฒันาด้านต่างๆ ของประเทศ 
รวมถงึการพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบ ดังน้ันโรงไฟฟา้กระบ่ีจงึได้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มด้านต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ กอปรกบัการยดึแนวทางการดําเนินการใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย เพือ่สร้าง
ความม่ันใจใหแ้กช่มุชนและสงัคม รวมถงึหน่วยราชการทีท่ําหน้าทีก่าํกบัดูแลการดําเนินงานของโรงไฟฟา้กระบ่ี 

คุณภาพอากาศ 

  นอกจากน้ีโรงไฟฟา้กระบ่ียงัได้มีการตรวจวัด
คณุภาพอากาศจากปลอ่งแบบคร้ังคราว (Stack Sampling) 
อกีด้วย ซึง่เป็นมาตรการเพิม่เติมจากทีร่ะบุใน EIA 
จากปีละ 1 คร้ังเป็นปีละ 2 คร้ัง ปริมาณมลสารที่
ตรวจวัด ได้แก ่ กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์มีคา่ระหวา่ง  
14-18 สว่นในลา้นสว่น  กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนมคีา่
ระหว่าง 142-178 สว่นในลา้นสว่น และฝุน่ละอองมีคา่
ระหว่าง 14-27  มิลลกิรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 262626   

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบคร้ังคราว 



 

กราฟที่ 3 แสดงปริมาณความเข้มขน้ของมลสารที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี ่
อย่างต่อเนื่อง  (CEMs) ปี 2557 

ตัวเลขสีแดง คือ คา่สูงสุด   ตัวเลขสีน้ําเงนิ คือ ค่าเฉลี่ย  ตัวเลขสีดํา คือ ค่าต่ําสุด 
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มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ :  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ระบุให้ตรวจวัดค่าฝุน่ละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉพาะบรเิวณภายในโรงไฟฟ้าเท่านั้น 

2.   คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
สรุปผล 

กราฟที่ 4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองรวมจากคา่เฉลีย่สงูสุดในเวลา 24 
ชัว่โมง ทัง้ 4 สถาน ี มีคา่ระหว่าง 74 - 87 
ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 24 กําหนดต้อง
ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

 

 เพ่ือสร้างความเชือ่ม่ันใหช้มุชนรอบโรงไฟฟา้กระบี ่เกีย่วกบัคณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปบริเวณชมุชนรอบโรงไฟฟา้ ดังน้ันจงึดําเนินการตรวจ
ติดตามคณุภาพอากาศดังกลา่ว ด้วยการติดต้ังสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศรอบ
โรงไฟฟา้ 3 แหง่ ได้แก ่โรงเรียนบ้านทุง่สาคร บ้านเกาะโพด และโรงเรียนบ้านคลอง
หวายเลก็ รวมถงึภายในโรงไฟฟา้อกี 1 แหง่ นอกจากน้ีได้ติดต้ังจอแสดงผล
การตรวจวดัทีส่ถานีบ้านเกาะโพด เพือ่แสดงผลคณุภาพอากาศให้ประชาชน
ได้รับทราบตลอดเวลา โดยโรงไฟฟา้กระบ่ีดําเนินการตรวจวัดคณุภาพอากาศ
ต่างๆ ตามที่รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มกําหนด ดังน้ี 1) ฝุ่น
ละอองรวมในเวลา 24 ชั่วโมง  2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  3) 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง  4) ไนโตรเจนได-
ออกไซด์ในเวลา 1 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวัดป ี 2557 พบวา่ 
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
โดยทัว่ไป ทัง้หมดอยูใ่นเกณฑ ์
มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

กราฟที่ 5 ผลการตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
จากคา่เฉลีย่สงูสุดในเวลา 24 ชัว่โมง ทัง้ 
4 สถานมีีคา่ระหว่าง 68 - 79 ไมโครกรมั
ต่อลูกบาศก์เมตร อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แหง่ชาติฉบบัท่ี 24 กําหนดต้องไมเ่กิน 
120 ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร  
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กราฟท่ี 7 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากค่าเฉลี่ยสูงสุด
รายชั่วโมงท้ัง 3 สถานี มีค่าระหว่าง 
24 - 34 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ 
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาติฉบบัท่ี 21 กําหนด
ต้องไม่เกิน 780 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์
เมตร  

 

 กราฟท่ี 6 ผลการตรวจวัดปรมิาณ
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากค่าเฉลีย่
สงูสุดในเวลา 24 ชัว่โมงทั้ง 3 สถานี 
มีค่าระหว่าง 5 - 24 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศก์เมตร อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาติฉบบัท่ี 24 กําหนดต้องไม่เกิน 
300 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร  

กราฟท่ี 8 ผลการตรวจวัดปรมิาณ
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์จาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายช่ัวโมงท้ัง 3 
สถานี มีค่าระหว่าง 17– 45 
ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 33 กําหนด ต้องไม่เกิน 320 
ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร  

292929   



 

มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 ดัชนคีณุภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) ทีใ่ชอ้ยูใ่นประเทศไทย โดยกรมควบคมุมลพษิ คํานวณ
โดยเทยีบจากมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของสารมลพษิทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก ่ฝุน่ละออง
ขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง กา๊ซโอโซน (O3) เฉลีย่ 1 ชัว่โมง กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 
ชัว่โมง   

 AQI ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต้ังแต่ 0 ถึง มากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ดังตารางที่ 2 โดยค่า AQI มีค่าเท่ากับ 100 จะมี
ค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากค่า AQI มีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่า
ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดย
แต่ละระดับของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่า AQI ที่ระดับต่างๆ ดังตารางที่ 3  

AQI ความหมาย สีที่ใช ้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ  

0-50 คุณภาพดี ฟ้า ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

51-100  คุณภาพปานกลาง เขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

101-200 มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

เหลือง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอก
อาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทํากิจกรรม

ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน  

201-300 
  

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพมาก 

ส้ม ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร 
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ควรจํากัดการออกกําลัง

ภายนอกอาคาร 

มากกว่า 
300  

อันตราย แดง บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคาร 
สําหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร 

AQI 
PM10 (24 ชม.) O3 (1 ชม.) SO2 (24 ชม.) NO2 (1 ชม.) CO (8 ชม.) 

μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 

50 40 100 65 160 5.13 

100 120 200 300 320 10.26 

200 350 400 800 1,130 17.00 

300 420 800 1,600 2,260 34.00 

400 500 1,000 2,100 3,000 46.00 

500 600 1,200 2,620 3,750 57.50 

หมายเหต ุ: μg/m3 = ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ตารางท่ี 2    เกณฑ์ของดัชนคีณุภาพอากาศสาํหรบัประเทศไทย 

ตารางท่ี 3  คา่ความเขม้ขน้ของสารมลพษิทางอากาศท่ีเทยีบเทา่กับคา่ดัชนคีณุภาพอากาศ 
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2.   คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ตอ่) 



 

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากคา่เฉลีย่สงูสดุในเวลา 24 ชัว่โมงทัง้ 3 
สถานี ได้แก ่ร.ร.บ้านทุง่สาคร บ้านเกาะโพด และ ร.ร.บ้านคลองหวายเล็ก จากกราฟที่ 6 มีค่าเท่ากับ 5, 
6 และ 24  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m3)  ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทยีบคา่ SO2 (24 ชม.) ทีไ่ด้
จากการตรวจวดักบัต่า SO2 (24 ชม.) ในตารางที ่3 พบวา่ มีคา่น้อยกวา่ 65 μg/m3 คา่ดัชนีคณุภาพอากาศ 
(AQI) มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0 - 50 ในตารางที ่2 จงึสรุปได้วา่ 

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จากค่าเฉลี่ยสงูสุดรายชั่วโมงทัง้ 3 สถานี 
ได้แก ่ร.ร.บ้านทุง่สาคร บ้านเกาะโพด และ ร.ร.บ้านคลองหวายเลก็ จากกราฟที่ 8 มีคา่เทา่กบั 17, 26 และ 45  
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (μg/m3)  ตามลําดับ เม่ือเปรยีบเทยีบคา่ NO2 (1 ชม.) ทีไ่ด้จากการตรวจวัด
กบัต่า NO2 (1 ชม.) ในตารางที ่ 3 พบวา่ มีคา่น้อยกวา่ 160 μg/m3 คา่ดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI) มีคา่อยู่
ระหว่าง 0 - 50 ในตารางที ่2 จงึสรุปได้วา่ 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จากคา่เฉลีย่สงูสดุในเวลา 24 
ชัว่โมง ทัง้ 4 สถานี ได้แก ่ภายในโรงไฟฟา้ ร.ร.บ้านทุง่สาคร บ้านเกาะโพด และ ร.ร.บ้านคลองหวายเลก็ 
จากกราฟที่ 5 มีคา่เทา่กบั 75, 71, 79 และ 68 ไมโครกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร (μg/m3) ตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทยีบกบัคา่ PM10 ทีไ่ด้จากการตรวจวัดกบัต่า PM10 ในตารางที ่3 พบวา่ มีคา่มากกวา่ 40 μg/m3 แต่
ไม่ถงึ 120 μg/m3  คา่ดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI) มีคา่อยูร่ะหว่าง 51-100 ในตารางที ่2 จงึสรุปได้วา่  
 
                  PM10  (24 ชม.) จดัเป็นดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI ) คณุภาพปานกลาง  ไม่มีผลกระทบต่อสขุภาพ  

SO2 (24 ชม.) จดัเป็นดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI ) คณุภาพดี ไม่มีผลกระทบต่อสขุภาพ  

 

NO2  (1 ชม.) จดัเป็นดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI ) คณุภาพดี ไม่มีผลกระทบต่อสขุภาพ  

 

หมายเหตุ :  โรงไฟฟ้ากระบี่ดําเนนิการตรวจวัดคุณภาพอากาศตา่งๆ ตามที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โรงไฟฟ้ากระบี่กําหนด  
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ระดับเสียง 

สรุปผล 

ผลการตรวจวดัปี 2557 พบวา่ 
Leq 24 ชั่วโมง และ Lmax ทัง้ 
4 จดุอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548) และคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาติฉบับที ่ 15 
(พ.ศ.2540) กําหนด สําหรับ Ldn 
และ Lp ประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายกําหนด โดย Lp มีค่า
ระหว่าง 70.3 - 86.7 เดซิเบล
เอ (dBA) 

จุดที่ 1 ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่  จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร  

จุดที่ 3 บ้านเกาะโพด  จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก  

มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

           โรงไฟฟ้ากระบ่ีได้ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24  hr) และระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวัน-กลางคนื (Ldn)  สําหรบัระดับเสยีงสงูสดุ (Lmax) เปน็การตรวจวัดเพิม่เตมิจากมาตรการฯ กําหนด  
โดยทําการตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ต่อเน่ือง 3 วัน บริเวณที่ต้ังโรงไฟฟ้า 1 จุด และในพื้นที่ชุมชนโดยรอบจํานวน 3 
จุด ได้แก่ บริเวณที่ โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะโพดและโรงเรียนบ้านคลองหวายเลก็   ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติฉบับที ่15 (พ.ศ.2540)  
   นอกจากน้ี ได้ตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขณะใดขณะหน่ึง (Lp)  ณ บริเวณโรงโม่หินปูน
ต่อเน่ือง 3 วันอีกด้วย เพื่อให้ม่ันใจว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการผลิตไฟฟ้ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด โดยเฝ้าระวังไม่ให้ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนใกล้เคียง สําหรับ
ตัวแทนระดับเสียงของโรงไฟฟ้าตรวจวัดบริเวณจุดที่ 1 บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงซึ่งใกล้กับทางเข้าออกของ
โรงไฟฟ้า 
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    โรงไฟฟ้ากระบ่ี ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน โดย
ติดตามตรวจสอบทั้งคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดิน 

คุณภาพนํ้า สรุปผล 

ผลการตรวจวดัปี 2557 พบวา่คณุภาพนํ้าผวิ
ดินและคณุภาพนํ้าใต้ดิน สว่นใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเวน้ คณุภาพนํ้าผวิดินดังน้ี 
  1.) คา่บีโอดี (BOD) ของจดุที ่3 เหนือนํ้า 
500 เมตร ซึง่เป็นจดุนํ้าสบูนํ้าเพือ่นํามาใชใ้น
ระบบนํ้าหลอ่เยน็ เม่ือเดือนมีนาคม 2557 มีคา่ 
2.2 มิลลกิรัมต่อลติร (มาตรฐานกําหนดไม่เกนิ 
2.0 มิลลกิรัมต่อลติร) สนันิษฐานวา่เกดิจากนํ้า
ในคลองปกาสยัได้รับการปนเป้ือนอนิทรียส์าร
จากการระบายของเสยีและสิง่ปฏิกลูจากกจิกรรม
ของชุมชนริมฝัง่คลองปกาสยั  
  2.) คา่บีโอดี (BOD) ของจดุที ่ 5 เม่ือ
เดือนกนัยายน 2557 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
เน่ืองจากบริเวณจดุเกบ็ตัวอยา่งเป็นจดุทีล่ํานํ้า
สาขาไหลมาบรรจบกนั  สนันิษฐานวา่ จากบริเวณ 
จดุเกบ็ตัวอยา่งน้ีเป็นจดุทีล่ํานํ้าสาขาต่างๆ ไหล
มาบรรจบกนั ประกอบกบัเป็นชว่งฤดฝูนอาจมี
การพดัพาอนิทรียส์ารมาจากลาํนํ้าสาขาต่างๆ  
  ทั้งน้ีโรงไฟฟ้ากระบ่ีมีการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง กอ่นระบายลง
สูค่ลองปกาสยัทกุเดือน  โดยในป ี2557 คณุภาพนํ้า
ทิง้ของโรงไฟฟา้มีคา่ตามมาตรฐานคณุภาพนํ้าทิง้
สําหรับโรงงานอตุสาหกรรม ดังน้ัน คา่บีโอดีทีมี่
คา่สงูกวา่มาตรฐานบริเวณจดุตรวจวดัที ่ 3 และ 5
จงึไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดําเนินการของโรงไฟฟา้ 
อยา่งไรกต็าม โรงไฟฟา้มิได้น่ิงนอนใจ โดยมีเฝา้
ระวงั และมมีาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํ้า
อย่างต่อเน่ืองทุกคร้ังที่มีแนวโน้มเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. คณุภาพน้าํผิวดนิ การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ้า
ผวิดิน จํานวน 5 จุด ได้แก ่  บริเวณอ่างเก็บนํ้า กฟผ. 
จํานวน 2 จดุ คลองปกาสยับริเวณเหนือจุดปล่อยนํ้าทิ้ง
โรงไฟฟ้า 500 เมตร ท้ายจดุปล่อยนํ้าทิง้โรงไฟฟ้า 500 
เมตร  และคลองเพหลาบริเวณเกาะเยือ่แดง ดัชนีตรวจวัด
คณุภาพนํ้าผวิดิน ได้แก ่ อณุหภูมิ ความขุน่ ค่าความนํา
ไฟฟา้ ส ี ออกซเิจนละลาย คา่ความสกปรกในรูป BOD 
ของแขง็ทัง้หมด ของแขง็แขวนลอย ของแขง็ละลายนํ้า
ทัง้หมด Alkalinity/Acidity ความกระด้าง ไบคาร์บอเนต
ความเป็นกรด-ด่าง ไนเตรต ฟอสเฟต ซลัเฟต นํ้ามันไขมัน 
ตะกัว่ ปรอท โครเมียม โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด และฟคีลั
โคลฟิอร์ม ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ 
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เร่ือง มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลง่
นํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3                  

2. คณุภาพน้าํใตด้นิ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใต้ดิน  จํานวน  4 จุด ได้แก่ บรเิวณบา้นหว้ยโสก  บา้น
เกาะโพด  บา้นคลองหวายเลก็ และบา้นห้วยน้ําเย็น ดัชนี
ตรวจวัดคณุภาพน้าํใต้ดิน ได้แก่ ระดับน้ํา สี การนาํ
ไฟฟ้า ความขุ่น ความเปน็กรด-ด่าง ปริมาณของแขง็
ทั้งหมด ปรมิาณความกระด้างทัง้หมด ไนเตรตในรปู
ไนโตรเจน ซลัเฟต คลอไรด ์ ปริมาณเหล็กทัง้หมด 
ปริมาณแมงกานสีทั้งหมด และโคลิฟอร์ม ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2542 เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานน้าํบาดาลท่ีใชบ้รโิภคได้  

มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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จุดท่ี 3 คลองปกาสัยเหนือนํ้า (หน้าจุดสูบนํ้า) จุดที่ 5 คลองเพหลา (บริเวณเกาะเยื่อแดง) 

จุดท่ี 4 คลองปกาสัยท้ายนํ้า  จุดท่ี 6 บ้านห้วยโสก  
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นิเวศวิทยาทางน้ํา 

สรุปผล 

 ดําเนินการสํารวจ เกบ็และวเิคราะหตั์วอยา่งแพลงกต์อน (Plankton) สตัวห์น้าดิน (Benthos) และสํารวจ
ขอ้มูลสภาวะการประมง (Fisheries status) ในบรเิวณพืน้ทีดั่งกลา่วปีละ 2 ครัง้ครอบคลมุฤดูแลง้และฤดูฝน รวม
ทัง้สิน้ 3 สถานีสํารวจ ซึง่เป็นจุดเดียวกบัการตรวจวดัคณุภาพนํ้าผวิดินจุดที ่3 ถงึจุดที ่5 ตามลําดับ  ได้แก ่บรเิวณ
คลองปกาสัยเหนือนํ้าหา่งจากโรงไฟฟา้ 500 เมตร คลองปกาสยัทา้ยนํ้าหา่งจากโรงไฟฟา้ 500 เมตร และบริเวณ
เกาะเยือ่แดง ผลการสํารวจมีรายละเอยีดดังน้ี 
 
1. แพลงก์ตอนและสตัวห์น้าดิน 
 จากการสํารวจครัง้ที ่ 1 ชว่งเดอืนมีนาคม 2557 ซึง่ตัวแทนศกึษาในชว่งฤดูแลง้  สรุปได้วา่จํานวนชนิดและ
ปริมาณของแพลงกต์อนอยูใ่นภาวะปกติ เน่ืองจากชว่งฤดูแลง้นํ้าคอ่นขา้งใส (คา่ความโปร่งแสงเทา่กบั 250 เซนตเิมตร) 
จงึไม่เป็นอปุสรรคต่อการสงัเคราะหแ์สงของแพลงคต์อนพชื ประกอบกบัปริมาณแร่ธาตุสารอาหารทีจ่ําเป็นต่อการเจริญเติบโตใน
แหลง่นํ้ามีความเขม้ขน้สงูเน่ืองจากมีปริมาณนํ้าน้อย นอกจากน้ันแลว้ยงัพบวา่แพลงคต์อนพชืและแพลงกต์อนสัตว ์ ใน
แต่ละสถานีสํารวจมีคา่ใกลเ้คยีงกนัแสดงใหเ้หน็วา่โรงไฟฟา้กระบ่ียงัไม่ใชปั่จจยัหลกัทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิภาวะไม่พงึประสงค์
ของแหล่งนํ้าแหง่น้ี     
 จากการสํารวจครัง้ที ่ 2 ชว่งเดือนกนัยายน 2557 ซึง่ตัวแทนศกึษาในชว่งฤดูฝน  พบวา่คณุภาพนํ้าทางชวีวทิยา
ในทกุจดุสํารวจยงัมีคณุภาพดี และไม่แตกต่างกนัมากนักเน่ืองจากปริมาณแพลงก์ตอนพชืและแพลงก์ตอนสตัวใ์กลเ้คยีง
กนัทัง้จํานวนและปริมาณ การสํารวจสตัวห์น้าดิน พบวา่ ทกุจดุสํารวจมีจํานวนและชนิดของสตัวห์น้าดินใกลเ้คยีงกนั  
โดยเฉพาะจดุสาํรวจที ่ 1 และ 2 พบตัวออ่นแมลง และหนอนไสเ้ดือน ซึง่มีความชกุชมุสงูทีส่ดุ และเป็นดัชนีแสดงให้
เหน็วา่ คณุภาพนํ้าอยูใ่นในระดับดี 

ผลสํารวจคร้ังน้ีแสดงใหเ้หน็วา่  แหลง่นํ้าบริเวณโดยรอบ
โรงไฟฟา้กระบ่ียงัมีคณุภาพและมีความอดุมสมบูรณ์
คอ่นขา้งสงู การดําเนินงานผลิตกระแสไฟฟา้ของ
โรงไฟฟา้กระบ่ีในปัจจบัุน ไม่ได้กอ่ใหเ้กดิภาวะ 

ไม่พงึประสงคห์รือนํ้าเน่าเสยีแต่อยา่งใด  

363636   



 

 

 

 

  

2. การสํารวจสภาวะการประมง 
 

 ผลสํารวจสภาวะการประมง จากการสงัเกตแพปลาในบริเวณชมุชนประมง และการสอบถามชาวประมงบา้น
แหลมกรวด คลองแรด และคลองปกาสยั ซึง่เป็นพืน้ทีต่อนลา่งของโรงไฟฟา้กระบ่ีผลการสํารวจสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ผูใ้หส้มัภาษณส์ว่นใหญ่มีภูมิลําเนาอยูใ่นจงัหวดักระบี ่ ประกอบอาชพีชาวประมงเป็นหลกั มีอายรุะหว่าง 40 – 
49 ปี นับถอืศาสนาอสิลาม ระดับการศกึษาจบต่ํากวา่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ระยะเวลาทีอ่าศยัในพืน้ทีเ่ฉลีย่ 41.16 ปี 
อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการทําประมงสว่นใหญ่คอื อวน ใชส้ําหรับจบัสตัวนํ้์า เชน่ ปลาเกา๋ ปลากะพง ปูม้า ขนาดตาทีใ่ชค้อื
ขนาด 4 เซนติเมตร จํานวนการถอืครองเฉลีย่คอื 6–7 ผนืต่อครัวเรือน เรือทีใ่ชใ้นงานประมง 1 ลําต่อครัวเรือน เป็นเรือ
ชนิดเรือยนต์ การทําการประมง จะทําการประมง 7 วนัต่อสปัดาห ์และจะหยดุต่อเม่ือมีคลืน่ลมแรงหรือชว่งฝนตกหนัก 
โดยปริมาณสตัวนํ้์าทีจ่บัได้เฉลีย่วนัละ 3.5 กโิลกรัม สว่นใหญ่เป็นปูม้า ราคากโิลกรัมละ 150 บาท รายได้เฉลีย่ 525 
บาทต่อวนั (ยงัไม่ได้หกัต้นทนุในการผลิต)   
 ต้นทนุในการผลิตทีส่ําคญัคอื นํ้ามัน ราคานํ้ามันเบนซนิสําหรับเรือยนต์ราคาลติรละ 50–52 บาท โดยมีพอ่คา้
มาขายใหใ้นพืน้ที ่ ในการออกเรือเพือ่ทําการประมงแต่ละคร้ังใชนํ้้ามัน 2–5 ลติร ราคานํ้ามันจงึมีผลกระทบต่อต้นทนุ
การผลติคอ่นขา้งสงู แม้วา่ราคาสัตวนํ้์าจะสงูเพราะตลาดมีความต้องการมากแต่ต้นทนุการผลิตกส็งูเชน่กนั และต้องใช้
ปริมาณนํ้ามันเพิม่ขึน้ในแต่ละปีเน่ืองจากสตัวนํ้์าหนีลงทะเลลกึหนีไปอยูต่ามเกาะแกง่ทีห่า่งไกลมากขึน้ คาดวา่สาเหตุมา
จากภาวะผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มตามแนวชายฝ่ัง เน่ืองจากในพืน้ทีบ่ริเวณน้ีพบวา่มีการทําบ่อเลีย้งกุง้จาํนวนมาก
โดยมีนายทนุต่างพืน้เขา้มาลงทนุทําบ่อเลีย้งกุง้ ชนิดกุง้ทีเ่ลีย้งสว่นใหญ่เป็นกุง้แชบ๊วย ซึง่ของเสยีต่างๆ จากบอ่เลีย้งกุง้
ไม่ได้บําบัดกอ่นทําการปลอ่ยทิง้ ของเสยีเหลา่น้ีจงึถกูทิง้ลงสูท่ะเล ทําใหส้ตัวนํ้์าทีอ่ยูต่ามชายฝัง่ต้องหนีลงสูนํ้่าลกึ สว่น
สตัวนํ้์าวยัออ่นทีไ่ม่สามารถหนีได้ทนักจ็ะตาย 
 จากการสอบถามถงึปัญหาทีพ่บในพืน้ที ่ผูใ้หส้มัภาษณใ์หค้วามเหน็วา่ สตัวนํ้์าในพืน้ทีล่ดลงอยา่งมาก  
สาเหตุหลกันอกจากการเลีย้งกุง้แลว้ ภาวะอากาศทีร้่อนจดัมากขึน้ในแต่ละปีสง่ผลใหนํ้้าในพืน้ทีเ่คม็มากขึน้  
สง่ผลใหส้ตัวจ์ําพวกสตัวนํ้์ากร่อยไม่สามารถอาศยัอยูไ่ด้ อกีทัง้ในพืน้ทีมี่การปลกูปาลม์และยางพารามากข้ึน 
มีการใชส้ารเคมีทางการเกษตรต่างๆมากมายเชน่การใชปุ๋้ยเคมี การใชย้ากําจดัศตัรูพชื สารเหล่าน้ีมีผล 
ตกคา้งยาวนาน เม่ือเกดิภาวะฝนตกหนัก นํ้าฝนได้ชะสารตา่งๆ เหลา่น้ีลงสูท่ะเลสง่ผลใหส้ตัวนํ้์าบริเวณ 
ชายฝัง่ตายหรือหนีไปหากนิแหลง่อืน่ โดยผูใ้หส้มัภาษณต้ั์งขอ้สงัเกตวา่ เดิมพืน้ทีแ่หง่น้ีมีหอยแมลงภู่ 
เป็นจํานวนมาก แต่ในปัจจบัุนปริมาณหอยชนิดน้ีได้หายไปจากพืน้ทีเ่กอืบหมด ซึง่ใหเ้หน็วา่ 
สภาวะบางอยา่งในพืน้ทีก่ําลงัเปลีย่นแปลงไป ผูใ้หส้มัภาษณบ์างส่วนคดิวา่ปัจจบัุน 
ในพืน้ทีมี่ภาวะนํ้าเสยีซึง่เกดิจากอณุหภูมิน้ําทีร้่อนขึน้ และนํ้าเสยีจากกระบวนการเลีย้งกุง้ 
โดยไม่มีการบําบัดนํ้าเสยีกอ่นปลอ่ยทิง้ อยา่งไรกต็าม ไม่มีผูใ้หส้มัภาษณค์ดิวา่ 
นํ้าเสยีเกดิจากกระบวนการผลติกระแสไฟฟา้ของโรงไฟฟา้กระบ่ีแม้แต่รายเดียว  
ผลกระทบทีไ่ด้รับจากสภาวะนํ้าเสยีคอื ปริมาณสตัวนํ้์าจบัได้ลดลง เกดิปัญหาอปุสรรค 
ต่อการอปุโภคบริโภคและการใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้า เน่ืองจากนํ้าเคม็มากขึน้และรุกขึน้ไปยงัพืน้ทีนํ้่าจดื  
ทําใหนํ้้าจดืในพืน้ทีข่าดแคลนมากขึน้ 
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... เก็บมาฝาก ...  
เรื่องประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน 

โทรทัศน์โทรทัศน์โทรทัศน ์  
ไม่ปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล 

ปิดที่ตัวเคร่ืองและถอดปลั๊กเม่ือเลิกงาน 
ตั้งโทรทศัน์ห่างจากผนังอย่างนอ้ย 10 ซม. 

และอยู่ในทีท่ี่อากาศถ่ายเทสะดวก 

ไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าแสงสว่าง   
เลือกใช้หลอดผอมหรือหลอด LED 
หม่ันทําความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ 

พัดลมพัดลมพัดลม   
หม่ันทําความสะอาดเป็นประจํา 
เลือกใช้ขนาดทีเ่หมาะสม 

กระติกน้ําร้อนกระติกน้ําร้อนกระติกน้ําร้อน   
ใส่น้ําเฉพาะปริมาณที่ต้องการใช้ 
ถอดปลั๊กเม่ือน้ําเดอืด แล้วกรอกใส่กระติก 

ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็น   
ตั้งห่างจากผนงัอย่างน้อย 15 ซม. 
เลือกขนาดความจทุี่เหมาะสม  

และแช่เฉพาะของที่จําเป็น 

เครื่องปรบัอากาศเครื่องปรบัอากาศเครื่องปรบัอากาศ   
ทําความสะอาดเครื่องทุกครึ่งป ี

ไม่นําของร้อนเข้าห้องแอร ์
เปิดที่ 25 องศาเซลเซียส ปรับอุณหภมิูขึ้น 

1 องศา ประหยัดไฟได้ 10% 
หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าว   
เลือกขนาดความจทุี่เหมาะสม 
ไม่เปิดฝาหม้อหุงขา้วขณะที่ข้าวยังไม่สุก 

เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า   
ซักผ้าครั้งละมากๆ ตามปริมาณที่เครื่องกําหนดสงูสุด 
แช่ผ้าก่อนเข้าเครื่อง ช่วยให้กําจัดสิ่งสกปรกได้ดีขึ้น 

เตารีดเตารีดเตารีด   
รีดผ้าครั้งละมากๆ ไม่พรมน้ําจนชุ่ม 
ตากผ้าให้เรียบร้อย ลดการยับ ประหยัดเวลารีด 

คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร ์  
ปิดจอเม่ือไม่ใช้งานนานกว่า 10 นาท ี
เลือกซ้ือเครื่องที่มีระบบประหยัดไฟ 

โดยมองหาสัญลักษณ์ Energy Star 
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การปฏิเสธใช้ส่ิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ
กับส่ิงแวดล้อม ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ส้ินเปลือง 

เพื่อลดปริมาณขยะ 
เช่น หลีกเล่ียงการใช้กล่องโฟม  
       ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ  
      1,000 ปี กว่าจะย่อยสลาย 

เช่น ถุงพลาสติก 1 ใบต้องใช้
ระยะเวลาในการย่อยสลายถึง  
  450 ปี ลดการใช้ถุงพลาสติก 
   และหันมาใช้ถุงผ้าแทน 

การแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนําไปผ่านกระบวนการ ผลิตใหม่อีกครั้ง 

คัดแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เพื่อกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิล 

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด 
โดยการนําส่ิงของกลับมาใช้ชํ้า เพื่อลด
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

ช่วยลดปริมาณขยะ 
เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ 
กระดาษถ่ายเอกสารใช้แล้ว 
1 หน้าสามารถนํากลับมา 
ใช้ได้อีก เป็นต้น 

การซ่อมแซมแก้ไขส่ิงของต่างๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ต่อ 

เช่น การซ่อมแซมเส้ือผ้า อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชํารุดต่างๆ 
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... เก็บมาฝาก ...  
เรื่อง พลังงานไฟฟ้ากับความม่ันคงของชาต ิ

มีความเส่ียงไฟดับ  
เพราะพึ่งพา... 

ก๊าซธรรมชาติมากเกนิไป 

แถมคา่ไฟจะสูงข้ึน  
เพราะกา๊ซธรรมชาติ 
เหลือใช้ไม่ถึง 10 ปี  
และมีราคาแพง 

...การกระจายสัดส่วนเช้ือเพลิงที่นํามาผลิตไฟฟ้า...  
ให้มีความหลากหลาย  

เป็นการเพ่ิมความม่ันคงด้านพลงังานไฟฟ้าของชาติ 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
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กังหนัลม 
ตัวละ 

1.5 MW 

เซลล์แสงอาทิตย์ 1 เมกะวตัต์ ใช้พืน้ที่  
20 ไร่ คนไทยใช้ไฟฟา้ 26,900 MW 
ต้องใช้พื้นทีเ่ท่ากับจงัหวัดอ่าวทอง 

กฟผ. สนบัสนนุพลงังานหมนุเวียนให้เป็นพลังงานเสรมิรอ้ยละ 25 ภายใน 10 ป ี
แตย่งัตอ้งมพีลงังานไฟฟ้าหลักทีเ่ดนิเคร่ืองไดต้ลอดเวลา 24 ชม. และราคาไมแ่พงจนเกินไป 

ผลิตไฟฟ้าได้เฉล่ีย 
วันละ 6 ชม. 

ความเร็วลม 
อย่างน้อย 7 กิโลเมตร/ชม. 

= __ = 

530 ตัว 1 โรง จึงจะมีกําลังการผลิต 
เท่ากับโรงไฟฟ้าหลัก 1 โรง 

800 MW 

พลังลม 

พลังแสงอาทิตย ์

พลังน้าํ 

เสียดายประเทศไทยไมม่ีพื้นที ่
ให้สร้างโรงไฟฟ้าพลงัน้าํขนาดใหญ่ 

เชื้อเพลงิมี
ตามฤดูกาล 

ปริมาณ
จํากัด 

ถ้าจะไกล
ขนาดนี้เอา
น้ํามันมา
ผลิตไฟ
ดีกวา่? 

ผลิตไฟฟ้าได้เฉล่ีย 
วันละ 5 ชม. 

ค่าไฟ 
แสงแดด 8 -10 บาท/หน่วย 

ลม 6.5 บาท/หน่วย 
ชีวมวล 4 - 6 บาท/หน่วย 

(ราคารับซ้ือไฟฟ้าเฉล่ีย 
จากผูผ้ลิตรายเล็ก) 

ยอมจ่ายแพง 
แล้วนะ ก็ยงัไม่
พออีก T_T 

เชื้อเพลิง 

Ft 

ขนส่งระยะ
ทางไกล 

ชีวมวล 
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 ในปี 2557 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้ากระบี่ดําเนินการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดําเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ  ระดับเสียง  

คุณภาพน้ํา และนิเวศวิทยาทางน้ํา ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซ่ึงจากผลการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ รวมถึงการสรา้งความรูค้วามเข้าใจกับประชาชนเก่ียวกบัการดําเนนิกิจการของโรงไฟฟ้า  อาทิเช่น 

สง่เสรมิกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน   การศึกษาและกีฬา  การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

คุณภาพชีวิตรวมถึงระบบสาธารณูปโภค ทั้งน้ีโรงไฟฟ้ากระบี่ยังร่วมสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมบํารุงรักษาและก่อสร้างสาธารณะประโยชนร์่วมกับชุมชน มีการพบปะสังสรรค์ เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก และชุมชนอย่างต่อเนื่อง...     

ท่านสามารถติดต่อโรงไฟฟ้ากระบี่ได้ที่ 

 Facebook  โรงไฟฟ้ากระบี่ 

 เว็บไซต์ krabi.egat.co.th 

 อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ โทร. 075 635 402 (ในเวลาราชการ) 

  สรุปผลการดําเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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“ โรงไฟฟ้ากระบ่ี... ภูมิใจทีไ่ด้เป็นศูนย์กลาง 

ด้านพลังงานไฟฟ้าฝั่งอันดามัน มีความพรอ้มจ่ายกระแสไฟฟา้ 

และอยู่รว่มกับชุมชนอย่างย่ังยืน ” 






