


ปวงขา้พระพทุธเจ้า ขอน้อมเกล้ากระหม่อมรําลกึในพระมหากรณุาธิคณุหาทีสุ่ดมิได ้

ขา้พระพทุธเจ้า ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบัตงิาน  

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

น้อมเฝ้า เสดจ็สู่ฟ้า  เสวยสวรรค์ 

พระ สถิตทรวงนิรนัดร ์  ราษฎรซ้์อง 

บิดา แหง่สยามอัน ประเสรฐิสดุ 

แหง่แผน่ดนิ แหง่ทอ้ง ถ่ินนํ้าทัว่ไทย 

 อาลยั อกทว่มทน้ นํ้าตา 

ทัว่ ภพทัง้พสธุา ร่ําไห ้

ไทย ถวายปฏญิญา สืบพระ ดํารเิทอญ  

ประเทศ เทดิธรรมดจุไท ้ ทา่นสรา้งแดนทอง 





  

   

 จากหลักฐาน....ลายพระราชหัตถเลขา

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รชักาลท่ี 7 ท่ีทรงให้เมือ่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2470 ไดเ้ปน็หลักฐานสําคญัท่ีสะท้อนให้เห็น

พระอจัฉรยิภาพ ของพระองค์ท่ีทรงมองการไกล

ในความสําคัญของการใช้พลังงานและเป็นจุด

แรกเร่ิมท่ีทําให้เกดิแสงสวา่งแห่งแรกท่ีเหมอืงลิกไนต์ในจงัหวดักระบ่ี  

 “โรงไฟฟา้ลิกไนต์กระบ่ี” เปน็โรงไฟฟา้พลังความร้อนท่ีใชถ่้านหินลิกไนตเ์ปน็เชือ้เพลิงแห่งแรก

ในภาคใตม้ขีนาดกําลังผลิตรวม 60 เมกะวตัต ์ ประกอบดว้ย โรงไฟฟา้ขนาด 20 เมกะวตัต ์

จํานวน 3 เครือ่ง เริม่จา่ยกระแสไฟฟา้เมือ่วนัท่ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2507 และทําพธีิปลด

โรงไฟฟ้าออกจากระบบ เมือ่วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2538 รวมอายุการใชง้านประมาณ 31 ป ี 

 จากแสงสวา่งแรกจนถึงวนันีพ้ลังงานไฟฟา้ไดส้วา่งไสวท่ัวท้ังประเทศ และจังหวดักระบีก่จ็ะได้

เปน็หนึง่ของศูนยก์ลางการผลิตท่ีรองรบัการเจริญเตบิโตในอนาคต เมือ่โรงไฟฟา้หมดอายุการใชง้าน 

แตค่วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ยงัมอียูอ่ยา่งไมจ่บส้ิน การไฟฟา้ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยจงึมคีวามจําเปน็ตอ้งสรา้ง

โรงไฟฟา้ใหมท่ดแทน และนําเข้าโรงไฟฟา้กระบีซ่ึ่งใชน้้ํามนัเตาในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปจัจบุนั แรกเริม่มี

แผนงานจะใชก้า๊ซธรรมชาตเิพือ่ลดตน้ทุนในการผลติแตก่ม็ข้ีอจํากดัในการนําส่งกา๊ซธรรมชาตจิงึตอ้ง

ใชน้้าํมนัเตาเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงของระบบผลิตไฟฟ้า ไมใ่ห้เกดิไฟตกไฟดับในภาคใต้ โดยเฉพาะ 

ชายฝัง่ทะเลอันดามนัซ่ึงเปน็พืน้ท่ีเศรษฐกจิของประเทศไทย แมต้น้ทุนการผลิตสูงเนือ่งจากราคานํ้ามนัเตา

ปจัจบุนัสูงถึงกวา่ลิตรละ 26 บาท ทําให้ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 6 บาทตอ่หนว่ยการผลิต ซ่ึงตอ้ง

จําหนา่ยเพยีงหนว่ยละ 3 บาทเท่านัน้ 

 นอกจากนี ้ ไดซ้ื้อน้ํามนัปาลม์ดบิในพืน้ท่ีรอบโรงไฟฟา้กระบีเ่พือ่ชว่ยเหลือเกษตรกรและพยุงราคา

น้ํามนัปาลม์ตัง้แตป่ ี2558 เปน็ตน้มา สําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยสีะอาดอยูร่ะหวา่ง

การดําเนินการตามแผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 



 
 
  

โรงไฟฟ้ากระบี่(ใช้ถ่านหินลิกไนต์) (ปี 2507 - 2538) 
 

โรงไฟฟ้ากระบี่(ใช้น้ํามันเตา) (ปี 2547 - 2558) 
 

โรงไฟฟ้ากระบี่(ใช้น้ํามันเตาและน้ํามันปาล์มดิบ) 
พ.ศ. 2558  

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 
(อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผน PDP) 



  ปจัจบุนัโรงไฟฟา้ตัง้อยูเ่ลขท่ี 112 หมู ่ 2 ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่
ใชน้้ํามนัเตาเป็นเชือ้เพลิง ขนถ่ายน้ํามนัเตาท่ีท่าเทียบเรือบา้นคลองรัว้ ตําบลตล่ิงชนั อําเภอเหนือคลอง 
จงัหวดักระบี ่ และส่งตอ่มาทางทอ่ไปตาม
ถนนสาธารณะ ผา่นบา้นคลองรัว้ บา้น
คลองยวน บา้นหนองใหญ่ เปน็ระยะทาง 
9.4 กโิลเมตร แล้วตดัผา่นพืน้ท่ีสวน
ยางพาราและสวนปาล์มน้ํามนัเปน็
ระยะทาง 1.9 กโิลเมตร และผา่นพืน้ท่ี 
กฟผ. มาบรรจบกบัถนนสาธารณะไปยงั
คลังน้ํามนัในโรงไฟฟ้า ในเขตตําบล
คลองขนาน อําเภอเหนือคลอง เปน็
ระยะทางอกีประมาณ 3 กโิลเมตร รวม
ระยะทางท้ังส้ิน 14.8 กโิลเมตร ดงัภาพ  

โรงไฟฟ้ากระบีเ่ครือ่งท่ี 1 มกีําลังผลิตท้ังหมด 340 เมกะวัตต ์ ประกอบดว้ยเคร่ืองผลิตไอน้ํา  
1 เครือ่ง และเครือ่งผลิตไฟฟา้กงัหันไอน้ํา  1 เครือ่ง รวมท้ังมส่ีวนประกอบของโรงไฟฟา้ และอาคาร
ปรบัสภาพน้ําและระบบบําบดัน้ําเสีย มพีืน้ท่ีรวมเฉพาะโรงไฟฟา้ประมาณ 600 ไร ่ ตามมติคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาตอินญุาตให้ใชน้้ํามนัเตาท่ีมกีํามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 3.5 พรอ้มท้ังตดิตัง้ระบบกําจดักา๊ซ
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ (FGD) ชนดิเปยีก โดยโรงไฟฟา้เดนิเครือ่ง FGD มปีระสิทธิภาพมากกว่ารอ้ยละ 
90 เพือ่ลดและควบคมุผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศให้ดกีวา่เกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากนีต้ัง้แต่
ป ี2555 เปน็ตน้มา ไดใ้ชน้้ํามนัเตาท่ีมกีํามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5  ซ่ึงมคีณุภาพสูงกวา่ท่ีกําหนดอกีดว้ย  

จากกราฟท่ี 1 ตั้งแต่ปี 2547 - 2551  โรงไฟฟ้าถูกส่ังให้เดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน 
(Base Load) เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในประเทศโดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคใต้ โดยในปี 
2551 - 2552 ถูกกาํหนดให้เดนิเคร่ืองเพ่ือเปน็กําลังผลิตสํารองและตรวจสอบระบบต่างๆ เท่านัน้ 
เนือ่งจากประสบปัญหาราคาน้ํามนัเตาสูงข้ึน อยา่งไรกต็ามการผลิตกระแสไฟฟา้ตัง้แตป่ ี2553 - 2557 
มีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี เนื่องจากจําเป็นต้องผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ 
รวมถึงการสํารองปรมิาณไฟฟ้าในชว่งท่ีมกีารหยดุซ่อมท่อกา๊ซจากประเทศเพือ่นบา้น ทดแทนโรงไฟฟา้อืน่
ในภาคใต้ เช่น โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าขนอม เป็นต้น โดยตลอดปี 2559 มีจํานวนเที่ยวเรือ
ขนส่งน้ํามันเตาเพียง 24 เท่ียวเท่านั้น 

 



 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2550 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางและข้ันตอนการจดัตัง้กองทุนพฒันาชมุชนในพืน้ท่ีรอบโรงไฟฟา้ ซ่ึงตอ่มาคณะรฐัมนตร ี
ได้มีมติเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2550 เห็นชอบตามมติ กพช. โดยให้เริ่มเก็บเงินเข้ากองทุน ตั้งแต่
วันท่ี 1 ก.ค. 2550 เป็นต้นมา ท้ังนี้ รฟ.กระบี่ได้เก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพืน้ท่ีรอบ
โรงไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2550 – 
2559 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 72.49 ล้านบาท กราฟท่ี 2  

กราฟที่ 1 ข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า และจํานวนเรือขนส่งน้ํามันเตา ตั้งแต่ ปี 2547 - 2559  

กราฟที่ 2 จาํนวนเงินกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งแต ่ปี 2550 - 2559  



  โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อน มีหลักการทํางานโดยใช้น้ํามันเตาท่ีจัดเก็บ
ในคลังน้ํามันสํารองเป็นเชื้อเพลิง ซ่ึงถูกส่งเข้าระบบฉีดน้ํามันเพือ่ใช้ในการสันดาปในห้องเผาไหม้ 
ผลจากการเผาไหม้จะทําให้เกิดความร้อน ความร้อนท่ีได้นี้จะถ่ายเทผ่านท่อน้ําท่ีประกอบกันเป็นผนัง
หม้อน้ําของเตาต้มน้ํา (Boiler) ทําให้น้ําบรสุิทธ์ิท่ีอยูภ่ายในทอ่ไดร้บัความร้อนจนเดือดกลายเป็นไอน้ํา 
น้ําบริสุทธ์ิภายในท่อน้ําท่ีประกอบกนัเปน็ผนงัหมอ้น้ํานี ้ไดจ้ากอ่างเก็บน้ําภายใน กฟผ. โดยการสูบ
น้ํามายังโรงปรบัสภาพนํ้า เพือ่ทําให้เปน็น้ําบรสุิทธ์ิกอ่น จากนัน้น้ําบรสุิทธ์ิดงักล่าวจะถูกส่งไปยังหมอ้
น้ํา เพือ่ตม้น้ําให้เดอืดจนกลายเป็นไอตอ่ไป น้ําท่ีไดจ้ากการต้มจนเดอืดกลายเป็นไอน้ําจงึถูกส่งไปขับ
เครือ่งกงัหันไอน้ํา (Stream Turbine) เพื่อขับกังหันให้หมุน ทําให้เกิดการเหนี่ยวนําภายในเครื่อง
กําเนดิไฟฟา้เกดิเปน็พลังงานไฟฟา้ข้ึน พลังงานไฟฟ้าท่ีไดถู้กส่งไปเพิม่แรงดนัท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้า (Power 
Transformer) ก่อนส่งเข้าลานไกไฟฟ้า (Sub Station) แล้วส่งต่อไปยังระบบสายส่งต่อไป  

  สําหรบักา๊ซรอ้นจาการเผาไหม้ซ่ึงมกีา๊ซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ผสมอยู ่จะเข้าสู่ระบบ
กําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ซ่ึงในระบบ FGD นี้ จะมี
การฉดีพน่น้ําปนูขาวเพือ่ดดูซับกา๊ซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ออกจากก๊าซร้อน และจะได้ยิบซัม (Gypsum) 
เปน็ผลิตผลพลอยได ้(By Product) หลังจากนัน้กา๊ซรอ้นท่ีผา่นการกําจดักา๊ซซัลเฟอรไ์ดดอกไซดแ์ล้ว 
จะถูกปล่อยจากปล่องสู่ชัน้บรรยากาศตอ่ไป... 
   

 



 เนือ่งดว้ย โรงไฟฟ้ากระบีไ่ดข้ออนุญาตเปล่ียนแปลงโครงการโดยใช้น้าํมนัปาล์มดบิรว่มกบัน้าํมนัเตา
ในการผลิตไฟฟ้า โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการ (คชก.) พจิารณารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เมือ่วนัท่ี 7 กนัยายน 2558 และมีมตคิณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาต ิ(กกวล.) ครัง้ท่ี 5/2558 ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 จากการประชมุเมือ่วนัท่ี 23 ธันวาคม 
2558 โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตเพิ่มเตมิ ดังนี้  

ระบบรับนํ้ามันปาล์มดิบ (Unloading system) 
 การขนส่งน้ํามันปาล์มดิบมายังโครงการจะใช้
วิธีการขนส่งทางรถบรรทุก ซ่ึงมีน้ําหนักรวมไม่เกิน 
50 ตนั และคิดเปน็น้ําหนกัน้ํามันปาลม์ดบิ 32 ตนั 
ช่วงเวลาในการขนส่ง 8.30 – 14.00 น. โดยได้
จัดเตรียมพื้นที่ในการขนถ่ายน้ํามันจากรถบรรทุก 
นํ้ามันสู่ถังรับน้ํามันโดยออกแบบระบบให้สามารถ
รับน้ํามันปาล์มดิบได้ในปริมาณวันละ 450,000 
ลิตร มีช่องจอดรถบรรทุกสําหรับรับน้ํามันปาล์ม
ดิบจํานวนทั้งส้ิน 4 ช่องจอด และพื้นที่จอดคอย
สําหรับรถบรรทุกน้ํามันปาล์มดิบที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ
การรับน้ํามันปาล์มดิบ เพื่อลดปัญหาการจราจรใน
เส้นทางขนส่งน้ํามันการรับน้ํามันปาล์มดิบจะใช้ปั๊ม
จากตัวรถขนส่งในการสูบน้ํามันปาล์มดิบเข้าถังกัก
เก็บ 
 

ระบบอุ่นนํา้มันปาล์มดบิ (Palm Oil Heater system) 
 เป็นระบบป้องกันน้ํามันปาล์มดิบเป็นไข โดย
ติดตั้งอุปกรณ์ Heater ภายในถังเก็บน้ํามันปาล์ม
ดิบสําหรับรักษาอุณหภูมิของน้ํามันปาล์มดิบเท่ากับ 
45 องศาเซลเซียส และจะส่งไปท่ี CPO Housing 
เ พื่ อ ผ่ า น อุ ปกรณ์ Heat Exchanger อี กค ร้ั ง
สําหรับเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันให้เท่ากับ 100 องศา
เซลเซียส ก่อนส่งน้ํามันปาล์มดิบเข้าห้องเผาไหม้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ 

 
ระบบส่งนํ้ามันปาล์มดิบ (Palm Oil Pump System) 
 เป็นระบบสําหรับส่งน้ํามันปาล์มดิบจากถังเก็บน้ํามันปาล์มดิบไปยังห้องเผาไหม้ระบบจะติดตั้งปั๊ม  
ซ่ึงจะสูบน้ํามันจากถังเก็บน้ํามันปาล์มดิบ ขนาด 30 ตันต่อช่ัวโมง ส่งไปยังห้องเผาไหม้แรงดันในท่อ
ประมาณ 25 บาร์ และอุณหภูมิของน้ํามันปาล์มดิบภายในท่อเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส 



 การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในการเผาไหม้น้ํามันเตาทีเ่ปน็เชือ้เพลิงในโรงไฟฟ้านัน้ จะทํา
ให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซ่ึงแนวทางแก้ไขนอกจากจะใชเ้ชือ้เพลงิน้ํามันเตาทีมี่กํามะถันไม่เกินร้อยละ 
3.5 แลว้ยังได้ติดต้ังเคร่ืองกําจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ซ่ึงเปน็แบบเปยีก (Wet limestone 
process) ซ่ึงมีประสทิธิภาพในการจบัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 90   
 การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)   ได้ออกแบบให้ใชห้ม้อไอน้ําทีมี่ระบบการเผาไหม้
แบบใหม่ทีมี่การเผาไหม้ดีข้ึนและสามารถควบคุม NOX ให้อยู่ระดับตํ่าโดยใชหั้วพน่เชือ้เพลงิแบบ Low 
NOX burner สําหรับเคร่ืองกังหันไอน้ํา นอกจากนีห้ม้อไอน้ํายังมีระบบหมุนเวียนก๊าซหลงัการเผาไหม ้ซ่ึง
เปน็ก๊าซร้อนทีอ่อกจากหม้อไอน้ําวนกลบัไปเผาไหม้อีกคร้ังหนึง่ จงึทําให้ปริมาณ NOx ทีเ่กิดข้ึนจากการ
เผาไหม้ลดลง  

 การควบคุมปริมาณฝุน่ละออง เนื่องจากมีการติดต้ังเคร่ืองกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียก  
ซ่ึงในขบวนการฉีดน้ําหินปนูเพือ่ทําปฏกิิริยากับก๊าซร้อนทีอ่อกจากหม้อไอน้ํา นอกจากเพือ่ดูดซับก๊าซ SO2  
ยังสามารถลดปริมาณเขม่าและฝุน่ละอองลงไปด้วยกระบวนการนีป้ระมาณร้อยละ 60 – 70  

 การควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง  โรงไฟฟ้ามีแหล่งกําเนิดน้ําทิ้ง 2 ส่วน คือ น้ําทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานทั่วไป โดยน้ําทิง้สว่นใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เปน็น้ําหลอ่เย็น ซ่ึงถูกควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม น้ําทิ้งทัง้หมดจะกักเก็บไว้ทีบ่่อ
พกัน้ําทิง้ (Holding pond) ขนาด 43,000 ลกูบาศก์เมตร รองรับการเก็บกักไว้อย่างนอ้ย 1 วัน เพือ่
ควบคุมอุณหภูมิหลงัจากการหล่อเย็นและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนระบายลงสูค่ลองปกาสยัต่อไป  

 การจดัการกากของเสีย ขยะจากการเดินเคร่ืองผลติกระแสไฟฟ้า เชน่ แผน่ไสก้รองอากาศ
น้ํามันหลอ่ลืน่เสื่อมสภาพ เรซินที่ใช้ในระบบผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุสําหรับโรงไฟฟ้า รวมทัง้ใยแก้ว 
กระปอ๋งสารเคม ีSlag แบตเตอร่ี หลอดฟลอูอเรสเซน ได้นําไปเก็บไว้อาคารเก็บขยะอันตราย  จะถูกกําจดั
โดยการสง่ให้บริษทัทีไ่ด้รับอนญุาตดําเนนิการกําจดักากของเสยีอุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดําเนินการกําจัดต่อไป โดยโรงไฟฟ้าได้รายงานข้อมูลการแจง้ขนส่งของเสยีอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน
ผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนคิ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทกุคร้ังทีมี่การขนส่งของเสยีอันตราย  สําหรับ
ขยะทัว่ไป ซ่ึงประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ จะถูกรวบรวมก่อนนําไปท้ิงในบ่อขยะ
ทีอ่อกแบบระบบการฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักสขุาภิบาลตามทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดบริเวณบอ่
เหมืองเก่าซ่ึงเปน็พืน้ทีข่องโรงไฟฟ้า ทีห่่างไกลจากชมุชนและจะทําการฝงักลบเม่ือมีปริมาณขยะเต็มบ่อ     

  



 โรงไฟฟา้กระบีต่ระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ่คณุภาพส่ิงแวดล้อม และคณุภาพชวีติของ
ประชาชนในชมุชน  ดงันัน้การดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ จงึดําเนนิควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัติาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามท่ี
กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) อยา่งเครง่ครดัและตอ่เนือ่ง จนทําให้
ไดร้บัรางวลัการนัตดีา้นส่ิงแวดล้อม ไดแ้ก ่ อตุสาหกรรมสีเขียว รางวลั EIA MONITORING 
AWARDS ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) คารบ์อนฟตุพริน้ต์ นอกจากน้ี 
ยงัไดร้บัรางวัลการนัตดีา้นความรบัผดิชอบตอ่สังคม และการนัตดีา้นความปลอดภัยอกีดว้ย มรีายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี ้  
 

   การันตีด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 1. มุ่งสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  

      สรา้งวฒันธรรมขององคก์รดว้ยการสรา้ง ”จติสํานกึ” ของผูป้ฏิบตังิาน โดยดําเนนิการ
โครงการวฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) และเครอืข่ายสีเขียวอยา่งยั่งยืน 
      "โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว" ไดถู้กจดัข้ึนโดยกระทรวงอตุสาหกรรมตัง้แตป่ ี พ.ศ. 2554 
เพือ่เปน็การส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมให้มกีารประกอบกิจการท่ีเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม มคีวามรบัผดิชอบ
ตอ่สังคม ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดําเนินกจิการรว่มกบัสังคมและชมุชนไดอ้ยา่งมคีวามสุขไปพรอ้มๆ กนั 
เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยมุ่งเนน้เรือ่งการพฒันาและปรับปรงุกระบวนการผลิต และการบรหิารจดัการ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถึงความรบัผดิชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกองคก์ร  
     ท้ังนีป้จัจบุนั กระทรวงอตุสาหกรรม
ไดใ้ห้การรบัรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 ระบบ
สีเขียว (Green System) แกโ่รงไฟฟ้ากระบี ่จากการ
ท่ีไดร้บัรางวลั CSR-DIW มาแลว้อยา่งตอ่เนือ่ง 
ตัง้แตป่ ี 2555 และได้ใบรบัรอง ISO 14001:2004 
ตัง้แตป่ ี 2549 โรงไฟฟา้กระบีม่แีผนการดําเนนิงาน
เพือ่ให้ไดร้บัการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 4 
วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) ซ่ึงหมายถึงการท่ี
ทุกคนในองค์กรมคีวามรว่มมอืรว่มใจดําเนนิงานอย่างเป็นมติรตอ่ส่ิงแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึง่ของ
วฒันธรรมองคก์ร ท้ังนี ้คณะผูต้รวจประเมนิจะนําเอกสารการตรวจเข้าสู่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาใน
ป ีพ.ศ. 2560 นี ้

  



 2. รางวัล EIA Monitoring Awards 
         สํานกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (สผ.) ไดจ้ดังาน EIA Monitoring 
Awards 2016 ข้ึนเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้
ผูป้ระกอบการปฏิบตัติามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม
ท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
อยา่งตอ่เนือ่ง รวมท้ังมปีระสิทธิภาพและเป็นการ

สรา้งแรงจงูใจ ตลอดจนยกยอ่งเชดิชเูกยีรตสิถานประกอบการ หรอืโครงการท่ีปฏิบตัติามมาตรการ
ดา้นส่ิงแวดล้อมดเีดน่ ให้เปน็แบบอยา่งและเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้สาธารณชนท่ัวไปได้ทราบ และ
เห็นความสําคญัของการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังนั่นเอง  

     ท่ีผา่นมา ท่าเทียบเรอืขนถา่ยน้าํมนัเชือ้เพลิงสําหรบัโรงไฟฟา้กระบี ่ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการ
ท่ีปฏิบตัติามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมกีารจดัการ
สถานภาพแวดล้อมดเีดน่ (EIA Monitoring 
Awards) มาอยา่งตอ่เนือ่ง 4 ครัง้ตดิตอ่กนั 
สําหรบัป ี2559   โครงการโรงไฟฟา้กระบี ่
และระบบขนส่งน้ํามนัทางท่อสําหรบัโรงไฟฟา้
กระบีไ่ดเ้ข้ารว่มประกวดเป็นครัง้แรก และไดร้บั
รางวลัดงักล่าวมาครอบครอง สมกบัความ
มุง่มัน่ในการปฏิบตัติามมาตรการท่ีกําหนด
ใน EIA อยา่งเครง่ครดัเสมอมา 



  

  3. ระบบมาตรฐานการจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
    นําระบบ ISO 14001 มาใช้ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2547 มีนโยบาย
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปกป้องและป้องกันมลภาวะท่ีอาจเกดิข้ึน  เพือ่ให้
ชมุชนเกดิความมัน่ใจในการดแูลส่ิงแวดล้อมวา่ มคีณุภาพเป็นท่ี
ยอมรบัตามมาตรฐาน สากลท่ีใชก้นัท่ัวโลก โดยไดผ้า่นการตรวจ
ประเมนิและได้รบัใบรับรอง มาตรฐานการจดัการดา้นคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบันรบัรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 
2549 จนถึงปจัจบุนั และอยู่ระหวา่งดําเนนิการขอการรบัรอง
ในเวอร์ชัน่ใหม ่ISO 14001:2015 จงึนบัไดว้า่โรงไฟฟา้มเีครือ่ง
การนัต ี ผลการดําเนนิงานท้ังดา้นส่ิงแวดล้อมไดอ้ยา่งดเียีย่ม
ทีเดยีว  
 

 4. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ( Carbon Footprint ) 
     ร่วมโครงการจัดทําเพื่อทราบปริมาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก และหาแนวทางการลดการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก รวมถึงเปดิเผยข้อมลูการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก และไดร้บัการรบัรองคารบ์อน
ฟตุพริน้ท์ตามมาตรฐานการจดัทําบญัชกีา๊ซเรือนกระจก ISO14064-1 : 2006 ตัง้แตป่ ี2558 เปน็ตน้มา 

โดยไดร้บัการรับรองจากบรษัิท บูโร เวอรทัิส (ประเทศไทย) 
ตลอดถึงการจัดทําคู่มือการดําเนินงาน 

เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 
ท้ังนี้เพื่อรักษาและ ดํารงไว้ซ่ึง
ระบบนิเวศ สามารถอยู่รว่มกบั
ชมุชนอยา่งยัง่ยนื  



การันตีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

  มาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมตอ่สังคม 
(CSR - DIW) หรอื โครงการส่งเสรมิโรงงานอุตสาหกรรมให้มคีวาม
รบัผดิชอบตอ่สังคม และอยู่รว่มกบัสังคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื ดําเนนิการตาม
มาตรฐานด้านความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมตอ่สังคม 
การสรา้งเครอืข่ายในการทํากจิกรรมเพือ่สังคม ชมุชน อยา่งมคีณุภาพ  
มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ประสบการณ์ เพือ่มุง่ไปสู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 โรงไฟฟา้กระบี ่ ไดป้ฏิบตัติามมาตรฐานดงักล่าวตัง้แตป่ ี 2555 
เปน็ตน้มา จนไดร้บัเกียรตบิตัร CSR - DIW Award จากกระทรวง
อตุสาหกรรม และในปี 2556 - 2559 ยงัคงรกัษามาตรฐาน CSR - 
DIW Continuous Award ดงักล่าวอย่างตอ่เนือ่ง จนไดร้บัเกยีรตบิตัร
โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมท่ีมคีวามรับผดิชอบตอ่สังคม ให้ยกระดบั

สู่วฒันธรรมและเครอืข่ายสีเขียวอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื (CSR - DIW Network Award และ CSR - 
DIW Continuous Award)   



 การันตีด้านความปลอดภัยในการทํางาน  

โรงไฟฟ้ากระบี ่ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานและ
ลูกจา้ง โดยมกีารดําเนนิระบบการจดัการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน โดยยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยและอาชวีอนามยั ให้เกดิเปน็วฒันธรรมความปลอดภัย 
สรา้งความปรองดองในสถานประกอบกจิการและชมุชนขา้งเคียง  

ท้ังนีโ้รงไฟฟ้าไดส่้งเสรมิให้มีการดําเนนิงานดงักล่าวอยา่งตอ่เนือ่ง จนไดร้บั “รางวัลสถาน
ประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภัยอาชวีอนามยั และ สภาพแวดล้อมในการทํางานระดบัประเทศ” 
ประเภทรางวลัตอ่เนือ่งกนั 5 - 9 ป ีระดบัเพชร เมือ่วนัท่ี 30 มถุินายน 2559 จากกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตัง้แตป่ ี2551 ถึงป ี2559 
ตดิตอ่กนัเปน็ปท่ีี 9 แล้ว โดยรางวลัดงักล่าวมวีตัถุประสงค ์
เพือ่รณรงคใ์ห้ทุกฝา่ยท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครฐั รฐัวสิาหกจิ นายจา้ง 
ลูกจา้ง รวมท้ังคนทํางานจากทุกสาขาอาชีพ เกดิจติสํานกึดา้น
ความปลอดภัยในการทํางาน และทบทวนปัญหาความไม่ปลอดภัย
ในการทํางาน เพือ่ไปสู่เปา้หมายของการลดการประสบอันตราย 
ซ่ึงจะเปน็ผลดตีอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ภาพรวม  
 

 

  



  โรงไฟฟา้กระบี ่ ดําเนนิการควบคมุผลกระทบส่ิงแวดล้อม และชมุชนท่ีเกดิข้ึน โดยปฏิบตัติาม

มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อมอยา่งสม่าํเสมอ ซ่ึงถือเปน็กฎและข้อบงัคบัของการทํางานท่ี

ตอ้งปฏิบตัติามกฎหมาย โดยมกีารกําหนดมาตรการใหม่ จากการขออนญุาตเปล่ียนแปลงโครงการโดย

ใชน้้าํมนัปาล์มดบิรว่มกบัน้ํามนัเตาในการผลิตไฟฟ้า ไดแ้ก ่

  

มาตรการ 
————————- 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป  
2. คุณภาพอากาศ 
3. ระดับเสียง 
4. คุณภาพน้ําผิวดิน 
5. คุณภาพน้ําใต้ดิน 
6. คุณภาพดิน 
7. นิเวศวิทยาทางน้ํา 
8. นิเวศวิทยาทางบก 
9. การใช้ท่ีดินและ
เกษตรกรรรม 

10.การจัดการกากของเสีย 
11.การคมนาคม 
12.การระบายน้ําและป้องกัน 
น้ําท่วม  

13.เศรษฐกิจและสังคม 
14.สาธารณสุข สุขภาพ  
อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

15.อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย จากการใช้
น้ํามันปาล์ม  

16.มวลชนสัมพันธ์ 

   

  กฟผ. ไดป้ฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามทีเ่สนอในรายงาน
การเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี ่ (กรณนีําน้ํามันปาล์มดบิ
มาใช้ผลิตไฟฟ้าร่วมกบัน้ํามันเตา) อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้รายงานผลการ
ปฏิบตัติามมาตรการดา้นส่ิงแวดล้อม ให้สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.) สํานกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจงัหวัดกระบี ่ ทกุ 6 เดอืน ตามระยะเวลาที่
กําหนด และเปน็ไปตามแนวทางท่ี สผ. กําหนด 

 กําหนดเง่ือนไขแนบทา้ยสัญญาด้านส่ิงแวดล้อม และอาชวีอนามัย
ตามระเบยีบปฏิบตังิานการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงครอบคลมุมาตรการในแผนปฏิบตัิ
การดา้นส่ิงแวดล้อมในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

 มีแผนงานบํารุงรักษาระบบควบคุมมลสารทางอากาศให้อยู่ในสภาพ
ทีใ่ช้งานไดด้เีปน็ประจํา รวมถงึมีบคุลากรดา้นส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายปฏิบตังิาน
ประจําเคร่ืองบําบดัมลพษิทางอากาศ มีผูค้วบคุมระบบบําบดัมลพษิทางอากาศ 
จงึม่ันใจไดว่้ามีความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบตังิานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

 มีการประชุมคณะกรรมการกํากบัการตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี ่  เพือ่ร่วม
พจิารณาผลการปฏิบตัติามมาตรการดา้นส่ิงแวดล้อมทีก่ําหนดในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทกุ 6 เดอืน โดยผูว่้าราชการจังหวัดกระบี่
เปน็ประธาน และกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหนว่ยงานราชการ และ
ผูน้ําชุมชนในพืน้ที ่ ซ่ึงตวัแทนจากโรงไฟฟ้ากระบีเ่ปน็เลขานุการ หากเกดิ
เหตกุารณใ์ดๆ ทีอ่าจกอ่ให้เกดิผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม กฟผ. ตอ้งแจ้งให้
หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วข้องทราบโดยเร็ว เพือ่จะไดป้ระสานให้ความร่วมมือใน
การแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 



  

  ซ่อมบํารุงและดแูลรักษา FGD อย่างสมํ่าเสมอตามแผนงาน พร้อมกําหนดให้ FGD ตอ้งเดินเคร่ืองได้
ตลอดเวลาทีมี่การเดนิเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า ในกรณทีีคุ่ณภาพอากาศมีแนวโนม้ค่าใกลม้าตรฐานกําหนด จะลดกําลัง
การผลิตลง หากค่ามลสารยังมีค่าสูงอยู่จะใชน้้ํามันดเีซลเปน็เช้ือเพลิงผสมโดยลดการใชน้้ํามันเตาลง กรณทีี ่ FGD 
ขัดข้องจะหยุดดําเนนิการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ควบคุมมลสารทีป่ล่อยออกจากโครงการให้เปน็ไปตามมาตรฐาน โดยมีระบบควบคุมการเผาไหม้ให้ NOX 
อยู่ระดบัต่ําโดยใช้หัวพน่เช้ือเพลงิแบบ Low NOX burner และมีระบบ FGD ช่วยลดปริมาณกา๊ซ SO2 และฝุน่ละออง
จากปล่องโรงไฟฟ้า โดยมีประสิทธิภาพการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ร้อยละ 90  

 ควบคุมอัตราการปลอ่ยมลสารจากปลอ่งระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้ากระบี ่ ไม่ให้เกนิกว่าที่
กําหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

 กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ไม่เกนิ 320 ppm  

 กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) ไม่เกนิ 180 ppm 

 ฝุน่ละอองรวม  ไม่เกนิ 120 mg/m3 

  

 จดัหาอุปกรณป์อ้งกนัอันตรายตอ่หู ให้แกพ่นกังาน
ทีป่ฏิบตังิานในพืน้ทีท่ีมี่เสียงดงั เช่น อุปกรณ ์ ครอบหูปอ้งกนั
เสียงเคร่ืองอุดหู และตดิตัง้ป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

 

ระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD)                           บํารุงรักษาระบบ FGD        

      ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง 



 ดําเนินการลดระดับเสียงจากแหล่งกําเนิด โดยตดิตั้งถังรองรับน้ําที่ระบายออกจากหม้อไอน้ํา 
(Blow Down Tank) เพือ่ควบคุมระดบัเสียง และตดิตัง้อุปกรณด์ดูซับเสียง (Silencer) ทีท่างออกของวาล์ว
ลดแรงดนั (Safety relief valve) เพือ่ไม่ให้เกดิเสียงดงักรณทีีว่าล์วลดแรงดนัทาํงาน รวมถงึตดิตัง้ Housing 
เพือ่ลดเสียงทีเ่กดิจากอุปกรณ ์EDG (Emergency Diesel Generator) Boiler feed pump, Station and 
control air compressor, Oxidation air blower 

อุปกรณ์ดูดซับเสียง (Silencer)   ถังรองรับน้ํา Blow Down Tank 

  

 ระบายน้ําหล่อเย็นลงบอ่พกัน้ําทิง้ ซ่ึงรองรับไดป้ระมาณ 
1 วัน เพือ่ลดอุณหภมิูให้เหลือประมาณ 32 องศาเซลเซียสหรือนอ้ย
กว่านัน้ กอ่นปลอ่ยลงสู่คลองปกาสัย 

 ควบคุมคุณภาพนํ้าทิง้ทีผ่า่นระบบบําบดัจากกจิกรรม
โรงไฟฟ้ากระบี ่ให้เปน็ไปตามกฎหมายกําหนด โดยน้ําทิง้ในระบบตา่งๆ 
จะถกูรวบรวมไว้ทีบ่อ่พกัน้ําทิง้ และตรวจสอบคุณภาพน้ํากอ่นระบาย
ออกสู่คลองปกาสัย  

 ตดิตัง้เคร่ืองมือตรวจวัดอุณหภมิูอัตโนมตั ิที่บอ่พกัน้ําทิง้ 
เพื่อติดตามอุณหภูมิก่อนระบายออกสู่ภายนอก (ปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่
มาตรการกําหนด) 

 บํารุงรักษาดแูลการทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ใน
สภาพทีใ่ช้งานไดด้เีปน็ประจํา มีความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบตังิานและประชาชน
ใกล้เคียง  

 บํารุงรักษาตรวจสอบระบบรางระบายนํ้าและบอ่
ตกตะกอนอยู่เสมอ  

 ตรวจสอบระบบบําบดัน้ําเสีย ตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยรายงานแกห่นว่ยงานทอ้งถิน่ ใน
รูปแบบของบันทกึรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดัน้ําเสีย (แบบ ทส.1 และ ทส.2 ) 

  บ่อพักน้ําทิ้ง 

  เคร่ืองมือตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 



  

 กําจดัตะกอนของเสียทีเ่หมาะสม เพือ่ปอ้งกนัไม่ให้เกดิผลกระทบคุณภาพน้ําใตด้นิจากการชะลา้งตะกอน
ของเสีย  

 ปอ้งกนัการซึมน้ําทีช่ะลา้งจากกากของเสียบริเวณบอ่เกบ็ยิปซัมทีเ่กดิข้ึนจากกระบวนการบําบดักา๊ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซดแ์ละบอ่ฝงักลบขยะทัว่ไป โดยการดาดกน้บอ่ดว้ยดนิเหนยีวบดอัดและมีการปอ้งกนัการร่ัวซึมดว้ยการ
ปกูน้บอ่ดว้ยพลาสตกิความหนาแน่นสูง (HDPE) โดยมกีารตรวจวัดคุณภาพน้ําชะทีบ่อ่สังเกตการณท์กุเดอืน 

  

 ปลูกพชืคลุมดนิ สําหรับบริเวณพืน้ทีใ่ตแ้นวสายส่งไดป้ลูกตน้ไม้ทีมี่ระดบัความสูงไม่เกนิ 3 เมตร และ
ปล่อยให้พชืจําพวกหญ้าข้ึนปกคลุมดนิตามธรรมชาต ิ เช่น หญ้าแพรก หญ้าพองลม หญ้าคา ไมยราบ และ
กระถิน เปน็ตน้ สําหรับพืน้ทีใ่ตแ้นวสายส่งทีอ่ยู่ภายในเขตโรงไฟฟ้า ไดมี้การปรับให้เปน็พืน้ทีสี่เขียว ดว้ยการ
ปลูกหญ้า เช่น หญ้านวลนอ้ย และไม้ประดบั เช่น ล่ันทม และดแูลบา้รุงรักษาอยู่เสมอ 

 

 ฟ้ืนฟู/ปรับปรุงคุณภาพของดนิบริเวณทีท่ิง้ยิปซัม ปจัจบุนัยิปซัมทีผ่ลิตไดมี้นอ้ยมาก เนือ่งจาก
ตัง้แตป่ ี2556 เปน็ตน้มา ใช้น้ํามันเตาทีมี่ซัลเฟอร์ร้อยละ 0.5 โดยเกบ็ยิปซัมในอาคารเกบ็ยิปซัม กอ่นรวบรวม
ส่งยิปซัมเปน็วัสดทุดแทนในเตาเผาปนูซีเมนตใ์ห้แกบ่ริษทัปนูซีเมนตไ์ทย สาขาทุง่สง สําหรับบอ่ยิปซัมใช้พืน้ทีฝ่งั
กลบบอ่ไปแล้วร้อยละ 5 (ข้อมูลเม่ือป ี 2558) โดยปอ้งกนัการร่ัวซึมดว้ยการปกูน้บอ่ยิปซัมดว้ยพลาสตกิความ
หนาแนน่สูง (HDPE) พร้อมกบัตรวจติดตามคุณภาพนา้ชะทีบ่อ่ยิปซัมทกุเดอืน 

บ่อยิปซัม   บ่อฝังกลบขยะทั่วไป 

การปลูกพืชคลุมดินตามแนวสายส่ง 



  ใช้ระบบระบายความร้อนแบบหอคอยหลอ่เย็น 

 ระบายน้ําหล่อเย็นลงบอ่พกัน้ําทิง้ เพือ่ลดอุณหภมิูให้เหลือประมาณ 32 องศาเซลเซียส และมกีาร
ตรวจตดิตามกอ่นปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

 กอ่สร้างบอ่ทดลองเล้ียงปลาโดยใช้น้ําทีผ่า่นจากบอ่พกัน้ําทิง้เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าอุณหภมิูน้ําและ
คุณภาพนํ้าไม่มีผลกระทบตอ่การดํารงชีวิตของพชืและสัตว์ในน้ํา 

ตรวจติดตามุณหภูมิน้ําทิ้ง 
ก่อนระบายออกอย่างต่อเนื่อง 

บ่อทดลองเล้ียงปลา  
โดยใช้น้ําจากบ่อพักน้ําทิ้ง 

  

 ตดิตัง้ปา้ยห้ามล่าสัตว์ภายในพืน้ทีโ่รงไฟฟา้ 30 จดุ และจดัให้มีเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัย
ดแูลอย่างเคร่งครัด 

 ออกกฎระเบยีบห้ามล่าสัตว์ รวมถงึตดิตัง้ปา้ยห้ามล่าสัตว์ภายในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าและจดัให้มีเจา้หนา้ที่
รักษากฎระเบยีบอย่างเคร่งครัด 

  ตัวอย่างการติดป้ายห้ามล่าสัตว์ 



  

 กําจดักากของเสียอย่างเหมาะสม ตามหลักสุขาภบิาลและตามทีก่ฎหมาย รวมทัง้บอ่ฝงักลบขยะของ
โรงไฟฟ้าสําหรับการฝงักลบขยะมูลฝอยทัว่ไปและบอ่ทิง้ยิปซัมไดมี้การปรูองกน้บอ่ดว้ยวัสด ุ HDPE เพือ่ปอ้งกนัการ
ปนเปือ้นลงสู่ดนิ 

  

 ไม่ทิง้ขยะมูลฝอยสู่คลองปกาสัยและอ่างเกบ็น้ําของ กฟผ. โดยมีการ
จดัการขยะอย่างเหมาะสมตามประเภทของขยะ โดยจดัเตรียมถงัขยะกระจายทัว่ทกุพืน้ที่
ภายในโรงไฟฟ้า รวม 46 จดุ ปจัจบุนัไดอ้อกคําส่ังผูรั้กษาบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี ่
เร่ือง กฎทัว่ไปโรงไฟฟ้ากระบี ่ ห้ามทิง้ขยะในทีส่าธารณะ แหล่งน้ํา ลําคลอง โดย
สามารถทิง้ไดใ้นทีท่ีก่ําหนดไว้ 

 ไม่มีการเผาขยะในพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยมีบ่อสําหรับฝังกลบขยะที่มี
ความจุถึง 4,900 ลูกบาศก์เมตร จึงไม่มีการเผาขยะในพื้นที่โรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็น
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า
กระบี่ ตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้า
กระบี่ รวมท้ังออกกฎห้ามจุดไฟ หรือเผาขยะ รวมทั้งเศษวัสดุใดๆ ภายใน
บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ตามคําส่ังผู้รักษาบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ 

 จัดการกากของเสียภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าตามระบบจัดการส่ิงแวดล้อม  ISO 14001  โดย
แบ่งขยะออกเปน็ 4 ประเภท  และจดัถงัขยะให้เพยีงพอเพื่อรองรับปริมาณขยะที่เกิดข้ึน 

 กากเรซิน และกากน้าํมันที่ใช้แล้ว ส่งกําจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงงาน
อุตสาหกรรม 

 ปฏิบัติตามข้อก้าหนดในการกลบฝังกากของเสียของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด 

 นํายิปซัมไปใช้ประโยชน ์ (ยิปซัมเปน็กากของเสียไม่อันตราย) เกดิจากกระบวนการกําจดักา๊ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ ให้แก่บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย สาขาทุ่งสง 

ป้ายห้ามทิ้งขยะ 

ประเภทถังขยะในโรงไฟฟ้า   อาคารเก็บขยะอันตราย 



  กําหนดเง่ือนไขเฉพาะงาน (TOR) จากการซื้อน้ํามันปาล์มดิบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อป้องกันแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากการคมนาคมขนส่งน้ํามันปาลม์ดบิ ดงันี ้

  -  รถบรรทุกนํ้ามนัปาล์มดบิ ตอ้งมีสภาพท่ัวไปและอุปกรณ์ท่ีใช้ขนถ่ายอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และต้อง
  ต้องมีเอกสารแสดงการได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  

  -  พนักงานขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งน้ํามันปาล์มดิบจากหน่วยงานราชการ และต้องแต่งกาย
  ให้เรียบรอ้ย  

   -  วัน เวลา ในการขับรถขนส่งน้ํามันปาล์มดบิ  
*  วันจันทร-์วันศุกร์ ระหวา่งเวลา 06.00-21.00 น. (ยกเว้นเวลา 07.00-09.00 น. และเวลา 
15.00-17.00 น.) 

* วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวนัหยุดราชการ ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. 
* ทุกวันอังคาร-วันศุกร-์วันอาทิตย์ มีตลาดนัดบริเวณปากทางเข้าจากถนนเพชรเกษมมายัง

โรงไฟฟา้ ให้หลีกเล่ียงเส้นทางดังกล่าวในเวลา 15.00-18.00 น. 
  - รถบรรทุกขนส่งน้ํามันปาล์มดบิห้ามจอดในเส้นทางเพชรเกษม ถึงโรงไฟฟ้ากระบี่และในเส้นทางเข้า 
  โรงไฟฟา้  
 ผูขั้บข่ีตอ้งปฏิบตัติามกฎระเบยีบจราจรอย่างเคร่งครัด เพือ่ปฏิบตัติามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ.2535 และพระราชบญัญตัทิางหลวง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 
 ตดิปา้ยลดความเร็วภายในโครงการ ไม่ให้ขับข่ีเกนิ 30 กโิลเมตร/ช่ัวโมง 
 บนัทกึการเกดิอุบตัเิหตพุร้อมสาเหต ุ โดยในป ี 2559 ไม่มีอุบตัเิหตจุากการคมนาคมขนส่งของ

โรงไฟฟ้า 
 

รณรงค์พนักงานให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการขับขี่ 

ป้ายกําหนดความเร็ว  
ภายในโรงไฟฟ้า 



  

 จัดทําแผนฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมการช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุ ตามแผนงานอย่าง
สม่ําเสมอ ในป ี2559 ไดฝ้กึซ้อมแผนฉกุเฉนิระดับ 3 บรเิวณถังน้ํามนัปาลม์ดบิ เมือ่ 22 ก.ค. 2559 

 แจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงทราบเก่ียวกับการขนส่งน้ํามันปาล์มดิบ โดยจัดทําเป็นบันทึก
แจ้งให้แก่ผู้นําชุมชนทราบ 

 จัดรถรับส่งพนักงาน 
 ตรวจรักษาสภาพรถ ได้มีการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความ

พร้อมในการใช้งานและท่ีส้าคัญท่ีสุดคือ เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนอันมีสาเหตุจากการท่ีมี
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ระบบเบรค ฯลฯ หมดสภาพ 

 แจง้ให้พนกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการใชย้านพาหนะ โดยจดักจิกรรมตา่งๆ ตามความ
เหมาะสม 

 ขนส่งของเสียท่ีเป็นอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยคัดเลือก
บริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว โดย
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีว่าด้วยการขนส่งของเสียท่ีเป็นอันตรายอย่างเคร่งครัด และ 
โรงไฟฟ้าได้กําชับในการด้าเนินการในเร่ืองดังกล่าวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 โรงไฟฟ้าและบรษัิทผูร้บัเหมาไดร้ว่มกนักําหนดทางเลือกสําหรบัรถขนส่งภายในโครงการ 
พรอ้มจดัให้มรีถสํารอง 

 จดัหาอุปกรณ์ปอ้งกนัความปลอดภัยส่วนบคุคล (PPE) ไวใ้ห้พนกังานใชอ้ยา่งเพยีงพอ 
และได้กําชับ / ตรวจตราให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภัยสว่นบุคคล (PPE)  



ก่อนบํารุงรักษารางระบายน้ํา หลังการบํารุงรักษารางระบายน้ํา 

  
 

   ตรวจสอบระบบระบายน้ํา เช่น สภาพร่องน้ํา ท่อน้ําของระบบระบายน้ํา และเครื่องสูบน้ําของ
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ หากเกดิกรณีชํารุดให้ดําเนินการซ่อมแซมโดย
ทันท ี

  มาตรการรองรับกรณอุีบตัเิหตใุนเส้นทางขนส่งน้ํามันปาลม์ดบิ  
- รถบรรทุกน้ํามันทุกคันต้องติดตั้งถังดับเพลิง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด 

จํานวน และคณุภาพเครือ่งดบัเพลงิสําหรบัรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รอืส่ิงของ ลกัษณะ 4 ลงวนัท่ี 17 
ธนัวาคม พ.ศ. 2541 

-  กรณีเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกขนส่งน้ํามันบริษัทผู้ขายน้ํามันจะติดต่อท่ีสายด่วน (โทร. 
1669 หรอื 191) ซ่ึงเปน็ชอ่งทางท่ีตํารวจทางหลวงในพ้ืนท่ีเส้นทางวิง่กําหนดไว ้เพ่ือให้ความชว่ยเหลือได้
ทันท่วงที 

-  โรงไฟฟ้ากระบี่มีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม่ําเสมอและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับโรงพยาบาล/
สถานพยาบาลท่ีอยู่รอบโรงไฟฟ้า รวมท้ังบริเวณเส้นทางท่ีรถบรรทุกขนส่งน้ํามันวิ่งผ่าน กรณีเกิด
อุบัติเหตุบนเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกขนส่งน้ํามันบริษัทผู้ขายนํ้ามันจะติดต่อท่ีสายด่วน (โทร. 1669 
หรือ 191) ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีต้ารวจทางหลวงในพ้ืนท่ีเส้นทางว่ิงกําหนดไว้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

-  กําหนดให้รถบรรทุกน้ํามันใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเส้นทางถนนเพชรเกษม – โรงไฟฟ้า
กระบี ่และตอ้งท้ิงระยะหา่งประมาณ 5 นาที/คนั โดยกําหนดเปน็เง่ือนไขการส่งมอบ ตามใบส่ังซ้ืองาน
ซ้ือน้ํามนัปาล์มดบิโรงไฟฟา้กระบี ่

-  โรงไฟฟ้ากระบี่ได้แจ้งให้บริษัทผู้ขายน้ํามันจัดท้าป้ายสะท้อนแสงอย่างน้อย 2 ชุด ประจ้าไว้ท่ีรถขนส่ง
น้ํามัน เพ่ือใช้ในกรณีรถเสีย นอกจากนี รถบรรทุกน้ํามัน มีการติดตั งแผ่นสะท้อนแสงสีแดงและสี
เหลือง ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 49 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 

- กําหนดใหผู้้ขายนํ้ามนัใชเ้ส้นทางและขนส่งตามเวลาท่ีโรงไฟฟา้กระบีก้่าหนดและรถขนส่งน้ํามนัทุกคนัก่อนถึง
ตลาด อ.เหนือคลอง ให้โทรศพัท์แจง้เจา้หนา้ท่ีรบัน้ํามนัของ กฟผ. เพ่ือตรวจสอบเวลาก่อน โดยระบไุว้
เปน็กฎระเบยีบในการขบัรถขนส่งน้ํามนัปาล์มดบิ 



  
 

  ประชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอ 
 - แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ทําหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้า 

รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถ่ิน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ซ่ึงมีงานการส่ือสารภายนอกองค์การ เช่น งานผลิตส่ือเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ งานจัดนิทรรศการตามหน่วยงานหรือสถานท่ีต่างๆ และงานส่งข้อมูลข่าวสารบทความ
เพ่ือเผยแพรกิ่จกรรมของโรงไฟฟา้กระบีใ่นหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินและวิทยุชุมชน เป็นต้น  

 - เปิดให้ครู / นักเรียน ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าและบุคคลท่ัวไปเข้าเย่ียมชมการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟา้กระบี ่เพ่ือประชาสัมพันธใ์ห้ทราบและเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ของโรงไฟฟ้ากระบี ่

ประชาสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ จากการเข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้า 



 สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกบัชุมชน ช่วยเหลือกจิกรรมของชุมชน ไดแ้ก ่ ศาสนกจิ การศกึษา 
สาธารณสุข การสร้างอาชีพ สังคมและส่ิงแวดล้อม เปน็ตน้ 

 จดัโปรแกรมตา่ง ๆ เพือ่สร้างความเข้าใจอันดรีะหว่างราษฎรทอ้งถิน่กบั กฟผ. โดยดําเนินกจิกรรม
ตามแผนงานความรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR) เพือ่สร้างความเข้าใจอันดรีะหว่างชุมชนกบัโรงไฟฟ้า เช่น สนบัสนุน
และร่วมกจิกรรมทางศาสนา ซ่อม/สร้างส่ิงสาธารณประโยชน ์สนบัสนุนทนุการศึกษาและการกฬีา สนบัสนุนและ
ร่วมกจิกรรมในวันสําคัญร่วมกบัชุมชน สนบัสนุนกจิกรรมประเพณสืีบสานภูมิปญัญาทอ้งถิน่ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ชุมชน ส่งเสริมดา้นการเกษตรและอาชีพ รวมถงึกจิกรรมการอนรัุกษ ์พฒันาส่ิงแวดล้อมร่วมกบัชุมชน เปน็ตน้   

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดกระบ่ี 

จัดกิจกรรม โครงการ ป่ัน ปล่อย ปลูก “เพื่อพ่อ” 



จัดกิจกรรม 5ส ร่วมกับชุมชน (BIG CLEANING DAY) 

โครงการลดการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้ากระบ่ี 

ร่วมสนับสนุน โครงการ “อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” 



ร่วมกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ” 

โครงการอบรม...ลดการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โรงเรียนบ้านเกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม เพื่อชุมชน โครงการ “ปลูกต้นจาก ในแปลงป่าชุมชน”  

ร่วมกับ อบต.ปกาสัย จัดกิจกรรม “ป่ัน ปล่อย หอย” ณ เกาะหม้อ บ้านทุ่งสาคร อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี  



ร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติฯ  

ร่วมสนับสนุน โครงการ “อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ” 

จัดกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

จัดโครงการ “ปลูกป่าชุมชน ลดร้อน รักษ์โลก” 



  
 

 สาธารณสุขระดับพนักงานภายในโรงไฟฟ้า 
 

 ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศท่ี
ปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 

 ให้ความรู้และคําแนะนําแกพ่นักงานในการป้องกันโรคเป็นประจําทุกปี ที่ผา่นมาได้จัดการอบรม
ให้พนักงานโดยหน่วยงานด้านการแพทย์ กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่  

 จดัให้มีสถานพยาบาล ซ่ึงเปน็หนว่ย
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ พร้อมรถพยาบาลสําหรับ
พนกังาน โดยมแีพทย์ประจําในวันจนัทร์ พธุ ศกุร์ 
เวลา 13.00-16.00 น. และมีพยาบาล 2 คน ประจํา
สถานพยาบาลในวันจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 8.00-
16.00 น.  

 เจา้หนา้ทีจ่ากสถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบีมี่สัมพนัธ์ทีด่กีบัหนว่ยงานดา้นสาธารณสุขทอ้งถิน่อยู่
เสมอ สําหรับการบนัทกึสถติดิา้นสุขภาพของพนักงาน วิธีการปอ้งกนัและรักษาโรคอนัเนือ่งมาจากการทํางาน
ของพนกังานดําเนินการโดยหนว่ยงานดา้นการแพทย์ของ กฟผ. ซ่ึงมีแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญหลายสาขา และกาํหนดให้
พนกังานทกุคนตอ้งตรวจสุขภาพประจําป ี หากพบผู้มีความผดิปกตจิะนดัให้พบแพทย์และส่งตอ่แพทย์เฉพาะทาง
ตอ่ไป  

 จดัให้มีกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพแกพ่นกังานอยู่เสมอ  ในป ี 2559 ไดจ้ดักจิกรรม “KM 
เม่ือเปน็ความดนัโลหิตสูงทาํอย่างไร และกจิกรรม ”แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการดแูลตวัเองในผูป้ว่ยเบาหวาน” 



  
 

  ปฏิบตัติามมาตรการฯ ดา้นเสียงอย่างเคร่งครัด  กล่าวคือมีการตรวจวัดระดบัเสียงบริเวณชุมชน
โดยรอบ และภายในโรงไฟฟ้ารวมทัง้จดัหาและกาํหนดให้ผูป้ฏิบตังิานตอ้งสวมใส่อุปกรณป์อ้งกนัเสียงส่วนบคุคลในพืน้ที่
ปฏิบตังิานทีมี่เสียงดงั 

 ตดิตามพนกังานทีมี่ผลการตรวจวัดการไดยิ้นผดิปกต ิโดยให้แพทย์เฉพาะทางทําการตรวจวินจิฉัย
เพือ่หาพยาธิสภาพและสาเหตุทีแ่ทจ้ริงตอ่ไป มีการกําหนดใหต้รวจสุขภาพพเิศษของพนักงานทกุป ีปลีะ 1 คร้ัง หาก
พบความผดิปกตขิองการไดยิ้น จะส่งให้แพทย์เฉพาะทางรักษาตอ่ไป  

 ปฏิบตัติามมาตรการฯ ดา้นการจดัการกากของเสียในระยะดําเนนิการอย่างเคร่งครัด  
 

สาธารณสุขระดับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
 ปฏิบตัมิาตรการฯ ดา้นคุณภาพอากาศในระยะดําเนินการอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการควบคุมคุณภาพ

อากาศทีป่ล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ 

 ให้การสนบัสนุนและดําเนนิการร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุและสถาบันการศกึษาในพืน้ทีอ่ยู่เสมอ  
ในป ี 2559 จดัให้มีโครงการสง่เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปน็โครงการตอ่เนือ่ง และอยู่ระหวา่งเสนอขออนมัุตโิครงการ
พฒันาการดแูลรักษาผู้ปว่ยโรคปอดอุดกัน้เร้ืองรัง และผูป้ว่ยโรคหดื 

 

 นําเสนอข้อมูลการตดิตามตรวจวัดคุณภาพอากาศตอ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข
โดยจดัให้มีนกัวิชาการนําเสนอข้อมูลการตดิตามตรวจวัดคุณภาพอากาศตอ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเจา้หนา้ที่
สาธารณสุขในพืน้ที ่นอกจากน้ีไดมี้การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการประชุมคณะกรรมการกํากบัการ
ตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้า
กระบี ่ ทีมี่สาธารณสุขจงัหวัด
ร่วมเป็นคณะกรรมการ  
เปน็ประจําปลีะ 2 คร้ัง  



  

 จัดให้มีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เพื่อการตรวจรักษาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งดา้น
ร่างกายและจิตใจ พร้อมให้คําแนะนําในการดูแลตัวเองเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย อีกทั้งสร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษา 

  ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2559 รว่มกับคณะทันตแพทยศ์าสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี ่และทันตแพทยจ์ติอาสาจังหวดักระบี ่ให้บรกิารโครงการ “ทันตกรรม
เคล่ือนท่ีเพ่ือประชาชนฟันดี ปี 2559” เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 โดยจัดขึ้นเป็นปีท่ี 3 ซ่ึง
เป็นโครงการต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก อุดฟัน ถอนหัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน มีทีมทันตแพทย์ให้บริการ 
50 ยูนิต ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการรวมท้ังส้ิน 514 ราย นอกจากน้ียังได้รับความร่วมมือจาก
น้องๆ นักเรียนในโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุงมาเป็นทีม
ผู้ช่วยทันตแพทย์ และโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม จ.กระบี่ ให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน
ในครั้งนี้ด้วย 

ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่ ปี 2559 



  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ดําเนินการเมื่อวันท่ี 16-19 สิงหาคม 2559 ให้บริการ
ตรวจสุขภาพรักษาโรคท่ัวไปฟรี พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวม 4 
ตําบลประกอบด้วย ต.คลองขนาน ต.เกาะศรีบอยา ต.ตล่ิงชัน และ ต.ปกาสัย กับชุมชนในอําเภอ
เหนือคลอง  5 แห่ง ดังนี้ 1) รพ.สต. คลองขนาน จํานวน 207 ราย  2) รพ.สต. คลองยวน 
จํานวน 308 ราย 3) รพ.สต. เกาะศรีบอยา จํานวนว 161 ราย 4) อบต.ปกาสัย จํานวน 111 
ราย สรุปมีผู้เข้ารับบริการรวมท้ังส้ิน 787 ราย 

ให้บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ ปี 2559 เพื่อการตรวจรักษาให้กับประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบ่ี  



  

 ให้ข้อมูลตา่งๆ กบัครู/อาจารย์ ของโรงเรียนทีเ่ปน็สถานตีรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทราบ เพือ่ให้เปน็
ช่องทางหนึ่งในการส่ือสารข้อมูลสู่ชุมชน รวมถึงการสะท้อนกลับของข้อกังวลและข้อคิดเห็นจากชุมชน  
โดยช้ีแจงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ําทิง้ทีป่ล่อยลงคลองปกาสัย ให้ผูอํ้านวยการและครูโรงเรียน
บา้นทุง่สาครและโรงเรียนบา้นคลองหวายเล็กเปน็ประจําทกุเดอืน 

  

 กําหนดให้การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัยชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า  ภายใต้โครงการ “ข้อมูลสาธารณสุขพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่” 

 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า  อยู่ระหว่างขออนุมัติ “โครงการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเร้ือรังและผู้ป่วยโรคหืด” 



 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับพนักงานโรงไฟฟ้า 
 

 ต้องดําเนินการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยัให้เปน็ไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง หรือประกาศ
ระเบยีบทีเ่กีย่วกบัความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานตามทีร่าชการกําหนด นอกจากน้ี
โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรอง คือ มอก. 18001 และ OHSAS 
18001 

 จดบันทกึอุบตัิเหตุต่างๆ และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

 ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกปี  
ตามหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงจัดให้มีการอบรมอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานใหม่ 
นักศึกษาฝึกงาน และผู้รับเหมา 

 ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ในช่วง 1 เดือนก่อนเปิดดาํเนินการ  

 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทํางานและตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี  

 ตรวจสอบระบบป้องกันเพลิงไหม้ของโรงงานอย่างน้อย 1 คร้ังต่อเดือน เม่ือเปิดดําเนินการ 
ได้แก่ ระบบจ่ายน้ําดับเพลิง แรงดันและปริมาณนํ้าดับเพลิง ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ํา   

 จัดทําคู่มือการควบคุมการเดินระบบคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานของระบบฉีดน้ํา
ดับเพลิง หัวจ่ายน้ําดับเพลิง และเรียบเรียงข้ันตอนการปฏิบัตอิย่างชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ   

 จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานรับผิดชอบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมของ
การปฏิบัติงานภายในสภาวะต่างๆ ของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทําคู่มือ แผนการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแผนอ้างอิง
ในการฝึกอบรมพนักงานโรงไฟฟ้า  

 จดัเตรียมอุปกรณเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้เพือ่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กบัพนกังานโรงไฟฟ้าทกุคน
รวมทั้งกําหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางานส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมกับงาน 

 ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทํางานให้แก่พนักงานโรงไฟฟ้าใหม่และ
พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนกอ่นเร่ิมทํางาน รวมทั้งบริษัทผู้รับเหมาก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง  



  

 ปฏิบตัติามแผนงานปอ้งกนัอัคคีภยัของโรงไฟฟ้ากระบีอ่ย่างเคร่งครัด และปฏิบตัติามระบบมาตรฐาน 
มอก.18001 และ OHSAS 18001 

 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างเคร่งครัดและให้มีการซ้อมแผน
ฉุกเฉินร่วมกับชุมชนเป็นประจําทุก 3 ปี โดยโรงไฟฟ้ากระบี่จะขอความร่วมมือไปยังผู้นําและตัวแทนชุมชน
ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคร้ัง  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า      
 

 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างเคร่งครัดและให้มีการซ้อมแผน
ฉุกเฉินร่วมกับชุมชนเป็นประจําทุก 3 ปี โดยโรงไฟฟ้ากระบี่จะขอความร่วมมือไปยังผู้นําและตัวแทนชุมชน
ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคร้ัง  

 โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีใช้น้ํามันปาล์มดิบเป็นเช้ือเพลิง สําหรับโครงการโรงไฟฟ้ากระบี ่
กรณีนําน้ํามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ํามันเตา ต้องมีการดําเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม
ดังนี้ 1. อุบัติเหตุจากการขนส่ง 2. อุบัติเหตุจากการร่ัวไหลของน้ํามันปาล์มดิบ และ 3. มาตรการ
ลดผลกระทบจากการสัมผัสสารมลพิษต่างๆ  



  
 

 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่กับที่พร้อมกบัหัวฉีดน้ําและโฟมตามมาตรฐานสากล  

 เดินตรวจในบริเวณถังเกบ็น้ํามันประจาํทุกวัน  

 สร้างคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังน้ํามันเพื่อป้องกันการร่ัวไหลของน้ํามันสู่บริเวณรอบนอก
ถังเก็บน้ํามัน และให้มีความสามารถในการรองรับน้ํามันกรณีเกดิการร่ัวไหลของน้ํามัน ได้อย่างเพียงพอ โดย
ไม่ให้ไหลออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก  

 โรงไฟฟ้ากระบี่ จดัให้มีอุปกรณป์อ้งกนัอัคคีภยัและอุปกรณด์บัเพลิง ให้เปน็ไปตามข้อกําหนด
ในพระราชบญัญตั ิ ควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงฉบับ พ.ศ.2550 และมาตรฐาน NFPA และให้มีการปรับเปล่ียน
และเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติที่มีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 หากร่างกฎกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยเร่ืองคลังน้ํามันเช้ือเพลิง มีผลบังคับใช้ให้นํากฎกระทรวง
นี้มาใช้ในการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม และหากมีข้อใดท่ียังไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจะพจิารณาคํานึงถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้  
 

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน  
 จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเม่ือมีเหตุน้ํามันปาล์มดบิร่ัวไหล หรือมีเหตุเพลิงไหม้จากนํ้ามันที่

ร่ัวไหลโดยมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ โรงไฟฟ้ากระบี่ได้จัดทําคู่มือสําหรับแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
(รหัสเอกสาร EI-446-79) ตามข้ันตอนที่กําหนดในมาตรการแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และซ้อม
แผนฉุกเฉินดังกล่าวตามกําหนด 

 



แผนงานดา้นมวลชนสัมพนัธ์และประชาสัมพนัธ์ โรงไฟฟ้ากระบี ่ป ี2559 



  

  
 

 พจิารณารับพนกังานทอ้งถิน่ทีโ่ยกย้ายไปประจําทีอ่ื่น โดยให้ความสําคัญเปน็ลําดบัตน้ในการ
พจิารณารับพนกังานทอ้งถิน่ทีโ่ยกย้ายไปประจําทีอ่ื่น กลับเข้ามาปฏิบตัหินา้ทีใ่นโรงไฟฟ้ากระบี ่

 พจิารณารับคนในทอ้งถิน่ทํางานตามความเหมาะสม  

 - กฟผ. ประกาศรับสมัครพนกังานอัตราภูมิภาค (ภาคใต)้ อัตราป ี2559 โดยตอ้งมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่กําหนด สําหรับโรงไฟฟ้ากระบี่  โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ากระบี่ และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้เปิดโอกาสรับพนักงานท้องถิ่น เฉพาะผู้มี
ภูมิลําเนาในจงัหวัดกระบี่ รวม 24 อัตราดังนี้ ปริญญาตรี 5 อัตรา ปวส. 19 อัตรา 

 - นอกจากนียั้งเปดิโอกาสผู้มีภมิูลําเนาอยู่ในจงัหวัดกระบีส่ามารถสมัครไดอี้กหลายอตัรา ณ 
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธาน ีเข่ือนรัชชประภาและเข่ือนบางลาง  

 - ประกาศรับสมัครคนท้องถิ่นสําหรับอัตรากําลังจา้งใหม่ ปี 2559   
 - พิจารณาจา้งคนในท้องถิ่นตามความเหมาะสมของงาน ในปี 2559 มีการจ้างเหมาทั้งหมด

ประมาณหนึ่งร้อยคน ในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ งานสํานักงาน ช่าง งานทําความสะอาด
และบริการ พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย  

 เข้มงวดในมาตรการปอ้งกนัปญัหามลภาวะและช้ีแจงประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนทราบสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชน ได้มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะต่างๆ อย่างเคร่งครัด  
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบน้ัน  โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้โอกาสในการประชุมร่วมกับผู้แทน
ชุมชน/การที่ชุมชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้ข้อมูล/ช้ีแจง ประเด็นข้อ
สงสัยในเร่ืองตา่งๆ โดยสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกจิกรรมช่วยเหลือชุมชนในพืน้ทีร่อบๆ โรงไฟฟ้าตามแผนงาน 
มวลชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในแต่ละช่วงเวลา ตามแผนงาน
มวลชนสัมพันธ์ที่กําหนดไว้ ตามแผนพฒันาดา้นตา่งๆ  



  โรงไฟฟา้กระบี.่...เปน็แหลง่ผลิตกระแสไฟฟ้าทีสํ่าคัญแห่งหนึง่ของภาคใตฝ้ัง่อันดามัน เพือ่ให้ประชาชนไดมี้
กระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอตอ่การดํารงชีวิต และตอบสนองการพฒันาดา้นตา่งๆ ของประเทศ รวมถงึการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ ดงันัน้โรงไฟฟ้ากระบีจ่งึไดมี้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ดา้นตา่งๆ อย่างสมํ่าเสมอ กอปรกบัการยึดแนวทางการดําเนนิการให้สอดคล้องตามกฎหมาย เพือ่สร้างความม่ันใจ

ให้แกชุ่มชนและสังคม รวมถงึหนว่ยราชการทีท่าํหนา้ทีก่าํกบัดแูลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่  

  

   

 1. คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่อง 

   กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องในโรงไฟฟ้าด้วยระบบ
ตรวจวัดมลสารทางอากาศจากแหล่งกําเนิดอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System, 
CEMS) ผลการตรวจวัดในปี 2559 ดังกราฟที่ 3 
โดยมีระบบการจัดเก็บและแสดงข้อมูลเพื่อติดตาม
ตรวจสอบค่าที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยแสดงผลการ
ตรวจวัดไปท่ีห้องควบคุม การเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมี
การตรวจสอบความถูกต้องการทํางานของระบบ
ดังกล่าว ปีละ 2 คร้ัง เพื่อเป็นการเพิ่มความเช่ือม่ัน
ในการตรวจวัดมลสารให้มีความถูกต้องเท่ียงตรงมาก
ย่ิงข้ึน นอกจากนี้โรงไฟฟ้ากระบี่ยังได้มีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบคร้ังคราว (Stack  
Sampling) ปลีะ 2 คร้ัง ดงัผลการตรวจวัดในตาราง 

สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2559 พบว่าคุณภาพอากาศที่
ระบายจากปล่องทั้ งแบบการตรวจวัดอย่าง
ต่อเนื่องและการตรวจวัดแบบคร้ังคราว ทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เ ร่ือง กําหนดค่าปริมาณของ
สารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลิต 
ส่ง หรือจําหนา่ยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 และ
เป็นไปตามที่ EIA กําหนด 

ตารางผลการตรวจวัดปริมาณมลสารจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี่ ในปี 2559 

การตรวจวัดจากปล่อง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
(ส่วนในลา้นส่วน) 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
(ส่วนในลา้นส่วน) 

ฝุ่นละออง 
(มลิลิกรมั/ลกูบาศก์เมตร) 

ระบบ CEMS  16.6 – 89.1 101.2 – 161.7 6.8 – 109.3 

ตรวจวดัแบบคร้ังคราว 9 - 15 128 - 153 25 - 27 

มาตรฐาน* 450 (320)** 180 120 

หมายเหตุ : *  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง กําหนดคา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง่ หรอืจําหนา่ยพลังงานไฟฟา้ 
พ.ศ. 2547  

        ** รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับขอเปล่ียนแปลงโดยนําน้ํามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ํามันเตา 



  

ตัวเลขสีแดง คือ คา่สูงสุด   ตัวเลขสีน้ําเงิน คือ ค่าเฉล่ีย  ตัวเลขสีดํา คือ ค่าต่ําสุด 

กราฟที่ 3 ปริมาณมลสารที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างต่อเนื่อง (CEMS) ปี 2559  

หมายเหตุ :  ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคมและพฤศจิกายน 2559 โรงไฟฟ้าไม่ได้เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟา้ 



  

 2. คุณภาพอากาศท่ีในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

   เพือ่สร้างความเช่ือม่ันให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี ่เกีย่วกบัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปบริเวณ
ชุมชนรอบโรงไฟฟา้ ดงันัน้จงึดําเนนิการตรวจตดิตามคุณภาพอากาศดังกล่าว ดว้ยการตดิตัง้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบ
โรงไฟฟ้า 3 แห่ง ไดแ้ก ่โรงเรียนบา้นทุง่สาคร บา้นเกาะโพด และโรงเรียนบา้นคลองหวายเล็ก รวมถึงภายในโรงไฟฟ้าอีก 1 
แห่ง นอกจากนีไ้ดต้ดิตัง้จอแสดงผลการตรวจวัดทีส่ถานีบา้นเกาะโพด เพือ่แสดงผลคุณภาพอากาศให้ประชาชนไดรั้บทราบ
ตลอดเวลา รวมถงึบํารุงรักษาเชิงปอ้งกนัทกุเดอืน และมีการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของระบบปีละ 2 คร้ัง  โดยโรงไฟฟ้า
กระบีด่ําเนนิการตรวจวัดคุณภาพอากาศต่างๆ ตามทีร่ายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมกําหนด ดังนี้  

1)  ฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ช่ัวโมง   
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน   
3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ช่ัวโมง  
4) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง   
5) ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลา 1 ช่ัวโมง  

สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2559 พบว่า คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศท่ัวไปท้ัง 4 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ดังแสดงในกราฟ 



ผลการตรวจวัดปรมิาณกา๊ซซัลเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากคา่เฉล่ียสูงสุดในเวลา 24 ชัว่โมง ท้ัง 4 สถานี 
มคีา่ระหวา่ง 0 – 9 ไมโครกรมัตอ่ลูกบาศกเ์มตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัท่ี 24 กําหนดต้องไม่เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 

ผลการตรวจวัดปรมิาณกา๊ซซัลเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากคา่เฉล่ียสูงสุดในเวลา 1 ชัว่โมง ท้ัง 4 สถานี 
มคีา่ระหวา่ง 0 – 16 ไมโครกรมัตอ่ลูกบาศก์เมตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัท่ี 21 กําหนดต้องไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 

ผลการตรวจวัดปรมิาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์จากคา่เฉล่ียสูงสุดในเวลา 1 ชัว่โมง ท้ัง 4 สถาน ี
มคีา่ระหวา่ง 0 – 34 ไมโครกรมัตอ่ลูกบาศก์เมตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัท่ี 33 กําหนดต้องไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 



ผลการตรวจวัดปรมิาณฝุน่ละอองรวมจากค่าเฉล่ียสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง ท้ัง 4 สถานี 
มคีา่ระหวา่ง 5 – 108 ไมโครกรมัตอ่ลูกบาศก์เมตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัท่ี 24 กําหนดต้องไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 

ผลการตรวจวัดปรมิาณฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอนจากค่าเฉล่ียสูงสุดในเวลา 24 ชัว่โมง 
ท้ัง 4 สถาน ี มีค่าระหว่าง 0 – 16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยูใ่นเกณฑ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัท่ี 24 กําหนดต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  
 

นอกจากนีโ้รงไฟฟ้ากระบี ่ ให้ความสําคัญเร่ืองการตดิตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปเปน็อย่างย่ิง 
โดยมีระบบการติดตามออนไลน์ที่ห้องควบคุมอย่างต่อเนื่อง และแสดงค่ามลสารท่ีตรวจวัดได้ พร้อมกับ
แสดงเป็นดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) อีกด้วย หากมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โรงไฟฟา้ฯ จะดําเนนิการตามแผนปฏิบตักิารควบคุมมลภาวะฉุกเฉิน 
ที่ได้จัดเตรียมไว้ 



ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ 
คํานวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท 
ได้แก่ 1) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 2) ก๊าซโอโซน (O3) เฉล่ีย 1 
ช่ัวโมง 3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 
1 ช่ัวโมง และ 5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 8 ช่ัวโมง   

 AQI ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ ซ่ึงแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับ
ของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยค่า AQI ที่มีค่าเกินมาตรฐานและเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน สามารถคํานวณค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่า AQI ที่ระดับต่างๆ ดัง
ตาราง  

 

เกณฑข์องดชันคุีณภาพอากาศสําหรับประเทศไทย  
 

หมายเหตุ :  พารามิเตอร์ท่ีโรงไฟฟ้า สามารถนํามาคํานวณเป็น AQI ได้ มีเพียง 3 พารามิเตอร์เท่านั้น เนื่องจากเป็นการตรวจตดิตามคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ีกําหนดใน EIA  



ผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน เป็นคา่สูงสุดจากค่าเฉล่ียสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง  

ผลการตรวจวัดกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ช่ัวโมง เป็นคา่สูงสุดจากค่าเฉลีย่สูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง  

ผลการตรวจวัดกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลา 1 ช่ัวโมง  เปน็ค่าสูงสุดจากจากค่าเฉลี่ยสูงสุดในเวลา 1 ชั่วโมง  

PM10 (24 ชม.) 
ทุกสถานีจัดอยูใ่นคุณภาพ

อากาศ AQI ระดับ 

คุณภาพปานกลาง 

SO2 (24 ชม.) 
ทุกสถานีจัดอยูใ่นคุณภาพ

อากาศ AQI ระดับ 

คุณภาพด ี

NO2 (1 ชม.) 
ทุกสถานีจัดอยูใ่นคุณภาพ

อากาศ AQI ระดับ 

คุณภาพด ี



 
 

 โรงไฟฟ้ากระบีไ่ดด้าํเนินการตรวจวัดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24  hr) และระดบัเสียงเฉล่ีย
กลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
ซ่ึงเปน็หนึง่ในมาตรการใหม่   โดยทําการตรวจวัด
ปลีะ 2 คร้ัง ต่อเนื่อง 3 วัน ทุก 6 เดือน  
บริเวณท่ีตัง้โรงไฟฟ้า 1 จดุ และในพืน้ทีชุ่มชนโดยรอบ
จํานวน 3 จดุ ไดแ้ก ่ บริเวณโรงเรียนบา้นทุง่สาคร 
บา้นเกาะโพด และโรงเรียนบา้นคลองหวายเลก็ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัที ่15 (พ.ศ.2540)  
   นอกจากนี้ ได้ตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉล่ีย
ทีเ่กดิขณะใดขณะหน่ึง (Lp)  ณ บริเวณอาคารเตรียม
น้ําหินปนู ตรวจวัด 3 วันตอ่เนือ่งทกุ 6 เดอืน  

สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2559 พบว่า Leq 24 ช่ัวโมง 
และ Lmax ทั้ง 4 จุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 
(พ.ศ.2540) กําหนด ดงัแสดงในกราฟข้อมูล 
สําหรับ Ldn และ Lp ไดด้ําเนนิการตรวจวัดตาม
มาตรการ แต่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานกําหนด 





 
 

  โรงไฟฟ้ากระบี่ ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินและคุณภาพน้าํใต้ดินปีละ 2 คร้ัง ในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน และทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิง้เดือนละ 1 คร้ัง  

 คุณภาพนํ้าผิวดนิ ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดนิ จํานวน 5 จดุ ดชันตีรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดนิ 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่น ค่าความนําไฟฟ้า สี ออกซิเจนละลาย ค่าความสกปรกในรูป BOD ของแข็งทัง้หมด 
ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน้ําทัง้หมด Alkalinity/Acidity ความกระดา้ง ไบคาร์บอเนตความเปน็กรด-ดา่ง 
ไนเตรต ฟอสเฟต ซัลเฟต น้ํามันไขมัน ตะกัว่ ปรอท โครเมียม โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด และ 
ฟีคัลโคลฟิอร์ม  

 คุณภาพน้ําใตด้ิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตด้นิ  จํานวน  4 จุด ดชันีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ใต้ดิน ได้แก่ ระดับน้ํา สี การนําไฟฟ้า ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณ
ความกระดา้งทัง้หมด ไนเตรตในรูปไนโตรเจน ซัลเฟต คลอไรด ์ ปริมาณเหล็กทั้งหมด ปริมาณแมงกานีส
ทั้งหมด และโคลิฟอร์ม  

 คุณภาพน้ําทิง้ ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิง้จํานวน 1 จดุ (ตรวจเพิม่จากมาตรการกําหนด 1 จดุ) 
บริเวณจุดสูบน้ําเข้า (จุดที่ 3) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ดชันีตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง ได้แก่ ลักษณะ
ปรากฎ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง ความนําไฟฟ้า ของแข็งละลายน้าํทัง้หมด ผลตา่งค่าของแข็งละลายน้าํ
ทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ความขุ่น ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ทีเคเอ็น น้ํามันและ
ไขมัน คลอไรด์ ค่าความเค็ม สีและกล่ิน ซัลไฟด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟีนอล คลอรีนอิสระ โลหะหนักต่างๆ 
ได้แก่ โครเมียมเฮกซะวาเล็นท ์ โครเมียมไตรวาเลน็ท ์ สังกะสี ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกัว่ นกิเกลิ 
แมงกานีส อาร์เซนิก เซเลเนียม ปรอท ไตรฮาโลมีเทน โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟิคอลแบคทีเรีย 

 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง 

   บ่อพักน้ําท้ิง ก่อนระบายออก 



ผลการตรวจวัดปี 2559 สําหรับ

คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใต้ดิน 

และคุณภาพน้ําท้ิง สรุปได้ดังนี ้

พบว่า จุดตรวจวัดท่ี 6 - 9 ส่วนใหญ่มคีา่เปน็ไป
ตามเกณฑอ์นโุลมสูงสุด มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใชบ้รโิภค
ได ้ในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
(พ.ศ.2551) ยกเว้น คา่ความเป็น ท่ีบา้นเกาะ
โพด และบา้นคลองหวายเล็ก ซ่ึงต่าํกวา่เกณฑม์าตรฐาน

ท้ังนี ้จากการเข้าไปแจง้เตอืนชมุชนไดร้บั 
ทราบวา่ชมุชน นําน้าํจากบ่อดงักล่าวมาใช้
ประโยชนเ์พือ่การอปุโภคเท่านัน้ มไิดน้ํามา
บรโิภคแตอ่ยา่งใด 

พบว่า จุดตรวจวัดท่ี 1 - 5 
ทุกดัชนีท่ีตรวจติดตาม มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผวิดนิประเภท
ท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 
2537) 

  พบวา่ ดชันคีณุภาพน้ําท้ิงท้ังหมดท่ีตรวจวดั ส่วนใหญ่ 
มคีา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงรัพยากร
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2559) เรือ่ง กําหนด
มาตรฐานควบคมุการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานอตุสาหกรรม 
นคิมอตุสาหกรรม และเขตประกอบอตุสาหกรรม ยกเวน้
ผลตา่งของคา่ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด ในบางเดือน 
  มคีา่ตดิลบ เนือ่งจากได้รบัอทิธิพลจากน้ําทะเล   
    ในชว่งท่ีน้ําข้ึน-น้ําลง  

อ้างอิงรายงานการสํารวจ
ความเหมาะสมของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554, 
มาตราส่วน 1:100,000  



 

 



 
 

 

 สํารวจชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และลูกปลาวัยอ่อน 
ปีละ 2 คร้ัง ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ดําเนินการตรวจติดตามเก็บตัวอย่าง 4 จุด ได้แก่ KB1 
บริเวณคลองปกาสัยเหนือน้ําก่อนถึงโครงการ(บริเวณจุดสูบน้ําเข้า) KB2 บริเวณเหนือจุดระบายนํ้าโรงไฟฟ้า
กระบี่ 500 เมตร(เพิ่มเติมจากมาตรการกําหนด) KB3 บริเวณคลองปกาสัย ท้ายน้ําหลังผ่านพื้นที่โครงการ 
500 เมตร KB4 บริเวณคลองเพหลา 

การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดินและลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
รอบโรงไฟฟ้ากระบี ่



สรุปผลการตรวจติดตาม  

ผลการตรวจป ี 2559 พบว่า สถานี KB4 พบแพลงกต์อนพชืมีความหนาแนน่เฉล่ียตลอดคอลัมนน์้ําสูงทีสุ่ด 

เนื่องจากเป็นจุดที่ลําคลองสาขาไหลมาบรรจบ และมีการพัดพาแร่ธาตุที่จําเปน็ต่อการเติบโตของแพลงก์ตอน

พชืมารวมกนั สําหรับแพลงกต์อนสัตว์มีกลุ่มของแพลงกต์อนสัตว์ทีมี่ความสําคัญทางเศรษฐกจิไดแ้ก ่ ตวัอ่อนป ู

พบมีความหนาแนน่เฉล่ียค่อนข้างสูงมาก ดงันัน้สรุปไดว่้าช่วงเดอืนสิงหาคม 2559 นา่จะเปน็ช่วงทีป่มีูการ

วางไข่ นอกจากนียั้งมีแพลงกต์อนสัตว์กลุ่มอ่ืนทีมี่ความสําคัญทางเศรษฐกจิอีก ไดแ้ก ่ตวัอ่อนกุง้ ตวัอ่อนหอย

ฝาเดียว และลกูปลาวัยอ่อน ทัง้นี ้ความชุกชุมของลูกปลาวัยอ่อน KB1 - KB3 มีค่าใกล้เคียงกนั และความ

หลากชนดิของลูกปลาวัยอ่อนยังคงเปน็เช่นเดมิ โดย KB4 มีความชุกชมมากทีสุ่ด พบสัตว์หนา้ดนิชุกชุมมาก

ทีสุ่ดในสถานี KB1 แตส่ถานทีีมี่ความหลากชนิดของสัตว์หนา้ดนิมากทีสุ่ดคือสถาน ี KB4 เนือ่งจากไดรั้บ

อิทธิพลจากน้าํเค็มมากกว่าสถานีอ่ืนๆ  



สรุปผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 ในปี 2559 ทีผ่่านมา โรงไฟฟ้ากระบ่ีดําเนินการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการ
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น คุณภาพอากาศ  ระดับเสียง  คุณภาพนํ้า และนิเวศวิทยาทางนํ้า และด้านอื่นๆ 
ตามท่ีมาตรการฯ กําหนดอย่างเคร่งครดั ซ่ึงจากผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม
สว่นใหญพ่บวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด หากมคีา่เกินเกณฑ์มาตรฐานทางโรงไฟฟ้าฯ 
มมีาตรการในการแก้ไขอยา่งทนัทว่งทแีละสือ่สารแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง พรอ้มกับ
แจง้ให้ชุมชนทีเ่ก่ียวข้องได้รบัทราบ ไมว่า่จะเป็นการรายงานคณุภาพอากาศในบรรยากาศแบบ
รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน นอกจากน้ียงัได้ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการสรา้งความรูค้วามเข้าใจกับประชาชนเก่ียวกับ การดําเนินกิจการของโรงไฟฟา้  
อาทิเช่น กิจกรรมทางศาสนากับชุมชน   การศกึษาและกีฬา  การอนุรกัษแ์ละ
ดูแลสิง่แวดลอ้ม การพัฒนาคณุภาพชีวติรวมถงึระบบสาธารณูปโภค โรงไฟฟา้กระบ่ียงั
รว่มสนับสนุนการพฒันาสิง่แวดลอ้ม ซ่อมแซมบํารงุรกัษาและก่อสรา้งสาธารณะประโยชน์
รว่มกับชุมชน มกีารพบปะสังสรรค ์เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีกับหน่วยงานภายนอก 
และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง..   



ภายใต้การกํากับดูแลผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม โดยหน่วยงานท้องถ่ิน 

 ได้ดําเนินการประชุมคณุะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทกุๆ 6 เดือน โดยนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
มาตรการทีกํ่าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) รวมถึงการพฒันา
คณุภาพชีวติของชุมชนและสิง่แวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟา้อยา่งต่อเน่ือง เพือ่เสริมสรา้งความ
เช่ือมัน่ให้แก่สว่นราชการและชุมชน โดยคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ย ผู้วา่ราชการ
จงัหวดักระบ่ีเป็นประธาน รว่มด้วยหัวหน้าสว่นราชการในจงัหวดักระบ่ี ได้แก่ สาธารณสุข
จงัหวดั ประมงจงัหวดั สํานักงานขนสง่ทางนํ้า โยธาธิการและผังเมอืงจงัหวดั หัวหน้า
สํานักงานจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั สาํนักงานส่ิงแวดลอ้มภาค ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มจงัหวดั พลงังานจงัหวดั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั รวมถึงผู้นํา
ทอ้งถ่ิน และผู้นําชุมชน ได้แก่ นายอําเภอเหนือคลอง กํานันตําบลตลิง่ชัน กํานันตําบล
คลองขนาน กํานันตําบลเกาะศรีบอยา กํานันตําบลปกาสัย นายก อบต.ตลิง่ชัน นายก 
อบต.คลองขนาน นายก อบต.เกาะศรีบอยา เป็นต้น และตัวแทนจากโรงไฟฟา้กระบ่ี เพือ่
รายงานผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟา้กระบ่ี และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทอ้งถ่ินมสีว่นรว่มในการให้ข้อคดิเห็นเพิม่เติม เพือ่สนองกับความต้องการของคนในพืน้ที ่

ท่านสามารถตดิตอ่โรงไฟฟา้กระบี่ได้ท่ี 
Facebook  โรงไฟฟา้กระบี ่
เว็บไซต ์krabi.egat.co.th 

อาคารประชาสัมพันธ ์โรงไฟฟ้ากระบี ่โทร. 075 635 402 (ในเวลาราชการ) 



ต.คลองขนาน 
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