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 จากหลักฐาน.... ลายพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่7 ทีท่รงใหเ้มือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์
2470 ไดเ้ปน็หลักฐานส าคญัที่สะท้อนให้เห็นพระอัจฉริยภาพของ
พระองค์ที่ทรงมองการไกลในความส าคัญของการใช้พลังงานและ
เป็นจุดแรกเร่ิมที่ท าให้เกิด...แสงสว่างแห่งแรกที่เหมืองลิกไนต์ใน
จังหวัดกระบี่  
 

 “โรงไฟฟา้ลกิไนตก์ระบี”่ เปน็โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นทีใ่ชถ้า่นหนิลกิไนตเ์ปน็เชือ้เพลงิแหง่แรกในภาคใต ้
มขีนาดก าลงัผลติรวม 60 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟา้ขนาด 20 เมกะวตัต ์จ านวน 3 เครือ่ง เริม่จา่ย
พลงังานไฟฟา้เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2507 และท าพธิปีลดโรงไฟฟา้ออกจากระบบ เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 
2538 รวมอายกุารใชง้านประมาณ 31 ป ี 
 
 จากแสงสวา่งแรกจนถงึวนันีพ้ลงังานไฟฟา้ไดส้วา่งไสวทัว่ทัง้ประเทศและจงัหวดักระบีก่จ็ะไดเ้ปน็หนึง่ของ
ศนูยก์ลางการผลติทีร่องรบัการเจรญิเตบิโตในอนาคต เมือ่โรงไฟฟา้ลกิไนตก์ระบีห่มดอายกุารใชง้าน แตค่วาม
ตอ้งการใช้ไฟฟ้ายังมีอยู่อย่างไม่จบสิ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงมคีวามจ าเปน็ตอ้งสรา้งโรงไฟฟา้
ใหมท่ดแทน และน าเขา้โรงไฟฟา้กระบีซ่ึง่ใชน้้ ามนัเตาในป ีพ.ศ. 2547 จนถงึปจัจบุนั แรกเริม่มแีผนงานจะใชก้า๊ซ
ธรรมชาตเิพือ่ลดตน้ทนุในการผลติแตก่ม็ขีอ้จ ากดัในการน าสง่กา๊ซธรรมชาต ิ จงึตอ้งใชน้้ ามนัเตา เพือ่เสรมิสรา้ง
ความมัน่คงของระบบผลติไฟฟา้ไมใ่หเ้กดิไฟตกไฟดบัในภาคใตโ้ดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดามันซ่ึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย  
 
 ตอ่มา มกีารชว่ยเหลอืเกษตรกรในการพยงุราคาน้ ามนัปาลม์ตัง้แตป่ ี2558 เปน็ตน้มา โดยรบัซือ้น้ ามนัปาลม์ดบิ 
เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครฐั และบรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกรยามทีเ่กดิวกิฤตนิ้ ามนัปาลม์ดบิราคาตกต่ า 
โดยปรบัปรงุกระบวนการผลติใหส้ามารถใชน้้ ามนัปาลม์ดบิผสมกบัน้ ามนัเตาเปน็เชือ้เพลงิผลติไฟฟา้ได ้ ส าหรบั
โครงการโรงไฟฟา้ถา่นหนิเทคโนโลยสีะอาด อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการศกึษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์
ส าหรบัพืน้ทีจ่ดัตัง้โรงไฟฟา้ถา่นหนิภาคใต ้(SEA) กอ่น เพือ่ใหร้ฐับาลสามารถก าหนดนโยบายการพฒันาและจดัหา
พลงังานในภาคใตไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเปน็ทีย่อมรบัจากประชาชน และสนบัสนนุใหก้ระทรวงพลงังานสามารถ
ปรบัปรงุแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ (PDP) ไดอ้ยา่งมรีปูธรรม   

โรงไฟฟ้ากระบี่(ใช้ถ่านหินลิกไนต์)  
(ปี 2507-2538) 

โรงไฟฟ้ากระบี่(ใช้น้ ามันเตา)  
(ปี 2547-ปัจจุบัน) 

โรงไฟฟ้ากระบี่(ใช้น้ ามันเตาและน้ ามันปาล์มดิบ) 
เริ่มตั้งแต่ ปี 2558  

http://oknation.nationtv.tv/blog/alone-win/2008/06/26/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/alone-win/2008/06/26/entry-1


  ปจัจบุนัโรงไฟฟา้ตัง้อยูเ่ลขที ่ 112 หมู ่ 2 ต าบล
คลองขนาน อ าเภอเหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่ใชน้้ ามนัเตา
เปน็เชือ้เพลงิ มกีารขนถา่ยน้ ามนัเตาทีท่า่เทยีบเรอืบา้นคลอง
รัว้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่และสง่
ตอ่มาทางทอ่ไปตามแนวถนนสาธารณะ ผา่นบา้นคลองรัว้ 
บา้นคลองยวน บา้นหนองใหญ ่ เปน็ระยะทาง 9.4 กโิลเมตร 
แลว้ตดัผา่นพืน้ทีส่วนยางพารา

และผา่นพืน้ที ่ กฟผ. มาบรรจบกบัถนนสาธารณะไปยงัคลงัน้ ามนัในโรงไฟฟา้ ในเขตต าบลคลอง
ขนาน อ าเภอเหนอืคลอง เป็นระยะทางอกีประมาณ 3 กโิลเมตร รวมระยะทางทัง้สิน้ 14.3 กโิลเมตร ดงัภาพ  
 
 

โรงไฟฟา้กระบีเ่ครือ่งที ่1 มกี าลงัผลติทัง้หมด 340 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ยเครือ่งผลติไอน้ า  1 เครือ่ง 
และเครือ่งผลติไฟฟา้กงัหนัไอน้ า  1 เครือ่ง รวมทัง้มสีว่นประกอบของโรงไฟฟา้ และอาคารปรบัสภาพน้ าและระบบ
บ าบดัน้ าเสยี มีพืน้ทีร่วมเฉพาะโรงไฟฟา้ประมาณ 600 ไร ่  ตามมตคิณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิหน็ชอบใหใ้ช้
น้ ามนัเตาทีม่กี ามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 3.5 พรอ้มทัง้ตดิตัง้ระบบก าจดักา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ (Flue Gas  
Desulfurization : FGD) ชนดิเปยีก โดยโรงไฟฟา้เดนิเครือ่ง FGD มปีระสทิธภิาพมากกวา่รอ้ยละ 90 เพือ่ลดและ
ควบคมุผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศใหด้กีวา่เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนีต้ัง้แตป่ ี 2555 เปน็ตน้มา ไดใ้ช้
น้ ามนัเตาทีม่กี ามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่มคีณุภาพสงูกวา่ทีก่ าหนดอกีดว้ย  

 

จากกราฟที่ 1 ในช่วงปี 2547-2550 และปี 2553-2557 จะเหน็วา่ มปีรมิาณการผลติไฟฟา้สงู 
เนือ่งจากโรงไฟฟ้าถูกสั่งให้เดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) เพ่ือรองรับความต้องการในการใช้
ไฟฟ้าในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ส าหรับในช่วงปี 2551-2552 และป ี 2558-2561 ถกูก าหนดให้
เดนิเครือ่งเพือ่เปน็ก าลงัผลติส ารองและตรวจสอบระบบตา่งๆ เทา่นัน้ เช่น ในชว่งทีม่กีารหยดุซอ่มทอ่กา๊ซจาก
ประเทศเพือ่นบา้น ผลติทดแทนโรงไฟฟา้อืน่ในภาคใต ้ (โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าขนอม) โดยตลอดปี 2561  
มีจ านวนเที่ยวเรือขนส่งน้ ามันเตาเพียง 5 เที่ยวเท่านั้น ผลติไฟฟ้าได้ 33 ล้าน kWh 

 โรงไฟฟา้กระบี ่ สง่เงนิเขา้กองทนุพฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้* เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของ
ประชาชนและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื ตัง้แตป่ ี2550-2561 รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 74.21 ลา้นบาท และในป ี2561 
ส่งเงินเข้ากองทุนพฒันาชมุชนฯ ประมาณ 4.2 แสนบาท กราฟที่ 2  

* หมายเหตุ : จ านวนเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MW) และแตกต่าง  
 กันตามประเภทเชื้อเพลิง 

กราฟที่ 1         กราฟที่ 2 



โรงไฟฟา้กระบี ่ เปน็โรงไฟฟา้แบบพลงัความรอ้น มหีลกัการท างานโดยใชน้้ ามนัเตาเปน็เชือ้เพลงิ 
ซึ่งถูกส่งเข้าระบบฉีดน้ ามันเพ่ือใช้ในการสนัดาปในห้องเผาไหม้ ผลจากการเผาไหม้จะท าให้เกิด
ความร้อน ความร้อนทีไ่ด้นีจ้ะถ่ายเทผ่านท่อน้ าที่ประกอบกันเป็นผนังหมอ้น้ าของเตาตม้น้ า (Boiler) 
ท าใหน้้ าบรสิทุธิท์ีอ่ยูภ่ายในทอ่ไดร้บัความรอ้นจนเดอืดกลายเปน็ไอน้ า น้ าบรสิทุธิภ์ายในทอ่น้ าทีอ่ยูใ่น
ผนงัหมอ้น้ านี ้ ได้มาจากอ่างเก็บน้ าภายในโรงไฟฟ้า โดยการสูบน้ ามายังโรงปรบัสภาพน้ า เพือ่ท า

ใหเ้ปน็น้ าบรสิทุธิก์อ่น จากนัน้
น้ าบรสิทุธิด์งักลา่วจะถกูสง่ไป
ยงัหมอ้น้ า เพือ่ตม้น้ าใหเ้ดอืด
จนกลายเปน็ไอตอ่ไป น้ าทีไ่ด้
จากการตม้จนเดอืดกลายเปน็
ไอน้ า ถกูสง่ไปขบัเครือ่งกงัหนั
ไอน้ า (Stream 
เพ่ือขับกังหันให้หมุนท าให้เกิด
การเหนี่ยวน าภายในเครือ่ง

ก าเนดิไฟฟา้เกดิเปน็พลงังานไฟฟา้ขึน้ พลงังานไฟฟา้ทีไ่ดถ้กูสง่ไปเพิม่แรงดนัทีห่มอ้แปลงไฟฟา้ (Power 
Transformer) ก่อนส่งเข้าลานไกไฟฟ้า (Sub Station) แล้วส่งต่อไปยังระบบสายส่งต่อไป  

 ส าหรับก๊าซร้อนจาการเผาไหม้ซึ่งมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ผสมอยู่ จะเข้าสู่ระบบ 
ก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ซึ่งในระบบ FGD นี้ จะมีการฉีดพ่นน้ำปูนขาวเพื่อดูดซับ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกจากก๊าซร้อน และจะได้ยิบซัม (Gypsum) เป็นผลิตผลพลอยได้ (By 
Product) หลงัจากนัน้กา๊ซรอ้นทีผ่า่นการก าจดักา๊ซ SO2 และมคีา่เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานคณุภาพ 
อากาศแลว้ จะถกูปล่อยจาก
ปล่ องสู่ ชั้ นบรรยากาศ
ตอ่ไป...



   การน าน้ ามนัปาลม์ดบิ (Crude Palm Oil : CPO) มาใชเ้ปน็เชือ้เพลงิผลติไฟฟา้ทีโ่รงไฟฟา้กระบีน่ัน้ 

จ าเปน็ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรกีอ่น ซึง่อาจเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม

ในสถานการณน์ัน้ๆ เชน่ เมือ่น้ ามนัปาลม์ดบิลน้ตลาดบางชว่งเวลาอาจน าปรมิาณดงักลา่วมาใชท้ีโ่รงไฟฟา้

กระบี ่ หรอือาจน าไปใชผ้ลติไบโอดเีซลทัง้หมด โรงไฟฟา้กระบีจ่งึตอ้งเตรยีมอปุกรณใ์หพ้รอ้มอยูต่ลอดเวลา 

เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครฐั และบรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกรยามทีเ่กดิวกิฤต ิ โดยกระบวนการ

ผลติโดยใชน้้ ามนัปาลม์ดบิมรีายละเอยีดดงันี ้ 

ระบบรับน ้ามันปาล์มดิบ  
 การขนส่งน ้ามันปาล์มดิบมายังโครงการจะใช้
วิธีการขนส่งทางรถบรรทุก ซึ่งมีน ้าหนักรวมไม่เกิน 
50 ตนั และคดิเปน็น ้าหนกัน ้ามนัปาลม์ดบิ 32 ตนั 
ช่วงเวลาในการขนส่ง 8.30-14.00 น. โดยได้
จัดเตรียมพื นที่ในการขนถ่ายน ้ามันจากรถบรรทุก 
น ้ามันสู่ถังรับน ้ามันโดยออกแบบระบบให้สามารถ
รับน ้ามันปาล์มดิบได้ในปริมาณวันละ 450,000 
ลติร มชี่องจอดรถบรรทกุส้าหรบัรับน ้ามันปาล์มดิบ
จ้านวนทั งสิ น 4 ช่องจอด และพื นที่จอดคอย
ส้าหรับรถบรรทุกน ้ามันปาล์มดิบที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ
การรับน ้ามันปาล์มดิบ เพื่อลดปัญหาการจราจรใน
เส้นทางขนส่งน ้ามันการรับน ้ามันปาล์มดิบจะใช้ป๊ัม
จากตัวรถขนส่งในการสูบน ้ามันปาล์มดิบเข้าถังกัก
เก็บ 
 

ระบบอุน่น า้มนัปาลม์ดบิ  
 เป็นระบบป้องกันน ้ามันปาล์มดิบเป็นไข โดย
ตดิตั งอุปกรณ์อุน่น ้ามันภายในถงัเก็บน ้ามันปาล์มดิบ
ส้าหรับรักษาอุณหภูมิของน ้ามันปาล์มดิบเท่ากับ 45 
องศาเซลเซียส และจะส่งไปที่ CPO Housing เพื่อ
ผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั ง ส้าหรับ
เพิ่มอุณหภูมิ ของน ้ ามันให้ เท่ ากับ 100 องศา
เซลเซียส ก่อนส่งน ้ามันปาล์มดิบเข้าห้องเผาไหม้
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์  

ระบบส่งน ้ามันปาล์มดิบ  
 เป็นระบบส้าหรับส่งน ้ามันปาล์มดิบจากถังเก็บน ้ามันปาล์มดิบไปยังห้องเผาไหม้ระบบจะติดตั งปั๊ม  
ซึ่งจะสูบน ้ามันจากถังเก็บน ้ามันปาล์มดิบ ขนาด 30 ตันต่อชั่วโมง ส่งไปยังห้องเผาไหม้แรงดันในท่อ
ประมาณ 25 บาร์ และมีอุณหภูมิของน ้ามันปาล์มดิบภายในท่อเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส 



 การควบคมุก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ (SO2) ในการเผาไหมน้้ ามนัเตาทีเ่ปน็เชือ้เพลงิในโรงไฟฟา้นัน้ 
จะท าใหเ้กิดก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ซึง่แนวทางแก้ไขนอกจากจะใชเ้ชือ้เพลงิน้ ามนัเตาทีม่กี ามะถนัต่ า
แลว้ ยงัไดต้ดิตัง้เครือ่งก าจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ (FGD) ซึง่เปน็แบบเปยีก (Wet Limestone 
Process) มปีระสทิธภิาพในการจบัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดม์ากกวา่รอ้ยละ 90   
 การควบคมุก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX)   ไดอ้อกแบบใหใ้ชห้มอ้ไอน้ าทีม่รีะบบการเผา
ไหมแ้บบใหมท่ีม่กีารเผาไหมด้ขีึน้และสามารถควบคมุ NOX ใหอ้ยูร่ะดบัต่ าโดยใชห้วัพน่เชือ้เพลงิแบบ 
Low NOX burner ส าหรบัเครือ่งกังหนัไอน้ า นอกจากนีห้มอ้ไอน้ ายงัมรีะบบหมนุเวยีนก๊าซหลงั
การเผาไหม ้ ซึง่เปน็ก๊าซรอ้นทีอ่อกจากหมอ้ไอน้ าวนกลบัไปเผาไหมอ้กีครัง้หนึง่ จงึท าใหป้รมิาณ 
NOx ทีเ่กิดขึน้จากการเผาไหมล้ดลง  

 การควบคมุปรมิาณฝุน่ละออง เนือ่งจากมกีารตดิตัง้เครือ่งก าจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์บบเปยีก  
ซึง่ในกระบวนการฉดีน้ าหนิปนูเพือ่ท าปฏกิิรยิากับก๊าซรอ้นทีอ่อกจากหมอ้ไอน้ า นอกจากเพือ่ดดูซบัก๊าซ 
SO2 ยงัสามารถลดปรมิาณเขมา่และฝุน่ละอองลงไปดว้ยกระบวนการนีป้ระมาณรอ้ยละ 60-70  

 การควบคุมคุณภาพน้ าทิ้ง  โรงไฟฟ้ามีแหล่งก าเนิดน้ าทิ้ง 2 ส่วน คือ น้ าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป โดยน้ าทิง้สว่นใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 90 เปน็น้ าหลอ่เยน็ ซึง่
ถกูควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานคณุภาพน้ าทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม น้ าทิ้ง
ทัง้หมดจะกักเก็บไวท้ีบ่อ่พกัน้ าทิง้ (Holding Pond) ขนาด 43,000 ลกูบาศก์เมตร รองรบัการเก็บ
กักไวอ้ยา่งนอ้ย 1 วนั เพือ่ควบคมุอณุหภูมหิลงัจากการหลอ่เยน็และตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ าก่อน
ระบายลงสูค่ลองปกาสยัตอ่ไป  

 การจดัการกากของเสยี ขยะจากการเดนิเครือ่งผลิตไฟฟา้ เชน่ 
แผน่ไสก้รองอากาศ น้ ามนัหลอ่ลืน่เสือ่มสภาพ เรซนิทีใ่ชใ้นระบบผลติน้ า
ปราศจากแรธ่าตสุ าหรบัโรงไฟฟา้ รวมทัง้ใยแก้ว กระปอ๋งสารเคม ี Slag 
แบตเตอรี ่ หลอดฟลอูอเรสเซน ไดน้ าไปเก็บไวอ้าคารเก็บขยะอนัตราย  
จะถกูก าจดัโดยการสง่ใหบ้รษิทัทีไ่ดร้บัอนญุาตด าเนนิการก าจดักากของ
เสยีอตุสาหกรรม จากกรมโรงงานอตุสาหกรรมด าเนนิการก าจดัตอ่ไป 
โดยโรงไฟฟา้ไดร้ายงานขอ้มลูการแจง้ขนสง่ของเสยีอนัตรายออกนอก
บรเิวณโรงงานผา่นทางสือ่อเิลค็ทรอนคิใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมทราบ
ทกุครัง้ทีม่กีารขนสง่ของเสยีอนัตราย ส าหรบัขยะทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ย 
เศษอาหาร ถงุพลาสตกิ กระดาษ ฯลฯ จะถกูรวบรวมก่อนน าไปทิง้ใน
บอ่ขยะทีอ่อกแบบระบบการฝงักลบใหถ้กูตอ้งตามหลกัสขุาภิบาล ตามที่
กรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด บรเิวณบอ่เหมอืงเก่าซึง่เปน็พืน้ทีข่อง
โรงไฟฟา้ทีห่า่งไกลจากชมุชนและจะท าการฝงักลบ เมือ่มปีรมิาณขยะเตม็บอ่ 
    

  



 โรงไฟฟา้กระบีต่ระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของ
ประชาชนในชมุชน  ดงันัน้การด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ จงึด าเนนิควบคูไ่ปกบัการปฏบิตัติาม
มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ตามที่
ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อยา่งเครง่ครดัและตอ่เนือ่ง จนท าให้
ไดร้บัรางวลัการนัตดีา้นสิง่แวดลอ้มมากมาย ไดแ้ก ่

  

1. รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และมกีารจดัการสถานภาพแวดลอ้มดเีดน่ (EIA Monitoring Awards)   

2. มุ่งสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Industry Level 5) 
3. การรับรองระบบมาตรฐานตา่งๆ เชน่ การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) และ 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (ISO 26000) 
4. การรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ : Carbon Footprint (ISO 14064-1)   
5. รางวัลสถานประกอบการดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่ง 

  



  

3.ระดับเสียง 

11.การคมนาคม 

  โรงไฟฟา้กระบี ่ ด าเนนิการควบคมุ ปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

โดยปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ครบถว้นทกุมาตรการอยา่งตอ่เนือ่งและ

สม่ าเสมอ ซึง่ถอืเปน็กฎและขอ้บงัคบัของการท างานทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย โดยน ามาตรการเดมิของ

โรงไฟฟา้กระบีม่าพจิารณากจิกรรมใหมจ่ากการใชน้้ ามนัปาลม์ดบิเพือ่ก าหนดเปน็มาตรการใหม่

จากการขออนญุาตเปลีย่นแปลงโครงการโดยใชน้้ ามนัปาลม์ดบิรว่มกบัน้ ามนัเตาในการผลติไฟฟา้  

มรีายละเอยีดหวัขอ้ดงันี้ 





  โรงไฟฟา้กระบี.่...เปน็แหลง่ผลติไฟฟา้ทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั เพือ่ให้

ประชาชนได้มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอตอ่การด ารงชวีติและตอบสนองการพฒันาดา้นตา่งๆ ของ

ประเทศ รวมถงึการพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบ ดงันัน้โรงไฟฟา้กระบีจ่งึไดม้กีาร

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ อยา่งสม่ าเสมอ กอปรกบัการยดึแนวทางการ 

  

   1. คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง 

   โรงไฟฟา้กระบี ่ตดิตามตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งในโรงไฟฟา้ดว้ยระบบตรวจวดัมลสาร
ทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System, CEMS) ผลการ
ตรวจวัดในปี 2561 ดังกราฟที่ 3 โดยมีระบบการ
จัดเก็บและแสดงข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบค่าที่
ระบายออกจากโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยแสดงผลการตรวจวัดไปที่
ห้องควบคุม การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็น
การเฝ้าระวังและแก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องการท างานของระบบดังกล่าว 
(CEMS Audit) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความ
เชื่ อมั่นในการตรวจวัดมลสารให้มีความถูกต้อง
เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงไฟฟ้ากระบี่ยังได้มี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครัง้คราว 
(Stack Sampling) ปลีะ 2 ครัง้ ดงัผลการตรวจวัดใน
ตาราง 

สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2561 พบว่าคุณภาพอากาศที่
ระบายจากปล่องทั้ งแบบการตรวจวัดอย่าง
ต่อเนื่องและการตรวจวัดแบบคร้ังคราว ทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต 
สง่ หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามที่ 
EIA ก าหนด 

ตารางผลการตรวจวัดปริมาณมลสารจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี่ ในปี 2561 

การตรวจวัดจากปล่อง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(ส่วนในลา้นส่วน) 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
(ส่วนในลา้นส่วน) 

ฝุน่ละออง 
(มลิลกิรมั/ลกูบาศก์เมตร) 

ระบบ CEMS 16.4-72.6 107.7-134.6 11.0-81.0 

ตรวจวัดแบบคร้ังคราว 11-16 118-131 7.7-27 

มาตรฐาน* 450 (320)** 180 120 

หมายเหตุ : *  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ก าหนดคา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรอืจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า 
พ.ศ. 2547  

        ** รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ฉบับขอเปลี่ยนแปลงโดยน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา 

 

ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย และคา่ทีร่ะบไุวใ้นรายงาน EIA เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้กช่มุชนและสงัคม 

รวมถงึหนว่ยราชการทีท่ าหนา้ทีก่ ากบัดแูลการด าเนนิงานของโรงไฟฟา้กระบี่  



  

หมายเหตุ :  ในปี 2561 เดือนสิงหาคม เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 1 วัน  
           และในเดือนมกราคม, มีนาคม-มิถุนายน, กันยายน-ธันวาคม ไม่ได้มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 

กราฟที่ 3 ปริมาณมลสารที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างต่อเนื่อง (CEMS) ปี 2561  

ตัวเลขสีแดง คือ ค่าสูงสุด   ตัวเลขสีน้ าเงิน คือ ค่าเฉลี่ย  ตัวเลขสีด า คือ ค่าต่ าสุด 
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ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ส่วนในล้านส่วน

EIA ก าหนดไม่เกิน 320 ส่วนในล้านส่วน

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 450 ส่วนในล้านส่วน
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ฝุ่นละออง
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 180 ส่วนในล้านส่วน



  

 2. คุณภาพอากาศทีใ่นบรรยากาศโดยทั่วไป 

   เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เกี่ยวกับคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดังนั้นจึงด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศดังกล่าว ด้วยการ
ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องรอบโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 
บ้านเกาะโพด และโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก รวมถึงภายในโรงไฟฟ้าอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ได้ ติดตั้ง
จอแสดงผลการตรวจวัดที่สถานีบ้านเกาะโพด เพื่อ
แสดงผลคุณภาพอากาศให้ประชาชนได้รับทราบ
ตลอดเวลา รวมถึงบ ารุงรักษาเชิงป้องกันทุกเดือน 
และมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของระบบปลีะ 2 ครัง้  
โดยโรงไฟฟ้ากระบี่ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ต่ างๆ ตามที่ ร ายงานการประ เมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก าหนด ดังนี้  

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง   
2) ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

ในเวลา 24 ชั่วโมง   
3) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในเวลา 24 ชัว่โมง  
4) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง   
5) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในเวลา 1 ชัว่โมง  

สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2561 พบว่า คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไปทั้ง 4 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ ง ช าติ ดั ง แสดงใน
กราฟ 



ผลการตรวจวดัปรมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากคา่เฉลีย่สงูสดุในเวลา 24 ชัว่โมง ทัง้ 4 สถาน ี
มีคา่ระหวา่ง 0 – 5 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่24 ก าหนดต้องไม่เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 

ผลการตรวจวดัปรมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากคา่เฉลีย่สงูสดุในเวลา 1 ชัว่โมง ทัง้ 4 สถาน ี
มคีา่ระหวา่ง 0 – 10 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่21 ก าหนดต้องไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 

ผลการตรวจวดัปรมิาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากคา่เฉลีย่สงูสดุในเวลา 1 ชัว่โมง ทัง้ 4 สถาน ี
มคีา่ระหวา่ง 0 – 14.5 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่33 ก าหนดตอ้งไมเ่กนิ 320 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร  
 



ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองรวมจากค่าเฉลี่ยสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง ทั้ง 4 สถานี 
มคีา่ระหวา่ง 5.3 – 59.3 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร อยูใ่นเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่24 ก าหนดต้องไม่เกนิ 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 

ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอนจากคา่เฉลีย่สงูสดุในเวลา 24 ชัว่โมง 
ทัง้ 4 สถาน ีมีค่าระหว่าง 2.6 – 47.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยูใ่นเกณฑ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่ 24 ก าหนดต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  



นอกจากนี้โรงไฟฟา้กระบี ่ใหค้วามส าคัญเรือ่งการตดิตามคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปเป็นอยา่งยิ่ง 
โดยมีระบบการติดตามออนไลน์ที่ห้องควบคุมอย่างต่อเนื่อง และแสดงค่ามลสารที่ตรวจวัดได้ พร้อมกับ
แสดงเป็นดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) อีกด้วย หากมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โรงไฟฟ้าฯ จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมมลภาวะฉุกเฉิน 
ที่ได้จัดเตรียมไว้ ส าหรับ AQI ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ ค านวณโดยเทียบจาก
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ 1 ) ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3) ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 
8 ชั่วโมง 5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 6) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง   

AQI ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยค่า AQI ที่มคี่าเกินมาตรฐานและเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน สามารถค านวณคา่ความเขม้ขน้ของสารมลพษิทางอากาศเทยีบเทา่กบัคา่ AQI ทีร่ะดบัตา่งๆ ดงัตาราง  

AQI รวม จัดอยู่ในคุณภาพอากาศระดับ :  

AQI 
PM10 (มคก./ลบ.ม.) NO2 (ppb) SO2 (ppb) 

ความหมาย 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

0-25 0-50 0-60 0-100 คุณภาพดีมาก 

26-50 51-80 61-106 101-200 คุณภาพด ี

51-100 81-120 107-170 201-300 ปานกลาง 

101-200 121-180 171-340 301-400 เรื่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

201 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

หมายเหตุ : พารามิเตอร์ที่โรงไฟฟ้าฯ สามารถน ามาค านวณเป็น AQI ได้ มีเพียง 3 พารามิเตอร์เทา่นั้น ได้แก่ PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง, SO2 เฉลี่ย 
1 ช่ัวโมง และ NO2 เฉลี่ย  1 ช่ัวโมง  เนื่องจากเป็นการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก าหนดใน EIA  



 
 

  โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24  hr) 
และระดบัเสยีงเฉลีย่กลางวนั-กลางคนื (Ldn) และระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) ซึง่เปน็หนึง่ในมาตรการใหม่   
โดยท าการตรวจวดัปลีะ 2 ครัง้ ต่อเนื่อง 3 วัน ทุก 6 เดือน  บรเิวณทีต่ัง้โรงไฟฟา้ 1 จดุ และในพืน้ที่
ชมุชนโดยรอบจ านวน 3 จดุ ไดแ้ก ่บรเิวณโรงเรยีนบา้นทุง่สาคร บา้นเกาะโพด และโรงเรยีนบา้นคลองหวายเลก็ 
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่15 (พ.ศ.2540)  
   นอกจากนี้ ได้ตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยทีเ่กดิขณะใดขณะหนึง่ (Lp)  ณ บรเิวณอาคาร
เตรยีมน้ าหนิปนู ตรวจวดั 3 วนัตอ่เนือ่งทกุ 6 เดอืน  



         สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2561 พบว่า Leq 24 ชั่วโมง และ Lmax ทั้ง 4 จุดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่ 15 (พ.ศ.2540) ก าหนด ดงัแสดงใน
กราฟขอ้มลู ส าหรบั Ldn และ Lp ไดด้ าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ แต่
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานก าหนด 
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โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะโพด โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก

  
   

  
   

  

ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) ปี 2561

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
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โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะโพด โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก

  
   

  
   

  

ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปี 2561

ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
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โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะโพด โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก

  
   

  
   

  

ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่

ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน กลางคืน (Ldn) ปี 2561

 



 
 

  โรงไฟฟ้ากระบี่ ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินและคุณภาพน้ าใต้ดินปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน และท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง  

 คณุภาพน้ าผวิดนิ ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ าผวิดนิ จ านวน 5 จดุ ดชันตีรวจวดัคณุภาพน้ าผวิดนิ 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่น ค่าความน าไฟฟา้ ส ีออกซเิจนละลาย คา่ความสกปรกในรปู BOD ของแขง็ทัง้หมด 
ของแขง็แขวนลอย ของแขง็ละลายน้ าทัง้หมด Alkalinity/Acidity ความกระดา้ง ไบคารบ์อเนตความเปน็กรด-ดา่ง 
ไนเตรต ฟอสเฟต ซลัเฟต น้ ามนัไขมนั ตะกัว่ ปรอท โครเมยีม โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด และ 
ฟคีลัโคลฟิอรม์  

 คุณภาพน้ าใต้ดิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน  จ านวน  4 จุด ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ า
ใต้ดิน ได้แก่ ระดับน้ า สี การน าไฟฟ้า ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณ
ความกระดา้งทัง้หมด ไนเตรตในรปูไนโตรเจน ซลัเฟต คลอไรด ์ ปริมาณเหล็กทั้งหมด ปริมาณแมงกานีส
ทั้งหมด และโคลิฟอร์ม  

 คณุภาพน้ าทิง้ ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ าทิง้จ านวน 1 จดุ (ตรวจเพิม่จากมาตรการก าหนด 1 จดุ) 
บริเวณจุดสูบน้ าเข้า (จุดที่ 3) เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ได้แก่ ลักษณะ
ปรากฎ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง ความน าไฟฟ้า ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด ผลต่างคา่ของแขง็ละลายน้ า
ทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ความขุ่น ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ทีเคเอ็น น้ ามันและ
ไขมัน คลอไรด์ ค่าความเค็ม สีและกลิ่น ซัลไฟด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟีนอล คลอรีนอิสระ โลหะหนักต่างๆ 
ได้แก่ โครเมยีมเฮกซะวาเลน็ท ์ โครเมยีมไตรวาเลน็ท ์ สงักะส ี ทองแดง แคดเมยีม แบเรยีม ตะกัว่ นกิเกลิ 
แมงกานสี อาร์เซนิก เซเลเนียม ปรอท ไตรฮาโลมีเทน โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟิคอลแบคทีเรีย 

 

จุ ตรวจวั คุณภาพน้้าท ้ง 

    ่ พักน้้าท ้ง ก่ นระ าย  ก 



ผลการตรวจวัดปี 2561 
ส าหรับคุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพน้ า

ใต้ดิน และคุณภาพน้ าทิ้ง  

สรุปได้ดังนี้ 

พบว่า ส่วนใหญม่คีา่เปน็ไปตามเกณฑอ์นโุลมสูงสุด 
มาตรฐาน

และส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2551) ยกเวน้  
 1.) คา่ความเปน็ ทีบ่า้นเกาะโพด และบา้น
คลองหวายเลก็ ซึง่ต่ ากวา่เกณฑม์าตรฐาน เกิดจาก
การชะความเปน็กรดจากดนิลงสู่น้ าใตด้นิ เนือ่งจาก

ทัง้นี ้ 
จากการเขา้ไปแจง้ เตอืนชมุชนทีใ่ชน้้ าจากบอ่น้ านี ้
ใหร้ะมดัระวงัในการน ามาใชบ้รโิภค 
 2.) คา่เหลก็ ทีบ่า้นหว้ยโสกมคีา่เกิน 
เกณฑม์าตรฐานเปน็ครัง้คราว เกิดจากธรรมชาต ิ
ของน้ าใตด้นิบรเิวณนี ้โดยก่อนมโีครงการ  
บรเิวณดงักลา่วเคยพบวา่มคีา่เหลก็สูงถึง 14.0 
มลิลกิรมั/ลติร ส าหรบับรเิวณบา้นหว้ยน้ าเยน็  
ยงัไมส่าเหตแุนช่ดั คาดวา่เกิดจากการชะ 
แรธ่าตใุนดนิลงสู่น้ าใตด้นิ

พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินทั้งหมด
ที่ตรวจวัด ทัง้ 4 จดุ มคีา่เปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคณุภาพน้ าผวิดนิ ประเภทที ่3 
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาตฉิบบัที ่8 (พ.ศ. 2537)  

  พบวา่ ดชันคีณุภาพน้ าทิง้ทัง้หมดทีต่รวจวดัทกุเดอืน มีคา่อยู่
ในเกณฑม์าตรฐานคณุภาพน้ าทิง้ ตามประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานการระบายน้ าทิง้จาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2560) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุ
การระบายน้ าทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรม นคิมอตุสาหกรรม 
และเขตประกอบอตุสาหกรรม  

อ้างอิงรายงานการส ารวจความ
เหมาะสมของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554, มาตราส่วน 
1:100,000  



 

สรุปผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้ากระบี่ด าเนินการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไป
กับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เชน่ คณุภาพอากาศ  ระดบัเสยีง  คณุภาพ
น้ า และนเิวศวทิยาทางน้ า และดา้นอืน่ๆ ตามที่มาตรการฯ ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งจากผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ ่ พบวา่อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด หากมคีา่เกนิเกณฑม์าตรฐานทางโรงไฟฟา้ฯ มี
มาตรการในการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทแีละสือ่สารแกห่นว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
พรอ้มกบัแจง้ใหช้มุชนทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ ไมว่า่จะเปน็การรายงานคณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศแบบรายวนั รายสปัดาหแ์ละรายเดอืน นอกจากนีย้งัไดใ้หก้ารสนบัสนนุ
การด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ  รวมถงึ การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชน เกีย่วกบั
การด าเนนิงานของโรงไฟฟา้ 

ทัง้รว่มสนบัสนนุการพฒันาสิง่แวดลอ้ม ซอ่มแซมบ ารงุรกัษาสาธารณะ
ประโยชนร์ว่มกบัชมุชน มกีารพบปะสงัสรรค ์ เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบั
หนว่ยงานภายนอก และชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง..   



ภายใต้การก ากับดูแลผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยหน่วยงานท้องถิ่น 

 ไดด้ าเนนิการประชมุคณะกรรมการก ากบั
การตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกๆ  
6 เดือน โดยน าเสนอผลการด าเนินงานตาม
มาตรการทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) รวมถงึการพฒันา
คณุภาพชวีติของชมุชนและสิง่แวดลอ้มโดยรอบ
โรงไฟฟา้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เสรมิสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กส่ว่นราชการและ
ชมุชน โดยคณะกรรมการฯ ซึง่ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบีเ่ปน็
ประธาน รว่มดว้ยหวัหนา้สว่นราชการในจงัหวดักระบี ่ ไดแ้ก ่ สาธารณสขุ
จงัหวดั ประมงจงัหวดั ส านกังานขนสง่ทางน้ า โยธาธกิารและผงัเมอืง
จงัหวดั หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั ส านกังานสิง่แวดลอ้ม
ภาค ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มจงัหวดั พลงังานจงัหวดั สวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดั รวมถงึผูน้ าทอ้งถิน่ และผูน้ าชมุชน ไดแ้ก ่
นายอ าเภอเหนอืคลอง ก านนัต าบลตลิง่ชนั ก านนัต าบลคลองขนาน ก านนั
ต าบลเกาะศรบีอยา ก านนัต าบลปกาสยั นายก อบต.ตลิง่ชนั นายก อบต. 
คลองขนาน นายก อบต.เกาะศรบีอยา เปน็ตน้ และตวัแทนจากโรงไฟฟา้กระบี ่
เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงไฟฟา้กระบี ่ และสนบัสนนุ
ใหห้นว่ยงานทอ้งถิน่ มสีว่นรว่มในการใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ เพือ่สนองกบัความ
ตอ้งการของคนในพืน้ที ่

 



จัดท าและออกแบบโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
พิมพ์ที่ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ 


