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รู้จักกับโรงไฟฟ้ากระบี่ 

“โรงไฟฟา้กระบี”่ ในชว่งแรกเปน็โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นทีใ่ชถ้า่นหนิลกิไนตเ์ปน็เชือ้เพลงิแหง่แรกในภาคใต ้มเีนือ้ที่

ประมาณ 600 ไร ่ขนาดก าลงัผลติรวม 60 เมกะวตัต ์เริม่จา่ยไฟฟา้เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2507 และท าพธิปีลด

โรงไฟฟา้ออกจากระบบ เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2538 รวมอายกุารใชง้านประมาณ 31 ป ี 

 ปี พ.ศ. 2497 รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “องค์การ

พลังงานไฟฟ้าลิกไนต์” ซึ่งต่อมาปลายปี พ.ศ. 2503 ได้ยกฐานะเป็น 

“การลิกไนต์” (กลน.) รับผิดชอบผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในภาคใต้ 

โดย กลน. ได้เปิดเหมืองลิกไนต์ที่จังหวัดกระบี่ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า

กระบี่ รวมถึงเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากโรงไฟฟ้ากระบี่เพื่อผลิต

ไฟฟ้าส่งให้จังหวัดต่างๆ ในภาคใต้  

 เมือ่โรงไฟฟา้ลกิไนตก์ระบีห่มดอายกุารใชง้าน แตค่วามตอ้งการใช้ไฟฟ้ายัง

มีอยู่อย่างไม่จบสิ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงไดเ้สนอโครงการ

กอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นแหง่ใหมใ่นบรเิวณโรงไฟฟา้เดมิ  โดยใชน้้ ามนั

เตาเปน็เชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟา้ โดยเริม่เดนิเครือ่งผลติไฟฟา้อยา่งเปน็ทางการ

เมือ่วนัที ่ 28 มกราคม 2547 และยงัคงด าเนนิการผลติไฟฟา้เพ่ือเสรมิสรา้งความ

มัน่คงของระบบผลติไฟฟา้ ไมใ่หเ้กดิไฟตกไฟดบัในภาคใตโ้ดยเฉพาะชายฝั่งทะเล

อันดามันซ่ึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทย จวบจนถงึปจัจบุนั 

 ตอ่มาเกดิปญัหาราคาผลผลติปาลม์น้ ามนัมคีวามไมแ่นน่อนตามภาวะตลาดและตกต่ าในบางเวลา กระทรวงพาณชิยไ์ด้
ขอความรว่มมอืกระทรวงพลงังานพจิารณารบัซือ้น้ ามนัปาลม์ดบิเพือ่น ามาใชร้ว่มกบัน้ ามนัเตาผลติไฟฟา้ทีโ่รงไฟฟา้กระบี ่ 
เพือ่ชว่ยพยงุราคาในชว่งทีร่าคาตกต่ า เพือ่เปน็การชว่ยเหลอืชาวสวนปาลม์ในระยะยาว โรงไฟฟา้กระบีไ่ดป้รบัปรงุ
กระบวนการผลติใหส้ามารถใชน้้ ามนัปาลม์ดบิผสมกบัน้ ามนัเตาเปน็เชือ้เพลงิผลติไฟฟา้ได ้ และรบัซือ้น้ ามนัปาลม์ดบิ
เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครฐั และบรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกรยามทีเ่กดิวกิฤตนิ้ ามนัปาลม์ดบิราคาตกต่ า  
  
 อยา่งไรกด็ ีการใชน้้ ามนัปาลม์ผลติไฟฟา้มขีอ้จ ากดั คอื ราคาสงูกวา่น้ ามนัเตา และคา่ความรอ้นต่ ากวา่จงึตอ้งใช้
ปรมิาณน้ ามนัทีม่ากกวา่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้จะถกูสง่ผา่นไปยงัผูใ้ชไ้ฟฟา้ทางคา่ไฟฟา้ผนัแปร (Ft) ดงันัน้ การใชน้้ ามนั
ปาลม์ในการผลติไฟฟา้ จงึตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐับาลเปน็ครัง้คราวไป รวมทัง้ตอ้งประสานควบคูไ่ปกบัการ
บรหิารจดัการผลผลติของกระทรวงพาณชิย ์ จงึจะเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น้ ามนัในจงัหวดักระบี่
และจงัหวดัใกลเ้คยีง  
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* หมายเหตุ : จ านวนเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MW) และ
แตกต่างกันตามประเภทเชื้อเพลิง 

กราฟที่ 1         กราฟที่ 2 

 ปัจจบุนัโรงไฟฟา้ตัง้อยูเ่ลขที ่112 หมู ่2 ต าบลคลองขนาน 

อ าเภอเหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่ใชน้้ ามนัเตาเปน็เชือ้เพลงิ มกีาร 

ขนถา่ยน้ ามนัเตาทีท่า่เทยีบเรอืบา้นคลองรัว้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอ

เหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่และสง่ตอ่มาทางทอ่ไปตามแนวถนน

สาธารณะ ผา่นบา้นคลองรัว้ บา้นคลองยวน บา้นหนองใหญ ่เปน็

ระยะทาง 9.4 กโิลเมตร แลว้ตดัผา่นพืน้ทีส่วนยางพารา

และผา่นพืน้ที ่กฟผ. มาบรรจบกบั

ถนนสาธารณะไปยงัคลงัน้ ามนัในโรงไฟฟา้เปน็ระยะทางอกีประมาณ 

3 กโิลเมตร รวมระยะทางทัง้สิน้ 14.3 กโิลเมตร  

โรงไฟฟา้กระบีเ่ครือ่งที ่1 มกี าลงัผลติทัง้หมด 340 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย เครือ่งผลติไอน้ า  1 เครือ่ง 
และเครือ่งผลติไฟฟา้กงัหนัไอน้ า 1 เครือ่ง รวมทัง้มสีว่นประกอบของโรงไฟฟา้ และอาคารปรบัสภาพน้ าและระบบ
บ าบดัน้ าเสยี มีพืน้ทีร่วมเฉพาะโรงไฟฟา้ประมาณ 600 ไร ่ พรอ้มทัง้ตดิตัง้ระบบก าจดักา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Flue 
Gas Desulfurization : FGD) ชนดิเปยีก โดย FGD มปีระสทิธภิาพมากกวา่รอ้ยละ 90 เพือ่ลดและควบคมุ
ผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศใหด้กีวา่เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนีต้ัง้แตป่ ี2557 เปน็ตน้มา ไดใ้ชน้้ ามนัเตาที่
มกี ามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่มผีลกระทบตอ่คณุภาพอากาศต่ ากวา่เดมิอกีดว้ย 

 

จากกราฟที่ 1 การผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2547-2550 และปี 2553-2557 มปีรมิาณการผลติไฟฟา้สงู 
เนือ่งจากโรงไฟฟ้าถูกสั่งให้เดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) แต่ส าหรับในช่วงปี 2551-2552 และปี 
2558-2561 ถกูก าหนดใหเ้ดนิเครือ่งเพือ่เปน็ก าลงัผลติส ารองและตรวจสอบระบบตา่งๆ เทา่นัน้ เชน่ ในช่วงทีม่ี
การหยดุซอ่มทอ่กา๊ซจากประเทศเพือ่นบา้น ผลติทดแทนโรงไฟฟา้อืน่ในภาคใต ้ (โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าขนอม) 
โดยตลอดปี 2562 มีการขนส่งน้ ามันเตาทางเรือ 12 เที่ยว ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 100 ล้าน kWh 

 ในปี 2562 โรงไฟฟา้กระบี ่สง่เงนิเขา้กองทนุพฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของ

ประชาชนและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื ประมาณ 1.26 ลา้นบาท กราฟที่ 2  
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กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 โรงไฟฟา้กระบี ่ เปน็โรงไฟฟา้แบบพลงัความรอ้น มหีลกัการท างานโดยใชน้้ ามนัเตาเปน็เชือ้เพลงิ 
ซึ่งถูกส่งเข้าระบบฉีดน้ ามันเพ่ือใช้ในการสนัดาปในห้องเผาไหม้ ผลจากการเผาไหม้จะท าให้เกดิ

ความร้อน ความร้อนที่ไดน้ี้จะ
ถ่ายเทผ่านท่อน้ าที่ประกอบกัน
เป็นผนังหมอ้น้ าของเตาตม้น้ า 
(Boiler) ท าใหน้้ าบรสิทุธิท์ีอ่ยู่
ภายในทอ่ไดร้บัความรอ้นจน
เดอืดกลายเปน็ไอน้ า น้ าบรสิทุธิ์
ภายในทอ่น้ าทีอ่ยูใ่นผนงัหมอ้น้ า
นีไ้ด้มาจากอ่างเก็บน้ าภายใน

โรงไฟฟ้า โดยการสูบน้ ามายังโรงปรบัสภาพน้ า เพือ่ท าใหเ้ปน็น้ าบรสิทุธิก์อ่น จากนัน้น้ าบรสิทุธิ์
ดงักลา่วจะถกูสง่ไปยงัหมอ้น้ า เพือ่ตม้น้ าใหเ้ดอืดจนกลายเปน็ไอตอ่ไป น้ าทีไ่ดจ้ากการตม้จนเดอืด
กลายเปน็ไอน้ า ถกูสง่ไปขบัเครือ่งกงัหนัไอน้ า (Stream เพ่ือขับกังหันให้หมนุท าให้เกดิ
การเหนี่ยวน าภายในเครือ่งก าเนดิไฟฟา้เกดิเปน็พลงังานไฟฟา้ขึน้ พลงังานไฟฟา้ทีไ่ดถ้กูสง่ไปเพิม่
แรงดนัทีห่มอ้แปลงไฟฟา้ (Power Transformer) ก่อนส่งเข้าลานไกไฟฟา้ (Sub Station) แล้วส่ง
ต่อไปยังระบบสายส่งต่อไป  
 
  ส าหรับก๊าซร้อนจาการเผาไหม้
ซึ่งมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ผสม
อยู่ จะเข้าสู่ระบบก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (FGD) ซึ่งในระบบ FGD นี ้
จะมีการฉีดพ่นน้ าปูนขาวเพื่อดูดซับก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกจากก๊าซร้อน และ
จะได้ยิบซัม (Gypsum) เป็นผลิตผลพลอย
ได้ (By Product) หลังจากนัน้ก๊าซร้อนที่
ผา่นการก าจดักา๊ซ SO2 และมคีา่เปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศแล้ว จะถูก
ปลอ่ยจากปลอ่งสูช่ัน้บรรยากาศตอ่ไป 
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 การน าน้ ามนัปาลม์ดบิ (Crude Palm Oil : CPO) มาใชเ้ปน็เชือ้เพลงิผลติไฟฟา้ทีโ่รงไฟฟา้กระบี่

จ าเปน็ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐับาลกอ่น ซึง่อาจเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอขึน้อยูก่บัความเหมาะสมใน

ชว่งเวลานัน้ๆ เชน่ เมือ่น้ ามนัปาลม์ดบิลน้ตลาดบางชว่งเวลาอาจน าปรมิาณดงักลา่วมาใชท้ีโ่รงไฟฟา้กระบี ่

หรอือาจน าไปใชผ้ลติไบโอดเีซลทัง้หมด โรงไฟฟา้กระบีจ่งึตอ้งเตรยีมอปุกรณใ์หพ้รอ้มอยูต่ลอดเวลา เพือ่

ตอบสนองนโยบายภาครฐั และบรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกรยามทีเ่กดิวกิฤต ิโดยกระบวนการผลติ

โดยใชน้้ ามนัปาลม์ดบิมรีายละเอยีดดงันี ้ 

 
ระบบส่งน ้ามันปาล์มดบิ  
 เป็นระบบส าหรับส่งน้ ามันปาล์มดิบจากถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบไปยังห้องเผาไหม้ โดยมีปั๊ม
ขนาด 30 ตันต่อชั่วโมง สูบน้ ามันจากถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบส่งไปยังห้องเผาไหม้ โดยมีแรงดัน
ในท่อประมาณ 25 บาร์ และมีอุณหภูมิของน้ ามันปาล์มดิบภายในท่อเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส 

ระบบรับน ้ามันปาล์มดบิ  
 การขนส่งน้ ามันปาล์มดิบมายังโครงการ
จะใช้วิธีการขนส่งทางรถบรรทุก ซึ่งมีน้ าหนัก
รวมไม่เกิน 50 ตนั โดยขนส่งในช่วง 8.30-
14.00 น. ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ออกแบบ
ระบบให้สามารถรับน้ ามันปาล์มดิบได้ใน
ปริมาณวันละ 450,000 ลิตร มีช่องจอด
รถบรรทุกส าหรับรับน้ ามันปาล์มดิบจ านวน
ทั้ งสิ้น 4 ช่องจอด และพื้นที่ จอดคอย
ส าหรับรถบรรทุกที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการรับ
น้ ามันปาล์มดิบ เพื่อลดปัญหาการจราจรใน
เส้นทางขนส่ง  
 

ระบบอุน่น า้มนัปาลม์ดบิ  
 เป็นระบบป้องกันน้ ามันปาล์มดิบเป็นไข 
โดยตดิตัง้อปุกรณอ์ุน่น้ ามนัภายในถงัเกบ็น้ ามนั
ปาลม์ดิบส าหรับรักษาอุณหภูมิของน้ ามันปาล์ม
ดิบเท่ากับ 45 องศาเซลเซียส และจะส่งไปที่ 
CPO Housing เพื่อผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนอีกครั้ง ส าหรับเพิ่มอุณหภูมิของ
น้ ามันให้เท่ากับ 100 องศาเซลเซียส ก่อน
ส่งน้ ามันปาล์มดิบเข้าห้องเผาไหม้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ 
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การควบคมุก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในการเผาไหมน้้ ามนัเตาทีเ่ปน็

เชือ้เพลงิในโรงไฟฟา้นัน้ จะท าใหเ้กิดก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ซึง่โรงไฟฟา้

กระบีไ่ดเ้ลอืกใชเ้ชือ้เพลงิน้ ามนัเตาทีม่กี ามะถนัต่ าในการผลติไฟฟา้เพือ่ผลการ

เกิดก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และยงัไดต้ดิตัง้เครือ่งก าจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ด

ออกไซด ์(FGD) ซึง่เปน็แบบเปยีก (Wet Limestone Process) มี

ประสทิธภิาพในการจบัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดม์ากกวา่รอ้ยละ 90   

การควบคมุก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX)   โรงไฟฟา้กระบี่

ไดอ้อกแบบใหใ้ชห้มอ้ไอน้ าทีม่รีะบบการเผาไหมแ้บบใหมท่ีม่กีาร    

เผาไหมด้ขีึน้และสามารถควบคุม NOX ใหอ้ยูร่ะดบัต่ าโดยใชห้วัพน่

เชือ้เพลงิแบบ Low NOX burner ส าหรบัเครือ่งกังหนัไอน้ า 

นอกจากนีห้มอ้ไอน้ ายงัมรีะบบหมนุเวยีนก๊าซหลงัการเผาไหม ้       

ซึง่เปน็ก๊าซรอ้นทีอ่อกจากหมอ้ไอน้ าวนกลบัไปเผาไหมอ้กีครัง้หนึง่ 

จงึท าใหป้รมิาณ NOx ทีเ่กิดขึน้จากการเผาไหมล้ดลง  

การควบคุมปรมิาณฝุน่ละออง เนือ่งจากมกีารตดิตัง้เครือ่งก าจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ด

ออกไซดแ์บบเปยีก ซึง่ในกระบวนการฉดีน้ าหนิปนูเพือ่ท าปฏกิิรยิากับก๊าซรอ้นที่

ออกจากหมอ้ไอน้ า นอกจากเพือ่ดดูซบัก๊าซ SO2 ยงัสามารถลดปรมิาณเขมา่

และฝุน่ละอองลงไปดว้ยกระบวนการนีป้ระมาณรอ้ยละ 60-70  

 โรงไฟฟ้ากระบี่ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอย่างครบถ้วน เพ่ือให้มั่นใจว่าการผลิตไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

 ตัวอย่างการด าเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากระบี่ มีดังนี้  

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตดิตัง้ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศทีป่ลอ่ยจากปลอ่งแบบตอ่เนือ่ง 

(CEMS)  ระบบ CEMS จะท าการตรวจวดัคา่ปรมิาณมลสารทีร่ะบาย

ออกจากปลอ่งของโรงไฟฟา้ พรอ้มรายงานผลไปยงัหอ้งควบคมุการ

เดนิครือ่งและกรมโรงงานอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง หากคณุภาพ

อากาศทีต่รวจสอบ  มแีนวโนม้คา่ใกลม้าตรฐานหรอืกรณรีะบบ FGD 

ขดัขอ้ง โรงไฟฟา้กระบีจ่ะด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารควบคมุ

มลภาวะฉกุเฉนิทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวท้นัท ี 
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การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระบบควบคุมคุณภาพน้ าโรงไฟฟ้ากระบี ่

1. ระบบบ าบัดน้ าเสีย (Waste Water Treatment) ท าหน้าที่บ าบัดน้ าเสียที่เกิด

จากการล้างอุปกรณ์ได้แก่ Gas Air Heater (GAH) และ Gas Gas Heater 

(GGH) โดยการตกตะกอนโลหะหนักด้วยด่าง(NaOH) แล้วบีบอัดตะกอนให้แห้ง

ก่อนส่งก าจัดภายนอก 

2. บ่อสะเทิน (Neutralization Water Treatment ) เป็นระบบ
บ าบัดน้ าทิ้งจากการฟื้นฟูสภาพ (Regeneration) เม็ดเรซิน  
จากกระบวนการผลิตน้ าบริสุทธิ์ โดยวิธีการปรับค่าความเป็น
กรด-ด่าง 
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 โรงไฟฟ้ามีแหล่งก าเนิดน้ าทิ้ง 2 ส่วน คือ น้ าทิ้งจาก

กระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป โดยน้ าทิง้สว่นใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 

90 เปน็น้ าหลอ่เยน็จากระบบหลอ่เยน็ น้ าทิง้ของโรงไฟฟา้กระบีถ่กูควบคมุ

คณุภาพตามมาตรฐานคณุภาพน้ าทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรม น้ าทิ้งทัง้หมด

จะกกัเกบ็ไวท้ีบ่อ่พกัน้ าทิง้ (Holding Pond) ขนาด 43,000 ลกูบาศก์เมตร 

รองรบัการเกบ็กกัไวอ้ยา่งนอ้ย 1 วนั เพือ่ควบคมุอณุหภมูหิลงัจากการหลอ่

เยน็และตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ ากอ่นระบายลงสูค่ลองปกาสยัตอ่ไป  

ระบบหล่อเย็น 

คลองปกาสัย 

การควบคุมคุณภาพน้ าท้ิง 

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ  

โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ท าการติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ (Temperature online) ที่บ่อพักน้ าทิ้ง 

(Holding pond) เพ่ือตดิตามอุณหภูมิของน้ าทิ้งก่อน

ระบายออกสู่ภายนอกไม่ให้เกินจากที่รายงาน EIA 

ก าหนดไว้ โดยพนักงานเดินเครื่องสามารถติดตาม

อุณหภูมิน้ าที่ปล่อยทิ้งได้ตลอดเวลาที่ห้องควบคุมการ

เดินเครื่อง 
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การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การป้องกันเสียงดัง  โรงไฟฟ้ากระบี่มีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่

เกิดขึน้จากกระบวนการผลติ เพือ่ไมใ่หเ้กิดเสยีงดงัรบกวนชมุชนโดยรอบ 

ดงันี ้

 - ตดิตัง้อปุกรณด์ดูซบัเสยีง (Silencer) ทีท่างออกของวาลว์ลดแรงดนั 

(Safety relief valve) เพือ่ไมใ่หเ้กดิเสยีงดงักรณทีีว่าลว์ลดแรงดนัท างาน 

 - ตดิตัง้ถงัรองรบัน้ าทีร่ะบายจากหมอ้ไอน้ า (Blow down tank) เพือ่

ควบคมุเสยีง 

 - ตดิตัง้ Housing เพือ่ลดเสยีงทีเ่กดิจากอปุกรณ ์EDG (Emergency 

Diesel Generator), Boiler feed pump, Station and control air 

compressor, Oxidation air blower 
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การจดัการกากของเสยี ขยะจากการเดนิเครือ่งผลิตไฟฟ้า เชน่ แผน่ไส้

กรองอากาศ น้ ามนัหลอ่ลืน่เสือ่มสภาพ เรซนิทีใ่ชใ้นระบบผลติน้ า

ปราศจากแรธ่าตสุ าหรบัโรงไฟฟา้ รวมทัง้ใยแก้ว กระปอ๋งสารเคม ี Slag 

แบตเตอรี ่ หลอดฟลอูอเรสเซน ไดน้ าไปเก็บไวอ้าคารเก็บขยะอนัตราย  

จะถกูก าจดัโดยการสง่ใหบ้รษิทัทีไ่ดร้บัอนญุาตด าเนนิการก าจดักากของ

เสยีอตุสาหกรรม จากกรมโรงงานอตุสาหกรรมด าเนนิการก าจดัตอ่ไป 

โดยโรงไฟฟ้าไดร้ายงานขอ้มลูการแจง้ขนสง่ของเสยีอนัตรายออกนอก

บรเิวณโรงงานผา่นทางสือ่อเิลค็ทรอนคิใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมทราบ

ทกุครัง้ทีม่กีารขนสง่ของเสยีอนัตราย ส าหรบัขยะทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ย 

เศษอาหาร ถงุพลาสตกิ กระดาษ ฯลฯ จะถกูรวบรวมก่อนน าไปทิง้ใน

บอ่ขยะทีอ่อกแบบระบบการฝงักลบใหถ้กูตอ้งตามหลกัสขุาภิบาล ตามที่

กรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด บรเิวณบอ่เหมอืงเก่าซึง่เปน็พืน้ทีข่อง

โรงไฟฟา้ทีห่า่งไกลจากชมุชนและจะท าการฝงักลบเมือ่มปีรมิาณขยะเตม็บอ่ 
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การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การจดัการกับสถานการณฉ์กุเฉนิ โรงไฟฟา้กระบีม่กีารเตรยีมพรอ้มรบัมอื

กับอบุตัเิหตแุละเหตกุารณฉ์กุเฉนิทีอ่าจเกิดขึน้ โดยมกีารซอ้มแผนฉกุเฉนิเปน็

ประจ าทกุปเีพือ่รบัมอืกับเหตฉุกุเฉนิในสถานการณต์า่งๆ ไมว่า่จะเปน็เหตุ

อคัคภัียหรอืเหตนุ้ ามนัรัว่ไหล เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เมือ่เกิดเหตกุารณฉ์กุเฉนิขึน้จรงิ 

โรงไฟฟ้ากระบีจ่ะสามารถรบัมอืกับสถานการณไ์ดโ้ดยสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน

และสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 
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โรงไฟฟ้าเพื่อนชุมชน 

ตลอดปี 2562 โรงไฟฟ้ากระบี่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนโดยรอบ เพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่

ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน อาทิเช่น 

ส่งเสริมอาชีพ 

สนับสนุนด้านสุขภาพ 
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สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2562 พบว่า คุณภาพ
อากาศที่ระบายจากปล่องทั้งแบบการตรวจวัด
อย่างต่อเนื่องและการตรวจวัดแบบครั้งคราว 
ทั้ งหมดมีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์ม าตรฐานตาม
ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่ อง 
ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานผลติ สง่ หรอืจ าหนา่ย
พลงังานไฟฟา้ พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามที่ 
รายงาน EIA ก าหนด 

ตารางผลการตรวจวัดปริมาณมลสารจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี่ ในปี 2562 

การตรวจวัดจากปล่อง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(ส่วนในลา้นส่วน) 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
(ส่วนในลา้นส่วน) 

ฝุน่ละออง 
(มลิลกิรมั/ลกูบาศก์เมตร) 

ระบบ CEMS 16.3-81.7 98.0-128.3 27.0-63.0 

ตรวจวัดแบบคร้ังคราว 9.8-78.9 93.5-103.9 22.0-23.8 

มาตรฐาน* 450 (320)** 180 120 

หมายเหตุ : *  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ก าหนดคา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรอืจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547  
        ** รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ฉบับขอเปลี่ยนแปลงโดยน าน้ ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ ามันเตา 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โรงไฟฟา้กระบี.่...เปน็แหลง่ผลติไฟฟา้ทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอตอ่การด ารงชวีติและตอบสนองการพฒันาดา้นตา่งๆ ของประเทศ รวมถงึการพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนทีอ่ยู่

โดยรอบ และด าเนนิการโดยค านงึถงึสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ ดงันัน้โรงไฟฟา้กระบีจ่งึไดม้กีารตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ โดยยดึแนวทางการด าเนนิการใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัติามทีร่ายงาน EIA ระบไุว้

เพือ่ใหแ้นใ่จวา่โรงไฟฟา้ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม  

1. คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง 

โรงไฟฟา้กระบี ่ตดิตามตรวจวดัคณุภาพอากาศจาก
ปล่องในโรงไฟฟ้าด้วยระบบตรวจวัดมลสารทางอากาศจาก
แหล่ ง ก า เ นิ ด อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ( Continuous Emission           
Monitoring System, CEMS) โดยมีระบบการจัดเก็บและ
ตรวจสอบค่ามลสารที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ระบบจะแสดงผลการตรวจวัดมลสาร
ไปที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังและแก้ไขได้ทันท่วงทีหากมลสารที่ระบายออกมีค่าเกิน
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้โรงไฟฟ้ากระบี่ยังได้มี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครัง้คราว (Stack 
Sampling) ปลีะ 2 ครัง้ อกีดว้ย 
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หมายเหตุ : ในปี 2562 เดือนมีนาคม เมษายน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ไม่มีการเดนิเครื่องผลิตไฟฟ้า 

กราฟที่ 3 ปริมาณมลสารที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างต่อเนื่อง (CEMS) ปี 2562  

ตัวเลขสีแดง คือ ค่าสูงสุด   ตัวเลขสีน้ าเงิน คือ ค่าเฉลี่ย  ตัวเลขสีด า คือ ค่าต่ าสุด 
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2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เกี่ยวกับคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
บริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดังนั้นจึงด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศดังกล่าว ด้วยการติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องรอบโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะโพด 
และโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก รวมถึงภายในโรงไฟฟ้าอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ได้ติดตั้งจอแสดงผลการ
ตรวจวัดที่สถานีบ้านเกาะโพด เพื่อแสดงผลคุณภาพอากาศให้ประชาชนได้รับทราบตลอดเวลา รวมถึง
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันทุกเดือน และมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของระบบปลีะ 2 ครัง้  โดยโรงไฟฟ้ากระบี่
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศต่างๆ ตามที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก 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 2562 รวมทั้ งผลการ
ตรวจวัดตลอดช่วงปี 2560-2562 พบว่า 
คุณภาพอ าก าศ ในบรรย าก าศทั่ ว ไ ปทั้ ง               
4 สถานี มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
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 โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดบัเสยีง
เฉลีย่กลางวนั-กลางคนื (Ldn) และระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) โดยท าการตรวจวดัปลีะ 2 ครัง้ ต่อเนื่อง        
3 วัน ทุก 6 เดือน บรเิวณทีต่ัง้โรงไฟฟา้ 1 จดุ และในพืน้ทีช่มุชนโดยรอบจ านวน 3 จดุ ไดแ้ก ่บรเิวณ
โรงเรยีนบา้นทุง่สาคร บา้นเกาะโพด และโรงเรยีนบา้นคลองหวายเลก็ ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม         
(พ.ศ. 2548) และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่ 15 (พ.ศ.2540) นอกจากนี้ ได้ตรวจวัดค่า        
ระดับเสียงเฉลี่ยทีเ่กดิขณะใดขณะหนึง่ (Lp) ณ บรเิวณอาคารเตรยีมน้ าหนิปูน ตรวจวดั 3 วนัตอ่เนือ่ง
ทกุ 6 เดอืน อีกด้วย 
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สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปี 2562 พบว่า Leq24hr และ Lmax ทั้ง 4 จุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ
ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) ก าหนด ดงัแสดงในกราฟขอ้มลู ส าหรบั Ldn และ Lp ไดด้ าเนนิการ
ตรวจวดัตามมาตรการ แต่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานก าหนด 
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จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 

   บ่อพักน้้าท้ิง ก่อนระบายออก 

คุณภาพน ้า 

  โรงไฟฟ้ากระบี่ด 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 โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด และฟคีลัโคลฟิอรม์  

 คณุภาพน้ าทิง้ ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ าทิง้จ านวน 1 จดุ ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ได้แก่ 
ลักษณะปรากฎ อุณหภูม ิค่าความเป็นกรดด่าง ความน าไฟฟ้า ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด 
ของแข็งแขวนลอย ความขุ่น ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอด ี ทีเคเอ็น น้ ามันและไขมัน คลอไรด์           
ความเค็ม สีและกลิ่น ซัลไฟด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟีนอล คลอรีนอิสระ และโลหะหนักต่างๆ  
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ผลการตรวจวัดปี 2562 
ส าหรับคุณภาพน้ าผิวดิน  

คุณภาพน้ าใต้ดิน และคุณภาพน้ าทิ้ง  
สรุปได้ดังนี้ 

พบว่า ส่วนใหญม่คีา่เปน็ไปตามเกณฑอ์นโุลมสูงสุด 
มาตรฐาน

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

 
 2.) คา่เหลก็ ทีบ่า้นหว้ยโสกและบา้นหว้ยน้ าเยน็ มคีา่เกิน 
เกณฑม์าตรฐานเปน็ครัง้คราว เกิดจากการชะแรธ่าต ุ
ในดนิลงสู่น้ าใตด้นิ ซึง่เปน็สภาพธรรมชาตขิองน้ าใตด้นิ 
บรเิวณนี ้ 

 3.) คา่ความขุน่ ทีบ่า้นหว้ยโสกและบา้นหว้ยน้ าเยน็  
มคีา่เกินเกณฑม์าตรฐานเลก็นอ้ย เกิดจากเศษฝุ่นและ 
เศษตะกอนดินจากบริเวณใกล้เคียง ถูกชะลงสู่ 
บ่อน้ าใต้ดิน

พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินทั้งหมดที่
ตรวจวัด ทัง้ 5 จดุ ส่วนใหญม่คีา่เปน็ไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคณุภาพน้ าผวิดนิ ประเภทที ่3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 
(พ.ศ. 2537) ยกเวน้ คา่ออกซเิจนละลายบรเิวณอา่ง
เก็บน้ า กฟผ. (อา่งใหญ)่ มคีา่ต่ ากวา่เกณฑม์าตรฐาน
เลก็นอ้ยจากการเปลีย่นแปลงของชัน้น้ าในอา่ง ซึง่จะ
เกิดขึน้เพยีงชัว่คราว สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปใน

บรเิวณจดุตรวจวดัไมม่ส่ิีงบง่ชีว้า่มเีหตนุ้ าเนา่เสียเกิดขึน้ 

  พบวา่ ดชันคีณุภาพน้ าทิง้ทัง้หมดทีต่รวจวดัทกุเดอืน 
มีคา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพน้ าทิง้ ตามประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานการ
ระบายน้ าทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560  
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นิเวศวิทยาทางน ้า 

  โรงไฟฟ้ากระบี่ด าเนินการส ารวจด้านนิเวศวิทยา
ทางน้ าปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ใน
ปี 2562 ได้ท าการส ารวจในเดือนมีนาคมและเดือน
สิงหาคม โดยส ารวจความหนาแน่นและชนิดของ
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ลูกปลาวัยอ่อน 
และสัตว์หน้าดิน ของสถานีเก็บตัวอย่างทั้ง 4 จุด 

สถานีเก็บตัวอย่าง 
KB1 บริเวณคลองปกาสัย เหนือน้ าก่อนถึงโครงการ (บริเวณจุดสูบน้ าเข้า) 

KB2 บริเวณเหนือจุดระบายน้ าโรงไฟฟ้ากระบี่ 500 เมตร 

KB3 บริเวณคลองปกาสัย ท้ายน้ าหลังผ่านพ้ืนที่โครงการ 500 เมตร 
KB4 บริเวณคลองเพหลา 
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 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ 
กลุ่มไดอะตอม ซึ่งสามารถพบได้ในทุกสถานีที่ท าการ
ส ารวจ ความสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในระดับ
น้อย-ปานกลาง โดยมีความหนาแน่นและชนิดของ

แพลงก์ตอนพืชที่พบในฤดูร้อนและฤดูฝนใกล้เคียงกัน 

 ชนิดและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินที่พบใน

พื้นที่มีความผันแปรตามฤดูกาล แต่ยังคงพบสตัวห์นา้ดนิ

ในกลุม่เดมิทีเ่คยพบ โดยสัตว์หน้าดินในไฟลัม           

Annelida และไฟลัม Arthropoda ยังคงเป็น           

สัตว์หน้าดินกลุม่เดน่ทีพ่บในบรเิวณนี ้  

 ส ารวจพบลูกปลาวัยอ่อนจ านวน 11 วงศ์ โดย

เป็นลูกปลาวัยอ่อนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจจ านวน 3 

วงศ์ ได้แก่ วงศ์ปลากระบอก วงศ์ปลากะตัก และวงศ์

ปลากะพงขาว ความชุกชุมและชนิดของลูกปลาวัยอ่อนที่

พบมีความผันแปรตามฤดูกาล  

 ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบ     

มีความแตกต่างกันบ้างจากผลฤดูกาล แต่ยังคงพบ

แพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่มเดิมที่เคยพบ โดยเฉพาะกลุ่ม

ของแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ ตัวอ่อนปู ตัวอ่อนกุ้ง ยังคงมีการพบอยู่ในพื้นที่ 
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 โรงไฟฟา้กระบีต่ระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติ

ของประชาชนในชมุชน  ดงันัน้การด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ จงึด าเนนิควบคูไ่ปกบัการ

ปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

สิง่แวดลอ้ม ตามที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อยา่งเครง่ครดั

และตอ่เนือ่ง จนท าใหไ้ดร้บัรางวลัการนัตดีา้นสิง่แวดลอ้มมากมาย ไดแ้ก ่

1. รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการในรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและมกีารจดัการสถานภาพแวดลอ้มดเีดน่ (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 
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- ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. อาคารประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 

075-635033 

- นอกเวลาราชการ ติดต่อห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้า (Control Room) 

แผนกเดินเครื่อง หมายเลขโทรศัพท์ 075-635000 ต่อ 3110 หรือ  

081-0872261 นายไสว ชีพเจริญวงศ์ (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และ

ชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้) 

   แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ 112 หมู่ 2  

 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 

ท่านสามารถติดต่อด้วยตนเอง ท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่  

ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอเหนือคลอง 

- อบต.คลองขนาน     - อบต.ปกาสัย 

- อบต.เกาะศรีบอยา  - อบต.ตลิ่งชัน 

pr_spd@egat.co.th 

กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ 
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ช่องทางติดต่อโรงไฟฟ้า 

26 



27 

บันทึก 



28 

บันทึก 



จัดท าโดย :  กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

พิมพ์ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 


