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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแล

ของกระทรวงพลังงาน โดยด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้

ได้มา และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย

ก าหนด และประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

กับกิจการไฟฟ้า ภายใต้พระราชบัญญัติ กฟผ. 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาแหล่งผลิต

ไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งแต่กระบวนการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม จนถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมทั้งเป็นหน่วยงาน

หลักในการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมอีกด้วย พร้อมทั้งให้บริการ

ทางวิชาการส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 



รู้จักกับโรงไฟฟ้ากระบี่ 

 อยา่งไรกต็าม การใชน้ ้ามนัปาลม์ผลติไฟฟา้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากรฐับาลเปน็ครั งคราวไป รวมทั งตอ้งประสานควบคูไ่ปกบัการบรหิาร
จดัการผลผลติของกระทรวงพาณชิย ์ จงึจะเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่เกษตรกร 
ผูป้ลกูปาลม์น ้ามนัในจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีง  

 โรงไฟฟา้ตั งอยูเ่ลขที ่ 112 หมู ่ 2 ต้าบลคลองขนาน อ้าเภอเหนอืคลอง 

จงัหวดักระบี ่ มกี้าลงัผลติทั งหมด 340 เมกะวตัต ์ โดยใชน้ ้ามนัเตาเปน็เชื อเพลงิหลกั 

และตอ่มาไดป้รบัปรงุใหส้ามารถใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิผสมกบัน ้ามนัเตาเปน็เชื อเพลงิ  

ผลติไฟฟา้ได ้ เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครฐัและบรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกร

ยามทีเ่กดิวกิฤตนิ ้ามนัปาลม์ดบิราคาตกต่้า 
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เน่ืองจากน ้ามันเตามีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสูง 
ปัจจุบันโรงไฟฟา้กระบีจ่งึถกูก้าหนดใหเ้ป็นก้าลงัผลติส้ารอง 
ซึง่จะเดนิเครือ่งในกรณจี้าเปน็หรอืเมือ่มกีารตรวจสอบระบบ
ตา่งๆเทา่นั น โดยตลอดปี 2563 มีการขนส่งน ้ามันเตา 
ทางเรือ 12 เที่ยว มีการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 55 วัน 
ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 114 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และสง่
เงนิเขา้กองทนุพฒันาชมุชนในพื นทีร่อบโรงไฟฟา้เพือ่การพฒันา
คณุภาพชวีติของประชาชนและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
ประมาณ 1.48 ลา้นบาท 

 น ้ามนัเตาซึง่เป็นเชื อเพลงิหลกัในการผลติไฟฟา้ จะถกู 

ขนสง่ผา่นทางเรอืจากผูข้าย และขนถา่ยน ้ามนัเตาจากเรอืไปยงั 

คลงัน ้ามนัทีท่า่เทยีบเรอืบา้นคลองรั ว และสง่ตอ่มาทางทอ่สง่

น ้ามนัไปตามแนวถนนสาธารณะไปยงัคลงัน ้ามนัในโรงไฟฟา้

กระบี ่เปน็ระยะทางรวมทั งสิ น 14.3 กโิลเมตร  
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กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 โรงไฟฟา้กระบีเ่ปน็โรงไฟฟา้ประเภทพลงัความรอ้น โดยใชน้ า้มนัเตาเปน็เชื อเพลงิหลกั น ้ามันเตาจะถกู
ส่งเข้าห้องเผาไหม้ ความร้อนจากการเผาไหม้จะใช้ในการผลิตไอน ้าและถกูสง่ไปขบัเครือ่งกงัหนัไอน ้า 
(Stream เพ่ือผลิตพลงังานไฟฟา้ ก่อนส่งเข้าระบบสายส่งต่อไป  

 ในกรณทีีม่กีารน้าน ้ามนัปาลม์ดบิมาใชใ้น

การผลติไฟฟา้ น ้ามนัปาลม์ดบิจะถกูขนสง่มายงั

โรงไฟฟา้กระบี ่และเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้ามนัปาลม์

ดบิภายในโรงไฟฟา้กระบี ่ เมือ่ท้าการผลติไฟฟา้

จะมกีารเพ่ิมอุณหภูมิของน ้ามันปาล์มดิบใหไ้ด้

ประมาณ 100 องศาเซลเซียส เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ 

ก่อนส่งน ้ามันปาล์มดิบเข้าเตาเผาไหม้ผสมกับ

น ้ามันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป 
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การรับน ้ามันเตาจากเรือ 

 น ้ามนัเตาทีใ่ชใ้นโรงไฟฟา้กระบี ่จะถกูขนสง่มา
ทางเรอืโดยบรษิทัผูข้ายน ้ามนัเตา ซึง่เรอืบรรทกุน ้ามนั
จะเขา้เทยีบทา่เทยีบเรอืบ้านคลองรั ว ซึง่ตั งอยูบ่รเิวณ
ปากคลองศรีบอยา ห่างจากแหลมหินประมาณ 1.5 
กโิลเมตร 

 ท่าเทียบเรือขนถ่ายน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับโรงไฟฟ้า
กระบี่ (ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั ว) ประกอบดว้ย ท่าเรือที่
สามารถรับเรือบรรทุกน ้ามันขนาด 2,000 DWT (ตัน)  
เข้าเทียบท่าได้ครั งละ 1 ล้า และถังเก็บน ้ามันเตาจ้านวน 
2 ถงั เพือ่เกบ็กกัน ้ามนัทีข่นถา่ยมาจากเรอื กอ่นจะสง่ไปยงั
คลงัน ้ามนัของโรงไฟฟา้กระบีผ่่านทางทอ่สง่น ้ามนั 

 ในการเดนิเรอืบรรทกุน า้มนัเขา้เทยีบทา่ จะอาศยั
ร่องน ้าปากคลองศรีบอยาที่มีอยู่ตามธรรมชาติและ
จะต้องเปิดหวูดสัญญาณเพื่อเตือนให้ชาวประมงและ
ชุมชนทราบ นอกจากนี  ยังมีการก้าหนดแนวร่อง
เพ่ือการเดินเรือ โดยมีทุ่นและเครื่องหมายช่วยใน
การเดินเรือเพ่ือความปลอดภัย เมื่อเรือบรรทุก
น ้ามันเข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้วจะด้าเนินการล้อมทุ่น
กักน ้ามันรอบล้าเรือในลักษณะ 360 องศา เพื่อ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุน ้ามัน
รั่วไหล จากนั นจึงท้าการต่อท่อรับน ้ามันเข้ากับเรือ
เพ่ือรับน ้ามันส่งไปยังถังเก็บน ้ามันต่อไป 
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 การสง่น ้ามนัเตาจากคลงัน ้ามนับรเิวณทา่เทยีบ

เรอืบา้นคลองรั วไปยงัคลงัน ้ามนัในโรงไฟฟา้กระบี ่

จะด้าเนนิการสง่ผา่นทอ่สง่น ้ามนัไปตามแนวถนน

สาธารณะ รวมระยะทางทั งสิ น 14.3 กโิลเมตร  

 การด้าเนนิการสง่น ้ามันผ่านระบบขนส่งทางท่อมีการ

ควบคุมการท้างานด้วยระบบ SCADA เพ่ือตรวจสอบการ

รั่วไหลของน ้ามัน และมีสถานีควบคุมการสูบถ่ายน ้ามัน 

(Block Valve Station) จ้านวน 2  สถาน ีท้าหนา้ที่

ตรวจสอบและควบคุมอัตราการไหลและความดนัของน ้ามัน

ในเส้นท่อขนส่ง และตดัการขนสง่น ้ามนัในกรณทีีเ่กดิเหตุ

ผดิปกตหิรอืเหตนุ ้ามนัรัว่ไหล   

 ตลอดแนวทอ่สง่น ้ามนัจะมปีา้ยสัญลักษณ์

หรือประกาศเตือนอนัตราย (Warning Sign) 

ตดิตั งตลอดแนวทอ่ขนสง่ เพือ่ปอ้งกนัใหผู้ใ้ช้

เสน้ทางไดท้ราบและเพิม่ความระมดัระวงัมากยิง่ขึ น 

รวมทั งมีหมายเลขโทรศพัท์ของเจ้าหน้าที่ กฟผ. 

ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 

ชั่วโมง  

 

กระบวนการขนส่งน ้ามัน 
จากท่าเทียบเรือไปยังโรงไฟฟ้ากระบี่ 
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 โรงไฟฟา้กระบีไ่ดเ้ลอืกใชเ้ชื อเพลงิน ้ามนัเตาทีม่ก้ีามะถนัต่้าในการ

ผลติไฟฟา้ โดยในการควบคมุก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ (SO2) ไดต้ดิตั ง

เครือ่งก้าจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ (FGD) ซึง่เปน็แบบเปยีก (Wet 

Limestone Process) ซึ่งมปีระสทิธภิาพในการจบัก๊าซซลัเฟอรไ์ด

ออกไซดม์ากกวา่รอ้ยละ 90   

  การควบคุมก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) โรงไฟฟ้า

กระบีม่กีารตดิตั งหวัพน่เชื อเพลงิแบบ Low NOX burner เพือ่

ลดการเกิด NOX นอกจากนี ยงัมรีะบบหมนุเวยีนก๊าซหลงัการ

เผาไหม ้ โดยน้าก๊าซรอ้นทีอ่อกจากหมอ้ไอน า้วนกลบัไปเผาไหม้

อกีครั งหนึง่ เพือ่ใหท้้าใหป้รมิาณ NOx ทีเ่กิดขึ นจากการเผา

ไหมล้ดลง  

    ในสว่นของ การควบคมุปรมิาณฝุน่ละออง เครือ่งก้าจดัก๊าซซลัเฟอร์

ไดออกไซดซ์ึง่เปน็แบบเปยีก สามารถลดปรมิาณเขมา่และฝุน่ละอองที่

เกิดขึ นไดป้ระมาณ รอ้ยละ 60-70  

การควบคุมคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้ากระบี ่

  ในสว่นของระบบเฝา้ระวงั โรงไฟฟา้กระบีไ่ดต้ดิตั งระบบ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอ่งอยา่งตอ่เนือ่ง (CEMS)  

ระบบ CEMS จะท้าการตรวจวดัคา่ปรมิาณมลสารทีร่ะบายออก

จากปลอ่งของโรงไฟฟา้พรอ้มรายงานผลไปยงัหอ้งควบคมุการ

เดนิครือ่งและกรมโรงงานอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่งหาก

คณุภาพอากาศทีต่รวจสอบมแีนวโนม้คา่ใกลม้าตรฐานหรอืกรณี

ระบบ FGD ขดัขอ้ง โรงไฟฟา้กระบีจ่ะด้าเนนิการตาม

แผนปฏบิตักิารควบคมุมลภาวะฉกุเฉนิทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวท้นัท ี 

การควบคุมและจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 น ้าทิ งของโรงไฟฟา้กระบีถ่กูควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานคณุภาพน ้า

ทิ งจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม น ้าทิ งทั งหมดจะกักเก็บไวท้ีบ่อ่พกัน ้าทิ ง 

(Holding Pond) ขนาด 43,000 ลกูบาศก์เมตร รองรบัการเก็บกักไว้

อยา่งนอ้ย 1 วนั เพือ่ควบคมุอณุหภูมหิลงัจากการหลอ่เยน็และตดิตาม

ตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนระบายลงสูค่ลอง ปกาสยัตอ่ไป  

การดูแลคุณภาพน ้าทิ งของโรงไฟฟ้ากระบี่ 

  1. ระบบบ้าบัดน ้าเสีย (Waste Water Treatment) ท้าหน้าที่บ้าบัดน ้าเสียที่เกิด

จากการล้างอุปกรณ์ โดยการตกตะกอนโลหะหนักด้วยด่าง (NaOH) แล้วบีบอดั

ตะกอนให้แห้งก่อนส่งก้าจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

  2. บ่อสะเทิน (Neutralization Water Treatment ) เป็นระบบ
บ้าบัดน ้าทิ งจากการฟื้นฟูสภาพ (Regeneration) เม็ดเรซินจาก
กระบวนการผลิตน ้าบริสุทธิ์ โดยวิธีการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง 

การควบคุมคุณภาพน ้าทิ ง 

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ  

  โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ท้าการติดตั งระบบตรวจวัดอุณหภูมิน ้าแบบอัตโนมัติ (Temperature 

online) ที่บ่อพักน ้าทิ ง เพ่ือติดตามอุณหภูมิของน ้าทิ งก่อนระบายออกสู่ภายนอกไม่ให้เกนิ

จากที่รายงาน EIA ก้าหนดไว้ โดยพนักงานเดินเครื่องสามารถติดตามอุณหภูมิน ้าที่

ปล่อยทิ งได้ตลอดเวลาที่ห้องควบคุมการเดินเครื่อง 

การควบคุมและจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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การดูแลคุณภาพน ้าทิ งของท่าเทียบเรือ 

ระบบแยกน ้า-น ้ามัน (Oil Water Separator) 

  ในบริเวณของคลังน ้ามันและท่าเทียบเรือบ้านคลองรั ว มีการติดตั งระบบแยกน ้า-น ้ามัน (Oil Water 

Separator) ไว้ที่บริเวณลานถังเพ่ือบ้าบัดน ้าปนเป้ือนน ้ามันของโครงการให้เป็นไปตามที่มาตรฐานก้าหนด 

ก่อนจะเก็บกักน ้าที่บ้าบัดแล้วไว้ที่บ่อพักน ้าทิ ง โดยไม่มีการปล่อยสู่แหล่งน ้าภายนอก 

การควบคุมและจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

บ่อพักน ้าทิ ง 
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 โรงไฟฟ้ากระบี่มีการติดตั งอุปกรณ์ลดเสียงทีเ่กิดขึ นจาก

กระบวนการผลติ เพือ่ไมใ่หเ้กิดเสยีงดงัรบกวนชมุชนโดยรอบ ดงันี  

 - ตดิตั งอปุกรณด์ดูซบัเสยีง (Silencer) ทีท่างออกของวาลว์ลด

แรงดนั (Safety relief valve) เพือ่ไมใ่หเ้กดิเสยีงดงักรณทีีว่าลว์ลด

แรงดนัท้างาน 

 - ตดิตั งถงัรองรบัน ้าทีร่ะบายจากหมอ้ไอน ้า (Blowdown Tank) 

เพือ่ควบคมุเสยีง 

 - ตดิตั งอปุกรณค์รอบ (Housing) เพือ่ลดเสยีงทีเ่กดิจากอปุกรณ ์

EDG (Emergency Diesel Generator), Boiler Feed Pump,  

Station and Control Air Compressor, Oxidation Air Blower 

การควบคุมและจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การป้องกันเสียงดังจากโรงไฟฟ้ากระบี่ 
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 ขยะอนัตราย ทีเ่กิดขึ นในโรงไฟฟา้กระบีแ่ละทา่เทียบเรอื

บา้นคลองรั ว จะถูกรวบรวมไปเก็บไวท้ีอ่าคารเก็บขยะอนัตราย

ภายในโรงไฟฟ้ากระบี ่ และจะถกูก้าจดัโดยการสง่ใหบ้รษิทัที่

ไดร้บัอนญุาตด้าเนนิการก้าจดักากของเสยีอตุสาหกรรมจากกรม

โรงงานอตุสาหกรรมด้าเนนิการก้าจดัตอ่ไป  

 ขยะทัว่ไป ของโรงไฟฟา้กระบีแ่ละทา่เทียบเรอืบา้นคลองรั ว 

จะถกูรวบรวมก่อนน้าไปทิ งในบอ่ขยะทีอ่อกแบบระบบการฝงักลบ

ใหถ้กูตอ้งตามหลกัสขุาภิบาลบรเิวณบอ่เหมอืงเก่าซึง่เปน็พื นทีข่อง

โรงไฟฟา้ทีห่า่งไกลจากชมุชน และจะท้าการฝงักลบเมือ่มปีรมิาณ

ขยะเตม็บอ่ 

การควบคุมและจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะ 
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 โรงไฟฟา้กระบีม่กีารเตรยีมพรอ้มรบัมอืกับอบุตัเิหตแุละเหตกุารณฉ์กุเฉนิทีอ่าจ

เกิดขึ น โดยมกีารซอ้มแผนฉุกเฉินเปน็ประจ้าทกุปเีพือ่รบัมอืกับเหตฉุุกเฉินใน

สถานการณต์า่งๆ ไมว่า่จะเปน็เหตอุคัคภัียหรอืเหตนุ า้มนัรัว่ไหล เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 

เมือ่เกิดเหตกุารณฉ์กุเฉนิขึ นจรงิ โรงไฟฟา้กระบีจ่ะสามารถรบัมอืกับสถานการณไ์ด ้

โดยสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 

การเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การซอ้มแผนรบัเหตฉุุกเฉินอคัคีภัยและน า้มนัรัว่ไหล

บรเิวณถงัเก็บน ้ามนั โรงไฟฟา้กระบี ่
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การซอ้มแผนรบัเหตฉุกุเฉนิน ้ามนัรัว่ไหลจากการ

ขนสง่น า้มนัทางทอ่ทีบ่รเิวณสะพานขา้มคลองยวน 

การซอ้มแผนรบัเหตฉุกุเฉนิอคัคภียัและน า้มนัรัว่ไหล

บรเิวณทา่เทยีบเรอืบา้นคลองรั ว 
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 โรงไฟฟา้กระบี.่...ด้าเนนิการโดยค้านงึถงึสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ ดงันั นโรงไฟฟา้กระบีจ่งึไดม้กีารตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ โดยยดึแนวทางการด้าเนนิการใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัิ

ตามทีร่ายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มระบไุวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 การตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มของโรงไฟฟา้กระบี ่   

ยงัรวมไปถงึคณุภาพสิง่แวดลอ้มบรเิวณทา่เทยีบเรอืบา้นคลองรั ว 

และแนวทอ่สง่น ้ามนัเตาของ กฟผ. ดว้ย เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่  

การด้าเนนิการของโรงไฟฟา้กระบีไ่มส่ง่ผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม สงัคม และชมุชนโดยรอบ  

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากระบ่ี 

ประกอบด้วยการตรวจวัดด้านต่างๆ ดังนี  

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี่ ในปี 2563 

การตรวจวัดจากปล่อง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
(สว่นในลา้นสว่น) 

กา๊ซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน 

(สว่นในลา้นสว่น) 

ฝุน่ละออง 
(มลิลกิรมั/ลกูบาศก์

เมตร) 
ระบบ CEMS ไม่เกิน 92.17  ไม่เกิน 155.17  ไม่เกิน 41.70 

ตรวจวัดแบบครั งคราว ไม่เกิน 8.53  ไม่เกิน 127.38  ไม่เกิน 25.65 

มาตรฐาน* 450 (320)** 180 120 
หมายเหตุ : *  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ก้าหนดคา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ สง่ หรอืจ้าหนา่ยพลงังานไฟฟา้ 

พ.ศ. 2547  
        ** รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ฉบับขอเปลี่ยนแปลงโดยน้าน ้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน ้ามันเตา 

1. คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้ากระบี ่

 ตดิตามคณุภาพอากาศจากปลอ่งของโรงไฟฟา้ดว้ยระบบ

Continuous Emission Monitoring System (CEMS) 

อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีการเดินเครื่อง 

 นอกจากนี โรงไฟฟ้ากระบี่ยังได้มีการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศจากปล่องแบบครั งคราว (Stack Sampling) ปลีะ  

2 ครั ง อกีดว้ย 

ผลการตรวจวัด 

 คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั งการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและการ
ตรวจวัดแบบครั งคราว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ก้าหนดคา่
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้า     
พ.ศ. 2547 และค่าควบคุมตามที่ EIA ก้าหนด 
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2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โรงไฟฟ้ากระบี่มีการติดตั งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องรอบโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร บ้านเกาะโพด โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก และภายในโรงไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพอากาศภายในบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่และชุมชนโดยรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัด 

 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปทั ง               
4 สถานี มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
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 ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) ระดบัเสยีงเฉลีย่กลางวนั-กลางคนื (Ldn) 
และระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) ต่อเนื่อง 3 วัน ทุก 6 เดือน บรเิวณทีต่ั งโรงไฟฟา้ 1 จดุ และในพื นทีช่มุชน
โดยรอบจ้านวน 3 จดุ ไดแ้ก ่บรเิวณโรงเรยีนบา้นทุง่สาคร บา้นเกาะโพด และโรงเรยีนบา้นคลองหวายเลก็  
รวมทั งได้ตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยทีเ่กดิขณะใดขณะหนึง่ (Lp) ณ บรเิวณอาคารเตรยีมน ้าหนิปนู 
โรงไฟฟา้กระบี ่
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ผลการตรวจวัด 

Leq24hr และ Lmax ทั ง 4 จดุอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาตฉิบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) ก้าหนด ดงัแสดงในกราฟขอ้มลู 
ส้าหรบั Ldn และ Lp ไดด้้าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ              
แต่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานก้าหนด 
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จ ด   จ  ด  ณภ พ ้้ ท ้  

      พ   ้้ ท ้               

 ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดินและ
คุณภาพน ้าใต้ดิน ปีละ 2 ครั ง ในช่วง ฤดูแล้งและ
ฤดูฝน และรวมทั งตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งเดือนละ   
1 ครั ง  

โรงไฟฟ้ากระบี่ 

ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั ว 
 ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน 
คุณภาพน ้าทะเล และคุณภาพน ้าทิ งปีละ 2 ครั ง 
ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน  
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ระบบท่อส่งน ้ามัน 

 ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้าผิวดินในคลองยวนบริเวณที่แนวท่อ
ส่งน ้ามันลอดผ่าน และคุณภาพน ้าใต้ดิน
บริเวณบ้านคลองรั ว ปีละ  2 ครั ง 
ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน  
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คุณภาพน ้าผิวดินและน ้าทะเล 

 โรงไฟฟ้ากระบี่ คุณภาพน ้าผิวดินส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ของการ
ตรวจวัดบางครั งมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน ้า  

 ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั ว คุณภาพน ้าผิวดินและคุณภาพน ้าทะเลที่ตรวจวัดทั งหมด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้าผิวดินประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) และ
คุณภาพน ้าทะเลประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า
ทะเล พ.ศ. 2560 

 ระบบท่อส่งน ้ามัน คุณภาพน ้าผิวดินที่ตรวจวัด มีค่าเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน ้า และไม่มีดัชนีคุณภาพ
น ้าตัวใดที่มีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ น 

คุณภาพน ้าใต้ดิน 

 โรงไฟฟ้ากระบี่ คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่มีค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑอ์นโุลมสูงสุดตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม เรือ่ง ก้าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวชิาการส้าหรบัการปอ้งกันดา้น
สาธารณสุขและการปอ้งกันในเรือ่งส่ิงแวดลอ้มเปน็พษิ พ.ศ. 2551 ยกเว้น ค่าปริมาณเหล็กของการตรวจวัดบางครั งมี
ค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของบ่อน ้าใต้ดิน 

 ระบบท่อส่งน ้ามัน คุณภาพน ้าใต้ดินที่ตรวจวัดทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามเกณฑอ์นโุลมสูงสุดตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม เรือ่ง ก้าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวชิาการส้าหรบัการปอ้งกันดา้น
สาธารณสุขและการปอ้งกันในเรือ่งส่ิงแวดลอ้มเปน็พษิ พ.ศ. 2551  

คุณภาพน ้าทิ ง 
 โรงไฟฟ้ากระบี่ คุณภาพน ้าทิ งที่ตรวจวัดทั งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  
 ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั ว คุณภาพน ้าทิ งที่ตรวจวัดทั งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า 
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  ด้าเนินการส้ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน ้า  
ปีละ 2 ครั ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนบริเวณ
คลองปกาสัย โดยส้ารวจความหนาแน่นและ
ชนิดของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์  
ลูกปลาวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน ทั งหมด 4 
สถานี 

KB1 บริเวณคลองปกาสัย เหนือน ้าก่อนถึง

โครงการ (บริเวณจุดสูบน ้าเข้า) 
KB2 บริเวณเหนือจุดระบายน ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 

500 เมตร 
KB3 บริเวณคลองปกาสัย ท้ายน ้าหลังผ่าน

พื นที่โครงการ 500 เมตร 

KB4 บริเวณคลองเพหลา 

  ด้าเนินการส้ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน ้า  
ปีละ 1 ครั ง บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ และใน
บริเวณร่องน ้าเดินเรือปากคลองศรีบอยา 
รวมทั งบริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของร่องน ้า
เดินเรือ  โดยส้ารวจความหนาแน่นและชนิด
ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ลูกปลา
วัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน ทั งหมด 4 สถาน ี

M1 คลองศรีบอยา บริเวณท่าเทียบเรือ  

M2 ชายฝั่งทะเล คลองศรีบอยา  (ร่องน ้าเดินเรือ) 

M3 ชายฝั่งทะเล ด้านทิศใต้ปากร่องน ้า  

M4 ชายฝั่งทะเล ด้านทิศเหนือปากร่องน ้า  

โรงไฟฟ้ากระบี่ 

ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั ว 
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แพลงก์ตอนสัตว์  
แพลงก์ตอนสัตวท์ี่ส้ารวจพบ ส่วนใหญ่
อยู่ในไฟลัม Arthropoda ซึ่งเป็น
แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเดมิที่เคยพบใน
พื นที่ และยังพบกลุ่มกุ้งและปูซึ่งมี
ความส้าคัญทางเศรษฐกจิอีกด้วย 

สัตว์หน้าดิน  
สัตว์หน้าดินที่ส้ารวจพบ ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มไส้เดือนทะเล และพบสัตว์หน้าดินที่
มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ กุ้ง
และปูอยู่ในพื นที ่

ผลการส้ารวจนิเวศวิทยาทางน ้า 

ลูกปลาวัยอ่อน 
ลูกปลาวัยอ่อนส้ารวจพบทั งหมด 13 วงศ์ โดย
เป็นปลาที่เคยพบในพื นที่ ลูกปลาวัยอ่อนที่พบ
มากที่สุดคือ วงศ์ปลาบู ่

แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนพืชที่ส้ารวจพบ มีกลุ่มไดอะตอม
หรือสาหร่ายสีน ้าตาลเป็นชนิดเดน่ ซึ่งเป็น
กลุ่มที่เป็นอาหารใหแ้ก่แพลงก์ตอนสัตว์และ
สัตว์น ้าวัยอ่อน 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติทางบก 

ด้าเนินการส้ารวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปีละ 1 ครั ง บริเวณท่าเทียบเรือบ้านคลองรั ว ดังนี  

พื นที่ส้ารวจทรพัยากรสัตว์ป่า 
 
พื นที่ส้ารวจทรพัยากรป่าไม้ 

ส้ารวจพื นที่ป่าชายเลน ประกอบด้วย 
1. ป่าชายเลนบริเวณด้านซ้ายแของท่าเทียบเรือ 
2. ป่าชายเลนบริเวณด้านขวาของท่าเทียบเรือ 
3. บริเวณแนวฝั่งของเกาะศรีบอยาบางส่วน   

ส้ารวจสัตว์ป่า ในพื นที่รัศมี 1 กิโลเมตร 
โดยรอบพื นที่ท่าเทียบเรือ 

ผลการส้ารวจทรัพยากรป่าไม้ 
พบว่า  ลักษณะสังคมพืชมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
พัฒนาที่ดีมากขึ นเรื่อยๆ ทั งในด้านพื นท่ีหน้าตัด ปริมาตร
ไม้ และมวลชีวภาพ มีการพัฒนาไปเป็นป่าที่ดีขึ นเรื่อยๆ 
ต่อไปในอนาคต 
 

ผลการส้ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า 
พบสัตว์ป่าจ้านวน 80 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนก 
ซ่ึงมีทั งนกในพื นท่ีและนกอพยพตามฤดูกาล โดยภาพรวม
ยังคงพบสัตว์ป่าชนิดเดิมที่เคยพบในพื นที่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแต่อย่างใด 
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หญ้าทะเล 
ส้ารวจแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่บริเวณเกาะศรีบอยา 
เกาะกา และทางเหนือของเกาะปู จ้านวน     
40 สถานี ปีละ 1 ครั ง 

ปะการัง 
ส้ารวจแนวปะการังบริเวณบ้านแหลมหิน 
เกาะศรีบอยา เกาะกา และเกาะปู จ้านวน 
4 สถานี ปีละ 1 ครั ง 

พะยูน 
ส้ารวจพะยูนโดยเครื่องบินเล็ก ครอบคลุมพื นที่
บริเวณบ้านแหลมหิน เกาะศรีบอยา เกาะกา 
เกาะปู และเกาะจ้า รวมพื นที่ส้ารวจ 460 
ตารางกิโลเมตร ปีละ 1 ครั ง 

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
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ผลการส้ารวจในปี 2563 
 
 

หญ้าทะเล พบหญ้าทะเล 12 ชนิด 
การปกคลุมของหญ้าทะเลในพื นที่      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง 
 

ปะการัง สภาพแนวปะการังส่วนใหญ่มี 
ความสมบูรณ์ปานกลาง ยกเว้นบริเวณ
เกาะปู ที่มีสภาพเสียหายมากเนื่องจาก 
การฟอกขาว แต่ทั งนี สภาพปะการังมี
แนวโน้มว่าจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ใน
อนาคต 
 

พะยูน พบพะยูนไม่น้อยกว่า 12 ตัว 
ส่วนใหญ่พบเป็นตัวเดี่ยว ในจ้านวนนี พบ
เป็นพะยูนคู่แม่ลูก 1 คู่  

การพบพะยูนคู่แม่ลูกในพื นที่ แสดง
ให้เห็นว่า ทรัพยากรทางทะเลใน
พื นที่ยังคงมีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และ

เจริญเติบโตของพะยูน 
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โรงไฟฟ้ากระบี่ เคียงคู่ “ชุมชน” 

 โรงไฟฟ้ากระบี่ไม่เพียงแต่ด้าเนินงานด้านการผลิตไฟฟ้าและดูแล

สิ่งแวดล้อมเท่านั น แต่โรงไฟฟ้ากระบี่ยังด้าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

โดยมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาสังคม 

เพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 ในปี 2563 โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ด้าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ด้านต่างๆ เช่น  

 จัดกิจกรรมโครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจ้าปี 2563            

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปฟรี ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ 

รอบโรงไฟฟ้ากระบี่  

กิจกรรมด้านสุขภาพ 

กิจกรรมด้านการศึกษา 

 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนและ

มีผลการเรียนดี ในโรงเรียนรอบพื นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ 

 สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ส้าหรับใช้ใน

การศึกษาให้แก่โรงเรียนรอบพื นที่โรงไฟฟ้ากระบี่  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงขึ น 
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กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ร่วมสนับสนุนการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ

ภาคธุรกิจต่างๆ ของจังหวัดกระบี่ 

 สนับสนุนงบประมาณและร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมจัด

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดกฐินสามัคคี สนับสนุนการ

แข่งขันทดสอบทักษะวิชาการศาสนาอิสลามของเยาวชน  

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

 จัดสนับสนุนวิทยากรและจัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ

โครงการ ชีววิถี เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกฝน

ทักษะทางด้านอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน 

 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าต่างๆ ในพืนที่ เพื่อเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้า  

 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าร่วมกับชุมชนในพื นที่ 

 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

บ้าเพ็ญประโยชน์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 



 ในปี 2563 วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและ

ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ้าวันของประชาชนเป็นอย่างมาก 

 โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ด้าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการท้างานของบุคลากร   

ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 รวมไปถึง

ประชาชน เพื่อร่วมกันฟันฝ่าผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน 
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 จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จ้าเป็น รวมทั งสนับสนุน

งบประมาณให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ เพ่ือต่อสู้

กับการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 

 สนับสนุนฉากกั นอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจาย  

เชื อโรค และเครื่องกดเจลอนามัยล้างมืออัตโนมัติที่ 

กฟผ. พัฒนาขึ นมา ให้แก่สาธารณสุขอ้าเภอ    

เหนือคลอง เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลในพื นที่ต่อไป 

 สนับสนุนตู้ความดันลบที ่กฟผ. เป็นผู้ผลิตให้แก่

โรงพยาบาลในพื นที่ เพื่อป้องกันการติดเชื อของ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับไวรัส COVID-19  

ซึ่งต่อสู้อยู่แนวหน้า 

 สนับสนุนเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ

ให้แก่โรงพยาบาลเหนือคลอง เพ่ือช่วยเพิ่มความ

ปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เม่ือต้อง

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

 สนับสนุนเจลอนามัย น ้าดื่ม และถุงยังชีพ ให้แก่ 

จุดตรวจและจุดคัดกรอง COVID-19 ในพื นที่รอบ

โรงไฟฟ้ากระบี่ นอกจากนี ยังจัดตั งโครงการ “ซื อ 

โอทอป ใส่ตู้กับข้าวเพ่ือชาวกระบี่” เพ่ือบรรเทาความ

เดือนร้อนของประชาชน และผ่านวิกฤติ COVID-19 

ไปด้วยกัน 

 สนับสนุนเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้แก่

โรงเรียนรอบพื นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ในโรงเรียน 
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 โรงไฟฟา้กระบีต่ระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ นตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติ

ของประชาชนในชมุชน  ดงันั นการด้าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ จงึด้าเนนิควบคูไ่ปกบัการ

ปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

สิง่แวดลอ้ม ตามที่ก้าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อยา่งเครง่ครดั

และตอ่เนือ่ง จนท้าใหไ้ดร้บัรางวลัการนัตดีา้นสิง่แวดลอ้มมากมาย 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. การรับรองคาร์บอนฟุตพริ นท์ : 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. 

- ที่ท้าการปกครองอา้เภอเหนือคลอง 

- อบต.คลองขนาน     - อบต.ปกาสัย 

- อบต.เกาะศรีบอยา  - อบต.ตลิ่งชัน 

pr_spd@egat.co.th 

กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ 

1416 

ช่องทางติดต่อโรงไฟฟ้า 
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