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01รู้้�จัักโรู้งไฟฟา้
โรงไฟฟา้กระบ่ี่� หน่ึ่�งในึ่โรงไฟฟา้
สำำาคััญ ที่่�รองรับี่คัวามต้้องการ
ใช้้ไฟฟา้ และเพ่ิ่�มคัวามมั�นึ่คังของ
ระบี่บี่ไฟฟา้ภาคัใต้้

โร ง ไฟฟ้ ากระ บ่ี่�  ต้ั้� ง อ ยู่่ � เ ลข ท่ี่�  112  หมู่่ �  2  

ตั้.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่่� มู่่ก ำาล้งผลิตั้

ที่้�งหมู่ด 340 เมู่กะว้ัตั้ตั้์ โดยู่ใช้้นำ�ามู่้นเตั้าเป็็นเช้ื�อ

เพ ลิ งหล้ ก  และตั้� อมู่า ได้ป็ร้บี่ป็ รุ ง ให้ สามู่ารถใช้้

นำ�ามู่้นป็าล์มู่ดิบี่ผสมู่ก้บี่นำ�ามู่้นเตั้าเป็็นเช้ื�อเพลิงผลิตั้

ไฟฟ้าได้ เพื�อตั้อบี่สนองนโยู่บี่ายู่ภาคร้ฐและบี่รรเที่า 

ควัามู่เดือดร้อนของเกษตั้รกรยู่ามู่ที่่�เกิดวิักฤตั้ินำ�ามู่้น

ป็าล์มู่ดิบี่ราคาตั้กตั้ำ�า

 อยู่�างไรก็ตั้ามู่ การใช้้นำ�ามู่้นป็าล์มู่ผลิตั้ไฟฟ้า

ตั้้องได้ร้บี่ควัามู่เห็นช้อบี่จากร้ฐบี่าลเป็็นคร้�งคราวัไป็ 

รวัมู่ที่้�งตั้้องป็ระสานควับี่ค่ � ไป็ก้บี่การบี่ริหารจ้ดการ

ผลผลิตั้ของกระที่รวังพาณิิช้ยู่์ จึงจะเกิดป็ระโยู่ช้น์

ส่งสุดตั้�อเกษตั้รกร ผ่ ้ป็ล่กป็าล์มู่นำ�ามู่้นใน จ.กระบี่่�

และจ้งหว้ัดใกล้เค่ยู่ง 

 นำ�ามู่้นเตั้าซึ่ึ� ง เป็็นเชื้�อเพลิงหล้กในการผลิตั้

ไฟฟ้ า  จะถ่ กขนส� งผ� านที่าง เรื อจาก ผ่้ ขายู่  และ 

ขนถ�ายู่นำ�ามู่้นเตั้าจากเรือไป็ยู่้งคล้งนำ�ามู่้นที่่�ที่ �าเที่่ยู่บี่เรือ 

บี่้านคลองร้�วั จากน้�นจะส�งตั้�อมู่าที่างที่�อส�งนำ�ามู่้นไป็

ตั้ามู่แนวัถนนสาธารณิะไป็ยู่้งคล้งนำ�ามู่้นในโรงไฟฟ้า

กระบี่่� เป็็นระยู่ะที่างรวัมู่ที่้�งสิ�น 14.3 กิโลเมู่ตั้ร 

เนื�องจากนำ�ามู่้นเตั้ามู่่ตั้้นทุี่นในการผลิตั้ไฟฟ้าส่ง  

ป็ัจจุบี่้นโรงไฟฟ้ากระบี่่�จึ งถ่กกำาหนดให้ เป็็นกำาล้ง

ผลิตั้สำารอง ซึึ่�งจะเดินเครื�องในกรณิ่จำาเป็็นหรือเมู่ื�อมู่่ 

การตั้รวัจสอบี่ระบี่บี่ตั้�าง ๆ เที่�าน้�น 

โรงไฟฟ้ากระบี่่�  ดำา เนินงานโดยู่ป็ฏิิบี่้ตั้ิตั้ามู่

มู่าตั้รการป็้องก้นและแก้ไขผลกระที่บี่สิ� งแวัดล้อมู่ 

พร้อมู่ท้ี่� งดำา เนินการติั้ดตั้ามู่ตั้รวัจสอบี่ผลกระที่บี่ 

สิ�งแวัดล้อมู่ ในด้านตั้�างๆ ตั้ามู่ที่่�กฎหมู่ายู่กำาหนดอยู่�าง

เคร�งคร้ดและครบี่ถ้วัน 

ด้งน้�น จึงมู่้�นใจได้วั �าการผลิตั้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

กระบี่่�  ดำาเนินการควับี่ค่ � ไป็ก้บี่การด่แลร้กษา และ 

เฝ้้าระวั้งผลกระที่บี่ตั้�อสิ�งแวัดล้อมู่อยู่�างแน�นอน
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02
คุุณภาพอากาศ

 โรงไฟฟา้กระบี่่�ไดเ้ลอืกใช้เ้ช้ื�อเพลงินำ�ามู่น้เตั้าที่่�มู่ก่ำามู่ะถน้

ตั้ำ�าในการผลิตั้ไฟฟ้า ตั้ิดตั้้�งเครื�องกำาจ้ดก๊าซึ่ซึ่้ลเฟอร์ไดออกไซึ่ด์ 

(FGD) แบี่บี่เป็ียู่ก (Wet Limestone Process) เพื�อควับี่คุมู่ 

ก๊าซึ่ซึ่้ลเฟอร์ไดออกไซึ่ด์ (SO
2
) และลดป็ริมู่าณิเขมู่�ารวัมู่ถึง 

ฝุ้�นละออง ตั้ิดตั้้�งห้วัพ�นเช้ื�อเพลิงแบี่บี่ Low NO
X
 burner เพื�อ

ควับี่คุมู่กา๊ซึ่ออกไซึ่ดข์องไนโตั้รเจน (NO
X
) นอกจากน่�ยู่ง้มู่ร่ะบี่บี่

หมูุ่นเว่ัยู่นก๊าซึ่หล้งการเผาไหมู่้ เพื�อให้ที่ำาให้ป็ริมู่าณิ NO
x
 ที่่� 

เกิดขึ�นจากการเผาไหมู่้ลดลง 

 ในส�วันของระบี่บี่เฝ้้าระวั้งคุณิภาพ โรงไฟฟ้ากระบ่ี่�ได ้

ตั้ิดตั้้�งระบี่บี่ตั้รวัจวั้ดคุณิภาพอากาศจากป็ล�องอยู่�างตั้�อเนื�อง  

(CEMS, (Continuous Emission Monitoring System))   

ตั้ลอดช้�วังเวัลาที่่�มู่่การเดินเครื�อง หากคุณิภาพอากาศที่่� 

ตั้รวัจสอบี่มู่่แนวัโน้มู่ค�าใกล้มู่าตั้รฐาน หรือกรณิ่ระบี่บี่ FGD 

ขด้ข้อง โรงไฟฟ้ากระบี่่�จะดำาเนนิการตั้ามู่แผนป็ฏิิบี่ติ้ั้การควับี่คมุู่

มู่ลภาวัะฉุกุเฉิุนที่่�ได้จด้เตั้รยู่่มู่ไวัท้ี่น้ที่ ่และมู่ก่ารตั้รวัจว้ัดคุณิภาพ

อากาศจากป็ล�องแบี่บี่คร้�งคราวั (Stack Sampling) ป็ลีะ 2 คร้�ง

โรงไฟฟา้กระบี่่� คัำานึ่่งถึ่งอากาศที่่�ดี ่
ของชุ้มช้นึ่อยู่่�เสำมอ จึ่งดีำาเนึ่่นึ่การ
ต่้ดีต้ามต้รวจึสำอบี่คัุณภาพิ่อากาศ
อยู่�างต้�อเนึ่่�อง



3

PM

PM

NOX

NOX

SO2

SO2

โรงไฟฟา้กระบี่่� 2564

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า

แบบต่อเน่ือง (CEMS)

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า

แบบครั�งคราว

หมู่ายู่เหตุั้ : ฝุ้�นละออง (PM) มู่ห่น�วัยู่เป็็น มู่ลิลกิรมู้่ตั้�อลก่บี่าศก์เมู่ตั้ร (mg/m3)

     ออกไซึ่ด์ของไนโตั้รเจน (NO
X
) และ ก๊าซึ่ซ้ึ่ลเฟอร์ไดออกไซึ่ด์ (SO

2
) 

     มู่ห่น�วัยู่เป็็น ส�วันในล้านส�วัน (ppm)

คัุณภาพิ่อากาศ
จึากปล�อง 
โรงไฟฟา้

ผลการตรวจวัดคุุณภาพอากาศ

คัุณภาพิ่อากาศจึากปล�องโรงไฟฟา้ 
ม่คั�าอยู่่�ในึ่เกณฑ์์มาต้รฐานึ่

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิิน 180

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิิน 1201

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิิน 120

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิิน 1201

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิิน 450

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิิน 4501 (320)2

คำานวัณิเที่่ยู่บี่ที่่�ควัามู่ด้น 1 บี่รรยู่ากาศ (Atm) หรืออุณิหภ่มู่ิ 25OC สภาวัะแห้ง Excess Air 50% หรือ Excess O
2
 7% 

     1. มู่าตั้รฐานค�าป็ริมู่าณิของสารเจอืป็นในอากาศท่ี่�ระบี่ายู่ออกจากโรงไฟฟ้า ตั้ามู่ป็ระกาศกระที่รวังอุตั้สาหกรรมู่ เรื�อง 
กำาหนดค�าป็ริมู่าณิของสารเจือป็นในอากาศที่่�ระบี่ายู่ออกจากโรงงานผลิตั้ ส�ง หรือจำาหน�ายู่พล้งงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
     2. ค�าควับี่คุมู่ที่่�กำาหนดในรายู่งานการเป็ล่�ยู่นแป็ลงรายู่ละเอยู่่ดโครงการในรายู่งานการป็ระเมิู่นผลกระที่บี่สิ�งแวัดล้อมู่
โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่่� (คร้�งที่่� 2) กรณิ่นำานำ�ามู่้นป็าล์มู่ดิบี่ มู่าใช้้ในการผลิตั้ไฟฟ้าร�วัมู่ก้บี่นำ�ามู่้นเตั้า 

ไมู่�เกิน
143.5

ไมู่�เกิน
100.68

ไมู่�เกิน
49.1

ไมู่�เกิน
20.90

ไมู่�เกิน
57.2

ไมู่�เกิน
13.59
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 ผลการตั้รวัจวัด้คณุิภาพอากาศ

ในบี่รรยู่ากาศโดยู่ที่้�วัไป็จากสถานต่ั้รวัจ

วัด้ที่้�ง 4 สถาน ่พบี่วั�า ป็รมิู่าณิฝุ้�นละออง

รวัมู่ ฝุ้�นละอองขนาดไมู่�เกิน 10 ไมู่ครอน 

ก๊าซึ่ซึ่้ลเฟอร์ไดออกไซึ่ด์ และก๊าซึ่

ไนโตั้รเจนไดออกไซึ่ดข์องที่กุสถานม่ีคีา่

อยู่่่ในเกณฑ์์มีาตรฐานคุณิภาพอากาศ

ในบี่รรยู่ากาศโดยู่ที่้�วัไป็

ผลการตรวจคุณภาพอากาศ 

ในบรรยู่ากาศโดยู่ทั่ั่วไปแบบครั�งคราว 
ค�าเฉุล่�ยู่ 24 ช้้�วัโมู่งส่งสุด 

ค�าเฉุล่�ยู่ 1 ช้้�วัโมู่งส่งสุด มู่่ค�าระหวั�าง 10-103
*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิน 330 *ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิน 120

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิน 780

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิน 320*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิน 300

มู่่ค�าระหวั�าง 4-62
มู่่ค�าระหวั�าง 0-27

มู่่ค�าระหวั�าง 0-29มู่่ค�าระหวั�าง 0-14

คัุณภาพิ่อากาศ
บี่ร่เวณโดียู่รอบี่
โรงไฟฟา้กระบี่่�

คัุณภาพิ่อากาศบี่ร่เวณโดียู่รอบี่ 
ม่คั�าอยู่่�ในึ่เกณฑ์์มาต้รฐานึ่

หมู่ายู่เหตุั้ : ฝุ้�นละอองรวัมู่ (TSP) ฝุ้�นละอองขนาดไมู่�เกิน 10 ไมู่ครอน (PM-10)

ฝุ้�นละอองขนาดไมู่�เกนิ 2.5 ไมู่ครอน (PM-2.5) ก๊าซึ่ซ้ึ่ลเฟอร์ไดออกไซึ่ด์ (SO
2
) 

และ ก๊าซึ่ไนโตั้รเจนไดออกไซึ่ด์ (NO
2
) มู่ห่น�วัยู่เป็็น ไมู่โครกรมู้่/ลก่บี่าศก์เมู่ตั้ร
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03รู้ะดัับเสีียง
การต่้ดีต้ั�งช้ดุีอปุกรณ์ลดีเสำยู่่ง คัอ่
สำ่�งสำำาคััญเพ่ิ่�อคัวบี่คุัมระดัีบี่เสำ่ยู่ง
ไม�ให้ม่ผลกระที่บี่ต้�อชุ้มช้นึ่

 โรงไฟฟา้กระบี่่�มู่ก่ารตั้ดิตั้้�งอปุ็กรณิล์ดเส่ยู่งที่่�เกดิขึ�น

จากกระบี่วันการผลิตั้ เพื�อไมู่�ให้เกิดเส่ยู่งด้งรบี่กวันชุ้มู่ช้น 

โดยู่รอบี่ ด้งน่�

 - ตั้ิดตั้้�งอุป็กรณิ์ด่ดซึ่้บี่เส่ยู่ง (Silencer) ที่่�ที่างออก

ของวัาล์วัลดแรงด้น (Safety relief valve) เพื�อไมู่�ให้เกิด

เส่ยู่งด้งกรณิ่ที่่�วัาล์วัลดแรงด้นที่ำางาน

 - ตั้ดิตั้้�งถง้รองรบ้ี่นำ�าที่่�ระบี่ายู่จากหมู่อ้ไอนำ�า (Blowdown 

Tank) เพื�อควับี่คุมู่เส่ยู่ง

 - ตั้ดิต้ั้�งอปุ็กรณิค์รอบี่ (Housing) เพื�อลดเสยู่่งที่่�เกดิ

จากอปุ็กรณ์ิ EDG (Emergency Diesel Generator), Boiler 

Feed Pump,  Station and Control Air Compressor, 

Oxidation Air Blower
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 นอกจากน่�โรงไฟฟา้กระบี่่�ดำาเนนิการ 

ตั้รวัจวั้ดระด้บี่เส่ยู่งโดยู่ที่้�วัไป็เฉุล่�ยู่ 24 

ช้้�วัโมู่ง (L
eq24hr

) ระด้บี่เส่ยู่งเฉุล่�ยู่กลางวั้น-

กลางคืน (L
dn

) และระด้บี่เส่ยู่งส่งสุด (L
max

) 

ตั้�อเนื�อง 3 ว้ัน ทีุ่ก 6 เดือน บี่ริเวัณิที่่�ตั้้�ง 

โรงไฟฟ้า 1 สถาน่ และในพื�นท่ี่�ชุ้มู่ช้นโดยู่

รอบี่จำานวัน 3 สถาน่ ได้แก� บี่ริเวัณิโรงเร่ยู่น

บี่้านทีุ่�งสาคร บี่้านเกาะโพด และโรงเร่ยู่น

บี่้านคลองหวัายู่เล็ก รวัมู่ที่้�งได้ตั้รวัจวั้ดค�า

ระด้บี่เส่ยู่งเฉุล่�ยู่ที่่� เกิดขณิะใดขณิะหนึ�ง 

(L
p
) ณิ บี่ริเวัณิอาคารเตั้ร่ยู่มู่นำ�าหินป็่น  

โรงไฟฟ้ากระบี่่�

ผลการต้รวจึวัดีระดีับี่เสำ่ยู่ง

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิน 

70 เดซึ่ิเบี่ลเอ 

*ค�ามู่าตั้รฐานไมู่�เกิน 

115 เดซึ่ิเบี่ลเอ 
*ไมู่�มู่่ค�ามู่าตั้รฐานกำาหนด

ระด้บี่เส่ยู่งเฉุล่�ยู่ 

 24 ช้้�วัโมู่ง (L
eq24hr

)

ระดับเสีียู่งบริเวณภายู่ในโรงไฟฟ้ากระบี่และชุุมีชุนโดยู่รอบ

52.2-60.8 เดซึ่ิเบี่ลเอ 74.9-98.3 เดซึ่ิเบี่ลเอ 57.0-64.4 เดซึ่ิเบี่ลเอ

ระด้บี่เส่ยู่งส่งสุด 

(L
max

) 

ระด้บี่เส่ยู่งเฉุล่�ยู่ 

 กลางวั้น-กลางคืน 

(L
dn

)  

ระดัีบี่เสำ่ยู่งบี่ร่เวณภายู่ในึ่โรงไฟฟา้กระบี่่� 
และชุ้มช้นึ่โดียู่รอบี่ม่คั�าอยู่่�ในึ่เกณฑ์์มาต้รฐานึ่
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04คุุณภาพน้ำำ�า

การดี่แลคุัณภาพิ่นึ่ำ�าที่่�ง
ของโรงไฟฟา้กระบี่่�

การดี่แลคุัณภาพิ่นึ่ำ�าที่่�งของ
คัลังนึ่ำ�ามันึ่บี่้านึ่คัลองรั�ว

มค่ัวามสำำาคัญัต้�อช้มุช้นึ่ และสำ่�งม่
ช้่ว่ต้ในึ่นึ่ำ�า เราจึ่งต้้องต้รวจึสำอบี่
คัณุภาพิ่นึ่ำ�าอยู่่�เสำมอ เพ่ิ่�อเฝ้า้ระวงั
คัุณภาพิ่นึ่ำ�าให้เหมาะสำม

 โรงไฟฟา้กระบี่่�ไดต้ั้ดิตั้้�งระบี่บี่บี่ำาบี่ด้นำ�าเสยู่่ (Waste 

Water Treatment) เพื�อบี่ำาบี่้ดนำ�าเส่ยู่ที่่�เกิดจากการล้าง 

อุป็กรณ์ิ และติั้ดต้ั้�งบี่�อสะเทิี่น (Neutralization Water 

Treatment ) เพื�อบี่ำาบี่้ดนำ�าที่ิ�งจากการฟ้�นฟ่สภาพ 

(Regeneration) เม็ู่ดเรซิึ่นจากกระบี่วันการผลิตั้นำ�าบี่รสิทุี่ธิ�

 นำ�าที่ิ�งของโรงไฟฟ้ากระบี่่�ถ่กควับี่คุมู่คุณิภาพตั้ามู่

มู่าตั้รฐานคุณิภาพนำ�าที่ิ�งจากกรมู่โรงงานอุตั้สาหกรรมู่  

นำ�าที่ิ�งที่้�งหมู่ดจะก้กเก็บี่ไวั้ที่่�บี่�อพ้กนำ�าที่ิ�ง (Holding Pond) 

ขนาด 43,000 ลก่บี่าศกเ์มู่ตั้ร รองรบ้ี่การเกบ็ี่กก้ไวัอ้ยู่�างนอ้ยู่ 

1 วัน้ และติั้ดตั้้�งระบี่บี่ตั้รวัจว้ัดอณุิหภ่มิู่นำ�าแบี่บี่อต้ั้โนมู่ติ้ั้เพื�อ

ควับี่คุมู่อุณิหภมู่่หิลง้จากการหล�อเย็ู่น และตั้ดิตั้ามู่ตั้รวัจสอบี่

คุณิภาพนำ�าก�อนระบี่ายู่ลงส่�คลองป็กาส้ยู่ตั้�อไป็

 ในบี่ริ เวัณิของคล้ งนำ�ามู่้นและที่� า เที่่ ยู่บี่เรื อ 

บี่้านคลองร้�วั มู่่การตั้ิดตั้้�งระบี่บี่แยู่กนำ�า-นำ�ามู่้น (Oil Water 

Separator) ไวัท้ี่่�บี่ริเวัณิลานถง้เพื�อบี่ำาบี่ด้นำ�าป็นเป้็�อนนำ�ามู่น้

ของโครงการให้เป็็นไป็ตั้ามู่ที่่�มู่าตั้รฐานกำาหนด ก�อนจะ 

เก็บี่ก้กนำ�าที่่�บี่ำาบี่้ดแล้วัไวั้ที่่�บี่�อพ้กนำ�าที่ิ�ง โดยู่ไมู่�มู่่การป็ล�อยู่

ส่�แหล�งนำ�าภายู่นอก
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การตรวจวัดคุุณภาพน้ำำ�า

โรงไฟฟ้า

กระบี่

ทั่่าเทั่ียู่บเรือ

บ้านคลองรั�ว

ระบบทั่่อ 

สี่งนำ�ามีัน

 ดำา เนินการตั้ิดตั้ามู่ตั้รวัจ

สอบี่คุณิภาพนำ�าผิวัดินและคุณิภาพ 

นำ�าใตั้ด้นิ ป็ลีะ 2 คร้�ง ในช้�วัง ฤดแ่ลง้และ 

ฤด่ฝ้น และรวัมู่ที่้�งตั้รวัจวั้ดคุณิภาพ

นำ�าที่ิ�งเดือนละ 1 คร้�ง 

 ดำาเนนิการตั้ดิตั้ามู่ตั้รวัจสอบี่

คุณิภาพนำ�าผิวัดิน คุณิภาพนำ�าที่ะเล 

ป็ีละ 2 คร้�ง ในช้�วังฤด่แล้งและฤด่ฝ้น 

และตั้ิดตั้ามู่ตั้รวัจสอบี่คุณิภาพนำ�าที่ิ�ง

เดือนละ 1 คร้�ง

 ดำาเนนิการตั้ดิตั้ามู่ตั้รวัจสอบี่

คณุิภาพนำ�าผวิัดินในคลองยู่วันบี่ริเวัณิที่่�

แนวัที่�อส�งนำ�ามู่น้ลอดผ�าน และคณุิภาพ

นำ�าใตั้้ดินบี่ริเวัณิบ้ี่านคลองร้�วั ป็ีละ  

2 คร้�ง ในช้�วังฤด่แล้งและฤด่ฝ้น 

  บ่อพักนำ�าทั่ิ�ง ก่อนระบายู่ออก1010

1010
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ผลการตรวจวัดคุุณภาพน้ำำ�า

โรงไฟฟ้ากระบี่

โรงไฟฟ้ากระบี่

โรงไฟฟ้ากระบี่

ทั่่าเทั่ียู่บเรือ
บ้านคลองรั�ว

ทั่่าเทั่ียู่บเรือ
บ้านคลองรั�ว

ระบบทั่่อ 
สี่งนำ�ามีัน

ระบบทั่่อ 
สี่งนำ�ามีัน

คุณภาพนำ�าผิวดิน

และนำ�าทั่ะเล

คุณภาพนำ�าทั่ิ�ง

คุณภาพนำ�าใต้ดิน

คุณิภาพนำ�าผิวัดินส�วันใหญ่�มีีค่าอยู่่่ในเกณฑ์์มีาตรฐาน ยู่กเวั้นค�า

ออกซึ่เิจนละลายู่ (DO) และค�าบี่โ่อด ่(BOD) บี่างคร้�งมู่ค่�าไมู่�อยู่่�ในเกณิฑ์์ 

มู่าตั้รฐานฯ ซึ่ึ�งเป็็นไป็ตั้ามู่สภาพธรรมู่ช้าตั้ิของแหล�งนำ�า 

คุณิภาพนำ�าที่ิ�งที่่�ตั้รวัจวั้ดที่้�งหมู่ดมีีค่าอยู่่่ในเกณฑ์์มีาตรฐาน

คุณิภาพนำ�าใตั้้ดินส�วันใหญ่�มีีค่าเป็นไปตามีเกณฑ์์มีาตรฐาน ยู่กเวั้น  

ค�าควัามู่เป็็นกรดและด�าง ค�าส่ และค�าป็ริมู่าณิเหล็กบี่างคร้�งมู่่ค�าไมู่�

อยู่่�ในเกณิฑ์ม์ู่าตั้รฐานฯ ซึ่ึ�งเป็น็ไป็ตั้ามู่สภาพธรรมู่ช้าตั้ขิองบี่�อนำ�าใตั้ดิ้น

คุณิภาพนำ�าผิวัดินและคุณิภาพนำ�าที่ะเลที่่�ตั้รวัจวั้ดที่้�งหมู่ด มีีค่าอยู่่่ใน

เกณฑ์์มีาตรฐาน 

คุณิภาพนำ�าที่ิ�งที่่�ตั้รวัจวั้ดที่้�งหมู่ดมีีค่าอยู่่่ในเกณฑ์์มีาตรฐาน

คุณิภาพนำ�าผิวัดินที่่�ตั้รวัจวั้ด มู่่ค�าอยู่่�ในเกณิฑ์์มู่าตั้รฐาน

คุณิภาพนำ�าใตั้้ดินที่่�ตั้รวัจวั้ดทีุ่กด้ช้น่มีีค่าเป็นไปตามีเกณฑ์์มีาตรฐาน

คัุณภาพิ่นึ่ำ�าสำ�วนึ่ใหญ� 
ม่คั�าอยู่่�ในึ่เกณฑ์์มาต้รฐานึ่
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05
น้ำิเวศวิทยา
คัวามอุดีมสำมบี่่รณ์ของแหล�งนึ่ำ�า 
ที่ะเล และปา่ไมบ้ี่�งบี่อกถ่ึงคัณุภาพิ่
สำ่�งแวดีล้อมที่่�ดี่
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 ดำาเนินการสำารวัจด้านนิเวัศวิัที่ยู่า

ที่างนำ�า  ป็ีละ 2 คร้�ง ในช้�วังฤด่แล้งและ

ฤด่ฝ้นบี่ริเวัณิคลองป็กาส้ยู่ โดยู่สำารวัจ 

ควัามู่หนาแน�นและช้นดิของแพลงกต์ั้อนพชื้ 

แพลงก์ตั้อนส้ตั้วั์  ล่กป็ลาวั้ยู่อ�อน และ

ส้ตั้วั์หน้าดิน 

 มู่่กลุ�มู่ไดอะตั้อมู่หรือสาหร�ายู่ส่นำ�าตั้าลเป็็น

ช้นิดเด�น ซึ่ึ�งเป็็นกลุ�มู่ที่่�เป็็นอาหารให้แก�แพลงก์ตั้อน

ส้ตั้วั์และส้ตั้วั์นำ�าวั้ยู่อ�อน

 เป็็นป็ลาที่่�เคยู่พบี่ในพื�นที่่�ในปี็ก�อนหน้า 

ล่กป็ลาวัยู้่อ�อนที่่�พบี่มู่ากที่่�สดุคอื วังศป์็ลาบ่ี่� รองลงมู่า 

คือ วังศ์ป็ลาหล้งเข่ยู่วั

 ดำาเนินการสำารวัจด้านนิเวัศวัิที่ยู่า

ที่างนำ�า   ป็ีละ 1 คร้� ง  บี่ริ เวัณิหน้า 

ที่�าเที่่ยู่บี่เรือ และในบี่ริเวัณิร�องนำ�าเดินเรือ 

ป็ากคลองศรบ่ี่อยู่า รวัมู่ท้ี่�งบี่รเิวัณิทิี่ศเหนือ

และที่ิศใตั้้ของร�องนำ�าเดินเรือ  โดยู่สำารวัจ

ควัามู่หนาแน�นและช้นดิของแพลงกต์ั้อนพชื้  

แพลงก์ตั้อนส้ตั้วั์ ล่กป็ลาวั้ยู่อ�อน และส้ตั้วั์

หน้าดิน 

 ส�วันใหญ่�อยู่่�ในไฟล้มู่ Arthropoda ซึ่ึ�งเป็็น

แพลงก์ตั้อนสต้ั้ว์ักลุ�มู่เดิมู่ที่่�เคยู่พบี่ในพื�นที่่� และยู่ง้พบี่

กลุ�มู่กุ้งและป็่ซึ่ึ�งมู่่ควัามู่สำาค้ญ่ที่างเศรษฐกิจอ่กด้วัยู่

 ส�วันใหญ่�อยู่่�ในกลุ�มู่ไส้เดือนที่ะเล และพบี่

ส้ตั้วั์หน้าดินที่่�มู่่ควัามู่สำาค้ญ่ที่างเศรษฐกิจ ได้แก� กุ้ง

และป็่อยู่่�ในพื�นที่่�

โรงไฟฟา้กระบี่่�

แพลงก์ตอน้ำพืช

ลูกปลาวัยอ่อน้ำ

ท่่าเท่่ยบี่เรือบี่้าน้ำคุลองรั�ว

แพลงก์ตอน้ำสััตว์

สััตว์หน้ำ้าดิน้ำ

น้ำิเวศวิท่ยาท่างน้ำำ�า

ผลการสัำารวจนิ้ำเวศวิท่ยาท่างน้ำำ�า
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 สำารวัจแหล�งหญ่้าที่ะเล 

ผืนใหญ่�บี่ริ เวัณิเกาะศร่บี่อยู่า  

เกาะกา และที่างเหนือของเกาะป็่ 

จำานวัน 40 สถาน่ ป็ีละ 1 คร้�ง

 พบี่หญ้่าที่ะเล 12 ช้นิด 

การป็กคลุมู่ของหญ้่าที่ะเลในพื�นที่่� 

สถานภาพโดยู่ภาพรวัมู่อยู่่�ในระดบ้ี่

สมู่บี่่รณิ์ด่

 สำารวัจแนวัป็ะการง้บี่ริเวัณิ

บี่้านแหลมู่หิน เกาะศร่บี่อยู่า  

เกาะกา และเกาะป็ ่จำานวัน 4 สถาน ่

ป็ีละ 1 คร้�ง

 ส ภ า พ แ น วั ป็ ะ ก า ร้ ง 

ส�วันใหญ่�มู่ ่ควัามู่สมู่บี่ร่ณิป์็านกลาง

ยู่กเวั้น บี่ริเวัณิเกาะป็่ที่่�มู่่สภาพ

เส่ยู่หายู่เนื�องจากการฟอกขาวั  

แตั้�ท้ี่�งน่�สภาพป็ะการง้มู่แ่นวัโน้มู่วั�า

จะสามู่ารถฟ้�นฟต่ั้ว้ัเองไดใ้นอนาคตั้

 สำา ร วั จ พ ะ ยู่่ น โ ด ยู่ 

เครื�องบิี่นเลก็ ครอบี่คลมุู่พื�นที่่�บี่ริเวัณิ

บี่า้นแหลมู่หิน เกาะศรบ่ี่อยู่า เกาะกา 

เกาะป็ ่และเกาะจำา รวัมู่พื�นที่่�สำารวัจ 

460 ตั้ารางกิโลเมู่ตั้ร ป็ีละ 1 คร้�ง

 พบี่พะยู่น่ไมู่�นอ้ยู่กวั�า 15 ตั้ว้ั 

ส�วันใหญ่�พบี่เป็น็ตั้ว้ัเด่�ยู่วั ในจำานวัน 

น่�พบี่เป็็นพะยู่่นค่� แมู่�ล่ก  2 ค่�  

แสดงใหเ้หน็วั�าที่รพ้ยู่ากรที่างที่ะเลใน

พื�นที่่�ยู่้งคงมู่่สภาพอุดมู่สมู่บี่่รณิ์  

เหมู่าะสมู่ตั้�อการแพร�พน้ธุแ์ละเจริญ่

เตั้ิบี่โตั้ของพะยู่่น

หญ้้าท่ะเล

หญ้้าท่ะเล

ปะการัง

ปะการัง

พะยูน้ำ

พะยูน้ำ

ท่รพัยากรธรรมชาตทิ่างท่ะเล

ผลการสัำารวจท่รัพยากรธรรมชาติท่างท่ะเล
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 ดำาเนนิการสำารวัจที่รพ้ยู่ากรป็�าไมู่้

และส้ตั้วั์ป็�า ป็ีละ 1 คร้�ง บี่ริเวัณิที่�าเที่่ยู่บี่

เรือบี่้านคลองร้�วั 

 พบี่วั�า ล้กษณิะส้งคมู่พืช้ในพื�นที่่�สำารวัจมู่ ่

การเป็ล่�ยู่นแป็ลงไป็ในที่างพฒ้นาที่่�ดมู่่ากขึ�นท้ี่�งในด้าน

พื�นที่่�หน้าต้ั้ด ป็รมิู่าตั้รไมู้่ และมู่วัลช้ว่ัภาพ มู่แ่นวัโน้มู่

ในการพ้ฒนาไป็เป็็นป็�าที่่�ด่ขึ�นตั้�อไป็ในอนาคตั้

 สำารวัจส้ตั้วั์ป็�า 2 ป็ีตั้�อ 1 คร้�ง ใน

พื�นที่่�ตั้ามู่แนวัเส้นที่างที่�อส�งนำ�ามู่้นจาก

คลง้นำ�ามู่น้บี่า้นคลองร้�วัไป็ยู่ง้โรงไฟฟา้พลง้ 

ควัามู่ร้อนกระบี่่� ในเขตั้ อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่่� 

 พบี่ส้ตั้ว์ัป็�า จำานวัน 106 ช้นิด ในบี่ริเวัณิ

พื�นที่่�ร้ศมู่่ 1 กิโลเมู่ตั้ร รอบี่ที่�าเที่่ยู่บี่เรือ และพบี่ 

ส้ตั้วั์ป็�าจำานวัน 124 ช้นิด ในพื�นที่่�ตั้ามู่แนวัเส้นที่าง

ที่�อส�งนำ�ามู่้น โดยู่ส�วันใหญ่�เป็็นกลุ�มู่นก ซึ่ึ�งมู่่ที่้�งนกใน

พื�นที่่�และนกอพยู่พตั้ามู่ฤดก่าล โดยู่ภาพรวัมู่ยู่ง้คงพบี่

สต้ั้วัป์็�าช้นิดเดมิู่ที่่�เคยู่พบี่ในพื�นที่่� ไมู่�มู่ก่ารเป็ล่�ยู่นแป็ลง

อยู่�างฉุ้บี่พล้นแตั้�อยู่�างใด

ท่่าเท่่ยบี่เรือบี่้าน้ำคุลองรั�ว

ท่รัพยากรปา่ไม้

ระบี่บี่ท่่อสั่งน้ำำ�ามัน้ำ

ท่รัพยากรสััตว์ปา่

ท่รัพยากรปา่ไม้และสััตว์ปา่

ผลการสัำารวจท่รัพยากรปา่ไม้และสััตว์ปา่
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06ชุุมชุน้ำกับ
โรู้งไฟฟา้
ร�วมทีุ่กข์ ร�วมสำุข ช้�วยู่เหล่อ 
เก่�อก่ลกันึ่เสำมอมา

ด้าน้ำสัุขภาพ

ด้าน้ำการศึกษา

 โรงไฟฟ้ากระบี่่�สนบ้ี่สนนุอปุ็กรณ์ิที่างการแพที่ย์ู่  

รวัมู่ท้ี่�งสิ�งของจำาเป็็นในการร้บี่มืู่อการแพร�ระบี่าดของ 

โรคตั้ดิเช้ื�อไวัรส้โคโรนา 2019 ใหแ้ก�โรงพยู่าบี่าล โรงเรยู่่น 

และชุ้มู่ช้นรอบี่โรงไฟฟ้ากระบี่่� 

 โรงไฟฟา้กระบี่่�สนบ้ี่สนนุที่นุการศกึษาแก�นก้เรยู่่น

ที่่�มู่ฐ่านะยู่ากจนและมู่ผ่ลการเรยู่่นด ่ในโรงเรยู่่นรอบี่พื�นที่่�

โรงไฟฟ้ากระบี่่� และสน้บี่สนุนงบี่ป็ระมู่าณิและอุป็กรณิ์

สำาหร้บี่ใช้้ในการศึกษาให้แก�โรงเร่ยู่นรอบี่พื�นที่่�โรงไฟฟ้า

กระบี่่� เพื�อพ้ฒนาคุณิภาพการศึกษาให้ด่ยู่ิ�งขึ�น
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ด้าน้ำประเพณ่วัฒน้ำธรรมท่้องถิิ่�น้ำ

ด้าน้ำสัิ�งแวดล้อม

 โรงไฟฟ้ากระบี่่�ร�วัมู่สน้บี่สนุนงบี่ป็ระมู่าณิจ้ดซึ่ื�อ

สิ�งจำาเป็็นให้แก�มู้่สยิู่ดในพื�นที่่� อ.เหนือคลอง เพื�อนำาไป็

ข้บี่เคลื�อนกจิกรรมู่เพื�อสง้คมู่ และสนบ้ี่สนุนงบี่ป็ระมู่าณิ

และร�วัมู่จ้ดกิจกรรมู่ที่่�เก่�ยู่วัข้อง เช้�น ร�วัมู่จ้ดกิจกรรมู่ 

ที่อดผ้าป็�าสามู่้คค่ ที่อดกฐินสามู่้คค่ สน้บี่สนุนการบี่วัช้

สามู่เณิรภาคฤดร่อ้น สนบ้ี่สนนุโครงการอนุรก้ษว์ัฒ้นธรรมู่

ที่้องถิ�น

 โรงไฟฟ้ากระบี่่�จ้ดกิจกรรมู่ป็ล�อยู่พ้นธ์ุส้ตั้วั์นำ�า

ตั้�าง ๆ ในพื�นที่่� เพื�อเพิ�มู่ควัามู่อุดมู่สมู่บี่่รณิ์และอนุร้กษ์

พน้ธุส้์ตั้ว์ันำ�า จด้กจิกรรมู่จิตั้อาสาป็ลก่ต้ั้นไมู่ร้�วัมู่กบ้ี่ชุ้มู่ช้น

ในพื�นที่่� และจ้ดกิจกรรมู่จิตั้อาสาป็ล่กจิตั้สำานึกร้กษ ์

สิ�งแวัดล้อมู่และบี่ำาเพ็ญ่ป็ระโยู่ช้น์ฟ้�นฟ่สิ�งแวัดล้อมู่ร�วัมู่

ก้บี่ชุ้มู่ช้น
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คุวามภาคุภ้มิใจั
ของโรู้งไฟฟา้

07

มาต้รฐานึ่ที่่�ภ่ม่ใจึ
รางวัลสัถิ่าน้ำประกอบี่การท่่�ปฏิิบัี่ติตาม

มาตรการใน้ำรายงาน้ำการประเมิน้ำ 
ผลกระท่บี่สัิ�งแวดล้อมและม่การจัดการ

สัถิ่าน้ำภาพแวดล้อมด่เด่น้ำ 

การรับี่รองระบี่บี่ 
มาตรฐาน้ำต่าง ๆ มุ่งสู่ัโคุรงการ

อุตสัาหกรรมสั่เข่ยว 
ระดับี่ 5 

การรับี่รองคุาร์บี่อน้ำฟุตพริ�น้ำท่์ 
: Carbon Footprint  

(ISO 14064-1)  

รางวัลสัถิ่าน้ำประกอบี่การด้าน้ำ
คุวามปลอดภัยอย่างต่อเน้ำื�อง
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สำาระนึ่�าร่้
ที่ำาไมถึ่งต้้องต้รวจึวัดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวดีล้อม ? 

การต้รวจึวัดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวดีล้อมม่อะไรบี่้าง ? 

นึ่ำาผลต้รวจึวัดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวดีล้อมไปที่ำาอะไรต้�อ ? สามารถอ่่านรายงานได้้ที่่�

 กฟผ. มูุ่�งมู่้�นดำาเนินงานผลิตั้ไฟฟ้าควับี่ค่�ก้บี่การด่แลร้กษาสิ�งแวัดล้อมู่ 

จึงมู่่การตั้รวัจวั้ดคุณิภาพสิ�งแวัดล้อมู่ที่้�งภายู่ในโรงไฟฟ้าและชุ้มู่ช้นโดยู่รอบี่

อยู่่�เสมู่อ เพื�อเฝ้้าระว้ังคุณิภาพสิ�งแวัดล้อมู่ ป็้องก้นผลกระที่บี่ตั้�อสิ�งแวัดล้อมู่ 

ที่่�อาจเกิดขึ�น และเพื�อให้มู่้�นใจวั�าการดำาเนินงานของ กฟผ. ไมู่�ส�งผลกระที่บี่ตั้�อ 

สิ�งแวัดล้อมู่

 นอกจากน่�ยู่้งเป็็นการป็ฏิิบี่้ตั้ิตั้ามู่มู่าตั้รการป็้องก้นและแก้ไขผลกระที่บี่

สิ�งแวัดล้อมู่ และมู่าตั้รการติั้ดตั้ามู่ตั้รวัจสอบี่ผลกระที่บี่สิ�งแวัดล้อมู่ ตั้ามู่ที่่�ระบุี่

ในรายู่งานการศึกษาผลกระที่บี่สิ�งแวัดล้อมู่อ่กด้วัยู่

เราสามู่ารถแบี่�งการตั้รวัจวั้ดคุณิภาพสิ�งแวัดล้อมู่ได้เป็็น 6 ป็ระเภที่ใหญ่� ๆ ขึ�นก้บี่รายู่ละเอ่ยู่ดของ

โครงการ ได้แก�

1. การตั้รวัจว้ัดคุณิภาพอากาศ เช้�น การตั้รวัจว้ัดคุณิภาพอากาศในบี่รรยู่ากาศโดยู่ที่้�วัไป็ 

คุณิภาพอากาศจากป็ล�องโรงไฟฟ้า

2. การตั้รวัจวั้ดคุณิภาพนำ�า เช้�น การตั้รวัจวั้ดคุณิภาพนำ�าผิวัดิน คุณิภาพนำ�าที่ิ�ง คุณิภาพนำ�าใตั้้ดิน

3. การตั้รวัจวั้ดระด้บี่เส่ยู่ง เช้�น การตั้รวัจวั้ดระด้บี่เส่ยู่งที่้�วัไป็ ระด้บี่เส่ยู่งภายู่ในสถานที่่�ที่ำางาน

4. การสำารวัจด้านนเิวัศวัทิี่ยู่า เช้�น การสำารวัจสิ�งมู่ช่้ว่ัติั้ในนำ�า (แพลงก์ตั้อน ลก่ป็ลา สต้ั้ว์ัหน้าดนิ) 

การสำารวัจสิ�งมู่่ช้่วัิตั้บี่นบี่ก (ป็�าไมู่้ ส้ตั้วั์ป็�า)

5. การตั้รวัจวั้ดคุณิภาพดิน

6. การสำารวัจด้านส้งคมู่ เศรษฐกิจ และควัามู่คิดเห็นของป็ระช้าช้น 

 หล้งจากตั้รวัจว้ัดคุณิภาพสิ�งแวัดล้อมู่แล้วั จะนำาผลการตั้รวัจว้ัด

มู่ารวับี่รวัมู่และจ้ดที่ำาเป็็น “รายู่งานผลการป็ฏิิบี่้ตั้ิตั้ามู่มู่าตั้รการป็้องก้น

และแก้ไขผลกระที่บี่สิ�งแวัดล้อมู่และมู่าตั้รการตั้ิดตั้ามู่ตั้รวัจสอบี่ผลกระที่บี่ 

สิ�งแวัดล้อมู่” หรือ “รายู่งานมู่อนิเตั้อร์” ของแตั้�ละโรงไฟฟ้า เพื�อนำาส�ง

หน�วัยู่งานอนุญ่าตั้และสำาน้กงานนโยู่บี่ายู่และแผนที่ร้พยู่ากรธรรมู่ช้าตั้ิและ 

สิ�งแวัดล้อมู่ (สผ.) และหน�วัยู่งานราช้การที่่�เก่�ยู่วัข้อง ทีุ่ก ๆ 6 เดือน  

นอกจากน่� ยู่้งแสดงผลการตั้รวัจวั้ดและรายู่งานมู่อนิเตั้อร์บี่นเวั็บี่ไซึ่ตั้์ กฟผ.
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