โรงไฟฟากระบี่
ความเปนมา

ในอดีต โรงไฟฟาลิกไนตกระบี่ (โรงไฟฟาเดิม) เปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนที่ใชถานหิน
ลิกไนตเปน เชี้อเพลิงมีขนาดกําลังผลิตรวม 60 เมกะวัตต เริ่มจายกระแสไฟฟาไดตั้งแตป พ.ศ.2507 ซึ่งได
หมดอายุปลดโรงไฟฟาออกจากระบบไปเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2538 แตเนื่องจากความตองการใชไฟฟาใน
ภาคใตตอนลางฝงตะวันตกยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นในป พ.ศ.2539 กฟผ. จึงไดเสนอ
โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนใหมขนาด 315 เมกะวัตต ทดแทนโรงไฟฟาเดิม โดยไดรับความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2540 และไดรับอนุญาตโครงการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เดินเครื่องจาย
กระแสไฟฟา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547
ตอมา กฟผ. ไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟากระบี่ โดยนําน้ํามันปาลม
ดิบมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับน้ํามันเตา ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และไดรับ ความเห็นชอบจาก สผ. เปน ที่
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ผานมา ถือไดวาเปนโรงไฟฟาตนแบบที่สามารถนําผลผลิตในพื้น
ที่มาเปนเชื้อเพลิงและยังชวยเกษตรกรที่ปลูกน้ํามันปาลมใหมีรายไดอีกทางหนึ่ง

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูภายในบริเวณโรงไฟฟาเดิมที่ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวดกระบี่ มีเนื้อที่
ประมาณ 600 ไร
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การดําเนินงาน
โรงไฟฟ า พลั ง ความร อ นกระบี่ ออกแบบให ใ ช เ ชื้ อ เพลิ ง ได ทั้ ง น้ํ า มั น เตาและก า ซธรรมชาติ
ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟา กําลังผลิตติดตั้ง 315 เมกะวัตต จํานวน 1 เครื่อง ภายในติดตั้งอุปกรณ
ควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ไวครบถวน หากเกิดเหตุขัดของที่จุดหนึ่งจุดใดภายในโรงไฟฟา จะมี
สัญญาณแจงเหตุและบอกวิธีแกไขในสาเหตุนั้นๆ ไดทันที (Expert System)และเพื่อเปนการลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม ตั้งแต พ.ศ. 2555 เปนตนมา โรงไฟฟากระบี่ใชน้ํามันเตาที่มีกํามะถันไมเกินรอยละ 0.5
ในป พ.ศ. 2557 ไดมีการปรับระบบเผาไหมใหัใชน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil - CPO) เปน
เชี้อเพลิงพรอมกับน้ํามันเตาในสัดสวนรอยละ 10 โดยรัฐบาลมีนโยบายให กฟผ. รับซื้อน้ํามันปาลมดิบใน
ราคา 25 บาทตอกิโลกรัม เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในกรณีที่น้ํามันปาลมดิบในประเทศมีราคาต่ํา
การปรับปรุงดังกลาวทําใหโรงไฟฟากระบี่เปนโรงไฟฟาแหงแรกที่ใชเชี้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
รวมกับน้ํามันเตา เปนการสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนอีกรูปแบบหนึ่ง เปรียบเสมือนมีโรงไฟฟาเชี้อ
เพลิง น้ํามันปาลมดิบขนาด 34 เมกะวัตตอยูคูกับโรงไฟฟากระบี่
สําหรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กําหนดให
กฟผ. ดําเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหิน จังหวัดกระบี่ ขนาดกําลังผลิต 870 เมกะวัตต เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกําลังผลิตไฟฟาภาคใตฝงตะวันตก โดยใชถานหินบิทูมินัสที่นําเขาจากอินโดนีเซีย คาดวาจะสามารถ
จายไฟฟาเชิงพาณิชยไดในป 2562
รายละเอียดโรงไฟฟา
โรงไฟฟา

พลังความรอนเครื่องที่1

พลังความรอน Clean coal
technology

เชื้อเพลิง

ปที่เสร็จ

น้ํามันเตา/น้ํามัน
ปาลมดิบ

2547

กําลังผลิตตาม
สัญญา
เมกะวัตต
315

บิทูมินัส

รวมกําลังผลิต

กําลังผลิตสราง
ทดแทน/ปแลวเสร็จ
เมกะวัตต

870/ขยายกําลังผลิต
แลวเสร็จป 2562
315

ฝายสื่อสารองคการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การใชเชื้อเพลิง
ปจจุบันโรงไฟฟากระบี่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงหลัก เฉลี่ยประมาณวันละ 1.314 ลานลิตร และยัง
สามารถปรับระบบการเผาไหมใหใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงได โดยมีปริมาณการใชกาซธรรมชาติวันละ
75 ลานลูกบาศกฟุต การขนสงน้ํามันเตา โดยใชเรือเดินทะเลขนสงน้ํามันเตาจากแหลงผลิตเขาทาเรือบริเวณ
ชองแหลมหินและสูบถายเขาถังน้ํามันขนาดความจุ 7 ลานลิตร จํานวน 2 ถัง ที่บานคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.
เหนือคลอง จ.กระบี่ จากนั้นใชระบบสงน้ํามันทางทอซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร ไปยังถัง
น้ํามันที่ตั้งอยูในโรงไฟฟาขนาดความจุ 10 ลานลิตร จํานวน 2 ถัง ระยะทางของทอน้ํามันประมาณ 14.3
กิโลเมตร
การใชน้ํา

สําหรับโรงไฟฟาแหงนี้มีความตองการใชน้ําสําหรับระบบผลิตน้ําประปาใชภายในโรงไฟฟา จาก
อางเก็บน้ําของ กฟผ. ที่มีอยูเดิม 2 แหง ไดแก อางเก็บน้ําเล็ก(อางใน) และอางเก็บน้ําใหญ (อางนอก) ซึ่งมี
ความจุ 0.4 และ 3.2 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เฉลี่ยปริมาณวันละ 2,560 ลูกบาศกเมตร สวนอางเก็บ
น้ําบอเหมืองบางปูดําใชกับระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ยปริมาณวันละ 1,172 ลูกบาศกเมตร
สําหรับระบบหลอเย็นใชน้ําจากคลองปกาสัยสูบเขาหอหลอเย็น และสูบตอไปยังเครื่องควบแนนไอ
น้ํา เพื่อทําหนาที่ระบายความรอนใหกับไอน้ําที่ผานภายในเครื่องควบแนนไอน้ํา น้ําหลอเย็นที่ไหลออกจาก
เครื่องควบแนนไอน้ําจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ไหลกลับคืนสูหอหลอเย็นเพื่อระบายความรอนออกจนกลายเปนน้ํา
เย็นตกลงสูอางใตหอหลอเย็น ผสมกับน้ําที่สูบมาจากคลองปกาสัยเพื่อสงกลับไปหอหลอเย็นที่เครื่องควบแนน
ไอน้ําตอไป โดยมีอัตราการใชวันละ 54,000 ลูกบาศกเมตร น้ําเสียที่มีเคมีปนเปอนจากระบบสภาพน้ําจะถูก
ปลอยลงสู Neutralization Basin เพื่อปรับสภาพน้ําเสียใหเปนกลางทางเคมีกอน โดยจะถูกควบคุมคุณภาพ
น้ําจากการ Regenerate resin
น้ํ า ทิ้ ง จากหอคอยหล อเย็ น ซึ่ ง เป น น้ํ าที่ห มุน เวีย นในกระบวนการระบายความร อนจากเครื่อ ง
ควบแนน เมื่อมีความขุนและคานําไฟฟาสูงเกินเกณฑกําหนด น้ําสวนนี้จะถูกสูบกลับไปยังบอตกตะกอนแลว
ปลอยทิ้งไวใหอุณหภูมิลดลงกอนปลอยลงสูคลองปกาสัย น้ําทิ้งหรือน้ําที่ระบายจากบริเวณคลังน้ํามันจะมี
การใช Oil Water Separator เพื่อแยกน้ํามันออกจากน้ํา โดยน้ําที่แยกไดจะถูกระบายไปยังบอตกตะกอน
สวนน้ํามันจะถูกจัดเก็บสงไปกําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในลําดับตอไป
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
โรงไฟฟากระบี่ไดนําระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชตั้งแตป
พ.ศ. 2547 เพื่ อ ให ชุ ม ชนเกิ ด ความมั่ น ใจในการดู แ ลสิ่ ง แวดลอมว า มี คุ ณ ภาพ เป น ที่ ย อมรั บ ตาม
มาตรฐานสากลที่ ใ ช กั น ทั่ ว โลกได ผ า นการประเมิ น ได รั บ ใบรั บ รองมาตรฐานการจั ด การด า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2549
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การควบคุมมลสารจากการเผาไหมไดมีการ ควบคุมกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในการเผาไหม
น้ํามันเตาที่เปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟานั้น จะทําใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดซึ่งแนวทางแกไขนอกจากจะใช
เชื้ อเพลิ งน้ํ ามั น เตาที่ มีกํ า มะถั น ต่ํ า แล ว ยั งไดติ ดตั้ งเครื่อ งกํ าจั ดก า ซซั ล เฟอรไ ดออกไซด (Flue Gas
Desulphurization; FGD) ซึ่งเปนแบบเปยก (Wet limestone process) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดมากกวารอยละ 90 โดยจะตองใชหินปูนในกระบวนการกําจัดกาซฯ ซึ่งแหลงแรหินปูน
ไดมาจากการ จัดซื้อจากเอกชน และการควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) ไดออกแบบใหใชหมอ
ไอน้ําที่มีระบบการเผาไหมแบบใหมที่มีการเผาไหมดีขึ้นและสามารถควบคุม NOX ใหอยูระดับต่ําโดยใชหัวพน
เชื้อเพลิงแบบ Low NOX burner สําหรับเครื่องกังหันไอน้ํา นอกจากนี้หมอไอน้ํายังมีระบบ Flue gas
recirculation ซึ่งนํากาซรอนที่ออกจากหมอไอน้ํา ซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวาวนกลับไปเผาไหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะ
ทําใหปริมาณ NOx ที่เกิดจากการเผาไหมลดลง
สวนเรื่องฝุนละออง มีการติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดแบบเปยก ซึ่งในขบวนการฉีดน้ํา
หินปูนเพื่อทําปฏิกิริยากับกาซรอนที่ออกจากหมอไอน้ํา นอกจากเพื่อดูดซับ SO2 ยังสามารถลดปริมาณเขมา
และฝุนละอองลงไปดวยกระบวนการนี้ประมาณรอยละ 60 – 70
ในเรื่องของเสียง โรงไฟฟาควบคุมระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการทํางานของเครื่องกังหันไอน้ํา และ
เครื่องผลิตไอน้ํา โดยการติดตั้งเครื่องกังหันไอน้ําไวภายในอาคารที่กอสรางผนังดวยวัสดุดูดซับเสียง และสราง
หองคลุมบริเวณหองเผาไหมของเครื่องกําเนิดไฟฟา ติดตั้งถังรองรับน้ําที่ระบายออกจากหมอไอน้ํา (Blow
down tank) รวมถึงติดตั้งอุปกรณควบคุมเสียง (Silencer) ที่ปลายทอระบายไอน้ําแรงดันสูง และติดตั้ง
อุปกรณดูดซับเสียงเครื่องสูบน้ําจากคลองปกาสัย เพื่อลดผลกระทบจากเสียงในชวงผลิตกระแสไฟฟา
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