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 การจัดทำรายงานการศึก า ลกระทบด้านสุข าพและสิ�งแวดล้อมจะครอบคลุมเพียงแค่พื�นที� กิโลเมตร สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจะครอบคลุมพื�นที�บางส่วน
ในตำบลคลองขนานและตำบลปกาสัยของอำเ อเหนือคลอง จังหวัดกระบี� และโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินบริเว สะพานช้างจะครอบคลุมพื�นที�บางส่วนในเขตตำบล
คลองขนานและตำบลปกาสัยของอำเ อเหนือคลอง และตำบลห้วยนำขาวของอำเ อคลองท่อมรวมถึงแนวสายพานลำเลียงถ่านหิน หากคำนึงถึง ลกระทบที�จะเกิดขึ�นโดยตรง
แน่นอนว่าย่อมมีมากกว่าพื�นที�เพียงแค่ กิโลเมตรจากทั�งสองโครงการที�เกิดขึ�น ในข ะที�ตำบลตลิ�งชัน ตำบลเกาะศรีบอยาและอำเ อเกาะลันตา ซึ�งเป็นพื�นที�ที�ย่อมได้รับ ล
กระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินบริเว สะพานช้างอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ ทั�งมลพิ ทางนำและทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเส้นทาง
ขนส่งถ่านหินทางเรือประมา กิโลเมตรที�มีจุดขนถ่ายตั�งแต่เกาะลันตาเข้าสู่ท่าเรือถ่านหินสะพานช้างหรือใช้เรือขนส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี�โดยตรง ดังนั�น
ลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสุข าพจึงต้องขยาย ูมี้ส่วนได้เสียมากกว่าพื�นที�รอบโครงการ อีกทั�งการนำไปสู่การวางแ นพลังงาน ายใต้การมีส่วนร่วมของทุก าคส่วน
ในการป วัิติพลังงานของประเทศอย่างแท้จริง

เส้นทางขนส่งถ่านหินจากเรือเดินสมุทรขนาด เดทเวทตันจะมีระยะทางประมา กิโลเมตรจากเกาะปอถึงบริเว
โรงไฟฟ้ากระบี� หรือประมา กิโลเมตรจากเกาะปอถึงท่าเทียบเรือถ่านหินบริเว สะพานช้าง โดยจะแล่น า่นแหลมหิน ท่าเรือนำมันเตา
แหลมกรวด คลองเพหลา คลองปกาสัย ท่าเทียบเรือถ่านหินที�กำลังจะสร้างและโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องใช้ถ่านหิน
อย่างน้อยเฉลี�ยประมา ตันต่อวัน หรือประมา . ล้านตันต่อปี ซึ�งหากใช้เรือลำเลียงขนาด เดทเวทตันในกร ท่ีาเทียบโรงไฟฟ้า
กระบี� หรือ เดทเวทตันในกร ขีองท่าเทียบเรือสะพานช้าง จะใช้เรือประมา วันต่อลำ ขนส่งอย่างน้อย เที�ยวต่อวัน โดยเรือขนส่ง
ถ่านหินดังกล่าวจะส่ง ลกระทบต่อ นืหญ้าทะเลอย่างน้อย ไร่ ตั�งแต่บ้านแหลมหินจนถึงบริเว เกาะศรีบอยา ซึ�งเป็นพื�นที�ที�ใหญ่เป็นลำดับ
ของประเทศรองจากพื�นที�หญ้าทะเลของเกาะมุก เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ�งหญ้าทะเลบริเว เกาะศรีบอยาจนถึงเกาะกาและเกาะปู
กว่าหมื�นไร่ ที�พบแหล่งหญ้าทะเลครบทั�ง ชนิดและสถาน าพของหญ้าทะเลอยู่ในระดับสมบูร ดี์ อีกทั�งข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพั นาทรัพยากร
ทางทะเลและชาย ั�งทะเล ั�งอันดามันพบว่า สถานการ ข์องพะยูนกำลังลดลงเรื�อย เนื�องจากการสัญจรทางทะเลและการเสื�อมโทรมลงของ
แหล่งหญ้าทะเล แต่สำหรับพื�นที�หญ้าทะเลของจังหวัดกระบี�ที�มีความอุดมสมบูร ์ จากเดิมที�มีพะยูนเข้ามาหากินประมา ตัวกลับเพิ�มขึ�นเป็น

ตัวในปี ที� า่นมา อีกทั�งมีการให้กำเนิดลูกพะยูนแ ดครั�งแรกที�บริเว หน้าเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี� เมื�อเดือนกุม าพัน ์ ปี
ที� า่นมาอีกด้วย

ต้นทุนจริงถ่านหิน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด เมกะวัตต์ที�จังหวัดกระบี�จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศราว . ล้านตันต่อปี
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกาซเรือนกระจกทีี�เป็นสาเหตุหลักของวิก ตส าพ มิูอากาศโลก โครงการนี�หากเกิดขึ�นจะปล่อยสารปรอท โลหะหนักที�
มีความเป็นพิ สูงออกสู่บรรยากาศราว . กรัมต่อปี ซึ�งหากตกลงมาปนเปื�อนในแหล่งนำขนาด ไร่ ตามเวลาที� า่นไปก็ไม่อาจจับปลา
ในแหล่งนำดังกล่าวไปบริโ คได้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินนี�ยังก่อให้เกิดเถ้าถ่านหิน ตันต่อปี เถ้าถ่านหินมีสารโลหะหนักที�เป็นพิ
หลายชนิดรวมถึงปรอท ตะกั�วและแมงกานีส โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที�กระบี�ทั�งกระบวนการ ลิต ระบบหล่อเย็นและบริเว ลานกองถ่านหิน
ต้องใช้นำอย่างน้อย ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นำหล่อเย็นของโครงการไฟฟ้าจะถูกปล่อยลงคลองปกาสัยอย่างน้อย ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ซึ�งจะส่ง ลกระทบต่อความอุดมสมบูร แ์ละแหล่งอนุบาลของสัตว์นำที�อาศัยตามแนว นืปาชายเลนริมคลองออกสู่ทะเลอันเป็นพื�นที�ทำกินหลัก
ของชาวประมงพื�นบ้านอย่างน้อย ลำ ทะเลแถบนี�เป็นเส้นทางเดินเรือรับส่งนักท่องเที�ยวตามเกาะแก่งคิดเป็นมูลค่าทางเศร กิจไม่ตำกว่า

ล้านบาทในช่วง ปีที� า่นมา ในปี มีนักท่องเที�ยวเดินทางมากระบี� . ล้านคน มีมูลค่าทางเศร กิจประมา ล้านบาท
ทำให้กระบี�เป็นจังหวัดที�มีอัตราว่างงานน้อยเป็นอันดับต้น ของประเทศไทยโดยคิดเป็นร้อยละ . ในปี

ตามแ นพั นากำลัง ลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แ นพีดีพี ) กำหนดให้มีการ ลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ�มขึ�น เมกะวัตต์ โดยทยอยเปิดเ ยพื�นที�สำรวจและ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดระยอง นครศรี รรมราช ตรัง และอีกหลายจังหวัดที�เป็นเป้าหมายลับของค ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและการไฟฟ้า าย ลิตแห่งประเทศไทย

เมื�อเร็ว นี� กระทรวงพลังงานระบุพื�นที�เป้าหมายสำคัญและมีความเป็นไปได้สูงสุดในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที�ตำบลคลองขนาน อำเ อเหนือคลอง จังหวัดกระบี� โดยเปลี�ยน

โรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์เดิมที�มีอายุการใช้งานประมา ปี และปลดระวางไปเมื�อปี โดยเมื�อปี ค ะกรรมการสิท มินุ ยชนแห่งชาติได้รับพิจาร าเรื�องร้องเรียน

ของประชาชนตำบลคลองขนาน ตำบลเกาะศรีบอยา ตำบลตลิ�งชันและตำบลปกาสัย อำเ อเหนือคลอง จังหวัดกระบี� ด้าน ลกระทบจากการปล่อยควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์

เวลาที� นตกนำ นมีกลิ�นเหม็น และประเด็นที�มีคราบนำมันเครื�องกระจายบริเว ทะเลและชาย ั�ง นอกจากนี�ในช่วงกลางปี ที� า่นมา เรือขนส่งนำมันเตาชนโขดหินใต้นำ

ทำให้นำมันเตารั�วไหลบริเว บ้านแหลมกรวด ตาบลคลองขนาน อาเ อเหนือคลอง จังหวัดกระบี� กรมควบคุมมลพิ ได้ใช้สารเคมีขจัดคราบนำมันฉีดพ่นเพื�อสลายคราบนามัน

บริเว ท่าเรือแหลมกรวด ล้อมกักนำมันและใช้แ น่ซับนำมันที�ติดค้างในบริเว ปาชายเลน เหตุการ ที์�เกิดขึ�นส่ง ลกระทบต่อระบบนิเวศชาย ั�งทั�งสัตว์นำวัยอ่อนและพัน ุไ์ม้ใน

ปาชายเลน และหากปล่อยให้นำมันดังกล่าวสลายตัวตาม รรมชาติอาจจะใช้เวลามากกว่า ปี ข ะนี�โรงไฟฟ้ากระบี�เดินเครื�องเพื�อ ลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้นำมันเตาเป็น

เชื�อเพลิง กำลัง ลิต เมกะวัตต์ ซึ�งโรงไฟฟ้าแห่งนี�จะดำเนินการให้เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ กำลัง ลิตติดตั�ง เมกะวัตต์ โดยนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย

ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(แผนพีดีพี ����) กำหนดให้มี
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ�มขึ�น
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. ศูนย์วิจัยและพั นาทรัพยากรทางทะเลและชาย ั�งอันดามัน

. การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี�

ข้อมูลแผนที�
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