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การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ของโครงการทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ดําเนินการโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เพ่ือรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ รายงานฉบับนี้เปน
รายงาน ฉบับที่ 30 เปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน 2562 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สามารถสรุปไดดังนี ้

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 โครงการทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโครงการ โดยมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือบําบัดน้ําเสียจากแหลงตางๆ ไดแก ถังกรองไรอากาศ
ในการบําบัดน้ําเสียจากอาคารสํานักงาน และระบบแยกน้ํา-น้ํามันแบบ Oil-Water Separator เพ่ือบําบัด       
น้ําเสียที่มีการปนเปอนน้ํามัน รวมทั้งมีการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยาง
สม่ําเสมอ ในสวนของการปองกันการร่ัวไหลของน้ํามันในพ้ืนที่ลานถัง ไดมีการสรางกําแพงคอนกรีต (Bund 
Wall) รอบบริเวณคลังน้ํามันลอมรอบพ้ืนที่ลานถัง สูง 1.5 เมตร กวาง 57 เมตร และยาว 108 เมตร         
เพ่ือจํากัดขอบเขตของน้ํามันที่อาจจะรั่วไหลออกจากถังเก็บน้ํามัน  อีกทั้งมีรางรวบรวมน้ําฝนที่ปนเปอน
น้ํามันรูปตัว “U” ขนาดกวาง 0.3 เมตร ลึก 0.3 เมตร และวาลวสําหรับเปด-ปดรางระบายนํ้า เพ่ือควบคุม
การร่ัวไหลของน้ํามันกอนระบายสู Oil-Water Separator เพ่ือทําการบําบัด กากน้ํามันที่ไดจากบอแยก
น้ํามันจากระบบบําบัดน้ําเสียและจากการรองรับน้ํามันที่หกหลนขณะสูบถาย หากมีจะถูกนําไปเก็บไวในถัง 
เพ่ือรวบรวมนําไปกําจัดยังโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ตอไป 
 

ในสวนของการขนถายน้ํามันจากเรือบรรทุกน้ํามันสูถังเก็บน้ํามันนั้น โครงการไดจัดใหมีขั้นตอน
ปฏิบัติงานขณะสูบถายนํ้ามันจากเรือเขาสูคลังเก็บน้ํามันตามท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และดําเนินการสูบถ ายน้ํามันอยางเปนขั้นตอนดวยความระมัดระวัง โดยจัดใหมีนํารองเพื่อ       
นํารองเรือบรรทุกน้ํามันเขาจอดเทียบทาที่ทาเทียบเรือเพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินเรือ 
และจัดเตรียมเรือยนตลากจูง 2 ลํา เรือเร็วขจัดคราบน้ํามัน 1 ลํา และเรือใชสอย 1 ลํา ใหพรอมสําหรับวาง
และลากทุนกักน้ํามันรอบเรือและใชในกรณีฉุกเฉินเพ่ือปองกันการรั่วไหลและการแพรกระจายของน้ํามัน 
รวมทั้งทําการลอมทุนกักน้ํามันรอบเรือบรรทุกน้ํามันในขณะสูบถายน้ํามันเพ่ือปองกันการแพรกระจายของ
น้ํามัน และจัดใหมีภาชนะรองรับน้ํามันท่ีอาจรั่วไหลจากขอตอในเรือกับ Loading Arm ระหวางการสูบถาย
น้ํามัน รวมทั้งจัดใหมีเครื่องมืออุปกรณตางๆ ไดแก น้ํายาและอุปกรณทําลายคราบนํ้ามัน วัสดุซับน้ํามัน
พรอมเคร่ืองรีดและขอเก่ียวสําหรับเก็บ ขี้เลื่อย ชุดหัวดูดเก็บน้ํามัน เปนตน ในบริเวณทาเทียบเรือและคลัง
น้ํามัน รวมถึงจัดใหมีทุนกักน้ํามันในเรือลากจูง และอุปกรณฉีดพนน้ํายาทําลายคราบน้ํามันเพ่ือ
เตรียมพรอมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และจัดเตรียมกําลังคนสําหรับการกําจัดน้ํามันประกอบดวย พนักงาน           
หนาทา พนักงานประจําเรือยนตปฏิบัติการ และพนักงานประจําทาเทียบเรือสวนอ่ืน ๆ เพ่ือใหสามารถ
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ดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันไดอยางทันทวงทีในกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล นอกจากนี้ โครงการยังไดจัดทํา
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล โดยมีการซอมเพ่ือปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
แผนละ 2 ครั้งตอป ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 มีการซอมแผนฉุกเฉินกรณีน้ํามันเตาร่ัวไหล
จากเรือบรรทุกน้ํามันความรุนแรงระดับ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ที่คลังน้ํามันคลองร้ัวความรุนแรงระดับ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  
 

 ในสวนของการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานการดูแล
สิ่งแวดลอมและชุมชน โครงการไดมีการดําเนินการปลูกและดูแลไมโกงกางที่ปลูกไวบริเวณพ้ืนที่วางชายฝง
บริเวณทาเทียบเรือ รวมทั้งมีการควบคุมและปองกันการลาสัตวปาในพ้ืนที่ของ กฟผ. และมีการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานดานสิ่งแวดลอม โดยมีคณะทํางานมวลชนสัมพันธของ
โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ทําการประชาสัมพันธชวยเหลือชุมชน พรอมชี้แจงสรางความเขาใจและ    
รับฟงความคิดเห็นเพ่ือแกไขปญหาชุมชนอยางตอเน่ือง ในดานของการบริหารความปลอดภัยของโครงการ 
ไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งมีการนําระบบการบริหารความปลอดภัยที่ใชปฏิบัติที่โรงไฟฟา
พลังความรอนกระบี่เขามาใชในโครงการน้ีดวยอยางสม่ําเสมอ มีการติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณเดินเรือ
บริเวณรองน้ําเดินเรือในทะเลเปนทุนนํารอง 13 จุด รวมทั้งกําหนดใหผูควบคุมเรือบรรทุกน้ํามันให
ดําเนินการอยางระมัดระวังและเปนไปตามรายละเอียดท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ไมเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ไมเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือ ไมเกิดเหตุอัคคีภัย และ ไมเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล
แตอยางใด 
 
2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

2.1 คุณภาพน้ํา 
2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําทะเล 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าทะเล พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัด          
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ . 2537)  และเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 27 (พ.ศ. 2549)  

2.1.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณทาเทียบเรือ พบวา ทุกดัชนีคุณภาพน้ําท้ิงที่ตรวจวัดมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานตามที่ระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ             
เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
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2.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอมดานทรัพยากรปาไม  ไดขอความรวมมือจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการดําเนินการสํารวจ โดยจะดําเนินการสํารวจในชวงเดือนกันยายน 2562 และ
จะทําการรายงานผลในรายงานฉบับตอไป 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสัตวปา ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ตในการดําเนินการสํารวจ โดยจะดําเนินการสํารวจในในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 และจะ
ทําการรายงานผลในรายงานฉบับตอไป 

2.3 ทรัพยากรนิเวศในน้ํา 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรนิเวศในนํ้า อันประกอบดวย แหลงหญาทะเล 
ปะการัง พะยูน แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ลูกปลาวัยออน และสัตวพ้ืนทะเล ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ในการทําการศึกษา ขณะนี้อยูในระหวางการสํารวจและสรุปผลการศึกษา โดยจะ
ทําการรายงานผลในรายงานฉบับตอไป 

2.4 การคมนาคม 
ทําการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของ กฟผ. ในบริเวณเสนทางการสัญจรของ           

ทาเทียบเรือทั้งทางบกและทางน้ําทุกครั้งที่ เกิด อุบัติเหตุ ในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562               
มีเรือบรรทุกน้ํามันเขาเทียบทาเพ่ือขนถายน้ํามันรวมทั้งสิ้น 3 ลํา ไมเกิดอุบัติเหตุในบริเวณเสนทางสัญจรท้ัง        
ทางบกและทางน้ํา 

2.5 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 
โครงการไดดําเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมชุมชนที่ไดกําหนดไว โดยให

ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดและดําเนินการกิจกรรมบนพ้ืนฐานความตองการของชุมชน สําหรับการสํารวจ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนดําเนินการครั้งลาสุดในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2561 พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ รอยละ 94 พึงพอใจในการดําเนินงานของโครงการฯ ไมวาจะ
เปนบริการหนวยแพทยเคล่ือนที่ การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาชุมชน การศึกษา รวมทั้งการ
สงเสริมอาชีพภายในชุมชน สําหรับการสํารวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน 
ตลอดจนปญหาที่ไดรับจากการดําเนินงานของโครงการฯ จะดําเนินการศึกษาอีกครั้งในป 2566 
 
3. การปฏิบัติที่ไมเปนไปตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

3.1 จัดใหมีระบบแยกน้ํา-น้ํามันแบบ Oil Water Separator บริเวณลานถัง จํานวน 2 ชุด 
ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม ใหโครงการติดตั ้งระบบ Oil-Water Separator          

จํานวน 2 ชุด โดยติดตั้งบริเวณลานถัง 1 ชุด และหนาทาเทียบเรือ 1 ชุด แตในการดําเนินการมีการติดตั้ง
ระบบ Oil-Water Separator ชนิด Air Floating บริเวณลานถัง 1 ชุด โดยระบบ Oil-Water Separator 
ชนิด Air Floating มีประสิทธิภาพในการแยกน้ําและน้ํามันสูงกวาระบบที่ไดออกแบบไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดออกแบบระบบ Oil-Water Separator ที่ติดตั้งบริเวณลานถังให
สามารถรองรับน้ําปนเป อนน้ํามันที ่เกิดในโครงการทั ้งหมดไดอยางเพียงพอ ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึง
ปจจุบันยังไมมีปญหาที่เกิดจากการติดต้ังระบบ Oil-Water Separator เพียง 1 ชุด แตอยางใด  


