
 
 
 

 
 
 

รายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบ่ี  

อําเภอเหนอืคลอง จังหวัดกระบี่ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาเทียบเรือขนถายน้ํามนัเช้ือเพลิง  
สําหรับโรงไฟฟากระบี่ ฉบับที่ 31 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
 

 
 

(ก) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ของโครงการทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
โรงไฟฟากระบ่ี ดําเนินการโดยฝายส่ิงแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพ่ือรายงาน         
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการฯ รายงานฉบับนี้เปนรายงาน  
ฉบับท่ี 31 เปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2562 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สามารถสรุปไดดังนี ้

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

 โครงการทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบ่ี ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดย
มีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียจากแหลงตางๆ ไดแก  ถังกรองไรอากาศในการบําบัดน้ํา
เสียจากอาคารสํานักงาน และระบบแยกนํ้า-น้ํามันแบบ Oil-Water Separator เพ่ือบําบัดน้ําเสียที่มีการ
ปนเปอนน้ํามัน รวมทั้งมีการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ ในสวน
ของการปองกันการรั่วไหลของนํ้ามันในพ้ืนที่ลานถัง ไดมีการสรางกําแพงคอนกรีต (Bund Wall) รอบบริเวณ
คลังน้ํามันลอมรอบพ้ืนที่ลานถัง สูง 1.5 เมตร กวาง 57 เมตร และยาว 108 เมตร เพ่ือจํากัดขอบเขตของ
น้ํามันที่อาจจะรั่วไหลออกจากถังเก็บน้ํามัน อีกทั้งมีรางรวบรวมน้ําฝนที่ปนเปอนน้ํามันรูปตัว “U” ขนาด
กวาง 0.3 เมตร ลึก 0.3 เมตร และวาลวสําหรับเปด-ปดรางระบายน้ํา เพ่ือควบคุมการร่ัวไหลของน้ํามันกอน
ระบายสู Oil-Water Separator เพ่ือทําการบําบัด กากน้ํามันที่ไดจากบอแยกนํ้ามันจากระบบบําบัดน้ําเสีย
และจากการรองรับน้ํามันที่หกหลนขณะสูบถาย หากมีจะถูกนําไปเก็บไวในถัง เพ่ือรวบรวมนําไปกําจัดยัง
โรงไฟฟากระบ่ีตอไป 
 

ในสวนของการขนถายนํ้ามันจากเรือบรรทุกน้ํามันสูถังเก็บน้ํามันนั้น โครงการไดจัดใหมีขั้นตอน
ปฏิบัติงานขณะสูบถายน้ํามันจากเรือเขาสูคลังเก็บน้ํามันตามท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และดําเนินการสูบถ ายน้ํามันอยางเปนขั้นตอนดวยความระมัดระวัง โดยจัดใหมีนํารองเพื่อ       
นํารองเรือบรรทุกน้ํามันเขาจอดเทียบทาที่ทาเทียบเรือเพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินเรือ 
และจัดเตรียมเรือยนตลากจูง 2 ลํา เรือเร็วขจัดคราบน้ํามัน 1 ลํา และเรือใชสอย 1 ลํา ใหพรอมสําหรับวาง
และลากทุนกักน้ํามันรอบเรือและใชในกรณีฉุกเฉินเพ่ือปองกันการรั่วไหลและการแพรกระจายของน้ํามัน 
รวมทั้งทําการลอมทุนกักน้ํามันรอบเรือบรรทุกน้ํามันในขณะสูบถายน้ํามันเพ่ือปองกันการแพรกระจายของ
น้ํามัน และจัดใหมีภาชนะรองรับน้ํามันที่อาจรั่วไหลจากขอตอในเรือกับ Loading Arm ระหวางการสูบถาย
น้ํามัน รวมทั้งจัดใหมีเครื่องมืออุปกรณตางๆ ไดแก น้ํายาและอุปกรณทําลายคราบนํ้ามัน วัสดุซับน้ํามัน
พรอมเคร่ืองรีดและขอเก่ียวสําหรับเก็บ ขี้เลื่อย ชุดหัวดูดเก็บน้ํามัน เปนตน ในบริเวณทาเทียบเรือและคลัง
น้ํามัน รวมถึงจัดใหมีทุนกักน้ํามันในเรือลากจูง และอุปกรณฉีดพนน้ํายาทําลายคราบน้ํามันเพ่ือ
เตรียมพรอมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และจัดเตรียมกําลังคนสําหรับการกําจัดน้ํามันประกอบดวย พนักงาน           
หนาทา พนักงานประจําเรือยนตปฏิบัติการ และพนักงานประจําทาเทียบเรือสวนอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาเทียบเรือขนถายน้ํามนัเช้ือเพลิง  
สําหรับโรงไฟฟากระบี ่      ฉบับที่ 31 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 
 

 
 

(ข) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันไดอยางทันทวงทีในกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล นอกจากน้ี โครงการยังไดจัดทํา
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล โดยมีการซอมเพ่ือปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
แผนละ 2 ครั้งตอป ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 มีการซอมแผนฉุกเฉินกรณีน้ํามันเตารั่วไหล
จากเรือบรรทุกน้ํามันความรุนแรงระดับ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยที่
คลังน้ํามันคลองร้ัวความรุนแรงระดับ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  
 

 ในสวนของการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานการดูแล
สิ่งแวดลอมและชุมชน โครงการไดมีการดําเนินการปลูกและดูแลไมโกงกางท่ีปลูกไวบริเวณพ้ืนที่วางชายฝง
บริเวณทาเทียบเรือ รวมทั้งมีการควบคุมและปองกันการลาสัตวปาในพ้ืนที่ของ กฟผ. และมีการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานดานสิ่งแวดลอม โดยมีคณะทํางานมวลชนสัมพันธของ
โรงไฟฟากระบ่ีทําการประชาสัมพันธชวยเหลือชุมชน พรอมชี้แจงสรางความเขาใจและรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อแกไขปญหาชุมชนอยางตอเนื่อง ในดานของการบริหารความปลอดภัยของโครงการ ได
ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งมีการนําระบบการบริหารความปลอดภัยที่ใชปฏิบัติที่โรงไฟฟา
กระบี่เขามาใชในโครงการนี้ดวยอยางสม่ําเสมอ มีการติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณเดินเรือบริเวณรองน้ํา
เดินเรือในทะเลเปนทุนนํารอง 13 จุด รวมทั้งกําหนดใหผูควบคุมเรือบรรทุกน้ํามันใหดําเนินการอยาง
ระมัดระวังและเปนไปตามรายละเอียดท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เพ่ือ
ปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน โดยในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 ไมเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงาน ไมเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือ ไมเกิดเหตุอัคคีภัย และ ไมเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลแตอยางใด 
 
2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

2.1 คุณภาพน้ํา 
2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําทะเล 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพน้ําทะเลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 พบวา 
ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) และเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลประเภทที่ 2 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560  

 
2.1.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 

  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณทาเทียบเรือเมื่อวันที ่10 กันยายน 2562 พบวา ทุกดัชนี
คุณภาพน้ําทิ้งที่ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาเทียบเรือขนถายน้ํามนัเช้ือเพลิง  
สําหรับโรงไฟฟากระบี่ ฉบับที่ 31 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
 

 
 

(ค) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
2.2.1 การติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรปาไม ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ดําเนินการสํารวจในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 บริเวณโดยรอบทาเทียบเรือในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร      
จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมพืชทั้ง 3 บริเวณท่ีเปนแปลงตัวอยางสังคมพืชตั้งแต เริ่มตน
โครงการฯ ถึงป 2562 พบวา ลักษณะสังคมพืชบริเวณเกาะศรีบอยามีการเปล่ียนแปลงไปในทางพัฒนาดีมากข้ึน
เร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการสะสมมวลชีวภาพในสวนของตนไม ในขณะเดียวกันบริเวณดานซายของ            
ทาเทียบเรือในปนี้มีการเปล่ียนแปลงที่เพ่ิมขึ้นทั้งในดานพ้ืนที่หนาตัด ปริมาตรไม และมวลชีวภาพ อยางตอเนื่อง
เชนเดิม แตในสวนบริเวณดานขวาของทาเทียบเรือในปนี้มีกลับมีการเปล่ียนแปลงที่ลดลงทั้งในดานพ้ืนที่หนาตัด 
ปริมาตรไม และมวลชีวภาพ มีการตายลงของไมใหญบางชนิด แตไมหนุมยังไมสามารถเติบโตทดแทนไดทัน 
สามารถสรุปภายใตขอมูลที่ตรวจวัดไดวา สังคมพืชในแปลงตัวอยางศึกษาบริเวณโครงการทาเทียบเรือฯ มี
ลักษณะที่กําลังพัฒนาใหมีลักษณะทางสังคมพืชที่ดีขึ้นกวาเดิม แมวาจะเกิดขึ้นในปริมาณที่ไมมากนัก แตก็เปน
กระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมพืชที่ใหเห็นวากําลังจะมีการพัฒนาไปเปนปาที่ดีขึ้นเร่ือยๆ ตอไปในอนาคต 

 

2.2.2 การติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรสัตวปา ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ดําเนินการสํารวจในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยใชดัชนีจํานวนและความหลากชนิด และระดับความชุกชุม
สัมพัทธของสัตวปาบริเวณพ้ืนที่โดยรอบทาเทียบเรือในรัศมี 1 กิโลเมตร จากการสํารวจในป 2562 พบวา จํานวน
ชนิดของสัตวปา มีจํานวนใกลเคียงกับป 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีรายงานไวตั้งแตป 2540-2562 แลว
พบวา จํานวนชนิดของสัตวมีแนวโนมลดลงในภาพรวม โดยเฉพาะกลุมนก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และ
สัตวเลื้อยคลาน สวนจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก แมจะมีการลดลงของ
จํานวนชนิดสัตวปาจากปแรกท่ีมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โดยรอบทาเทียบเรือฯ แตไมไดเปนการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ชนิดที่เปนสัตวประจําถิ่นยังคงปรากฏในพ้ืนที่ กลุมที่เปลี่ยนแปลงเปนนกอพยพ และ
กลุมที่มีประชากรนอยหรือพบเห็นตัวไดยาก ซึ่งสัตวกลุมนี้ตองไดรับความสนใจเปนพิเศษ 

 
2.3 ทรัพยากรนิเวศในน้ํา 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรนิเวศในนํ้า ประกอบดวย แหลงหญาทะเล 
ปะการัง พะยูน แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ลูกปลาวัยออน และสัตวพ้ืนทะเล ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ในการทําการศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
 

 2.3.1 แหลงหญาทะเล 
 ในป 2562 พบหญาทะเลท้ังหมด 11 ชนิด จาก 13 ชนิดที่พบในประเทศไทย โดยมีหญาชะเงาใบฟน
เลื่อย (Cymodocea serrulata) และหญาใบมะกรูด (Halophila ovalis) เปนหญาทะเลชนิดเดนและมีการ
แพรกระจายสูงอยูทั่วไป แหลงหญาทะเลบริเวณเกาะศรีบอยาและพ้ืนที่ใกลเคียงโดยท่ัวไปยังมีความอุดมสมบูรณและ
มีความหลายหลากทางชีวภาพสูง มีพัฒนาการไปในทิศทางที่คอนขางคงที่  ไมมีแนวโนมวาจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
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ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
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 2.3.2 สภาพแนวปะการัง 
 ผลการศึกษาพบวา เปอรเซ็นตครอบคลุมพ้ืนที่ของปะการังมีชีวิตของปะการังบริเวณสถานีแหลมหิน เกาะกา 
และเกาะศรีบอยา ไมแตกตางจากการศึกษากอนหนาในป 2561 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับสถานีเกาะปูปะการัง
มีชีวิตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากผลจากการฟอกขาว เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนา พบวา มีคาเปอรเซ็นต
ครอบคลุมพ้ืนที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีความหลากหลายในแตละทุกสถานีที่ศึกษามีการเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึ้นเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับการประเมินกอนหนา สภาพโครงสรางทางสังคมของแนวปะการังยังคงไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกสถานีที่ศึกษา ปจจัยทางกายภาพในทุกสถานีที่ศึกษายังคงอยูในชวงเหมาะสมสําหรับการดํารงชีพ
ของปะการังและสิ่งมีชีวิตอ่ืน  ๆในแนวปะการัง ยกเวนคาของอุณหภูมิน้ําทะเล 

 

2.3.3 การสํารวจพะยูน 
การสํารวจในป 2562 พบจํานวนพะยูนไมนอยกวา 14 ตัว สวนใหญพบเปนตัวเดี่ยว ในจํานวนนี้พบ

เปนพะยูนคูแมลูก 2 คู โดยพบพะยูนใน 2 พ้ืนที่ ไดแก แหลงหญาทะเลบริเวณฝงตะวันตกของเกาะ           
ศรีบอยาถึงตอนเหนือของของเกาะปู และพ้ืนที่ที่เปนแหลงหญาทะเลบริเวณดานในระหวางเกาะปูและ 
เกาะฮ่ัง เมื่อเปรียบเทียบในชวงป 2560-2562 พบวา มีแนวโนมของคาเฉลี่ยการพบเห็นพะยูนลดลงแตไมมี
นัยสําคัญ 

 

2.3.4 ผลผลิตชีวภาพทางทะเล 
แพลงกตอนพืช ความหนาแนนของแพลงกตอนพืชที่พบในป 2562 มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

เม่ือเปรียบเทียบระหวางป 2560 แตนอยกวาป 2561 ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บตัวอยางในแตละปมีสภาพคล่ืน
ลม ภูมิอากาศ กระแสนํ้า และปจจัยทางสิ่งแวดลอมตางๆ แตกตางกัน ซึ่งสงผลใหความหนาแนนหรือความ
ชุกชุมของส่ิงมีชีวิตในน้ําในแตละปมีความแปรปรวนสูงและมีคาแตกตางกัน  

แพลงกตอนสัตว เมื่อเปรียบเทียบรวมทุกสถานี พบสัตวเดนเปนกลุมกุงและปู คิดเปน 85%           
มีคาเฉล่ียดัชนีความหลากหลายและคาเฉลี่ยความหนาแนน ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางป 2560-2561 ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บตัวอยางในแตละปมีสภาพคลื่นลม ภูมิอากาศ กระแสนํ้า และ
ปจจัยทางสิ่งแวดลอมตางๆ แตกตางกัน 

ลูกปลาวัยออน พบลูกปลาวัยออนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ จํานวน 4 วงศ ลูกปลาวัยออนวงศ         
ที่พบปริมาณชุกชุมมากที่สุด คือวงศปลาแปนแกว ความชุกชุมเฉลี่ยที่พบของลูกปลาวัยออนที่พบในป 2562  
มีคานอยกวาที่พบในป 2561 ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บตัวอยางในแตละปมีสภาพคลื่นลม ภูมิอากาศ กระแสนํ้า 
และปจจัยทางสิ่งแวดลอมตางๆ แตกตางกัน 

สัตวพื้นทะเล พบวา ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ยรวมของสัตวพ้ืนทะเลท่ีพบในป 2562 ไมแตกตางจาก
ป 2561 มากนัก พบไสเดือนทะเลเปนกลุมเดน และพบสัตวพ้ืนทะเลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก กุง
และปูอยูในพื้นท่ี 

 

2.4 การคมนาคม 
ทําการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของ กฟผ. ในบริเวณเสนทางการสัญจรของ           

ทาเทียบเรือทั้งทางบกและทางนํ้าทุกครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562                
มีเรือบรรทุกน้ํามันเขาเทียบทาเพ่ือขนถายนํ้ามันรวมทั้งสิ้น 9 ลํา ไมเกิดอุบัติเหตุในบริเวณเสนทางสัญจรทั้ง        
ทางบกและทางน้ํา 
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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. การปฏิบัตทิี่ไมเปนไปตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

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 ่เกิดในโครงการทั้งหมดไดอยางเพียงพอ  ตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนถึง
ปจจุบันยังไมมีปญหาที่เกิดจากการติดตั้งระบบ Oil-Water Separator เพียง 1 ชุด แตอยางใด ทั้งนี้ทาง 
กฟผ . ไดดําเนินการทําเรื่องขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการกับทาง สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) แลว โดยอยูระหวางรอการพิจารณาฯ 




