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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาเทียบเรือขนถายน้ํามนัเช้ือเพลิง  
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(ก) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ของโครงการทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
โรงไฟฟากระบ่ี ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพ่ือรายงาน         
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการฯ รายงานฉบับนี้เปนรายงาน  
ฉบับที่ 32 เปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 
2563 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 โครงการทาเทียบเรือขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบ่ี 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
น้ํามันที่อาจจะร่ัวไหลออกจากถังเก็บน้ํามัน อีกทั้งมีรางรวบรวมน้ําฝนที่ปนเปอนน้ํามันรูปตัว “U” ขนาด
กวาง 0.3 เมตร ลึก 0.3 เมตร และวาลวสําหรับเปด-ปดรางระบายน้ํา เพ่ือควบคุมการร่ัวไหลของน้ํามันกอน
ระบายสู Oil-Water Separator เพ่ือทําการบําบัดกากน้ํามันที่ไดจากบอแยกนํ้ามันจากระบบบําบัดน้ําเสีย
และจากการรองรับน้ํามันที่หกหลนขณะสูบถาย หากมีจะถูกนําไปเก็บไวในถัง เพ่ือรวบรวมนําไปกําจัดท่ี
โรงไฟฟากระบ่ีตอไป 
 

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  ในบริเวณทาเทียบเรือและ      
คลังน้ํามัน รวมถึงจัดใหมีทุนกักน้ํามันในเรือลากจูง และอุปกรณฉีดพนน้ํายาทําลายคราบน้ํามันเพ่ือ
เตรียมพรอมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และจัดเตรียมกําลังคนสําหรับการกําจัดน้ํามันประกอบดวย พนักงาน           
หนาทา พนักงานประจําเรือยนตปฏิบัติการ และพนักงานประจําทาเทียบเรือสวนอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาเทียบเรือขนถายน้ํามนัเช้ือเพลิง  
สําหรับโรงไฟฟากระบี ่      ฉบับที่ 32 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 
 

 
 

(ข) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันไดอยางทันทวงทีในกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล นอกจากนี้ โครงการยังไดจัดทํา
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล โดยมีการซอมเพ่ือปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
แผนละ 2 ครั้งตอป ระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 มีการซอมแผนฉุกเฉินกรณีน้ํามันเตาร่ัวไหล
จากเรือบรรทุกน้ํามันความรุนแรงระดับ 2 และกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยที่คลังน้ํามันคลองรั้วความรุนแรง          
ระดับ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
 ในสวนของการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานการดูแล
สิ่งแวดลอมและชุมชน โครงการไดมีการดําเนินการปลูกและดูแลไมโกงกางที่ปลูกไวบริเวณพ้ืนที่วางชายฝง
บริเวณทาเทียบเรือ รวมทั้งมีการควบคุมและปองกันการลาสัตวปาในพ้ืนที่ของ กฟผ. และมีการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานดานสิ่งแวดลอม โดยมีคณะทํางานมวลชนสัมพันธของ
โรงไฟฟากระบ่ีทําการประชาสัมพันธชวยเหลือชุมชน พรอมชี้แจงสรางความเขาใจและรับฟงความ
คิดเห็นเพื ่อแกไขปญหาชุมชนอยางตอเนื่อง ในดานของการบริหารความปลอดภัยของโครงการ               
ไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งมีการนําระบบการบริหารความปลอดภัยที่ใชปฏิบัติที่โรงไฟฟา
กระบี่เขามาใชในโครงการนี้ดวยอยางสม่ําเสมอ มีการติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณเดินเรือบริเวณรองน้ํา
เดินเรือในทะเลเปนทุนนํารอง 13 จุด รวมทั้งกําหนดใหผูควบคุมเรือบรรทุกน้ํามันใหดําเนินการอยาง
ระมัดระวังและเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ           
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 ไมเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงาน ไมเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือ ไมเกิดเหตุอัคคีภัย และ ไมเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลแตอยางใด 
 

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1 คุณภาพน้ํา 
2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําทะเล 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ภูเก็ต ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการเก็บตัวอยางและวิเคราะห
คุณภาพน้ําผิวดินของโครงการ ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 เพ่ือเปนตัวแทนในชวงฤดูแลงได โดย กฟผ. 
ไดทําหนังสือถึงหนวยงานที่กํากับดูแลเพ่ือขอผอนผันการปฎิบัติตามมาตรการฯ อยางไรก็ตาม ในระหวาง          
เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 ไมมีเรือบรรทุกน้ํามันเขาเทียบทา และจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน      
อีกคร้ังในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 เพ่ือเปนตัวแทนคุณภาพน้ําในฤดูฝนตอไป 

2.1.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณทาเทียบเรือ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 พบวา         

ทุกดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งที่ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

 

2.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
2.2.1 การติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรปาไม ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ดําเนินการสํารวจ โดยจะสํารวจในชวงเดือนตุลาคม 2563 และจะทําการรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาเทียบเรือขนถายน้ํามนัเช้ือเพลิง  
สําหรับโรงไฟฟากระบี่ ฉบับที่ 32 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
 

 
 

(ค) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2.2.2 การติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรสัตวปา ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ดําเนินการสํารวจ โดยจะสํารวจในชวงเดือนตุลาคม 2563 และจะทําการรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป 

 

2.3 ทรัพยากรนิเวศในน้ํา 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรนิเวศในนํ้า ประกอบดวย แหลงหญาทะเล 
ปะการัง พะยูน แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ลูกปลาวัยออน และสัตวพ้ืนทะเล ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ในการทําการศึกษา ขณะนี้อยูระหวางสํารวจและสรุปผลการศึกษา และจะทําการ
รายงานผลในรายงานฉบับถัดไป 
  

 2.4 การคมนาคม 
ทําการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของ กฟผ. ในบริเวณเสนทางการสัญจรของ           

ทาเทียบเรือทั้งทางบกและทางน้ําทุกครั้งที่ เกิด อุบัติเหตุ ในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563            
โดยในชวงครึ่งปแรกไมมีเรือรับสงน้ํามันเทียบทา และไมเกิดอุบัติเหตุในบริเวณเสนทางสัญจรท้ังทางบก          
และทางนํ้า 

 

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 ่เกิดในโครงการทั ้งหมดไดอยางเพียงพอ ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึง
ปจจุบันยังไมมีปญหาที่เกิดจากการติดตั้งระบบ Oil-Water Separator เพียง 1 ชุด แตอยางใด ทั้งนี้ทาง 
กฟผ . ไดดําเนินการทําเรื่องขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการกับทาง สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (คชก.) โครงการโครงสรางพ้ืนฐานทางน้ํา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 ในวันที่  26 กันยายน 2562 อยูระหวาง
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 


