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ก 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดแจงขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาใหความ
เห็นชอบรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบ่ี 
ในการประชุมคร้ังที่ 16/2562 เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งมีการปรับระบบแยกนํ้า-น้ํามัน แบบ Oil-Water 
Separator จากชนิด API จํานวน 2 ชุด เปนชนิด Air Floating จํานวน 1 ชุด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวา และปรับ
ระบบระบายนํ้าจากจํานวน 2 ชุด เปนจํานวน 1 ชุด ตามระบบแยกน้ํา-น้ํามัน และคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติรับทราบมติคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 
7/2563 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีเสนอในรายงานฯ 
อยางเครงครัด 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ของทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบ่ี 
ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะ
ดําเนินการ ที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการฯ รายงานฉบับนี้เปนฉบับท่ี 33 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) สามารถสรุปไดดังนี ้

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 ทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบี่ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกหัวขอ ไดแก คุณภาพน้ํา
ผิวดิน การปองกันการแพรกระจายของน้ํามัน การขจัดคราบนํ้ามัน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา 
ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา การคมนาคมขนสง การกําจัดมูลฝอยและกากของเสีย สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
สุนทรียภาพและการทองเท่ียว สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการระงับอัคคีภัย 
 
2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

2.1 คุณภาพน้ํา 
2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําทะเล 

 การตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพน้ําทะเลดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตภูเก็ต โดยผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 พบวา ทุกดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) และเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560  
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2.1.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณทาเทียบเรือเปนประจําทุกเดือนโดยบริษัทเอแอลเอส 

แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ทุกดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งที่ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559 

 
2.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

2.2.1 การติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรปาไม ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการสํารวจในชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 บริเวณโดยรอบทาเทียบเรือในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร      
โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมพืชจํานวน 3 บริเวณท่ีเปนแปลงตัวอยางสังคมพืช ตั้งแตเร่ิมตน
โครงการฯ ถึงป 2563 พบวา ลักษณะสังคมพืชบริเวณเกาะศรีบอยามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนาทีด่ีมากข้ึน
เรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสะสมมวลชีวภาพของตนไมที่เริ่มตรวจวัดไดชัดเจนมากย่ิงขึ้นและแปลง
บริเวณดานซายและดานขวาของทาเทียบเรือในปนี้มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นทั้งในดานพ้ืนที่หนาตัด ปริมาตรไม 
และมวลชีวภาพ อยางตอเนื่องเชนเดิม สังคมพืชในแปลงตัวอยางศึกษากําลังพัฒนาใหมีลักษณะทางสังคมพืชท่ีดี
ขึ้นกวาเดิม แมวาจะเกิดขึ้นในปริมาณที่ไมมากนัก แตก็เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชที่ใหเห็นวา
กําลังจะมีการพัฒนาไปเปนปาที่ดีข้ึนเรื่อยๆ ตอไปในอนาคต 

 

2.2.2 การติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรสัตวปา ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ดําเนินการสํารวจในชวงเดือนธันวาคม 2563 โดยใชดัชนีจํานวนและความหลากชนิด และระดับความชุกชุม
สัมพัทธของสัตวปาบริเวณพ้ืนที่โดยรอบทาเทียบเรือในรัศมี 1 กิโลเมตร จากการสํารวจพบสัตวปาจํานวน 80 ชนิด 
มีจํานวนลดลงจากป 2562 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีรายงานไวตั้งแตป 2540-2562 แลวพบวา จํานวน
ชนิดของสัตวมีแนวโนมลดลงในภาพรวม แมจะมีการลดลงของจํานวนชนิดสัตวปาจากปแรกที่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โดยรอบทาเทียบเรือฯ แตไมไดเปนการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ชนิดที่เปนสัตวประจํา
ถิ่นยังคงปรากฏในพ้ืนที่ กลุมที่เปลี่ยนแปลงเปนนกอพยพ และกลุมที่มีประชากรนอยหรือพบเห็นตัวไดยาก             
ซึ่งสัตวกลุมนี้ตองไดรับความสนใจเปนพิเศษ 

 
2.3 ทรัพยากรนิเวศในน้ํา 

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

 2.3.1 แหลงหญาทะเล 
 ในป 2563 พบหญาทะเลท้ังหมด 12 ชนิด จาก 13 ชนิดที่พบในประเทศไทย โดยมีหญาชะเงาใบฟน
เลื่อย (Cymodocea serrulata) และหญาใบมะกรูด (Halophila ovalis) เปนหญาทะเลชนิดเดนและมีการ
แพรกระจายสูงอยูทั่วไป แหลงหญาทะเลบริเวณเกาะศรีบอยาและพ้ืนที่ใกลเคียงโดยท่ัวไปยังมีความอุดมสมบูรณและ
มีความหลายหลากทางชีวภาพสูง มีพัฒนาการไปในทิศทางที่คอนขางคงที่  ไมมีแนวโนมวาจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
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 2.3.2 สภาพแนวปะการัง 
 ผลการศึกษาพบวา เปอรเซ็นตครอบคลุมพ้ืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณสถานีแหลมหิน เกาะกา และ             
เกาะศรีบอยา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 เมื่อพิจารณาในภาพรวมตลอดระยะเวลา 13 ปที่
ศึกษาพบวาปะการังมีชีวิตในทุกบริเวณท่ีศึกษามีความผันแปรตามปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญคืออุณหภูมิน้ําทะเลที่
เพ่ิมขึ้นผิดปกติ สงผลใหปะการังมีการฟอกขาวและเสียชีวิต อยางไรก็ตามเม่ืออุณหภูมิน้ําทะเลกลับสูสภาวะปกติ
ปะการังสามารถฟนตัวไดในทุกพ้ืนที่ คาดัชนีความหลากหลายในแตทุกสถานีที่ศึกษายังมีการเพ่ิมขึ้นเล็กนอยใกลเคียง
กับการประเมินกอนหนา โครงสรางทางสังคมของแนวปะการังในทุกสถานีที่ศึกษายังไมมีการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจน  
 

2.3.3 การสํารวจพะยูน 
 การสํารวจในป 2563 พบจํานวนพะยูนไมนอยกวา 12 ตัว สวนใหญพบเปนตัวเดี่ยว ในจํานวนนี้พบ
เปนพะยูนคูแมลูก 1 คู โดยพบพะยูนใน 2 พ้ืนที่ ไดแก แหลงหญาทะเลบริเวณฝงตะวันตกของเกาะศรีบอยา
ถึงตอนเหนือของของเกาะปู และพ้ืนที่ที่เปนแหลงหญาทะเลบริเวณดานในระหวางเกาะปูและ  เกาะฮ่ัง           
เมือ่เปรียบเทียบในชวงป 2560-2563 พบวา มีแนวโนมของคาเฉลี่ยการพบเห็นพะยูนลดลงแตไมมีนัยสําคัญ 

 

2.3.4 ผลผลิตชีวภาพทางทะเล 
แพลงกตอนพืช พบกลุมไดอะตอมหรือสาหรายสีน้ําตาลมีสัดสวนสูงสุดที่ 94% ความหนาแนนของ

แพลงกตอนพืชที่พบในป 2563 มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2561-2562 ทั้งนี้
เนื่องจากการเก็บตัวอยางในแตละปมีสภาพคล่ืนลม ภูมิอากาศ กระแสนํ้า และปจจัยทางส่ิงแวดลอมตางๆ 
แตกตางกัน ซึ่งสงผลใหความหนาแนนหรือความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในน้ําในแตละปมีความแปรปรวนและมีคา
แตกตางกัน  

แพลงกตอนสัตว พบกลุมกุงและปูมากที่สุดคิดเปน 86% คาเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายและคาเฉลี่ย
ความหนาแนนในป 2563 ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2561-2562 ทั้งนี้เนื่องจาก
การเก็บตัวอยางในแตละปมีสภาพคล่ืนลม ภูมิอากาศ กระแสนํ้า และปจจัยทางสิ่งแวดลอมตางๆ แตกตางกัน 

ลูกปลาวัยออน พบลูกปลาวัยออนทั้งหมด 13 วงศ เปนปลาเศรษฐกิจจํานวน 3 วงศ โดยวงศที่พบ
ปริมาณชุกชุมมากท่ีสุด คือวงศปลาบู รองลงมาคือ วงศปลากระบ่ี ความชุกชุมเฉลี่ยที่พบของลูกปลาวัยออนที่
พบในป 2563 มีคานอยกวาที่พบในป 2562 ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บตัวอยางในแตละปมีสภาพคล่ืนลม 
ภูมิอากาศ กระแสนํ้า และปจจัยทางส่ิงแวดลอมตางๆ แตกตางกัน 

สัตวพื้นทะเล พบวา ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ยรวมของสัตวพ้ืนทะเลท่ีพบในป 2563 ไมแตกตางจากป 
2562 มากนัก พบไสเดือนทะเลเปนกลุมเดนคิดเปน 54% และพบสัตวพ้ืนทะเลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
ไดแก กุงและปูอยูในพ้ืนท่ี 

 

2.4 การคมนาคม 
ทําการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของ กฟผ. ในบริเวณเสนทางการสัญจรของ           

ทาเทียบเรือทั้งทางบกและทางนํ้าทุกครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563                
มีเรือบรรทุกน้ํามันเขาเทียบทาเพ่ือขนถายน้ํามันรวมทั้งสิ้น 12 ลํา ไมเกิดอุบัติเหตุในบริเวณเสนทางสัญจรทั้ง        
ทางบกและทางน้ํา 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบี่       ฉบับที่ 33 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
 

 
 
ง 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

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 จะดําเนินทุก 5 ป การศึกษาจะดําเนินการอีกครั้งในป 
2566 
 

 


