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(ก) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการกอสราง ตั้งแตเดือนกันยายน 2545 แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2547 ในชวงการ
กอสราง กฟผ. ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม และดําเนินงานตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบในดานตางๆ และจัดทํารายงานดังกลาวจํานวน 2 ฉบับ 

ปจจุบันระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทออยูในระยะดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 9/2544 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่” โดยโรงไฟฟาพลังความรอน
กระบี่ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ พรอมจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวของ ตั้งแตป 2546 เปนตนมา โดยไดมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบและดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานตางๆ รายงานฉบับนี้เปน
รายงานฉบับที่ 31 ระยะดําเนินการระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 สรุปไดดังนี้  

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 โครงการระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ไดปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ  
โดยมีการติดตั้งระบบ SCADA เพ่ือตรวจวัดการเปล่ียนแปลงความดันและการไหลของน้ํามันในทอสงน้ํามันเปน
การปองกันน้ํามันร่ัวไหลออกจากทอสงนํ้ามัน พรอมทั้งมีการตรวจสอบการทํางานของ SCADA เปนประจํา ติดตั้ง 
Manual Valve เพ่ือควบคุมและปองกันการรั่วไหลของน้ํามันลงสูคลองยวน และมี Block Valve เพ่ือปองกันและ
จํากัดขอบเขตความเสียหายในกรณีทอขนสงน้ํามันเกิดการรั่วไหลและลดการฟุงกระจายของกาซไฮโดรคารบอน 
โดยมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถในการควบคุมระบบขนสงน้ํามันผานระบบทอสงน้ํามันเปนผูควบคุม  
อีกทั้งทําการตรวจสอบและดูแลมอเตอรที่ใชในการสูบถายน้ํามัน ใหอยูในสภาพดีเสมอเพ่ือลดระดับเสียงดังจาก
ชุดอุปกรณประกอบของเครื่องยนตระบบปมน้ํามันเชื้อเพลิง และจัดเตรียมอุปกรณกําจัดคราบน้ํามัน ไดแก 
สารเคมีกําจัดคราบน้ํามัน อุปกรณฉีดพน Portable Spray และประเภท Back Pack Manual Spray วัสดุดูดซับ
คราบนํ้ามันพรอมเครื่องรีดและขอเก่ียวสําหรับเก็บวัสดุ เครื่องฉีดน้ํายาลางคราบน้ํามัน ทุนกักน้ํามัน ถุงพลาสติก
ใสวัสดุดูดซับคราบนํ้ามันที่ปนเปอนน้ํามัน และถังน้ํามันเล็กสําหรับเก็บคราบนํ้ามันที่ถูกดูดซับมา เปนตน เพ่ือใช
งานในกรณีท่ีเกิดเหตุน้ํามันหกรั่วไหล  

การวางทอขนสงน้ํามันของโครงการในชวงท่ีผานปาชายเลน ไดเปลี่ยนวิธีการขุดเปดและตอกเข็มพืดฝงทอ 
มาเปนวิธีเจาะลากทอแบบ HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD) ซึ่งใชพ้ืนที่นอยกวา คือใชเฉพาะ
บริเวณบอรับและบอสงทอน้ํามันเทานั้น การกอสรางไดหลีกเลี่ยงบริเวณพ้ืนที่ที่มีตนไม ดังน้ันสภาพปาชายเลนจึง
ไมถูกทําลายและยังคงอยูในสภาพเดิมภายหลังจากการกอสรางแลวเสร็จ ปจจุบันสภาพนิเวศไดฟนฟูกลับคืนสู
สภาพเดิมแลวจึงไมมีผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในระยะดําเนินการไดรวมกับหนวยงานตางๆ ใน
พ้ืนที่ รวมกันจัดกิจกรรมปลูกปาประชาแบบอาสา เพ่ือใหความรู ความเขาใจและสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมทั้งไดดําเนินการประชาสัมพันธให
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(ข) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ประชาชนในทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปทราบถึงการดําเนินการตามมาตรการดานความปลอดภัย และมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน  
 

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดจัดเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลจัดทําแผนปฏิบัติ การกรณีเกิด
น้ํามันรั่วไหลและแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม โดยนําระบบการบริหารงานดานความปลอดภัยเขาใชงาน
และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกสัปดาห มีการติดตั้ง          
ผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงบริเวณทาเทียบเรือ ดานระบบปองกัน
อัคคีภัยไดจัดทําระบบเตือนภัย จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง ไดแก  หัวฉีดน้ํา            
ถังเก็บโฟม และหัวฉีดน้ําดับเพลิง และกําหนดศูนยควบคุมภาวะฉุกเฉิน ในบริเวณพ้ืนที่ที่อาจเปนอันตรายได
ติดตั้งปายสัญลักษณความปลอดภัย เชน ปายเตือนอันตราย ปายหามสูบบุหรี่หรือไวไฟ ปายใหสวมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ปายการรักษาความสะอาด เปนตน เพ่ือแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ดังกลาวให
พนักงานและบุคคลท่ัวไปทราบและปฏิบัติตาม สําหรับขอบเขตพ้ืนที่แนวทอมีการติดตั้งปายแสดงคําเตือน มี
สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได เพ่ือปองกันการกระทําใดๆ บนพ้ืนที่เหนือแนวทอ 
และเพ่ือใหผูที่พบเห็นเหตุการณผิดปกติสามารถแจงผูที่รับผิดชอบไดอยางทันทวงที โดยในระหวางเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน 2562 ไมเกิดเหตุอัคคีภัยและเหตุน้ํามันรั่วไหลแตอยางใด 
 
 

2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

ในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ไดดําเนินมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมีผลการติดตามตรวจสอบโดยสรุปดังนี้ 
 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในเดือนกุมภาพันธ 2562 มีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 ( 2540) และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (2548) และตรวจวัดคาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) ซึ่งคาระดับเสียงประเภทนี้ยังไมมีการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานในประเทศไทย  

คุณภาพน้ํา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในคลองยวนในเดือนมีนาคม 2562 พบวา ทุกดัชนีคุณภาพน้ําที่

ตรวจวัดท้ัง 3 จุด มีคาเปนไปตามปกติของแหลงน้ําทั่วไป และยังไมมีดัชนีคุณภาพนํ้าตัวใดที่มีแนวโนมแสดงให
เห็นวามีความผิดปกติเกิดขึ้น ในสวนของผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดินบริเวณบานคลองรั้ว ในเดือนมีนาคม 
2562 พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัด (คาความเปนกรดและดาง) มีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด คุณภาพ
ของนํ้าบาดาลท่ีจะใชบริโภคได ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอม
เปนพิษ (2551) 

ทรัพยากรสัตวปา 
การสํารวจทรัพยากรสัตวปา กําหนดใหดําเนินการในปแรก 1 ครั้ง และถัดไป 2 ปตอครั้ง ซึ่งได

ดําเนินการสํารวจตามท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการในป 2548, 
2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562 และตองดําเนินการทุก 2 ป อยางตอเนื่องจนสิ้นอายุโครงการ 
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(ค) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

 การสํารวจทรัพยากรสัตวปาครั้งลาสุดในชวงเดือนธันวาคม 2560 (รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานฯ 
ฉบับที่ 29) โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต การติดตามผลกระทบตอทรัพยากร
สัตวปาครั้งตอไป จะดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 

 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  
การสํารวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปญหาที่ไดรับ

จากการดําเนินงานไดกําหนดดําเนินการในปที่ 1, 3 และ 5 (ป 2547, 2549 และ 2551) หลังจากน้ัน
ดําเนินการ 5 ปตอ 1 ครั้ง (ป 2556, 2561, 2566, 2571, 2575)  และจะดําเนินการศึกษาครั้งตอไปในป 
2566 (การศึกษาครั้งลาสุดไดดําเนินการในป 2561 รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานฯ ฉบับที่ 30) 

 
3. มาตรการเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เนื่องจากชุมชนตําบลเกาะศรีบอยาและตําบลตลิ่งชัน ตองการให 
กฟผ.ชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน  แตเน่ืองจากพ้ืนที่ทั้ง 2 ตําบลอยูนอกเขตกองทุนพัฒนาไฟฟา ทําใหไมสามารถ
ใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟามาสนับสนุนได จากการหารือรวมกับนายอําเภอเหนือคลองเมื่อป 2556 
เห็นควรสรางสัมพันธภาพที่ดีและสรางความยอมรับจากชุมชน เห็นควรให กฟผ.สนับสนุนโครงการพัฒนาชีวิต 
โดยสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชน หมูบานละ 100,000 บาท รวม 13 หมูบาน 1,300,000 บาท โดยไดรับ
ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 จัดทําโครงการที่เปนประโยชนสําหรับในป 2557 และในป
ตอๆ ไปพิจารณาจัดทําเปนกองทุน CSR โดยพิจารณาจากความตองการของชุมชนจัดทําเปนโครงการรวบรวมขอ
ความเห็นชอบจากนายอําเภอกอน โครงการไดดําเนินกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 5 ป ตั้งแต ป 2557-2561
ปจจุบันพ้ืนทีท่ัง้ 2 ตําบลไดถูกบรรจุอยูในพ้ืนที่กองทุนพัฒนาไฟฟาเปนที่เรียบรอยแลว 

 
 

4. มาตรการท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
4.1 จัดเตรียมทุนกักน้ํามัน (Shore Boom) จํานวน 2 ชุด มีความยาวชุดละ 50 เมตร ไว เพ่ือใชใน

กรณีที่เกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลลงสูคลองยวน 
 

ทางโครงการไดจัดเตรียมทุนกักน้ํามันแบบ Fence Boom ไวทั้งหมด 7 ชุด โดยมีความยาวชุดละ  
40 เมตร เพ่ือใชในกรณีที่เกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลลงสูคลองยวนแทนทุนกักน้ํามันแบบ Shore Boom (ความยาว
ชุดละ 50 เมตร จํานวน 2 ชุด) ที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เนื่องจากทุนกัก
น้ํามันแบบ Shore Boom ไมเหมาะสมในการใชงานบริเวณคลองยวนซึ่งเปนพ้ืนที่แคบ ความกวางประมาณ 
10 เมตร โดยทุนกักน้ํามันที่ทางโครงการจัดเตรียมไวสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และเหมาะสมสําหรับการ
ใชในสถานการณฉุกเฉินในการกักคราบน้ํามันกรณีเกิดเหตุน้ํามันหกรั่วไหล อีกทั้งทุนกักน้ํามันแตละชุด
สามารถนํามาเชื่อมตอกันได นอกจากนี้โครงการยังมีการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหมั่นใจไดวาโครงการสามารถรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้ํามันหกร่ัวไหลไดอยางทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพ  


