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(ก) 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอสําหรับโรงไฟฟากระบี่ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ดําเนินการกอสราง ตั้งแตเดือนกันยายน 2545 แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2547 ปจจุบันโครงการระบบขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงทางทอฯ อยูในระยะดําเนินการ ซึ่ง กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีไดกําหนดไวในรายงานประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการอยางเครงครัด พรอมจัดทํารายงานการผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เสนอตอกรมธุรกิจพลังงาน 
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รายงานฉบับนี้เปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ 33 ในระยะ
ดําเนินการระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สามารถสรุปไดดังน้ี  

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 โครงการระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอสําหรับโรงไฟฟากระบี่ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมตามท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมีการ
ติดตั้งระบบ SCADA เพ่ือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความดันและการไหลของนํ้ามันในทอสงน้ํามันเพ่ือปองกัน
น้ํามันรั่วไหลออกจากทอสงน้ํามัน พรอมทั้งมีการตรวจสอบการทํางานของ SCADA เปนประจํา ติดตั้ง Manual 

Valve เพ่ือควบคุมและปองกันการร่ัวไหลของน้ํามันลงสูคลองยวน และมี Block Valve เพ่ือปองกันและจํากัด
ขอบเขตความเสียหายในกรณีทอขนสงนํ้ามันเกิดการรั่วไหลและลดการฟุงกระจายของกาซไฮโดรคารบอน โดยมี
เจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถในการควบคุมระบบขนสงน้ํามันผานระบบทอสงน้ํามันเปนผูควบคุม อีกท้ัง        
ยังทําการตรวจสอบและดูแลมอเตอรที่ใชในการสูบถายนํ้ามัน ใหอยูในสภาพดีเสมอเพ่ือลดระดับเสียงดังจาก          
ชุดอุปกรณประกอบของเครื่องยนตระบบปมน้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากน้ี ยังจัดเตรียมอุปกรณกําจัดคราบน้ํามัน 
ไดแก สารเคมีกําจัดคราบนํ้ามัน อุปกรณฉีดพน Portable Spray และประเภท Back Pack Manual Spray            
วัสดุดูดซับคราบน้ํามันพรอมเคร่ืองรีดและขอเกี่ยวสําหรับเก็บวัสดุ เครื่องฉีดน้ํายาลางคราบน้ํามัน ทุนกักน้ํามัน 
ถุงพลาสติกใสวัสดุดูดซับคราบนํ้ามันที่ปนเปอนนํ้ามัน และถังน้ํามันเล็กสําหรับเก็บคราบนํ้ามันที่ถูกดูดซับมา    
เปนตน เพ่ือใชงานในกรณีท่ีเกิดเหตุน้ํามันหกรั่วไหล  

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

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ประชาชนในทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปทราบถึงการดําเนินการตามมาตรการดานความปลอดภัย และมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน  

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดจัดเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลจัดทําแผนปฏิบัติ การกรณีเกิด
เหตุน้ํามันร่ัวไหลและแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม โดยนําระบบการบริหารงานดานความปลอดภัย
เขาใชงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกสัปดาห และ          
มีการติดตั้งผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงบริเวณทาเทียบเรือ ดานระบบ
ปองกันอัคคีภัยไดจัดทําระบบเตือนภัย จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใชในการดับเพลิง ไดแก  หัวฉีดน้ํา            
ถังเก็บโฟม และหัวฉีดน้ําดับเพลิง และกําหนดศูนยควบคุมภาวะฉุกเฉิน ในบริเวณพ้ืนที่ที่อาจเปนอันตรายได
ติดตั้งปายสัญลักษณความปลอดภัย เชน ปายเตือนอันตราย ปายหามสูบบุหรี่หรือไวไฟ ปายใหสวมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ปายการรักษาความสะอาด เปนตน เพ่ือแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ดังกลาวให
พนักงานและบุคคลทั่วไปทราบและปฏิบัติตาม สําหรับขอบเขตพ้ืนที่แนวทอมีการติดตั้งปายแสดงคําเตือน            
มีสถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได เพ่ือปองกันการกระทําใดๆ บนพ้ืนที่เหนือแนวทอ 

และเพ่ือใหผูที่พบเห็นเหตุการณผิดปกติสามารถแจงผูที่รับผิดชอบได อยางทันทวงที โดยในระหวาง          
เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 ไมเกิดเหตุอัคคีภัยและเหตุน้ํามันรั่วไหลแตอยางใด 
 

2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

ในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 ไดดําเนินมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมีผลการติดตามตรวจสอบโดยสรุปดังนี้ 
 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ตรวจวัดคาระดับเสียงเม่ือวันที่ 17-19 มกราคม 2563 คาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และ 

คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 
(2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2548) และตรวจวัดคาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) ซึ่ง        
คาระดับเสียงประเภทนี้ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานในประเทศไทย  

คุณภาพน้ํา 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด

กระบี่ไดควบคุมการเขาและออกจากพ้ืนที่ของจังหวัดกระบี่เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ีเพ่ือดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินและนํ้าใตดิน          
เพ่ือเปนตัวแทนในชวงฤดูแลง ตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการได การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําครั้งตอไปจะดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563 เพ่ือเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน 
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(ค) 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ทรัพยากรสัตวปา 
การสํารวจทรัพยากรสัตวปา กําหนดใหดําเนินการในปแรก 1 ครั้ง และถัดไป 2 ปตอครั้ง ซึ่งได

ดําเนินการสํารวจตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ในป 2548, 
2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562 และตองดําเนินการทุก 2 ป อยางตอเนื่องจนสิ้นอายุโครงการ 

 การสํารวจทรัพยากรสัตวปาครั้งลาสุดในชวงเดือนตุลาคม 2562 ดําเนินการโดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลการสํารวจ พบสัตวปาจํานวน 111 ชนิด โดยสัตวปาที่พบในป 2562            
มีความคลายคลึงกับป 2560 รอยละ 73.64 แสดงใหเห็นวาชนิดของสัตวปาที่พบในพ้ืนที่ไมไดเปลี่ยนแปลงไป 
การสํารวจครั้งตอไปจะดําเนินการในป 2564 

 

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, 2576)  และจะดําเนินการศึกษาครั้งตอไปในป 
2566 (การศึกษาครั้งลาสุดไดดําเนินการในป 2561 รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานฯ ฉบับที่ 30 เดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2561) 
 

3. มาตรการท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3.1 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 เนื่องจากทุน         
กักน้ํามันแบบ Shore Boom ไมเหมาะสมในการใชงานบริเวณคลองยวนซ่ึงเปนพ้ืนที่แคบ มีความกวางของ
คลองประมาณ 10 เมตร โดยทุนกักน้ํามันที่ทางโครงการจัดเตรียมไวสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และ
เหมาะสมสําหรับการใชในสถานการณฉุกเฉินในการกักคราบน้ํามันกรณีเกิดเหตุน้ํามันหกรั่วไหล อีกทั้งทุนกัก
น้ํามันแตละชุดสามารถนํามาเชื่อมตอกันได นอกจากน้ีโครงการยังมีการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกปอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหมั่นใจไดวาโครงการสามารถรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้ํามันหกรั่วไหลไดอยางทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพ  


