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ระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการกอสราง ตั้งแตเดือนกันยายน 2545 แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 
2547 ในชวงการกอสราง กฟผ. ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และดําเนินงานตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในดานตางๆ และจัดทํารายงานดังกลาวจํานวน 2 ฉบับ 

ปจจุบันระบบขนสงน้ํ ามัน เชื้อเพลิงทางทออยู ในชวงดําเนินการ เ พ่ือให เปนไปตามมติ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 9/2544 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง “รายงาน                  
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอสําหรับ โรงไฟฟาพลัง            
ความรอนกระบ่ี” โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ 
พรอมจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตป 2546 เปนตนมา โดยไดมีการ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบและดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในดานตางๆ รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 27 ของชวงดําเนินการ
ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 สรุปไดดังนี้  

 

1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

   1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
 

(1)  คุณภาพอากาศ 
 ติดต้ังระบบ SCADA เพ่ือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความดันและการไหลของนํ้ามันในทอสงน้ํามัน

เปนการปองกันนํ้ามันรั่วไหลออกจากทอสงน้ํามัน และมี Block Valve เพ่ือปองกันและจํากัดขอบเขตความ
เสียหายในกรณีทอขนสงน้ํามันเกิดการร่ัวไหลและลดการฟุงกระจายของกาซไฮโดรคารบอน โดยมีเจาหนาท่ีที่มี
ความรูความสามารถในการควบคุมระบบขนสงน้ํามันผานระบบทอสงน้ํามัน  

 

(2)  ระดับเสียง 
 ทําการตรวจสอบและดูแลมอเตอรที่ใชในการสูบถายนํ้ามัน ใหอยูในสภาพดีเสมอเพ่ือลดระดับ

เสียงดังจากเคร่ืองยนต 
 

(3)  อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 
 ไดติดตั้งระบบ SCADA เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้ามันโดยอัตโนมัติ พรอมทั้งมีการ

ตรวจสอบการทํางานของ SCADA เปนประจํา  ติดตั้ง Manual Valve เพ่ือควบคุมและปองกันการรั่วไหลของ
น้ํามันลงสูคลองยวน  จัดเตรียมอุปกรณกําจัดคราบน้ํามัน ไดแก สารเคมีกําจัดคราบนํ้ามันและอุปกรณฉีดพน
และถังเก็บน้ํามันชั่วคราว ในกรณีท่ีน้ํามันหกรั่วไหลลงคลองยวนไดจัดใหมีอุปกรณขจัดคราบน้ํามัน ไดแก น้ํายา
และอุปกรณฉีดพนทําลายคราบน้ํามันประเภท Portable Spray และประเภท Back Pack Manual Spray  
วัสดุดูดซับคราบนํ้ามันพรอมเครื่องรีดและขอเก่ียวสําหรับเก็บวัสดุ  เครื่องฉีดน้ํายาลางคราบนํ้ามัน เครื่องสูบ
น้ํามันพรอมสายสูบ ทุนกักน้ํามัน ถุงพลาสติกใสวัสดุดูดซับคราบนํ้ามันที่ปนเปอนน้ํามัน และถังน้ํามันเล็ก
สําหรับเก็บคราบนํ้ามันที่ถูกดูดซับมา  
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1.2 ทรัพยากรชีวภาพ  
 

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

การวางทอขนสงน้ํามันชวงที่ผานปาชายเลนไดเปลี่ยนวิธีการขุดเปดและตอกเข็มพืดฝงทอ มาเปนวิธี  
เจาะลากทอแบบ HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD) ซึ่งใชพ้ืนที่นอยกวา คือ ใชเฉพาะบริเวณ
บอรับและบอสงทอน้ํามันเทาน้ัน การกอสรางไดหลีกเลี่ยงบริเวณพ้ืนที่ที่มีตนไม ดังนั้นสภาพปาชายเลนจึงไมถูก
ทําลายและยังคงอยูในสภาพเดิมภายหลังจากการกอสรางแลวเสร็จ ปจจุบันสภาพนิเวศไดฟนฟูกลับคืนสูสภาพ
เดิมแลวจึงไมมีผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในชวงดําเนินการไดรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที ่
รวมกันจัดกิจกรรมปลูกปาประชาแบบอาสา เพ่ือใหความรู ความเขาใจและสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 
 

1.3 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

(1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
 กฟผ. ไดทําการประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่นและประชาชนท่ัวไปทราบถึงการดําเนินการ

ตามมาตรการดานความปลอดภัย และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน  
 

(2) สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดจัดเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลจัดทําแผนปฏิบัติการกรณีเกิด

น้ํามันรั่วไหลและแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม  โดยนําระบบการบริหารงานควบคุมความสูญเสียเขาใชงาน
และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกสัปดาห ติดตั้งผังขั้นตอน
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงบริเวณทาเทียบเรือ 

- ระบบปองกันอัคคีภัยไดจัดทําระบบเตือนภัย จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง  
ไดแกหัวฉีดน้ํา ถังเก็บโฟม และหัวฉีดน้ําดับเพลิง และกําหนดศูนยควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

- การปองกันนํ้ามันร่ัวไหลไดใชระบบ SCADA ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง โดยระบบ
ดังกลาวจะทํางานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการกําจัดคราบ
น้ํามัน และไดจัดต้ังศูนยควบคุมและปองกันคราบน้ํามันรั่วไหล  

- บริเวณพ้ืนที่ที่อาจเปนอันตรายไดติดตั้งปายสัญลักษณความปลอดภัย เชน ปายเตือนอันตราย  
ปายหามสูบบุหรี่หรือไวไฟ ปายใหสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ปายการรักษาความสะอาด เปนตน 
เพ่ือแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ดังกลาวใหพนักงานและบุคคลทั่วไปทราบและปฏิบัติตาม  สําหรับขอบเขตพ้ืนที่
แนวทอมีการติดตั้งปายแสดงคําเตือน มีสถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได  เพ่ือปองกัน
การกระทําใดๆ บนพ้ืนที่เหนือแนวทอ และเพ่ือใหผูที่พบเห็นเหตุการณผิดปกติสามารถแจงผูที่รับผิดชอบได     
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

ในชวงดําเนินการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ไดดําเนินมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและมีผลการติดตามตรวจสอบโดยสรุปดังนี้ 
 

2.1 ทรัพยากรกายภาพ 
 

คุณภาพน้ํา 
 

1) คุณภาพน้ําผิวดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินในคลองยวน ชวงเดือนมีนาคม 2560 ทําการเก็บตัวอยางในวันที่ 

22 มีนาคม 2560 พบวา ทุกดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดทั้ง 3 จุด มีคาเปนไปตามปกติของแหลงน้ําทั่วไป และยัง
ไมมีดัชนีคุณภาพนํ้าตัวใดท่ีมีแนวโนมแสดงใหเห็นวามีความผิดปกติเกิดขึ้น (ตารางที่ 3-2 หนา 3-4) 

 

2) คุณภาพน้ําใตดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินบริเวณบานคลองรั้วในชวงเดือนมีนาคม 2560 ทําการ                  

เก็บตัวอยางในวันที่ 22 มีนาคม 2560พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัด (คาความเปนกรดและดาง) มีคาอยูใน
เกณฑอนุโลมสูงสุด มาตรฐานนํ้าบาดาลที่จะใชบริโภคไดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2542) (ตารางที่ 3-2 หนา 3-4) 
 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 

- คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีคาระหวาง 57.8–58.4 เดซิเบลเอ ซึ่งมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ที่กําหนดใหคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ (ตารางที่ 3-8 
หนา 3-7) 

- คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคา 89.4 เดซิเบลเอ ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 
ที่กําหนดใหคาระดับเสียงสูงสุด มีคาไมเกิน 115 เดซิเบลเอ (ตารางท่ี 3-8 หนา 3-7) 

- คาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) มีคาระหวาง 30.6-61.2 เดซิเบลเอ ซึ่งคาระดับเสียง
ประเภทนี้ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานในประเทศไทย (ตารางท่ี 3-8 หนา 3-7) 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพ 
 

ทรัพยากรสัตวปา 
 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตอทรัพยากรสัตวปา โครงการระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางทอสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ในป 2559 ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากกรณีประชาชนใน
พ้ืนที่ไมเห็นดวยกับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ (สวนขยายครั้งที่ 1) และโครงการทาเทียบเรือ          
บานคลองรั้ว ทางชุมชนไมอนุญาตให กฟผ. เขาดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม                  
ดานทรัพยากรสัตวปา ในพ้ืนที่ 
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2.3 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

การสํารวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปญหาที่ไดรับ
จากการดําเนินงานไดกําหนดดําเนินการในปที่ 1, 3 และ 5 (ป 2547 ป 2549 และป 2551) หลังจากน้ัน
ดําเนินการ 5 ปตอ 1 ครั้ง สําหรับการศึกษาครั้งลาสุดไดดําเนินการในป 2556 พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการ สวนการสํารวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความ
คิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปญหาที่ไดรับจากการดําเนินงาน จะดําเนินการสํารวจอีกครั้งในป 2561  
 
3. มาตรการท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 3.1 จัดเตรียมทุนกักน้ํามัน (Shore Boom) จํานวน 2 ชุด มีความยาวชุดละ 50 เมตร ไว เพื่อใช
ในกรณีที่เกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลลงสูคลองยวน 
 

 ทางโครงการไดจัดเตรียมทุนกักน้ํามันแบบ Fence Boom ไวทั้งหมด 7 ชุด โดยมีความยาว    
ชุดละ 40 เมตร เพ่ือใชในกรณีที่เกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลลงสูคลองยวนแทน ซึ่งทุนกักน้ํามันแบบ Shore Boom 
(ความยาวชุดละ 50 เมตร จํานวน 2 ชุด) ที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เนื่องจาก 
ทุนกักน้ํามันแบบ Shore Boom ไมเหมาะสมในการใชงานบริเวณคลองยวนซ่ึงเปนพ้ืนที่แคบ ความกวาง
ประมาณ 10 เมตร โดยทุนกักน้ํามันที่ทางโครงการจัดเตรียมไวสามารถเคล่ือนยายไดสะดวก และเหมาะสม
สําหรับการใชในสถานการณฉุกเฉินในการกักคราบนํ้ามันกรณีเกิดเหตุน้ํามันหกรั่วไหล อีกทั้งทุนกักน้ํามัน          
แตละชุดสามารถนํามาเชื่อมตอกันได นอกจากนี้โครงการยัง มีการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกปอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจไดวาโครงการสามารถรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้ํามันหกร่ัวไหลไดอยางทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม กฟผ. อยูระหวางการจัดหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือขอเปล่ียนแปลงแกไขมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตอไป 
 

3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสัตวปา 
ไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสัตวปา ตามท่ีกําหนด

ไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมได เนื่องจากกรณีประชาชนในพ้ืนที่ไมเห็นดวยกับโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ (สวนขยายครั้งที่ 1) และโครงการทาเทียบเรือบานคลองรั้ว ทาง กฟผ. จะ
ดําเนินการอีกคร้ังเมื่อไดรับการยินยอมจากชุมชนในการดําเนินการ 
 

  


