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ระบบขนส่งน้้ำมันเชื้อเพลิงทำงท่อส้ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2545 แล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ 
2547 ในช่วงกำรก่อสร้ำง กฟผ. ได้ด้ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม และด้ำเนินงำนตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ และจัดท้ำรำยงำนดังกล่ำวจ้ำนวน 2 ฉบับ 

ปัจจุบันระบบขนส่งน้้ ำมัน เชื้อเพลิงทำงท่ออยู่ ในช่วงด้ำเนินกำร เพ่ือให้ เป็นไปตำมมติ
คณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้อมแห่งชำติ  ครั้งที่  9/2544 วันที่  16 พฤศจิกำยน 2544 เรื่อง “รำยงำน                  
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรระบบขนส่งน้้ำมันเชื้อเพลิงทำงท่อส้ำหรับ โรงไฟฟ้ำ           
พลังควำมร้อนกระบี่” โดยโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งน้้ำมันเชื้อเพลิงทำงท่อ 
พร้อมจัดท้ำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส้ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมำ โดยได้มีกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด้ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบและด้ำเนินกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ รำยงำนฉบับนี้เป็นรำยงำนฉบับที่ 28 ของช่วงด้ำเนินกำร
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม 2560 สรุปได้ดังนี้  

 

1. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงกำรระบบขนส่งน้้ำมันเชื้อเพลิงทำงท่อส้ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่ ได้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก้ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงกำร โดยมีกำรติดตั้งระบบ SCADA เพ่ือตรวจวัดกำรเปลี่ยนแปลงควำมดันและกำรไหลของน้้ำมันใน
ท่อส่งน้้ำมันเป็นกำรป้องกันน้้ำมันรั่วไหลออกจำกท่อส่งน้้ำมัน พร้อมทั ้งมีกำรตรวจสอบกำรท้ำงำนของ 
SCADA เป็นประจ้ำ ติดตั้ง Manual Valve เพ่ือควบคุมและป้องกันกำรรั่วไหลของน้้ำมันลงสู่คลองยวน และมี 
Block Valve เพ่ือป้องกันและจ้ำกัดขอบเขตควำมเสียหำยในกรณีท่อขนส่งน้้ำมันเกิดกำรรั่วไหลและลดกำรฟุ้ง
กระจำยของก๊ำซไฮโดรคำร์บอน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมระบบขนส่งน้้ำมันผ่ำน
ระบบท่อส่งน้้ำมันเป็นผู้ควบคุม อีกทั้งท้ำกำรตรวจสอบและดูแลมอเตอร์ที่ใช้ในกำรสูบถ่ำยน้้ำมัน  ให้อยู่ใน
สภำพดีเสมอเพ่ือลดระดับเสียงดังจำกชุดอุปกรณ์ประกอบของเครื่องยนต์ระบบปั๊มน้้ำมันเชื้อเพลิง และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ก้ำจัดครำบน้้ำมัน ได้แก่ สำรเคมีก้ำจัดครำบน้้ำมัน อุปกรณ์ฉีดพ่น Portable Spray และ
ประเภท Back Pack Manual Spray วัสดุดูดซับครำบน้้ำมันพร้อมเครื่องรีดและขอเกี่ยวส้ำหรับเก็บวัสดุ 
เครื่องฉีดน้้ำยำล้ำงครำบน้้ำมัน ทุ่นกักน้้ำมัน ถุงพลำสติกใส่วัสดุดูดซับครำบน้้ำมันที่ปนเปื้อนน้้ำมัน และถัง
น้้ำมันเล็กส้ำหรับเก็บครำบน้้ำมันที่ถูกดูดซับมำ เป็นต้น เพ่ือใช้งำนในกรณีท่ีเกิดเหตุน้้ำมันหกรั่วไหล  

 

กำรวำงท่อขนส่งน้้ำมันของโครงกำรในช่วงที่ผ่ำนป่ำชำยเลน ได้เปลี่ยนวิธีกำรขุดเปิดและตอกเข็มพืด
ฝังท่อ มำเป็นวิธีเจำะลำกท่อแบบ HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD) ซึ่งใช้พ้ืนที่น้อยกว่ำ           
คือ ใช้เฉพำะบริเวณบ่อรับและบ่อส่งท่อน้้ำมันเท่ำนั้น กำรก่อสร้ำงได้หลีกเลี่ยงบริเวณพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ ดังนั้น
สภำพป่ำชำยเลนจึงไม่ถูกท้ำลำยและยังคงอยู่ในสภำพเดิมภำยหลังจำกกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ปัจจุบันสภำพ
นิเวศได้ฟ้ืนฟูกลับคืนสู่สภำพเดิมแล้วจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ  ในช่วงด้ำเนินกำรได้
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่ำประชำแบบอำสำ เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสร้ำง
จิตส้ำนึกให้แก่เยำวชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งได้
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ด้ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปทรำบถึงกำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน  
 

ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยได้จัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรกรณีเกิด
น้้ำมันรั่วไหลและแผนปฏิบัติกำรกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยน้ำระบบกำรบริหำรงำนควบคุมควำมสูญเสียเข้ำใช้งำน
และก้ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทุกสัปดำห์ มีกำรติดตั ้ง          
ผังขั ้นตอนกำรปฏิบัติเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกำรขนส่งน้้ำมันเชื ้อเพลิงบริเวณ ท่ำเทียบเรือ ด้ำนระบบ
ป้องกันอัคคีภัยได้จัดท้ำระบบเตือนภัย จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง ได้แก่ หัวฉีดน้้ำ            
ถังเก็บโฟม และหัวฉีดน้้ำดับเพลิง และก้ำหนดศูนย์ควบคุมภำวะฉุกเฉิน ในบริเวณพ้ืนที่ที่อำจเป็นอันตรำยได้
ติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์ควำมปลอดภัย เช่น ป้ำยเตือนอันตรำย ป้ำยห้ำมสูบบุหรี่หรือไวไฟ ป้ำยให้สวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ป้ำยกำรรักษำควำมสะอำด เป็นต้น เพ่ือแสดงขอบเขตของพื้นที่ดังกล่ำวให้พนักงำน
และบุคคลทั่วไปทรำบและปฏิบัติตำม ส้ำหรับขอบเขตพ้ืนที่แนวท่อมีกำรติดตั้งป้ำยแสดงค้ำเตือน มีสถำนที่
ติดต่อและหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ เพ่ือป้องกันกำรกระท้ำใดๆ บนพื้นที่เหนือแนวท่อ และเพ่ือให้
ผู้ที่พบเห็นเหตุกำรณ์ผิดปกติสำมำรถแจ้งผู้ที่รับผิดชอบได้อย่ำงทันท่วงที โดยในช่วงเดือนกรกฎำคมถึง        
เดือนธันวำคม 2560 ไม่เกิดเหตุอัคคีภัยและเหตุน้้ำมันรั่วไหลแต่อย่ำงใด 
 

2. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 

ในช่วงด้ำเนินกำรเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม 2560 ได้ด้ำเนินมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมและมีผลกำรติดตำมตรวจสอบโดยสรุปดังนี้ 
 

2.1 ทรัพยำกรกำยภำพ 
คุณภำพน  ำ 
ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้้ำผิวดินในคลองยวนช่วงเดือนกันยำยน 2560 พบว่ำ ทุกดัชนีคุณภำพน้้ำที่

ตรวจวัดทั้ง 3 จุด มีค่ำเป็นไปตำมปกติของแหล่งน้้ำทั่วไป และยังไม่มีดัชนีคุณภำพน้้ำตัวใดที่มีแนวโน้มแสดงให้
เห็นว่ำมีควำมผิดปกติเกิดขึ้น ในส่วนของผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้้ำใต้ดินบริเวณบ้ำนคลองรั้ว ในช่วง             
เดือนกันยำยน 2560 พบว่ำ ดัชนีคุณภำพน้้ำที่ตรวจวัด (ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง) มีค่ำอยู่ในเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด คุณภำพของน้้ำบำดำลที่จะใช้บริโภคได้ ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก้ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในทำงวิชำกำรส้ำหรับกำรป้องกัน ด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และ ค่ำระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำม

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2548 ส่วนค่ำระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) มีค่ำระหว่ำง         
28.4-54.0 เดซิเบลเอ ซึ่งค่ำระดับเสียงประเภทนี้ยังไม่มีกำรก้ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนในประเทศไทย  
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2.2 ทรัพยำกรชีวภำพ 
ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ 
กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยำกรสัตว์ป่ำ โครงกำรระบบขนส่งน้้ำมันเชื้อเพลิง

ทำงท่อส้ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่  เกิดควำมล่ำช้ำเนื่องจำกกรณีประชำชนในพ้ืนที่ไม่เห็นด้วยกับ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนกระบี่  (ส่วนขยำยครั้งที่  1) และโครงกำรท่ำเทียบเรือบ้ำนคลองรั้ว             
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2560 กฟผ. ได้ขอควำมร่วมมือจำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ด้ำเนินกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่ำงสรุปผลกำรศึกษำ และ          
จะท้ำกำรรำยงำนผลกำรศึกษำด้ำนทรัพยำกรสัตว์ป่ำในรำยงำนฉบับต่อไป 

 

2.3 คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต 
กำรส้ำรวจสภำพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและควำมคิดเห็นของประชำชน ตลอดจนปัญหำที่ได้รับ

จำกกำรด้ำเนินงำนได้ก้ำหนดด้ำเนินกำรในปีที่ 1, 3 และ 5 (ปี 2547 ปี 2549 และปี 2551) หลังจำกนั้น
ด้ำเนินกำร 5 ปีต่อ 1 ครั้ง ส้ำหรับกำรศึกษำครั้งล่ำสุดได้ด้ำเนินกำรในปี 2556 พบว่ำ ผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนของโครงกำร ส่วนกำรส้ำรวจสภำพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและควำม
คิดเห็นของประชำชน ตลอดจนปัญหำที่ได้รับจำกกำรด้ำเนินงำน จะด้ำเนินกำรส้ำรวจอีกครั้งต่อไปในปี 2561  
 

3. มำตรกำรที่ไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 จัดเตรียมทุ่นกักน  ำมัน (Shore Boom) จ ำนวน 2 ชุด มีควำมยำวชุดละ 50 เมตร ไว้ เพื่อใช้ใน
กรณีที่เกิดเหตุน  ำมันรั่วไหลลงสู่คลองยวน 
 

ทำงโครงกำรได้จัดเตรียมทุ่นกักน้้ำมันแบบ Fence Boom ไว้ทั้งหมด 7 ชุด โดยมีควำมยำวชุดละ  
40 เมตร เพ่ือใช้ในกรณีท่ีเกิดเหตุน้้ำมันรั่วไหลลงสู่คลองยวนแทนทุ่นกักน้้ำมันแบบ Shore Boom (ควำมยำว
ชุดละ 50 เมตร จ้ำนวน 2 ชุด) ที่ก้ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เนื่องจำก          
ทุ่นกักน้้ำมันแบบ Shore Boom ไม่เหมำะสมในกำรใช้งำนบริเวณคลองยวนซึ่งเป็นพ้ืนที่แคบ ควำมกว้ำง
ประมำณ 10 เมตร โดยทุ่นกักน้้ำมันที่ทำงโครงกำรจัดเตรียมไว้สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก และเหมำะสม
ส้ำหรับกำรใช้ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในกำรกักครำบน้้ำมันกรณีเกิดเหตุน้้ำมันหกรั่วไหล อีกทั้งทุ่นกักน้้ำมัน          
แต่ละชุดสำมำรถน้ำมำเชื่อมต่อกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรยังมีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ้ำทุกปีอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำรสำมำรถรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้้ำมันหกรั่วไหลได้อย่ำงทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภำพ  
 
 

  




