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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบี่ 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ดําเนินการโดย ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย        
เพ่ือรายงานตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามเง่ือนไขการเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 โดยใหมีการติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในดานตางๆ รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 26 เปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 สรุปไดดังนี้ 

 

1.  การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
 

1.1.1 คุณภาพน้ําผิวดิน  ไดดําเนินการปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินโดย 
 

1) ติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือบําบัดน้ําเสียจากแหลงตาง ๆ ไดแก  
 

- น้ําเสียจากอาคารสํานักงานบริเวณทาเทียบเรือมีถังกรองไรอากาศในการบําบัดน้ําเสีย 

- น้ําเสียที่มีการปนเปอนนํ้ามัน บําบัดโดยระบบแยกนํ้า-น้ํามันแบบ Oil-Water Separator 
น้ําที่ผานการบําบัดแลวจะไหลลงบอพักน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ  

- น้ําโดยรอบพ้ืนที่คลังน้ํามัน ใชระบบรางระบายนํ้ารับน้ําจากพ้ืนที่ลงในบอพักน้ําเพ่ือใหน้ํา
ตกตะกอนกอนปลอยลงคลองศรีบอยา 

- สรางกําแพงคอนกรีตรอบบริเวณคลังน้ํามัน ลอมรอบพ้ืนที่ลานถัง สูง 1.5 เมตร กวาง 57 
เมตร และยาว 108 เมตร เพ่ือจํากัดขอบเขตของนํ้ามันที่อาจจะร่ัวไหลออกจากถังเก็บน้ํามัน อีกทั้งมีราง
รวบรวมน้ําฝนท่ีปนเปอนน้ํามันรูปตัว “U” ขนาดกวาง 0.3 เมตร ลึก 0.3 เมตร เพ่ือกอนระบายสู Oil-Water 
Separator กอนทําการบําบัดตอไป 

 

2) การปองกันการรั่วไหลของน้ํามันดังนี้ 
 

- จัดใหมีภาชนะรองรับน้ํามันที่อาจร่ัวไหลจากขอตอในเรือกับ Loading Arm ระหวางการสูบ
ถายนํ้ามัน 

- ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียทุกระบบอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
- ดูแลการขนถายน้ํามัน และเตรียมความพรอมตลอดเวลาเพ่ือดําเนินการแกไขกรณีน้ํามัน 

หกรั่วไหลไดทันท ี
- มีการตรวจและรายงานความปลอดภัยบนเรือ และการรายงานแจงข าวทันทีที่พบการ

รั่วไหลของน้ํามัน 
- มีการควบคุมการขนถายน้ํามันที่ทาเทียบเรือใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอยตลอดเวลา กรณี

เกิดการร่ัวไหลของนํ้ามันจะสามารถควบคุมการแพรกระจายของน้ํามันในระยะเวลาส้ันที่สุด 
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1.1.2 การปองกันการแพรกระจายของนํ้ามัน ไดดําเนินการดังนี้ 
 

1) จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ  ไดแก 
 

     - กอสรางคันคอนกรีตสูง 15 เซนติเมตร รอบๆ แทนรับ-สงน้ํามันบริเวณทาเทียบเรือ เพ่ือรับ
น้ําฝนที่ตกลงมาบนดาดฟาทาเทียบเรือใหไหลไปยังบอรับน้ํา และสงน้ําไปบําบัดใน Oil-Water Separator  

- ทุนกักนํ้ามัน ใชลอมรอบเรือในขณะสูบถายนํ้ามันเพ่ือปองกันการแพรกระจายของนํ้ามัน
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ  

- มีเรือยนตลากจูง 2 ลํา เรือเร็วขจัดคราบนํ้ามัน 1 ลํา และเรือใชสอย 1 ลํา สําหรับวาง
และลากทุนกักนํ้ามันรอบเรือ และใชในกรณีฉุกเฉินเพ่ือปองกันการรั่วไหลและการแพรกระจายของน้ํามัน  

- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ ประจําทาเทียบเรือและคลังเก็บน้ํามัน ไดแก น้ํายาและ
อุปกรณทําลายคราบนํ้ามัน  วัสดุซับน้ํามันพรอมเคร่ืองรีดและขอเกี่ยวสําหรับเก็บ ขี้เลื่อย  เครื่องฉีดน้ําลาง
คราบน้ํามัน ชุดหัวดูดเก็บน้ํามัน ถังเปลาสําหรับบรรจุน้ํามันที่เก็บมาได ถุงพลาสติกใสวัสดุซับคราบนํ้ามันที่
เปอนนํ้ามัน เปนตน ในเรือลากจูงมีทุนกักน้ํามัน และอุปกรณฉีดพนน้ํายาทําลายคราบน้ํามันเพ่ือเตรียมพรอม
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

 

2)  จัดเตรียมกําลังคนดังนี้ 
 

- กําหนดกําลังคนสําหรับการกําจัดน้ํามันประกอบดวย พนักงานหนาทา พนักงานประจํา
เรือยนตปฏิบัติการ และพนักงานประจําทาเทียบเรือสวนอ่ืน ๆ  

- จัดใหมีนํารอง เพื่อนํารองเรือบรรทุกน้ํามันเขาจอดเทียบทาที่ทาเทียบเรือปากคลอง   
ศรบีอยาเพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนจากการเดินเรือและมีผลใหเกิดการแพรกระจายของนํ้ามัน 

- การสูบถายน้ํามันจากเรือเขาสูคลังเก็บน้ํามันไดกระทําอยางเปนขั้นตอนดวยความ
ระมัดระวัง  

 

1.1.3 การขจัดคราบน้ํามัน 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามันกรณีการรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ํามันบริเวณทาเทียบเรือ  
หากเกิดการร่ัวไหลจากเรือบรรทุกน้ํามันในทะเล เพ่ือระงับเหตุใหไดทันท ี 
 

1.2 ทรัพยากรชีวภาพ  
 

1.2.1 ทรัพยากรปาไม  
 

ดูแลไมโกงกางท่ีปลูกไวบริเวณพ้ืนที่วางชายฝงบริเวณทาเทียบเรือ รวมท้ังขอความรวมมือ                  
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาชายเลนโดยรอบทุกป ในชวง
ดําเนินการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ไมพบวามีคราบนํ้ามันอยูบริเวณปาชายเลนและชายฝง 

 

1.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 
 

  มีการควบคุมและปองกันการลาสัตวปาในพ้ืนที่ของ กฟผ. รวมทั้งไดปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานคุณภาพน้ําอยางเครงครัด ในชวงดําเนินการ เดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน 2560  ไมพบวามีคราบนํ้ามันอยูบริเวณปาชายเลนและชายฝง 
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1.2.3 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 
 

  ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมดานการปองกันการ
แพรกระจายของนํ้ามัน และไดประสานงานขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต  
ศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมทางทะเล บริเวณคลองศรีบอยาและอาวศรีบอยา เพ่ือศึกษาและ
ติดตามการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศบริเวณดังกลาว ในชวงดําเนินการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 
2560 ไมมีน้ํามันหกรั่วไหลบริเวณหนาทาเทียบเรือ 

 

1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

1.3.1 การคมนาคม 
 

  ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณเดินเรือบริเวณรองน้ําเดินเรือในทะเลเปนทุนนํารอง 13 จุด และแจง
กําหนดระยะเวลาเดินเรือบรรทุกน้ํามันพรอมเสนทางเดินเรือใหแกกรมเจาทาจังหวัดกระบี่ เพ่ือแจงแกผูที่
เกี่ยวของทราบ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนเดินเรืออยางปลอดภัย  สําหรับในชวงดําเนินการ          
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 เสนทางเดินเรือทองเท่ียวที่มีการสัญจรไปมาระหวางเกาะพีพีกับ            
ฝงกระบี่และภูเก็ต ไมมีการเปล่ียนแปลง  

 

     ผูควบคุมเรือบรรทุกน้ํามันไดนําเรือดวยความระมัดระวังและเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการฯ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากน้ีทาง   
ทาเทียบเรือไดอํานวยความสะดวกในการนําเรือเขา-ออกจากทาเทียบเรือทุกครั้ง ในชวงดําเนินการ        
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ไมมีอุบัติเหตุในการเดินเรือน้ํามันจากการดําเนินการของ กฟผ.  

 

1.3.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและกากของเสีย 
 

    ขยะมูลฝอยและกากของเสียจากเรือและอาคารสวนประกอบไดมีถังรองรับขยะมูลฝอยฝาปด
มิดชิดและนําไปกําจัดที่โรงไฟฟากระบ่ี น้ําปนเปอนน้ํามันและสิ่งปฏิกูลจากเรือขนสงน้ํามันทางเรือเปนผูนํา
กลับไปบําบัดเอง กากน้ํามันที่ไดจากบอแยกนํ้ามันจากระบบบําบัดน้ําเสียและจากการรองรับน้ํามันที่หกหลน
ขณะสูบถาย หากมจีะถูกนําไปเก็บไวในถัง เพ่ือรวบรวมนําไปกําจัดยังโรงไฟฟากระบี่ตอไป 

 

1.4 คุณคาคุณภาพชีวิต 
 

1.4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  
 

  กฟผ. ไดดําเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานดานสิ่งแวดลอม ตามความ
ตองการของชุมชน โดยมีคณะทํางานมวลชนสัมพันธของโรงไฟฟากระบี่ทําการประชาสัมพันธชวยเหลือชุมชน 
พรอมชี้แจงสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นแกไขปญหาชุมชนอยางตอเน่ือง   
 

1.4.2 สุนทรียภาพ 
 

  ทาสีถังน้ํามันเปนสีเขียวเพ่ือสรางทัศนียภาพและใหมีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ
โดยรอบ และปลูกตนไมทรงสูงรอบท่ีตั้งคลังน้ํามัน  
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1.4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
 

  การบริหารความปลอดภัยของทาเทียบเรือ โดยไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธวาดวยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานของพนักงานและลูกจาง 
และทําการ อบรมผูปฏิบัติงานภายในทาเทียบเรือ รวมท้ังมีการนําระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม  
(MSM) ที่ใชปฏิบัติที่โรงไฟฟากระบ่ีเขามาใชในทาเทียบเรือนี้ดวยอยางสมํ่าเสมอ ในชวงเดือนมกราคม ถึง  
เดือนมิถุนายน 2560 ไมเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน และไมเกิดอัคคีภัยระหวางการดําเนินการ  
 

2.  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

2.1 คุณภาพน้ํา 
 

2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําทะเล 
เนื่องจากเกิดความขัดแยงของชุมชน กรณีไมเห็นดวยกับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกระบ่ี           

(สวนขยายครั้งที่ 1) และโครงการทาเทียบเรือบานคลองร้ัว เมื่อเดือนกันยายน 2559 ซึ่งไดมีการทําบันทึก
ขอตกลงระหวาง กฟผ. และชุมชน โดยหามมิให กฟผ. ดําเนินการใดๆ ในพ้ืนที่ โดยไมไดรับอนุญาตจากชุมชน 
สงผลใหการเก็บตัวอยางเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในเดือนมีนาคม 2560 ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากทางชุมชนไมอนุญาตใหทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของโครงการ อยางไรก็ตาม กฟผ. ไดขอ
ความรวมมือใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในพื้นที่ดังกลาวใน
เดือนพฤษภาคม 2560 แทน และจะรายงานผลในรายงานฉบับตอไป 

2.1.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งบริเวณทาเทียบเรือ พบวา ทุกดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งที่ตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานท่ีระบุใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

 

2.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรปาไม ป 2559 จากการศึกษาสังคมพืช 
ปาชายเลนในแปลงตัวอยางทั้ง 3 แปลง ไดแก พ้ืนที่ทางดานขวาและดานซายของทาเทียบเรือฯ และเกาะ         
ศรีบอยา สามารถสรุปไดวา ลักษณะของสังคมพืชในแปลงตัวอยางทางดานขวาและดานซายของทาเทียบเรือฯ 
รวมถึงบริเวณเกาะศรีบอยา กําลังมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในปจจุบันยังไมมีสิ่งใดท่ีแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาสังคมพืชปาชายเลนแหงนี้ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทาเทียบเรือขนถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบ่ี 

ในสวนของการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสัตวปา ป 2559 ไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากกรณีไมเห็นดวยกับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ (สวนขยายครั้งที่ 1) และ
โครงการทาเทียบเรือบานคลองรั้ว ทางชุมชนไมอนุญาตให กฟผ. เขาดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสัตวปาในพ้ืนที่  

 
 
 

 



ทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิง                                                                                                       บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี ่                                                                                ฉบบัที่ 26 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

 
 

จ 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2.3  ทรัพยากรนิเวศในน้ํา 
 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรนิเวศในน้ํา ของทาเทียบเรือขนถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟากระบี่ ดําเนินการปละ 1 ครั้ง โดยขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตภูเก็ต ในการสํารวจดานทรัพยากรแหลงหญาทะเล ปะการัง พะยูน แพลงกตอนพืชและสัตว ลูกปลา   
วัยออน และสัตวหนาดิน การติดตามตรวจสอบสําหรับป 2560 อยูระหวางดําเนินการ และจะรายงานในรายงาน
ฉบับตอไป 
 

2.4  การคมนาคม 
 

ทําการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของ กฟผ. ในบริเวณเสนทางการสัญจรของ
ทาเทียบเรือทั้งทางบกและทางนํ้าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุระดับความรุนแรง และวิธีการแกไข  
สําหรับชวงดําเนินการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ไมเกิดอุบัติเหตุในบริเวณเสนทางสัญจรท้ังทางบก
และทางนํ้า 

 

2.5  สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 
 

ทาเทียบเรือไดดําเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมชุมชนท่ีไดกําหนดไว โดย
ใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดและดําเนินการกิจกรรมบนพ้ืนฐานความตองการของชุมชน สําหรับการ
สํารวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนดําเนินการคร้ังลาสุดในป 2556 
พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ มีความคิดเห็นและทัศนคติตอการดําเนินงานของทาเทียบเรือขนถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ในภาพรวมเปนไปในทางบวก กลาวคือ ครัวเรือนสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอการดําเนินงานของทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่          
การสํารวจครั้งตอไปจะดําเนินการในป 2561 

 

3. การปฏิบัติที่ไมเปนไปตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 3.1 จัดใหมีระบบแยกน้ํา-น้ํามันแบบ Oil Water Separator บริเวณลานถัง จํานวน 2 ชุด 
 ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดล อม ให โครงการต ิดตั ้งระบบ Oil-Water 
separator 2 ชุด โดยติดตั้งบริเวณลานถัง 1 ชุด และหนาทาเทียบเรือ 1 ชุด แตในการดําเนินการมีการ
ติดตั้งระบบ Oil-Water separator ชนิด Air Floating ที่ลานถัง 1 ชุด โดยระบบ Oil-Water separator 
ชนิด Air Floating มีประสิทธิภาพในการแยกน้ําและนํ้ามันสูงกวาระบบที่ไดออกแบบไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดออกแบบระบบ Oil-Water separator ที่ติดตั้งบริเวณลานถังให
สามารถรองรับนํ้าปนเปอนน้ํามันที ่เกิดในโครงการทั้งหมดไดอยางเพียงพอ  ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึง
ปจจุบันยังไมมีปญหาที่เกิดจากการติดต้ังระบบ Oil-Water separator เพียง 1 ชุด แตอยางใด  
 

3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา และสัตวปา 
ไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา และทรัพยากรสัตวปา ตามท่ีกําหนดไวใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมได เนื่องจากกรณีไมเห็นดวยกับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
กระบี่ (สวนขยายคร้ังที่ 1) และโครงการทาเทียบเรือบานคลองรั้วโดยชุมชนในพ้ืนที่ ทาง กฟผ. จะดําเนินการ
อีกครั้งเม่ือไดรับการยินยอมจากชุมชนในการดําเนินการ 




