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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับโรงไฟฟ้า        
พลังความร้อนกระบี่ อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้าเนินการโดย  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้า            
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือรายงานต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามเงื่อนไขการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 โดยให้มี
การติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 27 เป็นการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 

1. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ โดยมีการติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือบ้าบัดน้้าเสียจากแหล่งต่างๆ ได้แก่  ถังกรองไร้อากาศ
ในการบ้าบัดน้้าเสียจากอาคารส้านักงาน และระบบแยกน้้า-น้้ามันแบบ Oil-Water Separator เพ่ือบ้าบัด       
น้้าเสียที่มีการปนเปื้อนน้้ามัน รวมทั้งมีการดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียให้ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
สม่้าเสมอ ในส่วนของการป้องกันการรั่วไหลของน้้ามันในพ้ืนที่ลานถัง ได้มีการสร้างก้าแพงคอนกรีต (Bund 
Wall) รอบบริเวณคลังน้้ามันล้อมรอบพ้ืนที่ลานถัง สูง 1.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และยาว 108 เมตร         
เพ่ือจ้ากัดขอบเขตของน้้ามันที่อาจจะรั่วไหลออกจากถังเก็บน้้ามัน  อีกทั้งมีรางรวบรวมน้้าฝนที่ปนเปื้อน
น้้ามันรูปตัว “U” ขนาดกว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.3 เมตร และวาล์วส้าหรับเปิด-ปิดรางระบายน้้า เพื่อควบคุม
การรั่วไหลของน้้ามันก่อนระบายสู่ Oil-Water Separator เพ่ือท้าการบ้าบัด กากน้้ามันที่ได้จากบ่อแยก
น้้ามันจากระบบบ้าบัดน้้าเสียและจากการรองรับน้้ามันที่หกหล่นขณะสูบถ่าย หากมีจะถูกน้าไปเก็บไว้ในถัง 
เพ่ือรวบรวมน้าไปก้าจัดยังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ต่อไป 
 

ในส่วนของการขนถ่ายน้้ามันจากเรือบรรทุกน้้ามันสู่ถังเก็บน้้ามันนั้น โครงการได้จัดให้มีขั้นตอน
ปฏิบัติงานขณะสูบถ่ายน้้ามันจากเรือเข้าสู่คลังเก็บน้้ามันตามที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และด้าเนินการสูบถ ่ายน้้ามันอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง โดยจัดให้มีน้าร่องเพื่อ       
น้าร่องเรือบรรทุกน้้ามันเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินเรือ 
และจัดเตรียมเรือยนต์ลากจูง 2 ล้า เรือเร็วขจัดคราบน้้ามัน 1 ล้า และเรือใช้สอย 1 ล้า ให้พร้อมส้าหรับวาง
และลากทุ่นกักน้้ามันรอบเรือและใช้ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการแพร่กระจายของน้้ามัน 
รวมทั้งท้าการล้อมทุ่นกักน้้ามันรอบเรือบรรทุกน้้ามันในขณะสูบถ่ายน้้ามันเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
น้้ามัน และจัดให้มีภาชนะรองรับน้้ามันที่อาจรั่วไหลจากข้อต่อในเรือกับ Loading Arm ระหว่างการสูบถ่าย
น้้ามัน รวมทั้งจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ น้้ายาและอุปกรณ์ท้าลายคราบน้้ามัน วัสดุซับน้้ามัน
พร้อมเครื่องรีดและขอเกี่ยวส้าหรับเก็บ ขี้เลื่อย ชุดหัวดูดเก็บน้้ามัน เป็นต้น ในบริเวณท่าเทียบเรือและคลัง
น้้ามัน รวมถึงจัดให้มีทุ่นกักน้้ามันในเรือลากจูง และอุปกรณ์ฉีดพ่นน้้ายาท้าลายคราบน้้า มันเพ่ือ
เตรียมพร้อมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และจัดเตรียมก้าลังคนส้าหรับการก้าจัดน้้ามันประกอบด้วย พนักงาน           
หน้าท่า พนักงานประจ้าเรือยนต์ปฏิบัติการ และพนักงานประจ้าท่าเทียบเรือส่วนอ่ืนๆ  เพ่ือให้สามารถ
ด้าเนินการขจัดคราบน้้ามันได้อย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุน้้ามันรั่วไหล นอกจากนี้ โครงการยังได้จัดท้า
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แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และกรณีเกิดเหตุน้้ามันรั่วไหล โดยมีการซ้อมเพ่ือปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
แผนละ 2 ครั้งต่อปี ในปี 2560 มีการซ้อมแผนฉุกเฉินน้้ามันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้้ามัน เมื่อวันที่           
27 มิถุนายน 2560 และวันที่ 5 ตุลาคม 2560 และมีการซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2560 และวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

 ในส่วนของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมและชุมชน โครงการได้มีการด้าเนินการปลูกและดูแลไม้โกงกางที่ปลูกไว้บริเวณพ้ืนที่ว่างชายฝั่ง
บริเวณท่าเทียบเรือ รวมทั้งมีการควบคุมและป้องกันการล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่ของ กฟผ. และมีการด้าเนิน
กิจกรรมตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะท้างานมวลชนสัมพันธ์ของ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ท้าการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือชุมชน พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจและ    
รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในด้านของการบริหารความปลอดภัยของ
โครงการ ได้ด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนด รวมทั้งมีการน้าระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 
(MSM) ที่ใช้ปฏิบัติที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่เข้ามาใช้ในโครงการนี้ด้วยอย่างสม่้าเสมอ มีการติดตั้ง
เครื่องหมายสัญญาณเดินเรือบริเวณร่องน้้าเดินเรือในทะเลเป็นทุ่นน้าร่อง 13 จุด รวมทั้งก้าหนดให้ผู้ควบคุม
เรือบรรทุกน้้ามันให้ด้าเนินการอย่างระมัดระวังและเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2560 ไม่เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือ ไม่เกิดเหตุอัคคีภัย และ 
ไม่เกิดเหตุน้้ามันรั่วไหลแต่อย่างใด 
 
2. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 คุณภำพน  ำ 
2.1.1 คุณภำพน  ำผิวดินและคุณภำพน  ำทะเล 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินและคุณภาพน้้าทะเล พบว่า ดัชนีคุณภาพน้้าที่ตรวจวัด          
ส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) ยกเว้น ค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
ในเดือนกันยายน 2560 ของน้้าทะเลบริเวณแหล่งปะการังบ้านหาดยาว (จุด W4) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด โดยมีค่า 130 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร (มาตรฐานฯ ก้าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร) 
สันนิษฐานว่าเกิดจากแหล่งน้้าได้รับน้้าปนเปื้อนอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่นที่ไหลผ่านชุมชนจากบริเวณ
แผ่นดิน เนื่องจากจุดตรวจวัดอยู่ใกล้กับบริเวณบ้านหาดยาว 

2.1.2 คุณภำพน  ำทิ ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งบริเวณท่าเทียบเรือ พบว่า ทุกดัชนีคุณภาพน้้าทิ้งที่ตรวจวัดมีค่าอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 
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2.2 ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
การติดตามตรวจสอบทรัพยากรป่าไม้ในปี 2560 ด้าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการ

ติดตามตรวจสอบทรัพยากรสัตว์ป่าในปี 2560 ด้าเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
สรุปผลการศึกษา และจะท้าการรายงานในรายงานฉบับต่อไป 

 

2.3 ทรัพยำกรนิเวศในน  ำ 
2.3.1 แหล่งหญ้ำทะเล 

พบหญ้าทะเล 11 ชนิดจากทั้งหมด 13 ชนิดที่พบในฝั่งอันดามัน แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะศรี
บอยาและพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการโดยทั่วไปมีความสมบูรณ์ดี  เมื่อน้าข้อมูลในแต่ละปี มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ระดับความเชื่อมั่น 95%) แหล่งหญ้าทะเลยังคงมีสภาพเช่นเดียวกับ      
ปี 2543-2559 

2.3.2 สภำพแนวปะกำรัง 
เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพ้ืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณสถานีเกาะกา เกาะปู และเกาะศรีบอยา 

ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจากเกิดการฟอกขาวขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวปะการังในบริเวณดังกล่าว
เคยเกิดการฟอกขาวมาแล้วในปี 2553 และมีการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2554 -2559 แสดงให้เห็นว่า          
แนวปะการังในบริเวณนี้มีศักยภาพในการฟ้ืนตัว โดยอาจใช้เวลาประมาณ 5–6 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยคุกคามอ่ืนๆ ส้าหรับเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพ้ืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณสถานีแหลมหินมี
แนวโน้มคงท่ีไม่แตกต่างจากปีก่อนหน้า 

2.3.3 กำรส ำรวจพะยูน 
พบพะยูน 7-20 ตัว พบพะยูนคู่แม่ลูก 5 คู่ ส่วนการส้ารวจร่วมกับชุมชน มีการออกเรือ 2,300 

เที่ยว มีการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากจ้านวนรวม 233 ครั้ง ประกอบด้วยพะยูน 6 ครั้ง เต่าทะเล 171 ครั้ง 
โลมา 54 ครั้ง และฉลามวาฬ 2 ครั้ง เมื่อเทียบกับการศึกษาระหว่างปี 2552-2560 พบว่าผลการส้ารวจพะยูน
ทางอากาศแสดงให้เห็นว่าพะยูนเริ่มมีการเพ่ิมจ้านวนขึ้นตามล้าดับจนเห็นได้ชัดเจน และการพบเห็นพะยูนคู่
แม่ลูกแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มจ้านวนประชากรในอนาคต 

2.3.4 ผลิตผลชีวภำพทำงทะเล 
พบว่าค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ส่วนความหนาแน่น

ของแพลงก์ตอนสัตว์ลดลงจากปี 2559 แต่ยังคงไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญกับปี 2556 ความชุกชุมของลูก
ปลาวัยอ่อน และสัตว์พ้ืนทะเล ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญเมื่อเทียบกับปี  2559 อย่างไรก็ตาม           
ผลการศึกษาผลิตผลชีวภาพทางทะเลมีความแปรปรวนสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเก็บตัวอย่างในแต่ละปีมีสภาพ
คลื่นลม ภูมิอากาศ กระแสน้้า และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ท้าให้พบแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
ลูกปลาวัยอ่อน และสัตว์พ้ืนทะเล แตกต่างกันไปในแต่ละปี 
 

2.4 กำรคมนำคม 
ท้าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของ กฟผ. ในบริเวณเส้นทางการสัญจรของ           

ท่าเทียบเรือทั้งทางบกและทางน้้าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ส้าหรับช่วงด้าเนินการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
2560 ไมเ่กิดอุบัติเหตุในบริเวณเส้นทางสัญจรทั้งทางบกและทางน้้า 

 
 
 
 
 



ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง                                                                                                       บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี ่                                                                                 ฉบับที่ 27 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560) 

 

 
ง 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2.5 สภำพสังคม-เศรษฐกิจ 
โครงการได้ด้าเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ได้ก้าหนดไว้ โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดและด้าเนินการกิจกรรมบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ส้าหรับการส้ารวจ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนด้าเนินการครั้งล่าสุดในปี 2556 พบว่า  
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นและทัศนคติต่อการด้าเนินงานของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง
ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ในภาพรวมเป็นไปในทางบวก กล่าวคือ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการด้าเนินงานของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ การส้ารวจครั้ง
ต่อไปจะด้าเนินการในปี 2561 

 

3. กำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมมำตรกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 จัดให้มีระบบแยกน  ำ-น  ำมันแบบ Oil Water Separator บริเวณลำนถัง จ ำนวน 2 ชุด 
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการติดตั ้งระบบ Oil-Water Separator          

2 ชุด โดยติดตั้งบริเวณลานถัง 1 ชุด และหน้าท่าเทียบเรือ 1 ชุด แต่ในการด้าเนินการมีการติดตั้งระบบ 
Oil-Water Separator ชนิด Air Floating บริเวณลานถัง 1 ชุด โดยระบบ Oil-Water Separator ชนิด           
Air Floating มีประสิทธิภาพในการแยกน้้าและน้้ามันสูงกว่าระบบที่ได้ออกแบบไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และได้ออกแบบระบบ Oil-Water Separator ที ่ติดตั ้งบริเวณลานถังให้สามารถ
รองรับน้้าปนเปื้อนน้้ามันที่เกิดในโครงการทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ ตั้งแต่เริ่มด้าเนินการจนถึงปัจจุบันยังไม่มี
ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งระบบ Oil-Water Separator เพียง 1 ชุด แต่อย่างใด  

3.2 คุณภำพน  ำทะเลบริเวณแหล่งปะกำรังบ้ำนหำดยำว (จุด W4) 
ค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ในเดือนกันยายน 2560 ของน้้าทะเลบริเวณแหล่งปะการัง

บ้านหาดยาว (จุด W4) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดยมีค่า 130 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร (มาตรฐานฯ 
ก้าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร) สันนิษฐานว่าเกิดจากแหล่งน้้าได้รับน้้าปนเปื้อนอุจจาระ
ของคนและสัตว์เลือดอุ่นที่ไหลผ่านชุมชนจากบริเวณแผ่นดิน เนื่องจากจุดตรวจวัดอยู่ใกล้กับบริ เวณ            
บ้านหาดยาว 




