รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน ้ามันและก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

บทที่ 4
สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
4.1

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จากัด ได้ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในโครงการท่าเทียบเรื อขนถ่ายน ้ามันและก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของ บริ ษั ท ปตท.
น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 พบว่า โครงการดาเนินการ
ครบถ้ วนและได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด

4.2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในโครงการท่าเทียบเรื อขนถ่ายนา้ มันและก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของบริ ษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 สามารถสรุ ปได้ ดงั ตารางที่ 4.2-1

จัดทาโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

หน้ า 4-1

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน ้ามันและก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4.2-1 การดาเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
1. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ

2. การติดตามตรวจสอบ
ระดับเสียงทัว่ ไป

สถานีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด

ผลการติดตามตรวจสอบ

มาตรฐาน / ปั ญหา /
อุปสรรค/ การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด มี ค่า อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

- บริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ - ฝุ่ นละอองรวม (TSP)
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ 2561
- บริ เวณบ้ านพักอาศัยริ ม ถนน - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ
ทางหลวงหมายเลข 4079
- ทิศทางลมและความเร็ วลม
- TSP มีคา่ 0.109-0.123 mg/m3
- PM-10 มีคา่ 0.087-0.092 mg/m3
- ส่วนใหญ่เป็ นลมเบาที่พดั มาจากทางทิศเหนือ
บริ เวณบ้ านพักอาศัยริ มถนนทางหลวงหมายเลข 4079
- TSP มีคา่ 0.086-0.096 mg/m3
- PM-10 มีคา่ 0.044-0.055 mg/m3
- ส่วนใหญ่เป็ นลมเบาที่พดั มาจากทางทิศใต้ และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ คอ่ นมาทางทิศใต้
- บริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ 2561
- ผลการตรวจวัด มี ค่า อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
- บริ เวณบ้ านพักอาศัยริ มถนน
(Leq 24 hrs)
บริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ
ทางหลวงหมายเลข 4079
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- Leq 24 hrs มีคา่ 60.0-60.2 dB(A)
- ระดับเสียงรบกวน
- Lmax มีคา่ 87.3-90.6 dB(A)
- ระดับเสียงรบกวน มีคา่ 0.7-6.9 dB(A)
บริ เวณบ้ านพักอาศัยริ มถนนทางหลวงหมายเลข 4079
- Leq 24 hrs มีคา่ 58.5-59.1 dB(A)
- Lmax มีคา่ 85.3-92.7 dB(A)
- ระดับเสียงรบกวน มีคา่ 0.4-5.4 dB(A)

จัดทาโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

หน้ า 4-2

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน ้ามันและก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4.2-1 (ต่ อ) การดาเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3. การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจาก
แรงสัน่ สะเทือน
4. การติดตามตรวจสอบ
ปริ มาณตะกอนแขวนลอย

5. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าในแม่น ้าตาปี

สถานีตรวจวัด
- บ้ านพักอาศัยที่อยู่ใกล้ เ คียง
พื ้นที่ก่อสร้ าง (ฝั่งตรงข้ ามกับ
พื ้นที่โครงการ)
- นอกแนวม่ านดั ก ตะกอน
ประมาณ 50 เมตร บริ เวณ
ด้ านหน้ า ด้ านซ้ าย และ
ด้ านขวา
- เหนือน ้า 500 เมตร
จากหน้ าท่าเทียบเรื อ
- หน้ าท่าเทียบเรื อ
- ท้ ายน ้า 500 เมตร
จากหน้ าท่าเทียบเรื อ

จัดทาโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

ดัชนีตรวจวัด

ผลการติดตามตรวจสอบ

มาตรฐาน / ปั ญหา /
อุปสรรค/ การแก้ ไข

- ภาพถ่ายผนัง คาน และฐานราก ของบ้ านพัก - ไม่พบความเสียหายจากแรงสัน่ สะเทือน
อาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่ก่อสร้ าง

-

- ตะกอนแขวนลอย (SS)

- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไม่มี
กิจกรรมขุดลอกแม่น ้าและตอกเสาเข็มท่าเทียบเรื อ

-

-

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
- pH มีคา่ 6.0
- DO มีคา่ อยู่ระหว่าง 8.6-8.8 mg/L
- BOD มีคา่ อยู่ระหว่าง <1.0-1.4 mg/L
- SS มีคา่ อยู่ระหว่าง 26.0-34.8 mg/L
- TDS มีคา่ อยู่ระหว่าง 8,540-11,960 mg/L
- Oil and Grease มีคา่ <0.1 mg/L
- TCB มีคา่ อยู่ระหว่าง 5,400-9,200 mg/L
- FCB มีคา่ อยู่ระหว่าง 1,400-2,800 mg/L
- Arsenic มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.0004-0.0008 mg/L

ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ออกซิเจนละลาย (DO)
ค่าความสกปรกในรู ปบีโอดี (BOD)
ตะกอนแขวนลอย (SS)
ของแข็งละลายน ้าทังหมด
้
(TDS)
ไขมันและน ้ามัน (Oil and Grease)
โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยทังหมด
้
(TCB)
ฟี คอลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย (FCB)
สารหนู (Arsenic)

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

หน้ า 4-3

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน ้ามันและก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4.2-1 (ต่ อ) การดาเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
6. การติดตามตรวจสอบ
นิเวศวิทยาทางน ้าในแม่
น ้าตาปี

7. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตะกอนดินในแม่
น ้าตาปี

8. การติดตามตรวจสอบ
ปริ มาณการจราจรทางบก

สถานีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด

- เหนือน ้า 500 เมตร จากหน้ า - แพลงก์ตอนพืช
ท่าเทียบเรื อ
- แพลงก์ตอนสัตว์
- หน้ าท่าเทียบเรื อ
- สัตว์หน้ าดิน
- ท้ ายนา้ 500 เมตร จากหน้ า
ท่าเทียบเรื อ

- เหนือน ้า 500 เมตร จากหน้ า
ท่าเทียบเรื อ
- หน้ าท่าเทียบเรื อ
- ท้ ายนา้ 500 เมตร จากหน้ า
ท่าเทียบเรื อ
- เ ส้ น ท า ง ก า ร ข น ส่ ง วั ส ดุ
ก่ อ สร้ างของโครงการ และ
บริ เ วณทางเข้ า-ออกพื น้ ที่
โครงการ

จัดทาโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

ผลการติดตามตรวจสอบ

มาตรฐาน / ปั ญหา /
อุปสรรค/ การแก้ ไข

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
- แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามหนาแน่ น อยู่ ร ะหว่ า ง
21,362,000-32,944,000 เซลล์ ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร
จานวนทัง้ หมด 29-37 ชนิด ดัชนี ความหลากหลาย
0.87-1.02
- แพลงก์ ต อนสั ต ว์ มี ค วามหนาแน่ น อยู่ ร ะหว่ า ง
28,000-58,000 เซลล์ ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน
ทังหมด
้
6-12 ชนิด ดัชนีความหลากหลาย 1.62-2.03
- สัตว์หน้ าดิน มีความหนาแน่น อยู่ระหว่าง 60-270
ตัวต่อ ตารางเมตร จานวนทัง้ หมด 3-4 ชนิด ดัชนี
ความหลากหลาย 0.98-1.39
- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไม่มี
กิจกรรมการขุดลอก

-

จานวนเที่ยว ขนาดรถบรรทุก และประเภทของ - ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561
วัส ดุ ที่ ข นส่ ง รวมถึ ง สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บัติ เ หตุ
มีจานวนรถที่เข้ ามาในพืน้ ที่ก่อสร้ างทังหมด
้
3,495
พร้ อมทังสาเหตุ
้
และแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
คัน ส่วนใหญ่เป็ นรถปิ คอัพ รองลงมาเป็ นรถสิบล้ อ
ทุกครัง้ และข้ อร้ องเรี ยนของผู้ใช้ เส้ นทาง
และรถหกล้ อ ตามลาดับ

-

-

เนื ้อดิน (Soil Texture)
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
อินทรี ยวัตถุ (Organic Matter, OM)
สารหนู (Arsenic)

-

หน้ า 4-4

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน ้ามันและก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4.2-1 (ต่ อ) การดาเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
9. การติดตามตรวจสอบ
ปริ มาณการจราจรทางน ้า
10. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าทิ ้งบริ เวณ
บ้ านพักคนงานและพื ้นที่
ก่อสร้ างโครงการ

11. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าทิ ้งจากการ
ทดสอบท่อ

สถานีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด

- บริ เวณหน้ าท่าเทียบเรื อ ของ
โครงการ
- บ่ อ พั ก น ้ า ทิ ้ง จ า ก พื ้ น ที่
บ้ านพั ก ค นง านก่ อ สร้ าง
จานวน 2 บ่อ
- บ่ อ พั ก น ้ า ทิ ้ง จ า ก พื ้ น ที่
ก่อ สร้ างโครงการ จานวน 2
บ่อ

จานวนเที่ ย ว และขนาดของเรื อ รวมถึงสถิ ติ
การเกิดอุบตั เิ หตุ และข้ อร้ องเรี ยน
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็ นกรด–ด่าง (pH)
- ตะกอนแขวนลอย (SS)
- ของแข็งละลายน ้าทังหมด
้
(TDS)
- ค่าความสกปรกในรู ปบีโอดี (BOD)
- ค่าความสกปรกในรู ปซีโอดี (COD)
- ไนโตรเจนทังหมด
้
(TKN)
- ไขมันและน ้ามัน (Oil and Grease)

- ปลายท่ อ ที่ ใ ช้ ในการปล่ อ ย - อุณหภูมิ (Temperature)
น ้าทิ ้งจากการทดสอบท่อ
- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- ตะกอนแขวนลอย (SS)

จัดทาโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

ผลการติดตามตรวจสอบ

มาตรฐาน / ปั ญหา /
อุปสรรค/ การแก้ ไข

- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไม่มี
กิจกรรมการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อ
ดาเนินกาทุกเดือ น ระหว่างเดือ นมกราคม-มิถุนายน - ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
พ.ศ. 2561
- อุณหภูมิ มีคา่ อยู่ระหว่าง 28-32 ๐C
- pH มีคา่ อยู่ระหว่าง 6.3-7.8
- SS มีคา่ อยู่ระหว่าง 5-27.4 mg/L
- TDS มีค่าอยู่ระหว่าง 65-470 mg/L
- BOD มีคา่ อยู่ระหว่าง 2-11.5 mg/L
- COD มีคา่ อยู่ระหว่าง 12-44 mg/L
- TKN มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.9-5.4 mg/L
- Oil and Grease มีคา่ น้ อยกว่า 3 mg/L
วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
๐
- อุณหภูมิ มีคา่ 32 C ทังก่
้ อนและหลัง Hydro Test
- pH มีคา่ ก่อน Hydro Test 6.7
หลัง Hydro Test 7.1
- SS มีคา่ <5 mg/L ทังก่
้ อนและหลัง Hydro Test

หน้ า 4-5

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน ้ามันและก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวสุราษฎร์ ธานี แห่งที่ 2 ของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
ระยะก่อสร้ าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4.2-1 (ต่ อ) การดาเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
มาตรการติดตามตรวจสอบ
สถานีตรวจวัด
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
12. การติดตามตรวจสอบ
- บ่อพักน ้าทิ ้งก่อนระบายออก
คุณภาพน ้าทิ ้งจากพื ้นที่ทิ ้ง
สู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ
ดินตะกอนจากการขุดลอก
แม่น ้า
13. การติดตามตรวจสอบ
- พื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสีย
14. การสอบถามความคิดเห็น - ผู้นาชุมชนหรื อตัวแทนชุมชน
ของประชาชนต่อการดาเนิน
ประชาชนที่อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่
โครงการ
โครงการ และผู้ที่คาดว่า จะ
ได้ รับผลกระทบจากโครงการ
15. บันทึกสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ/
- พื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ
การบาดเจ็บ

จัดทาโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

ดัชนีตรวจวัด
- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- สารหนู (Arsenic)

ผลการติดตามตรวจสอบ

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
- pH มีคา่ 7.3
- Arsenic มีคา่ อยู่ระหว่าง N.D.-0.0004 mg/L

- ชนิดและปริ มาณขยะมูลฝอยและของเสี ย - ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561
รวมทังวิ
้ ธีการกักเก็บและกาจัด
มี ป ริ ม าณขยะมูล ฝอยและของเสี ย เกิ ด ขึน้ เฉลี่ ย
88.58 กิโลกรัม/วัน
- ข้ อคิดเห็น ข้ อห่วงกังวล และ
- ดาเนินการแล้ ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 2
ข้ อเสนอแนะ
ตุลาคม พ.ศ. 2560

จ านวนอุ บั ติ เ หตุ / การบาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ใน - ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อมทั ง้ สาเหตุ
ไม่ มี จ านวนอุ บัติ เ หตุ / การบาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ใน
สถานที่ ช่วงเวลาและแนวทางแก้ ไขปั ญ หาทุก
ระหว่างปฏิบตั งิ าน
ครัง้

มาตรฐาน / ปั ญหา /
อุปสรรค/ การแก้ ไข

-

-

-

หน้ า 4-6

