รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของกำรจัดทำรำยงำน

ตามที่บริษ ัท มาบตาพุ ด แทงค์ เทอร์ม ินัล จ ากัด ได้ร บั ความเห็ น ชอบในรายงานการเปลี่ย นแปลง
รายละเอีย ดโครงการขยายท่ าเทีย บเรือ ขนถ่ ายสารปิ โตรเคมีแ ละคลัง เก็บวัต ถุ ดิบและผลิต ภัณฑ์ (เพิ่ม ชนิ ด
ผลิตภัณฑ์) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1000.4/1220 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการผูช้ านาญ
การฯ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) และกาหนดให้บริษทั มาบตาพุ ด
แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด ต้องยึดถือปฏิบตั ิตามมาตรการป้ อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ างเคร่ง ครัด รวมถึง โครงการต้อ งเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการฯ ดังกล่าวต่อ สผ. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบทุก 6 เดือน ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ก
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด ในฐานะเป็ นเจ้าของ
โครงการฯ ได้ม อบหมายให้ บริษ ัท ยู ไ นเต็ ด แอนนาลิ ส ต์ แอนด์ เ อ็ น จิ เ นี ยริ่ง คอนซัล แตนท์ จ ากัด (UAE)
ซึง่ เป็ นบริษทั ที่ปรึกษาด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการฯ เป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อ มตามรายงานการเปลี่ย นแปลง
รายละเอีย ดโครงการขยายท่ าเทีย บเรือ ขนถ่ ายสารปิ โ ตรเคมีแ ละคลัง เก็บวัต ถุ ดิบและผลิต ภัณฑ์ (เพิ่ม ชนิ ด
ผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ของบริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด รวมถึงจัดทารายงาน
สรุปผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มเสนอต่ อ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม (สผ.) และหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องต่อไป
สาหรับรายงานฉบับนี้เป็ นรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดาเนิ นการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2562
1.2

วัตถุประสงค์

1) เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental
Mitigation Measures) โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่
ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ของ บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562
2) เพื่อ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม (Environmental Monitoring) ของโครงการขยายท่า
เทีย บเรือ ขนถ่ ายสารปิ โ ตรเคมีแ ละคลัง เก็บ วัต ถุ ดิบและผลิต ภัณ ฑ์ (เพิ่ม ชนิ ดผลิต ภัณฑ์) ระยะก่อ สร้างและ
ระยะดาเนินการ ของ บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562
3) เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้จากการติดตามตรวจสอบดังกล่าว มานาเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้รบั ทราบ
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

1.3

1-2

รำยละเอียดของโครงกำร

บริษ ัท มาบตาพุ ด แทงค์ เทอร์ม ินัล จ ากัด เป็ น บริษ ัท ที่ก่อ ตัง้ ขึ้นในเครือบริษ ัท ปูน ซีเ มนต์ ไ ทย จ ากัด
(มหาชน) เพื่อรองรับการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโรงงานในกลุ่ม ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ สาหรับบริษทั
ในเครือฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิ นธุร กิจ ด้านการขนส่งและกักเก็บวัต ถุดิบและผลิต ภัณฑ์ ซึ่งท่าเที ยบเรือของ
โครงการฯ จะเป็ นท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Berths) หมายถึงเป็ นท่าเรือทีจ่ ากัดจานวนผูท้ จี่ ะเข้ามาขอใช้บริการ
สาหรับขนส่งสินค้าหรือวัตถุดบิ ของตนเองและบริษทั ในเครือเท่านัน้
1.3.1

ที่ตงั ้ โครงกำร

โครงการขยายท่าเทีย บเรือขนถ่ ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุ ดิบและผลิต ภัณฑ์ บริษทั มาบตาพุ ด
แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด (MTT) ตัง้ อยู่ ณ ที่ดนิ แปลงที่ I-25/4, I25/5, A6 ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ซึง่ มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 137 ไร่ 2 งาน 69.42 ตารางวา การขยายท่าเทียบเรือได้ดาเนินการบริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่
ถมทะเลระยะที่ 1 และอยู่ในบริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ถมทะเลระยะที่ 2 ส่วนคลังเก็บวัสดุและผลิตภัณฑ์
เพิ่ม เติม ได้ดาเนิ น การบริเ วณทิศตะวัน ออกของถัง ปิ โ ตรเคมีเ ดิม แสดงดัง รูปที่ 1-1 ซึ่ง มีอ าณาเขตโดยรอบ
ดังต่อไปนี้
 ทิศเหนือ
ติดกับคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอลส์ จากัด
(มหาชน) โดยมีถ นนหมายเลข I-8 ของการนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ดคั ่น
อยู่ ระหว่างกลาง


ทิศใต้



ทิศตะวันออก ติดกับคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ของบริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จากัด



ทิศตะวันตก

ติดกับทะเลอ่าวไทยและเป็ นด้านหน้าท่าเทียบเรือของโครงการ บริษทั มาบตาพุด
แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด

ติดกับท่าเทียบเรือของบริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอลส์ จากัด (มหาชน)

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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ที่ตงั ้ โครงกำร

ที่มำ: บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด, 2554

รูปที่ 1-1 ที่ตงั ้ โครงกำร
1.3.2

ลักษณะทั ่วไปของโครงกำร

บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด ดาเนินการขนถ่ ายสารปิ โตรเคมีท างเรือ โดยมีท่าเทีย บเรือ
จานวน 4 ท่า มีลกั ษณะเป็ น Jetty รูปตัวที (T-Head Pier)


ท่ำเทียบเรือ
ลักษณะของท่าเทียบเรือสามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 1-1 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

 ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเป็ นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ใช้สาหรับการขนถ่าย
สารปิ โตรเคมีชนิดที่เป็ นของเหลว บริเวณปลายท่าจะมีชานชาลาเทียบเรือ (Unloading Platform)
ลักษณะของชานชาลาเทียบเรือ มีโครงสร้างเป็ นคอนกรีตรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 35 เมตร
ยาว 70 เมตร และหนา 0.80 เมตร ติดตัง้ อยู่บนเสาเข็มแบบ Open-piles ด้านข้างชานชาลาเทียบ
เรือประกอบด้วย หลักเทียบเรือ (Breasting Dolphins) มีโครงสร้างเป็ นแบบคอนกรีตข้างละ 1 หลัก
โดยมีบนั ไดเหล็ก (Stair) เป็ นทางเดินเชื่อมต่อ ชานชาลาเทียบเรือ โดยท่าเทียบเรือแห่งนี้สามารถ
รองรับเรือ ขนาดระวางบรรทุ ก 1,000-100,000 DWT (ขึ้น กับ ขนาดเรือ และชนิ ดของสารเคมีที่
บรรทุก) ได้โดยบนชานชาลาท่าเทียบเรือจะมีการติดตัง้ Loading Arm ในการขนถ่ายปิ โตรเคมี
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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ท่าเทียบเรือหมายเลข 2 ตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ทางด้านทิศตะวันออก เป็ น
ท่าเทียบเรือขนาดเล็กสาหรับขนถ่ายสารปิ โตรเคมีชนิดทีม่ สี ถานะเป็ นก๊าซในบรรยากาศ ท่าเทียบ
เรือแห่งนี้สามารถรองรับเรือขนาดระวางบรรทุก 1,000-20,000 DWT (ขึ้นกับขนาดเรือ และชนิด
ของสารเคมีที่บรรทุก) ได้ท่ าเทีย บเรือ มีโ ครงสร้างเป็ น คอนกรีต รูปสี่เ หลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง
35 เมตร ยาว 70 เมตร และหนา 0.80 เมตร

 ท่าเทียบเรือหมายเลข 3 ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ห่างออกไปประมาณ 250
เมตร สามารถรองรับเรือขนาดระวางบรรทุก 1,000-80,000 DWT (ขึ้นกับขนาดเรือ และชนิดของ
สารเคมีที่บรรทุก) ได้ ท่าเทียบเรือมีโครงสร้างเป็ นคอนกรีตรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร และหนา 0.80 เมตร
 ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของท่าเทียบเรือหมายเลข 2 ประมาณ 120 เมตร สามารถ
รองรับเรือขนาดระวางบรรทุก 1,000-10,000 DWT (ขึน้ กับขนาดเรือ และชนิดของสารเคมีทบี่ รรทุก)
ได้มชี านชาลาเทียบเรือเป็ นคอนกรีตรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 17 เมตร ยาวประมาณ
30 เมตร และหนาประมาณ 0.4 เมตร ด้านข้างชานชาลาทัง้ สองประกอบด้ว ย หลักเที ย บเรือ
(Breasting Dolphins) มีโครงสร้างเป็ นคอนกรีตข้างละ 1 หลัก และติดตัง้ ยางกันกระแทก (Fender)
หลักละ 1 อัน โดยมีสะพานเหล็ก (Trestle) เป็ นทางเดินเชือ่ มต่อชานชาลาเทียบ
ตำรำงที่ 1-1

ลักษณะของท่ำเทียบเรือทัง้ หมดของโครงกำร

ท่ำเทียบเรือในปัจจุบนั
หมำยเลข 1
หมำยเลข 2
หมำยเลข 3
หมำยเลข 4
1,000-100,000 DWT 1,000-20,000 DWT 1,000-80,000 DWT 1,000-10,000 DWT
1. ขนาดของท่าเรือ*
+7.5 เมตร (CDL)
+7.5 เมตร (CDL)
+7.5 เมตร (CDL)
2. ระดับพืน้ ปฏิบตั กิ าร
+7.5 เมตร (CDL)
370 เมตร
225 เมตร
183 เมตร
3. ความยาวหน้าท่า
260 เมตร
280 เมตร
158 เมตร
127 เมตร
4. ความยาวลาเรือเทียบท่าสูงสุด
245 เมตร
100,000 DWT
20,000 DWT
10,000 DWT
5. ขนาดของเรือเทียบท่าสูงสุด
80,000 DWT
-15.5 เมตร (CDL)
-10.5 เมตร (CDL)
-10 เมตร (CDL)
6. ความลึกหน้าท่า**
-15 เมตร (CDL)
15 เมตร
10 เมตร
9.40 เมตร
7. เรือกินน้าลึกสูงสุด
14.5 เมตร
หมำยเหตุ:
*
ขนาดของเรือที่เทียบท่า ขึน้ กับชนิดของสารเคมี ที่บรรทุก
** CDL: Chart Datum Level ระดับน้าลงต่ าสุด ประมาณ - 2.2 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง
ลักษณะ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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คลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีถงั บรรจุสารปิ โตรเคมีชนิดต่าง ๆ ตามประเภทของสารที่เก็บรักษาจานวนทัง้ สิ้น 34 ถัง
(สารปิ โตรเคมี 21 ชนิด) ปั จจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินการจัดเก็บสาหรับ C4 (C4’s Derivative Spherical Tank)
(TK-4702) (ดาเนินการอยู่ทงั ้ สิน้ 33 ถัง สาหรับสารปิ โตรเคมี 20 ชนิด) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้














ถัง เก็บ เอทที ลี น เหลว (Ethylene Storage Tank) (TK-101) เป็ นถัง ความดัน ต่ า (Low Pressure)
รูปทรงกระบอกมี 2 ชัน้ โดยทีฝ่ าถังชันนอกเป็
้
นหลังคาโค้งแบบโดม (Dome Roof) ส่วนชันในไม่
้
มฝี า มีแต่
Insulation เพื่อป้ องกันการแผ่รงั สีความร้อนผ่านจากฝาถังชัน้ นอก จานวน 1 ถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 28.40
เมตร สูง 37.26 เมตร ขนาดความจุประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตร กักเก็บทีค่ วามดัน 0.35 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร และอุณหภูม ิ -105 องศาเซลเซียส ถังทาจาก High Stainless Steel ได้รบั การออกแบบให้
เป็ นไปตามมาตรฐานของ API 620
ถังเก็บโพรไพลีนเหลว (Propylene Storage Tank) (TK-301A และ TK-301B) เป็ นถังทรงกลม (Sphere)
จานวน 2 ถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.44 เมตร ขนาดความจุถงั ละ 6,500 ลูกบาศก์เมตร เก็บกักทีค่ วามดัน 20
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก High Strength Carbon Steel และได้ร บั การ
ออกแบบตามมาตรฐาน ASME Section VIII DIV.2
ถัง เก็บแนฟทา (Naphtha Storage Tank) (TK-401A/B/C/D) เป็ น ถัง หลัง คาลอย (Domed External
floating roof) ทรงกระบอก จ านวน 4 ถัง ขนาดความจุ ถ ังละ 90,000 ลู กบาศก์เมตร จ านวน 3 ถัง
เส้นผ่าศูนย์กลางถังประมาณ 74 เมตร ถังสูงประมาณ 25.15 เมตร และความจุถงั ละ 100,000 ลูกบาศก์
เมตร จานวน 1 ถัง เส้นผ่าศูนย์กลางถังประมาณ 78 เมตร ถังสูงประมาณ 24.50 เมตร และเก็บกักที่
ความดันและอุณหภูมบิ รรยากาศ ฝาถังเป็ นแผ่นโลหะ 2 ชัน้ ตรงกลางกลวง (Floating Roof) วางอยู่บน
ผิวหน้าของแนฟทา เพื่อไม่ให้เกิดไอของแนฟทาสะสมอยู่ใ นถัง ถังทาจาก Carbon Steel ได้รบั การ
ออกแบบตามมาตรฐาน API 650
ถังเก็บเบนซีน (Benzene Storage Tank) (TK-501A)(TK-601) เป็ นถังทรงกระบอก และมีฝาถังเป็ น
หลัง คาโค้ง แบบโดม (Dome Roof) จ านวน 2 ถัง ขนาดความจุ 5,000 ลู กบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 21.80 เมตร สูงประมาณ 16.15 เมตรและขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน
1 ถัง เส้น ผ่าศูน ย์ กลาง 40.0 เมตร สูง ประมาณ 26.73 เมตร กักเก็บที่ค วามดัน -50 หรือ 1,500
มิลลิเมตรน้ า อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel ได้รบั การออกแบบตามมาตรฐาน API 620
ถังเก็บโทลูอนี (Toluene Storage Tank) (TK-701) (TK-501B) มีจานวน 2 ถัง เป็ นถังทรงกระบอกมีฝา
ถังเป็ นหลังคาโค้ง (Dome Roof) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.8 เมตร สูงประมาณ 16.15 เมตร ความจุ 5,000
ลูกบาศก์เมตร เก็บกักที่ความดัน -50 หรือ 1,500 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon
Steelได้รบั การออกแบบตามมาตรฐานAPI 620
ถังเก็บเมธานอล (Methanol Storage Tank) (TK-1301, TK1302) มีจานวน 2 ถัง เป็ นถังทรงกระบอก
มีฝาถังเป็ นแบบ Cone Roof โดยถังแรกมีขนาดความจุ 5,000 ลูกบาศก์เมตร กักเก็บที่ความดัน และ
อุณหภูมบิ รรยากาศ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เมตร สูง 16.35 เมตร พื้นถังมีความหนา 9 มิลลิเมตร ความ
หนาของผนังถัง 6 มิลลิเมตร บริเวณพื้นทีถ่ งั จะมี Sump ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ลึก 0.4 เมตร ถัง
ทาจาก Carbon Steel ASTM A283 Grade C ออกแบบตามมาตรฐาน API 650 และถังทีส่ องมีความจุ 216

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
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ลูกบาศก์เมตร กักเก็บที่ความดันและอุณหภูมบิ รรยากาศ เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร สูง 9 เมตร ถังทา
จาก Carbon Steel ออกแบบตามมาตรฐาน API 650
ถังเก็บบิวทีน-1 (Butene-1 Storage Tank) (TK-901,TK4701) เป็ นถังทรงกลม (Sphere) จานวน 1 ถัง
กักเก็บบิวทีน-1 ทีค่ วามดัน 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel
และได้ร บั การออกแบบตามมาตรฐาน ASME Section VIII DIV.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางประมาณ
19.8 เมตร ความจุประมาณ 3,454 ลูกบาศก์เมตร และเป็ นถังทรงกลม (Sphere) จานวน 1 ถัง กักเก็บ
บิวทีน-1 ที่ความดัน 6 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel และ
ได้รบั การออกแบบให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ ASME Section VII DIV.2 มีขนาดเส้นผ่าศูน ย์ กลาง
ประมาณ 22 เมตร ความจุประมาณ 4,700 ลูกบาศก์เมตร
ถัง เก็บ บิว ทาไดอี น (Butadiene Storage Tank) (TK-801A,TK-801B) เป็ นถัง ทรงกลม (Sphere)
จานวน 2 ถัง กักเก็บบิวทาไดอีน ที่ม ีความดัน 4.8 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร อุณหภูม ิ 3-10 องศา
เซลเซียส ถังทาจาก Carbon Steel และได้รบั การออกแบบตามมาตรฐาน ASME Section VII DIV.2 มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 22 เมตร ความจุประมาณ 4,738 ลูกบาศก์เมตร
ถัง เก็บ ออกทีน (Octene Storage Tank) (TK-1001, TK-1002) เป็ น ถัง ทรงกระบอก มีห ลัง คาแบบ
Cone Roof จ านวน 1 ถัง ขนาดเส้น ผ่าศูน ย์ กลาง 18 เมตร สูง ประมาณ 20 เมตร ความจุ 5,000
ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 1 ถัง และถัง ทรงกระบอก หลัง คาแบบ Dome Roof จ านวน 1 ถัง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 35.0 เมตร สูงประมาณ 19.0 เมตร ความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตรจานวน 1 ถังกักเก็บที่
ความดัน 0.38 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel ออกแบบตาม
มาตรฐาน API 650
ถังเก็บพาราไซลีน (Paraxylene Storage Tank) (TK-1201, 1202, 1203) เป็ นถังทรงกระบอก มีฝาถัง
แบบ Dome Roof จ านวน 3 ถัง โดย 2 ถัง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 20 เมตร สูงประมาณ 20.5 เมตร
ความจุ 6,000 ลูกบาศก์เมตร และอีก 1 ถังมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 16.3 เมตร สูงประมาณ 21.5 เมตร ความจุ
9,784 ลูกบาศก์เมตร กักเก็บที่ความดัน -50 หรือ 1,500 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก
Carbon Steel ออกแบบตามมาตรฐาน API 650
ถังเก็บเมธิลเมตาครีเลต (Methyl Methacrylate Storage Tank) (TK-1001, TK-1102) เป็ นถังทรงกระบอก
มีฝาถังเป็ นแบบ Cone Roof จานวน 2 ถังโดยถังที่ 1 ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
16.3 เมตร สูง 15.8 เมตร กักเก็บที่ความดัน -36 หรือ 36 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูม ิ 8-12 องศาเซลเซียส
ถังทาจาก Stainless Steel ออกแบบตามมาตรฐาน API 650 ส่วนถังที่ 2 ขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์
เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 14.7 เมตร สูง 13.15 เมตร กักเก็บที่ความดัน -36 หรือ 36 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูม ิ
8-12 องศาเซลเซียส ถังทาจาก Stainless Steel ออกแบบตามมาตรฐาน API 650
ถังเก็บบิวทิลอัลกอฮอล์ (Tertiary Butyl Alcohol Storage Tank) (TK-1151) เป็ นถังทรงกระบอก มีฝา
ถังเป็ นแบบ Cone Roof จานวน 1 ถัง ขนาดความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.4 เมตร
สูง 13.96 เมตร กักเก็บที่ความดัน -36 หรือ 36 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon
Steel ออกแบบตามมาตรฐาน API 650
ถังเก็บเอททีลนี ไกลคอล (Ethylene Glycol Storage Tank) (TK-1401) เป็ นถังทรงกระบอก มีฝาถังเป็ น
แบบ Cone Roof จานวน 1 ถัง ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เ มตร เก็บกักที่ความดันและอุ ณหภูม ิ
บรรยากาศ เส้น ผ่าศูน ย์ กลาง 18 เมตร สูง 13.05 เมตร ถัง ท าจาก Stainless Steel ออกแบบตาม
มาตรฐาน API 650

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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1-7

ถัง เก็บ บิว ทิว เมตาคลีเ ลต (Butyl Methacrylate) (TK-1501) เป็ น ถัง ทรงกระบอกมีฝ าถังแบบ Cone
Roof จ านวน 1 ถัง ขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร เก็บกักที่ความดัน -50 หรือ 65 มิลลิเมตรน้ า และ
อุณหภูมบิ รรยากาศเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตร สูง 10.4 เมตร ถังทาจาก Carbon Steel ออกแบบตาม
มาตรฐาน API 650
ถังเก็บกรดอะซีตกิ (Acetic Acid) (TK-1601) เป็ นถังทรงกระบอกมีฝาถังแบบ Cone Roof จานวน 1 ถัง
ขนาดความจุ 2,049 ลู กบาศก์เมตร เก็บกักที่ความดัน -50 หรือ 500 มิลลิเมตรน้ า อุ ณหภูม ิบรรยากาศ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 เมตร สูง 20.4 เมตร จะทาจาก Carbon Steel ออกแบบตามมาตรฐาน API 650
ถังเก็บ Mixed Xylene (TK-1801) เป็ นถังทรงกระบอกมีหลังคาแบบโดม (Dome Roof Tank) จานวน
1 ถัง ปริมาตรความจุ 9,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 เมตร สูงประมาณ 20.0 เมตร
กักเก็บทีค่ วามดัน -50 หรือ 1,500 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel ออกแบบ
ตามมาตรฐาน API 650
ถัง เก็บ C9+/Gasoline (TK-1701) เป็ นถังทรงกระบอกมีหลังคาโดม (Dome Roof Tank) จานวน 1 ถัง
ปริมาตรความจุ 7,000 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 26.0 เมตร สูงประมาณ 16.5 เมตร ถังเก็บ
ที่ความดัน -50 หรือ 1,500 มิลลิเมตรน้ า อุ ณหภูม ิบรรยากาศ ถังท าจาก Carbon Steel ออกแบบตาม
มาตรฐาน API 650
ถังเก็บ Solvent (TK-4500) เป็ นถังทรงกระบอกมีหลังคาแบบโคน (Cone Roof Tank) จานวน 1 ถัง
ปริมาตรความจุ 2,000 ลูกบาศก์เ มตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14 เมตร สูงประมาณ 17.0 เมตร
ถังเก็บที่ความดัน 0.21 บาร์ หรือ 10,197 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel
ออกแบบตามมาตรฐาน API 650
ถังเก็บ Hexene (TK-4100) เป็ นถังทรงกระบอกหลังคาแบบโคน (Cone Roof Tank) ภายในมีหลังคา
ลอย (Internal Floating Roof) และมีหลังคาแบบโดมอยู่ภายนอก จานวน 1 ถัง ปริมาตรความจุ 2,500
ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15.5 เมตร สูงประมาณ 18.00 เมตร ถังเก็บที่ความดัน 1 บาร์
หรือ 10,197 มิลลิเมตรน้ า อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel ออกแบบตามมาตรฐาน API
650
ถัง เก็บ Propane/Butane (TK-4600) ถังกักเก็บ Propane/Butane ได้ร บั การออกแบบให้เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานของ API Standard 620, BS EN14620 เป็ นถังความดันต่า (Low Pressure) รูปทรงกระบอกที่
มีผ นัง เหล็ก 2 ชัน้ ท าจากเหล็กเกรดพิเ ศษที่ส ามารถรองรับอุ ณหภู ม ิข องผลิต ภัณฑ์ไ ด้ท งั ้ สองชัน้
ระหว่างถังชันนอกและถั
้
งชันในบรรจุ
้
ดว้ ยฉนวนกันความร้อน(Insulation) เพื่อป้ องกันความร้อนทีร่ ั ่วเข้า
มาจากถังชันนอก
้
ถัง เก็บ C4 (C4’s Derivative Spherical Tank) (TK-4702) เป็ น ถัง ทรงกลม (Sphere) จ านวน 1 ถัง
สามารถเก็บ สารได้ 3 ชนิ ด คือ Butene-1, Butadiene, MTBE (Methyl Butyl Ether) กัก เก็บ C4’s
Derivative ทีค่ วามดัน 6 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร อุณหภูมบิ รรยากาศ ถังทาจาก Carbon Steel และ
ได้รบั การออกแบบให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ ASME Section VII DIV.2 มีขนาดเส้นผ่าศูน ย์ กลาง
ประมาณ 22 เมตร ความจุประมาณ 4,700 ลูกบาศก์เมตร

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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ส าหรับจ านวนเรือ ที่เ ข้าเทีย บท่ าทัง้ สี่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุ นายน พ.ศ. 2562 มีจ านวนรวม
297 ล า เฉลี่ย ประมาณ 50 ล าต่ อ เดือ น และภายในบริเ วณของคลัง เก็บสารปิ โ ตรเคมี บริษ ัท ฯ มีถ ัง บรรจุ ส าร
ปิ โตรเคมีชนิดต่าง ๆ ตามประเภทของสารทีเ่ ก็บรักษาจานวนทัง้ สิน้ 33 ถัง (สารปิ โตรเคมี 20 ชนิด)
นอกจากนี้บริเวณพื้นทีข่ องบริษทั ฯ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ อาคารควบคุมระบบ (CCR) ลานจอดรถ
หน่ วยระบบน้ าหล่อเย็น (Cooling Water System) หน่ วยจ่ายก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen System) หอเผา (Flare
System) ระบบดับเพลิง ระบบบาบัดน้ าทิ้ง จากอาคารสานักงาน สถานีจ่ายไฟฟ้ า ระบบ Boiler off Gas Unit และ
C2 Vaporizer Plant Air และ Instrument Air System บ่อ รับน้ าทะเลเข้า (Sea Water Intake Pit) สถานี ข นถ่าย
โดยรถบรรทุ ก (Truck Loading) เป็ น ต้น ส าหรับชนิ ดสารปิ โ ตรเคมีแ ละลักษณะถัง กักเก็บผลิตภัณฑ์แ สดงดัง
ตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 ผังแสดงตาแหน่งพื้นทีท่ งั ้ หมดของโครงการฯ และลักษณะท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ถึง 4
แสดงดังรูปที่ 1-3 และรูปที่ 1-4 ตามลาดับ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

1-9

ตำรำงที่ 1-2 ชนิ ดสำรปิ โตรเคมีที่กกั เก็บ จำนวนถัง และลักษณะถังกักเก็บผลิ ตภัณฑ์

ชนิ ดของสำรปิ โตรเคมีที่กกั เก็บ

จำนวน
(ถัง)

1. เอทธิลนี เหลว (Ethylene) (TK-101)

1

2. โพรไพลีนเหลว (Propylene)
(TK-301A, TK-301B)
3. แนฟทา (Naphtha) (TK-401A, TK401B, TK-401C, TK-401D)
4. เบนซีน (Benzene) (TK-501A, TK601)

2
3
1
2

รูปทรง
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Dome Roof
ถังทรงกลม (Sphere)
ถังหลังคาลอย
(Domed External floating roof)
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Dome Roof

ลักษณะถัง
ปริ มำตร
ควำมจุ
ควำมดัน
(ลบ.ม.)
18,000
0.35 kg/cm2

อุณหภูมิ
(oC)

วัสดุ

มำตรฐำน
กำรออกแบบ

-105

A553 type I

API 620
ASME Section
VIIIDIV.2
API 650
API 650
API 620

เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง
(ม.)
28.4

ควำม
สูง
(ม.)
37.26

24.44

n/a

6,500

20 kg/cm2

Ambient

74
78
21.8

25.15
24.5
16.15

90,000
100,000
5,000

Ambient
Ambient
Ambient

40

26.73

30,000

Ambient

Carbon Steel

API 620

21.8

16.15

5,000

Ambient

Carbon Steel

API 620

20
13
19.8

16.35
9
n/a

5,000
216
3,454

ATM
ATM
-50/1,500 mm
H 2O
-50/1,500 mm
H 2O
-50/1,500 mm
H 2O
ATM
ATM
7 kg/cm2

High Strength
Carbon Steel
Carbon Steel
Carbon Steel
Carbon Steel

Ambient
Ambient
Ambient

Carbon Steel
Carbon Steel
Carbon Steel

API 650
API 650
ASME Section VIII
DIV.2

5. โทลูอนี (Toluene) (TK-701, TK-501B)

2

6. เมทธานอล (Methanol) (TK-1301,
TK-1302)
7. บิวทีน-1 (Butene-1)
(TK-901,TK4701)

1
1
1

ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Dome Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังทรงกลม (Sphere)

1

ถังทรงกลม (Sphere)

22

n/a

4,700

6 kg/cm2

Ambient

Carbon Steel

ASME

2

ถังทรงกลม (Sphere)

22

n/a

4,738

4.8 kg/cm2

3-10

Carbon Steel

ASME Section VIII
DIV.2

8. บิวทาไดอีน (Butadiene)
(TK-801A, TK-801B)

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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ตำรำงที่ 1-2 (ต่อ) ชนิ ดสำรปิ โตรเคมีที่กกั เก็บ จำนวนถัง และลักษณะถังกักเก็บผลิ ตภัณฑ์

ชนิ ดของสำรปิ โตรเคมีที่กกั เก็บ
9. ออกทีน (Octene) (TK-1001, TK1002)

จำนวน
(ถัง)
1
1

10. พาราไซลีน (Paraxylene) (TK1201,
TK1202, TK1203)

2
1

11. เมธิลเมตาครีเลต (Methyl
Methacrylate) (TK-1101, TK-1102)

1
1

12. บิวทิลอัลกอฮอล์(Tertiary Butyl
Alcohol) (TK1151)
13. เอททีลนี ไกลคอล (Ethylene Glycol)
TK1401)
14. บิวทิวเมตาคลีเลต (Butyl
Methacrylate) (TK1501)

1
1
1

15. กรดอะซีตกิ (Acetic Acid) (TK1601)

1

16. Mixed Xylene (TK-1801)

1

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รูปทรง
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Dome Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Dome Roof

ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Dome Roof

ลักษณะถัง
ปริ มำตร
ควำมจุ
ควำมดัน
(ลบ.ม.)

เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง
(ม.)

ควำมสูง
(ม.)

18

20

5,000

35

19

15,000

20

20.5

6,000

25.2

21.5

9,784

14.7

13.15

2,000

16.3

15.8

17.4

อุณหภูมิ
(oC)

วัสดุ

มำตรฐำน
กำรออกแบบ

0.38 kg/cm2

Ambient

Carbon Steel

API 650

2,141 mm H2O

Ambient

Carbon Steel

API 650

Ambient

Carbon Steel

API 650

Ambient

Carbon Steel

API 650

-36/36 mm H2O

8-12

Stainless Steel

API 650

3,000

-36/36 mm H2O

8-12

Stainless Steel

API 650

13.96

4,000

-36/36 mm H2O

Ambient

Carbon Steel

API 650

18

13.05

3,000

-50/60 mm H2O

Ambient

Stainless Steel

API 650

15

10.4

1,000

-50/65 mm H2O

Ambient

Carbon Steel

API 650

12.5

20.4

2,049

Ambient

Carbon Steel

API 650

26

20

9,000

Ambient

Carbon Steel

API 650

-50/1,500 mm
H 2O
-50/1,500 mm
H 2O

-50/500 mm
H 2O
+1,500/-50 mm
H 2O

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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ตำรำงที่ 1-2 (ต่อ) ชนิ ดสำรปิ โตรเคมีที่กกั เก็บ จำนวนถัง และลักษณะถังกักเก็บผลิ ตภัณฑ์

ชนิ ดของสำรปิ โตรเคมีที่กกั เก็บ
17. C9+/Gasoline (TK-1701)
18. Solvent (TK-4500)

จำนวน
(ถัง)
1
1

19. Hexene (TK-4100)
1
20. Propane/Butane (TK4600)

1

21. C4’s Derivative (TK4702)*

1

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รูปทรง

เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง
(ม.)

ควำมสูง
(ม.)

ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Dome Roof

26

16.5

14.0

17.0

2,000

15.5

18.0

66

22

ถังทรงกระบอกมีฝาถัง
แบบ Cone Roof
ถังชนิดหลังคาลอยภายใน
และ มีหลังคาแบบโคน
อยูภ่ ายนอก
ถังความดันต่ า รูป
ทรงกระบอก
ที่มผี นัง 2 ชัน้

หมำยเหตุ: * ผลิตภัณฑ์ท่ยี งั ไม่ได้มกี ารจัดเก็บในปั จจุบนั

ลักษณะถัง
ปริ มำตร
ควำมจุ
ควำมดัน
(ลบ.ม.)
+1,500/-50 mm
7,000
H 2O

ถังทรงกลม (Sphere)

อุณหภูมิ
(oC)

วัสดุ

มำตรฐำน
กำรออกแบบ

Ambient

Carbon Steel

API 650

0.21 bar/10,197
mm H2O

Ambient

Carbon Steel

API 650

2,500

1 bar/10,197
mm H2O

Ambient

Carbon Steel

API 650

27.2

70,000

0.150 kg/cm2.g

-45oC

ชัน้ ในและชัน้ นอก
ทาจากCarbon
Steelชนิด
เดียวกัน

API 620, BS
EN14620

n/a

4,700

6 kg/cm2

Ambient

Carbon Steel

ASME

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

1-12

รูปที่ 1-2 ลักษณะของถังเก็บสำรปิ โตรเคมีภำยในโครงกำร

ที่มำ: บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด, 2554

รูปที่ 1-3 ผังแสดงตำแหน่ งพืน้ ที่ทงั ้ หมดของโครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสำรปิ โตรเคมีและ
คลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

Jetty no.3

Jetty no.4

Jetty no.2

ที่มำ: บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด, 2554

รูปที่ 1-4 ลักษณะท่ำเทียบเรือหมำยเลข 1 ถึง 4

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

1-13

Jetty no.1

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

1.4

1-14

มำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมำตรกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโครงกำร

ในรายงานการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุ ดิบ
และผลิตภัณฑ์ (เพิ่ม ชนิ ด ผลิตภัณฑ์) ระยะก่อ สร้างและระยะดาเนิ นการ ได้กาหนดให้โ ครงการต้อ งปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1.4.1

มำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมของ บริษทั มาบตาพุด แทงค์
เทอร์มนิ ลั จากัด มีรายละเอียดและผลการดาเนินงานแสดงไว้ในบทที่ 2 โดยมีประเด็นสิง่ แวดล้อมทีน่ ามาพิจ ารณา
ตามรายละเอีย ดโครงการขยายท่าเทีย บเรือ ขนถ่ ายสารปิ โตรเคมี และคลัง เก็บวัตถุ ดิบและผลิต ภัณฑ์ (เพิ่มชนิ ด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ) มาตรการทั ว่ ไป มาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ระยะก่ อ สร้ า ง ทั ง้ หมด
6 ประเด็น และมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะดาเนินการ ทัง้ หมด 10 ประเด็น รายละเอียด
ดังนี้
 มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง ทัง้ หมด 6 ประเด็น
- สภาพภูมอิ ากาศและคุณภาพอากาศ
- เสียง
- การคมนาคม
- การจัดการกากของเสีย
- เศรษฐกิจ-สังคม
- สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะดาเนินการ ทัง้ หมด 10 ประเด็น
- สมุทรศาสตร์
- สภาพภูมอิ ากาศและคุณภาพอากาศ
- เสียง
- คุณภาพน้ าทะเลชายฝั ง่
- นิเวศวิทยาทางทะเล
- การคมนาคม
- การจัดการกากของเสีย
- พลังงานไฟฟ้ า
- เศรษฐกิจ-สังคม
- สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

1.4.2

1-15

มำตรกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้กาหนดให้โครงการต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่ง ครัด ตามรายงานการ
เปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการขยายท่ าเทียบเรือ ขนถ่ายสารปิ โ ตรเคมีแ ละคลังเก็บวัต ถุ ดิบ และผลิต ภัณฑ์
(เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์) ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ของบริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง มิถุ นายน พ.ศ. 2562 แสดงดัง ตารางที่ 1-3 และตารางที่ 1-4 ซึ่ง มีร ายละเอีย ดของผลการ
ดาเนินงานแสดงไว้ในบทที่ 3 ถึงบทที่ 8 ทัง้ นี้ ระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสีย ง
เศรษฐกิจ และสังคม ระยะดาเนิ น การ ประกอบด้ว ย คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป คุณภาพน้ าทะเล
คุณภาพน้ าทิ้งและนิเวศวิทยาทางทะเล

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 1-3

1-16

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสำรปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์ (เพิ่ มชนิ ดผลิ ตภัณฑ์) ระยะก่อสร้ำง

- Leq (24 ชม)
- Leq (8 ชม.)

2. เศรษฐกิ จ-สังคม

สารวจความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนและชาวประมง โดยใช้
แบบสอบถามประมาณ 50 ราย ประกอบด้วย
10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู,่
ชุมชนกรอกยายชา, ชุมชนซอยร่วมพัฒนา,
ชุมชนซอยประปา, ชุมชนหนองน้ าเย็น,
ชุมชนหนองบัวแดง, ชุมชนหนองแตงเม,
ชุมชนหนองแฟบ, ชุมชนเกาะกก และชุมชนคลองน้ าหู
5 กลุ่มประมง ได้แก่ กลุ่มประมงฯ ตากวน-อ่าวประดู,่
กลุ่มประมงฯ ปากคลองตากวน, กลุ่มประมงฯ หาดแสง
เงิน, กลุ่มประมงฯหาดสุชาดา และกลุ่มประมงฯ บ้าน
หนองแฟบ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

- ผลกระทบที่ได้รบั จาก
การก่อสร้างโครงการ
- ข้อเสนอแนะในการลด
ผลกระทบ
- ความวิตกกังวลเมื่อมี
การพัฒนาโครงการ

ปี ละ 2 ครัง้
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน)
ปี ละ 1 ครัง้



ธ.ค. 62

พ.ย. 62

ต.ค. 62

ก.ย. 62

ส.ค. 62

ก.ค. 62

มิ.ย. 62

พ.ค. 62

เเม.ย.62

มี.ค. 62

ควำมถี่

7

- ภายในพืน้ ที่โครงการ

พำรำมิเตอร์

15-20

1.เสียง

สถำนี ตรวจวัด

ก.พ. 62

คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ม.ค. 62

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 1-4

1-17

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสำรปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์ (เพิ่ มชนิ ดผลิ ตภัณฑ์) ระยะดำเนิ นกำร

- ภายในพืน้ ที่โครงการ
- หมู่บา้ นหนองแตงเม

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- Non-methane Hydrocarbon (NMHC)
- ทิศทางและความเร็วลม

ปี ละ 2 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ
(ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน)

- ภายในพืน้ ที่โครงการ
- หมู่บา้ นหนองแตงเม
- ชุมชนบ้านตากวน

- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้แก่
Benzene และ 1,3 Butadiene
- ทิศทางและความเร็วลม

- ปล่องระบายของหน่ วย VRU

- TVOCs

เดือนละ 1 ครัง้
เพื่อหาค่าเฉลี่ยรายปี
(เริม่ ตรวจวัดตาม EIA
ปั จจุบนั เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562)
ปี ละ 1 ครัง้
ตลอดระยะดาเนินการ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

-

-

ธ.ค. 62

พ.ย. 62

ต.ค. 62

ก.ย. 62

เเม.ย.62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62



22-23
20-21
17-18

ควำมถี่

มี.ค. 62

พำรำมิเตอร์

13-18

1.สภำพภูมิประเทศและ
คุณภำพอำกำศ

สถำนี ตรวจวัด

18-19

คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ม.ค. 62
ก.พ. 62

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562

     



รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 1-4

1-18

(ต่อ) แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสำรปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์ (เพิ่ มชนิ ดผลิ ตภัณฑ์) ระยะดำเนิ นกำร

ชำยฝัง่

- สถานีท่ี 2 จุดปล่อยน้ าออก
- ทางกายภาพ ได้แก่ ความลึก, อุณหภูม,ิ
- สถานีท่ี 3 ระหว่างทางระบายน้ าโครงการกับทะเล
ความเค็ม, ความโปร่งใส, ความขุ่น, ความเป็ น
ชายฝั ง่ (หน้าท่าเทียบเรือที่ 2)
กรด-ด่าง, ของแข็งแขวนลอย, ของแข็งละลาย
- สถานีท่ี 4 ระยะ 500 เมตร ด้านทิศใต้จากท่าเทียบเรือ น้ าทัง้ หมด, ค่าการนาไฟฟ้ า
- ทางเคมี ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ า, บีโอดี,
น้ ามันและไขมัน, ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บอน,
เบนซีน, สไตรีน, 1,3-บิวทาไดอีน, โทลูอนี ,
เมทานอล, เอทธิลเบนซีน, ไซลีนทัง้ หมด,
เอทิลนี ไดคลอไรด์, พารา-ไซลีน
- ทางชีวภาพ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทัง้ หมด, แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม
- โลหะหนัก ได้แก่ ตะกัว,่ แคดเมียม, ปรอท
- พื้นที่ท้งิ ตะกอน

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

- โลหะหนักในตะกอนดินและสัตว์หน้าดิน ได้แก่
ตะกัว,่ แคดเมียม, ปรอท

ทุก 6 เดือน
ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

ปี ละ 1 ครัง้





ธ.ค. 62

พ.ย. 62

ต.ค. 62

ส.ค. 62
ก.ย. 62

ก.ค. 62

พ.ค. 62
มิ.ย. 62

ควำมถี่

ก.พ. 62

พำรำมิเตอร์

30 มี.ค. 62
เเม.ย.62

2. คุณภำพน้ำทะเล

สถำนี ตรวจวัด

ม.ค. 62

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 1-4

1-19

(ต่อ) แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสำรปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์ (เพิ่ มชนิ ดผลิ ตภัณฑ์) ระยะดำเนิ นกำร

- เบนซีน
- สไตรีน
- 1,3-บิวทาไดอีน
- โทลูอนี
- เมธานอล
- เอทธิลเบนซีน
- ไซลีนทัง้ หมด
- เอทิลนี ไดคลอไรด์
- พาราไซลีน

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

ธ.ค. 62

พ.ย. 62

ต.ค. 62

ส.ค. 62
ก.ย. 62

ทุกเดือน
ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

ก.ค. 62

- อุณหภูมิ
- ความเป็ นกรด-ด่าง
- ของแข็งแขวนลอย
- ของแข็งละลายน้ าทัง้ หมด
- บีโอดี
- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น
- โลหะหนัก ได้แก่ สังกะสี ตะกัว่ สารหนู ปรอท
- ซัลไฟด์
- น้ ามันและไขมัน
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทัง้ หมด
- ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

9 พ.ค. 62
5 มิ.ย. 62

ควำมถี่

13 มี.ค. 62
3 เเม.ย.62

- Sea Water Return Pit No.1

พำรำมิเตอร์

13 ก.พ. 62

3. คุณภำพน้ำทิ้ ง

สถำนี ตรวจวัด

16 ม.ค. 62

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

     

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 1-4

1-20

(ต่อ) แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสำรปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์ (เพิ่ มชนิ ดผลิ ตภัณฑ์) ระยะดำเนิ นกำร

- แพลงก์ตอนพืช
- แพลงก์ตอนสัตว์
- สัตว์หน้าดิน

- สถานีท่ี 6 ทิศตะวันตกจากเกาะสะเก็ด 500 เมตร
- สถานีท่ี 7 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสะเก็ด
ห่างประมาณ 500 เมตร

- ปะการัง

- สถานีท่ี 1 จุดรับน้ าเข้า
- สถานีท่ี 2 จุดปล่อยน้ าออก

- สัตว์น้ าวัยอ่อน

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

ตรวจวัดทุก 6 เดือน







ธ.ค. 62

พ.ย. 62

ต.ค. 62

ส.ค. 62
ก.ย. 62

ก.ค. 62

พ.ค. 62
มิ.ย. 62

30 มี.ค. 62
เเม.ย.62

- สถานีท่ี 1 จุดรับน้ าเข้า
- สถานีท่ี 2 จุดปล่อยน้ าออก
- สถานีท่ี 3 ระหว่างทางระบายน้ าโครงการกับทะเล
ชายฝั ง่ (หน้าท่าเทียบเรือที่ 2)
- สถานีท่ี 4 ระยะ 500 เมตร ด้านทิศใต้จาก
ท่าเทียบเรือ
- สถานีท่ี 5 ห่างจากพื้นที่ขุดลอกของโครงการทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2,000 เมตร (กรณีขุดลอก)

ควำมถี่

ก.พ. 62

พำรำมิเตอร์

30

4. นิ เวศวิทยำทำงทะเล

สถำนี ตรวจวัด

ม.ค. 62

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 1-4

1-21

(ต่อ) แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสำรปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์ (เพิ่ มชนิ ดผลิ ตภัณฑ์) ระยะดำเนิ นกำร

5. เศรษฐกิ จ-สังคม

สารวจความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนและชาวประมง
โดยใช้แบบสอบถามประมาณ 50 ราย ประกอบด้วย
10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู,่ ชุมชน
กรอกยายชา, ชุมชนซอยร่วมพัฒนา, ชุมชนซอย
ประปา, ชุมชนหนองน้ าเย็น, ชุมชนหนองบัวแดง,
ชุมชนหนองแตงเม, ชุมชนหนองแฟบ, ชุมชนเกาะกก
และชุมชนคลองน้ าหู
5 กลุ่มประมง ได้แก่ กลุ่มประมงฯ ตากวน-อ่าวประดู,่
กลุ่มประมงฯ ปากคลองตากวน, กลุ่มประมงฯ หาด
แสงเงิน, กลุ่มประมงฯหาดสุชาดา และกลุ่มประมงฯ
บ้านหนองแฟบ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

- ผลกระทบที่ได้รบั จากการดาเนินโครงการ
- ข้อเสนอแนะในการลดผลกระทบ

ปี ละ 1 ครัง้



ธ.ค. 62

พ.ย. 62

ต.ค. 62

ส.ค. 62
ก.ย. 62

ก.ค. 62

พ.ค. 62
มิ.ย. 62

ควำมถี่

มี.ค. 62
เเม.ย.62

พำรำมิเตอร์

ก.พ. 62

สถำนี ตรวจวัด

ม.ค. 62

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

