รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562
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บทที่ 9
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด (โครงการฯ) ได้มอบหมายให้บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด (UAE) เป็ นผูต้ รวจประเมินการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และเป็ นผูต้ ดิ ตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามทีร่ ะบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการมีการดาเนินการในระยะดาเนินการตามปกติ
โดยโครงการได้ปฏิบตั ติ ามทีม่ าตรการกาหนดครบถ้วนดังนี้
9.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการขยาย
ท่าเทียบเรือขนถ่ ายสารปิ โตรเคมีและคลัง เก็บวัต ถุ ดบิ และผลิตภัณฑ์ (เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์) ระยะก่อสร้างและระยะ
ดาเนินการ ของบริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้มกี าร
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั มิ าตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการฯ โดยคณะทางานติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ที่จดั ตัง้ ขึ้นตามคาสั ่งคณะกรรมการกากับ
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ที่ 2/2557 ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 4 ฝ่ าย
คือ ผูแ้ ทนจาก บริษทั มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จากัด ผูแ้ ทนจากชุมชน/กลุ่มประมงบริเวณใกล้เคียงโครงการ ผูแ้ ทน
จากหน่ วยงานราชการ และผูแ้ ทนจาก บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด ทัง้ นี้
คณะทางานติดตามฯ ชุดดังกล่าวได้เข้าทาการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดย
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม 5 ครัง้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 มีน าคม
พ.ศ. 2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และการ
ประชุมของคณะกรรมการกากับแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม จานวน 2 ครัง้
เมื่อ วัน ที่ 15 มีน าคม พ.ศ. 2562 และวัน ที่ 14 มิถุ น ายน พ.ศ. 2562 และการตรวจประเมิน ร่วมกัน ระหว่างบริษทั ที่
ปรึกษากับโครงการ เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ คณะทางานฯ ชุดดังกล่าวมีหน้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
สาหรับผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อ มระหว่ าง
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดและผลการดาเนินงานแสดงไว้ในบทที่ 2 โดยมีประเด็นสิง่ แวดล้อม
ที่นามาพิจารณาตามรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิ โตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
(เพิ่ม ชนิ ดผลิต ภัณฑ์ ) มาตรการทั ่วไป มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ระยะก่อ สร้าง ทัง้ หมด
6 ประเด็น ประกอบด้วย สภาพภูมอิ ากาศและคุณภาพอากาศ เสียง การคมนาคม การจัดการกากของเสีย เศรษฐกิจสัง คม สาธารณสุข /อาชีว อนามัย และความปลอดภัย และมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ระยะ
ด าเนิ น การ ทั ้ง หมด 10 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย สมุ ท รศาสตร์ สภาพ อากาศและคุ ณ ภาพ อากาศ เสี ย ง
คุณภาพน้ าทะเลชายฝั ง่ นิเวศวิทยาทางทะเล การคมนาคม การจัดการกากของเสีย พลังงานไฟฟ้ า เศรษฐกิจ -สังคม
สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

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 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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9.2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การปฏิบตั ิต ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของโครงการขยายท่าเทียบเรือ ขนถ่าย
สารปิ โ ตรเคมีแ ละคลังเก็บวัตถุดิบและผลิต ภัณฑ์ (เพิ่ม ชนิ ดผลิต ภัณ ฑ์) ระยะก่อ สร้างและระยะดาเนินการ ของ บริษทั
มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ัล จากัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการได้มอบหมายให้ บริษ ัท
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด (UAE) ซึ่งเป็ นบริษทั ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทาการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อ สร้าง ประกอบด้ว ย เสีย ง เศรษฐกิจ -สัง คม และระยะดาเนิ นการ
ประกอบด้วย คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป คุณภาพน้ าทะเล คุณภาพน้ าทิ้ง และนิเวศวิทยาทางทะเล ครบ
ตามทีม่ าตรการกาหนด สามารสรุปผลการดาเนินการได้ดงั นี้
9.2.1 การติ ดตามตรวจสอบระดับเสียง ระยะก่อสร้าง
การติดตามตรวจสอบระดับเสีย งโดยทั ่วไป ระยะก่อ สร้าง กาหนดให้ติดตามตรวจสอบระดับเสียงจานวน
1 สถานี คือ ภายในพื้นทีโ่ ครงการ ความถีป่ ี ละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน ขณะทีม่ กี จิ กรรม
การก่อสร้าง) ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั ่วโมง และระดับเสียงเฉลีย่ 8 ชั ่วโมง ดาเนินการ
วันที่ 15-20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสีย งเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมงมีค่าอยู่ ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั ่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27ง วันที่ 3 เมษายน 2540 เช่นเดียวกับ
ระดับเสียงเฉลีย่ 8 ชั ่วโมงมีคา่ เป็ นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอม
ให้ลูกจ้างได้รบั เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน (13 ธันวาคม 2560) ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
135 ตอนพิเศษ 19ง วันที่ 26 มกราคม 2561
9.2.2 การติ ดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิ จและสังคม ระยะก่อสร้าง
การติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม ระยะก่อสร้าง กาหนดให้สารวจความคิดเห็นของผูน้ าชุม ชน
(ผูน้ ากลุ่มประมง) และประชาชนในชุมชน (ประชาชนในกลุ่มประมง) โดยเก็บแบบสอบถามจานวน 50 ราย สารวจปี ละ
1 ครัง้ เพื่อรับทราบถึงผลกระทบความวิตกกังวล และข้อเสนอแนะในช่วงการดาเนิ นการของโครงการ ทัง้ นี้โครงการได้
ดาเนินการลงพื้นทีส่ ารวจความคิดเห็นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังกล่าวระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2562
ผลการส ารวจของผู้น าชุม ชน (ผู้น ากลุ่ ม ประมง) ในรอบปี ที่ผ่านมาผู้ให้สมั ภาษณ์ ม ีความรูส้ ึกว่าทะเลและ
สภาพแวดล้อมทั ่วไปของชุมชนเหมือนเดิม ร้อยละ 80.0 สภาพแวดล้อมแย่ลง ร้อยละ 13.3 และสภาพแวดล้อมดีข้นึ
ร้อยละ 6.7 เนื่องจากชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านสภาพปั ญหาต่าง ๆ ของชุมชนในปั จจุบนั ทีพ่ บคือ ปั ญหาฝุ่ น
ละอองฟุ้ งกระจาย ปั ญหากลิ่นเหม็น ปั ญหาการปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าในธรรมชาติ ปั ญหาจราจรติดขัด ปั ญหาด้าน
อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และปั ญหายาเสพติดภายในชุมชนเท่ากัน ร้อยละ 60.0 ในส่วนของ
ผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการกลุ่มผูน้ าชุมชนระบุวา่ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ผลการสารวจของชุมชน (กลุ่มประมง) ในรอบปี ที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนมีความรูส้ กึ ว่าสภาพสิง่ แวดล้อม
ทั ่วไปของชุม ชนเหมือ นเดิม ร้อยละ 60.0 และสภาพแวดล้อ มทั ่วไปแย่ล ง ร้อยละ 37.1 เนื่องจากมีส ภาพแวดล้อ ม
แปรปรวนและมีมลภาวะ/สารเคมีม ากขึ้นส่วนสภาพปั ญหาต่ าง ๆ ของชุมชนในปั จจุบนั พบว่าปั ญหาที่พ บมากที่สุ ด
3 อัน ดับแรก คือ ปั ญ หากลิ่น เหม็น ร้อ ยละ 62.9 รองลงมาคือ ปั ญ หาการปล่ อ ยน้ าเสีย ลงแหล่ ง น้ าในธรรมชาติ
ร้อ ยละ 51.4 และปั ญ หาฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย ร้อ ยละ 42.9 ในส่ว นของผลกระทบในระยะก่อ สร้างของโครงการ
ประชาชนในชุมชนระบุวา่ ไม่มผี ลกระทบจากการดาเนินโครงการ
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 มิถุนายน พ.ศ. 2562

9-3

9.2.3 การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ระยะดาเนิ นการ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ระยะดาเนินการ กาหนดให้ตดิ ตามตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Non-Methane Hydrocarbon
ทิศทางและความเร็วลม ปี ละ 2 ครัง้ (ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน) จานวน 2 สถานี คือ สถานีภายในพื้นที่โครงการ และ
บริเวณหมู่บา้ นหนองแตงเม และตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ เบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน และ
ทิศทางและความเร็วลม ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ (ตรวจวัด 24 ชั ่วโมง) จานวน 3 สถานี คือ สถานีภายในพื้นทีโ่ ครงการ
บริเวณหมูบ่ า้ นหนองแตงเม บริเวณชุมชนบ้านตากวน
ผลการติดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ตรวจวัด ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Non-Methane Hydrocarbon ทิศทางและความเร็วลม ปี ละ 2 ครัง้ ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน ซึง่
ดาเนินการติดตามตรวจสอบระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม พ.ศ. 2562 พบว่า การติดตามตรวจสอบก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ชั ่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ชั ่วโมง Non-methane Hydrocarbon ทัง้ 2 สถานีมคี า่ อยู่ใน
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2552) และมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21
(พ.ศ. 2544) ตามลาดับ สาหรับค่า Non-methane Hydrocarbon ยังไม่มมี าตรฐานกาหนด
ผลการติดตามตรวจสอบสารประกอบอิน ทรีย์ ร ะเหยง่ าย (VOCs) ได้แ ก่ เบนซีน และ 1,3-บิว ทาไดอี น
ดาเนินการติดตามตรวจสอบวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ 20-21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 และวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จานวน 3 สถานี คือ สถานีภายในพื้นทีโ่ ครงการ บริเวณหมูบ่ า้ นหนอง
แตงเม บริเวณชุมชนบ้านตากวน ผลการติดตามตรวจสอบของสถานีบริเวณหมู่บา้ นหนองแตงเมและชุมชนบ้านตากวน
มีค่าเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) เรื่อง
กาหนดค่าเฝ้ าระวังสาหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั ่วไปในเวลา 24 ชั ่วโมง สาหรับสถานีพ้นื ทีโ่ ครงการ
ปั จจุบนั ยังไม่มคี า่ มาตรฐานกาหนดไว้ในพื้นที่การทางานเพื่อให้มแี นวทางในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางานจึง
นามาเทียบเคียงด้วย ผลการติดตามตรวจสอบพบว่าค่าเบนซีนทุกสถานีมคี ่าอยู่ในมาตรฐานฯเทียบเคียง อย่างไรก็ตาม
ค่ามาตรฐานฯ ที่นามาเทียบเคียงนี้เป็ นแนวทางขัน้ ต้นในการจัดการพื้นที่เท่านัน้ ในส่วนของผลการติดตามตรวจสอบ
พบว่า 1,3-บิวทาไดอีน ตรวจไม่พบทุกสถานีทุกเดือน
9.2.4 การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั ง่ ระยะดาเนินการ กาหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเล
ปี ละ 2 ครัง้ จานวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 2 จุดปล่อยน้ าออก สถานีที่ 3 ระหว่างทางระบายน้ าโครงการกับทะเลชายฝั ง่
(หน้ าท่ าเทีย บเรือ ที่ 2) และสถานี ที่ 4 ระยะ 500 เมตร ด้านทิศใต้จ ากท่ าเทีย บเรือ ดาเนิ น การติดตามตรวจสอบ
เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าทะเลชายฝั ง่ พบว่า ดัช นี คุณภาพน้ าทะเลส่ ว นใหญ่ เ ป็ นไปตามค่ า
มาตรฐานฯ คุณภาพน้ าทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล
(พ.ศ. 2560) ประเภทที่ 5 คุณภาพน้ าทะเล เพื่อ การอุ ต สาหกรรมและท่ าเรือ ยกเว้น ดัช นี ค่าความโปร่ง แสง ทัง้ นี้
ค่ามาตรฐานฯ ค่าความโปร่งแสงได้กาหนดให้ใช้ผลการติดตามตรวจสอบในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผี่ ่านมา (มีนาคม
พ.ศ. 2561) พบว่า ค่าความโปร่งแสงมีคา่ ต่ากว่าปกติของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง อย่างไรก็ตามดัชนีน้ขี น้ึ กับปั จจัย
หลายอย่าง เช่น ความเข้มของแสงแดดขณะตรวจวัด คลื่นลม จึงส่งผลทาให้น้ าขุน่ ขึน้
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9.2.5 การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ ง ระยะดาเนิ นการ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ระยะดาเนินการ กาหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนละ 1 ครัง้ บริเวณ Sea Water Return Pit No.1 จานวน 23 ดัชนี ผลการติดตาม
ตรวจสอบ พบว่า ดัชนีทงั ้ หมดมีค่าอยู่ใ นมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
9.2.6 การติ ดตามตรวจสอบนิ เวศวิ ทยาทางทะเล ระยะดาเนิ นการ
การติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางทะเล ระยะดาเนินการ กาหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบแพลงก์ตอนพืช แพลงก์
ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน จานวน 4 สถานี ทาการสารวจสัตว์น้ าวัยอ่ อนจานวน 2 สถานี และสารวจปะการังจ านวน 2
สถานี ซึ่งการติดตามตรวจสอบนิ เวศวิทยาทางทะเล ระหว่างเดือ นมกราคม ถึง มิถุ น ายน พ.ศ. 2562 โครงการได้
ดาเนินการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดินและสัตว์น้ าวัยอ่อน เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
และสารวจปะการัง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ผลการติดตามตรวจสอบแพลงค์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
พบว่า ทุกสถานีมชี นิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ ซึง่ เป็ นไปตาม ห่วงโซ่อาหาร ซึง่
ผูผ้ ลิตจะมีปริมาณมากกว่าผูบ้ ริโภคเสมอ โดยแพลงก์ตอนพืช ชนิดเด่น คือ ไดอะตอม Chaetoceros sp และแพลงก์
ตอนสัต ว์ ชนิ ดเด่น คือ ตัว อ่ อ นระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod) ส าหรับสัต ว์ห น้ า ดิน ผลการ
ติดตามตรวจสอบทีผ่ ่านมในช่วงฤดูกาลเดียวกัน ไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าที่ชดั เจน ทัง้ นี้ การกระจายตัวของ
สัตว์หน้าดินไม่สม่าเสมอ โดยการเก็บตัวอย่างครังนี
้ ้พบปริมาณสัตว์หน้าดินในกลุ่ม Family Pilargidae มากทีส่ ดุ
ผลการติดตามตรวจสอบปะการัง เมือ่ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พบว่า บริเวณแนวสารวจด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้จากเกาะสะเก็ด 500 เมตร พบว่า บริเวณนี้พบกลุ่มหรือแนวของปะการังมีการกระจายตัวอยู่คอ่ นข้างหนาแน่ นที่
ระยะ 80 เมตร มากกว่าที่ระยะอื่นๆ บนแนวสารวจซึ่งปะการังส่วนใหญ่ทพี่ บมีการเจริญเติบโตอาศัยครอบคลุมอยู่บน
ก้อนหิน โขดหิน หรือซากปะการังทีต่ ายแล้ว โดยปะการังกลุ่มเด่นทีพ่ บในการสารวจครังนี
้ ้ คือ ปะการังดอกไม้ทะเลและ
ปะการังเคลือบ รองลงมาได้แก่ ปะการังโขด ปะการังช่องเหลีย่ ม ปะการังวงแหวน ปะการังสมองร่องเล็ก ปะการังรังผึ้ง
และปะการังจาน นอกจากนี้ยงั พบพวกฟองน้ า กัลปั งหา ดอกไม้พรมใหญ่ และดอกไม้ทะเล อาศัยปะปนร่วมอยู่ ก ับ
ปะการังในบริเวณนี้ ดว้ ย ส่วนสัตว์ทะเลและสิง่ มีชวี ติ ที่พบอาศัยอยู่ต ามบริเวณพื้นทะเลในบริเวณนี้ ได้แก่ เม่นทะเล
ปลิงทะเล และหอยจอบและบริเวณแนวส ารวจด้านทิศตะวันออกเฉีย งเหนื อของเกาะสะเก็ด ห่างออกมา 500 เมตร
บริเวณนี้ไม่พบกลุ่มหรือแนวของปะการังกระจายตัวอยู่เลย พบเพียงแต่พวกสาหร่ายทะเลเจริญเติบ โตอยู่ตามบริเวณพื้น
ทะเล
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