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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

1.1

บทที่ 1
บทนํา

บทนํา
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) ได้เปิ ดดําเนินกิจการท่าเทียบเรื อ

บนพื้นที่ 45 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายหลังจากได้รับ
มติเห็นชอบอนุมตั ิโครงการ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.)
ตามหนังสื อ ที่ วว 0804/6941 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2536 ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการท่าเทียบเรื อเป็ นลําดับ ดังนี้
(1)

โครงการปรับปรุ งท่าเทียบเรื อ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสื อ ที่ ทส 1009/543 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
(2)

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรื อ โดยการติดตั้ง Loading Arm

เพิ่มเติม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.)
ตามหนังสื อ ที่ ทส 10009.4/5067 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2552
(3)

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 3) โดยทําการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่ งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่บริ เวณ
ท่าขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Raw Material and Product Pier) จากแนวท่อที่อยูด่ า้ นใต้ของท่าขนถ่าย
มาอยูด่ า้ นบนของท่าขนถ่าย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสื อ ที่ ทส 1009.4/5285 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558
(4)

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 4) โดยขอติดตั้งระบบควบคุมไอระเหยจากท่อระบาย (Tank Free Vent) ของถัง
เก็บกักยางมะตอยที่บริ เวณท่าเทียบเรื อ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ตามหนังสื อ ที่ อก 5102.3.1/1266 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สําหรับการติดตั้งระบบควบคุมไอระเหยจากท่อระบาย (Tank Free Vent) ของถังเก็บกักยาง
มะตอย โครงการมีแผนจะเริ่ มดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2563 ดังนั้นระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม
พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯ จึงคงยึดถือและปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่กาํ หนดในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 3) โดยในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้กาํ หนดให้บริ ษทั ฯ เสนอผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
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ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ต่อสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทุก 6 เดือน
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริ ษทั ซี คอท จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม จัด ทํารายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ ตามที่ระบุ
ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ
ท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 3) โดยรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ฉบับนี้ เป็ นรายงานครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.
2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดของท่าเทียบเรื อ
โดยย่อ เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะและกิ จกรรมการดําเนิ นงานของท่าเทียบเรื อ ผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
ท่าเทียบเรื อ

1.2

ขอบเขตการดําเนินงาน

1.2.1

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ดํา เนิ นการรวบรวมและสรุ ปผล การปฏิ บ ัติ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อมของท่าเทียบเรื อ ระยะดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการทัว่ ไป มาตรการ
ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า เสี ยง นิ เวศแหล่งนํ้าและการประมง การจัดการกากของเสี ย การคมนาคม
ขนส่ ง เศรษฐกิ จ -สั ง คม สาธารณสุ ข และอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย โดยสรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ
ในรู ปแบบของตาราง พร้อมภาพถ่าย และเอกสารประกอบการดําเนินงาน

1.2.2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 มีการดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ด้านต่างๆ ดังนี้
(1)

การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบ Sanitary Treatment ดําเนินการตรวจวิเคราะห์

ความเป็ นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ตะกอนแขวนลอย สารที่ละลายได้ท้ งั หมด นํ้ามันและไขมัน ซัลไฟด์ และ
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บทที่ 1
บทนํา

ค่าทีเคเอ็น บริ เวณบ่อพักนํ้าทิ้ง ก่อนระบายนํ้าไปยังระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโรงกลัน่ นํ้ามัน เดือนละ 1 ครั้ง
พร้อมทั้งสรุ ปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562
(2)

การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเล

ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ความลึก

ความโปร่ งใส

อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง ค่าทีโอซี ออกซิเจนละลายในนํ้า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ตะกอน
แขวนลอย นํ้ามันและไขมัน ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บอน วาเนเดียม นิเกิล และอะเซนิค โดยตรวจวัด
จํานวน 3 บริ เวณ คือ บริ เวณเกาะสะเก็ด บริ เวณทะเลเปิ ด และบริ เวณหน้าหาดทรายทอง จํานวน 1 ครั้ง
จากมาตรการกําหนดปี ละ 2 ครั้ง สําหรับโลหะหนัก (วาเนเดียม นิเกิล และอะเซนิค) กําหนดตรวจวัดปี ละ
1 ครั้ง (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์) พร้อมทั้งสรุ ปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเล
ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562
(3)

การตรวจวัดระดับเสี ยง เพื่อหาค่าระดับเสี ยง เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq(24)) และระดับ

เสี ยงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ดําเนินการตรวจวัดเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน จํานวน 4 บริ เวณ คือ บริ เวณ
หน้าสํานักงานอาคารควบคุมท่าเทียบเรื อ

บริ เวณริ มรั้วบริ เวณจุดกึ่งกลางระหว่างถังเก็บยางมะตอยกับ

แนวท่อลําเลียง บริ เวณบ้านอ่าวประดู่ และบริ เวณวัดตากวนคงคาราม จํานวน 1 ครั้ง จากมาตรการกําหนด
ปี ละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งสรุ ปผลการตรวจวัดระดับเสี ยง ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562
(4)

การตรวจวัดทางนิเวศแหล่งนํ้าและประมง ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณ

ของแพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดิน และปริ มาณสารไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ในตะกอนดินหรื อสัตว์หน้าดิน
บริ เวณเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเล จํานวน 1 ครั้ง จากมาตรการกําหนดปี ละ 2 ครั้ง สําหรับการ
ตรวจวัดปริ มาณสารไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด กําหนดปี ละ 1 ครั้ง (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
กุมภาพันธ์) พร้อมทั้งสรุ ปผลการตรวจวัดด้านชีววิทยาทางนํ้า ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562
(5)

การรายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดการกากของเสี ย ดําเนินการบันทึกชนิดและ

ปริ มาณของกากของเสี ย จนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายของการกําจัด ภายในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน เป็ นประจํา
ทุกเดือน และมีการประเมินความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพของการเก็บและกําจัดกากของเสี ย ทุก 6 เดือน
พร้อมทั้งสรุ ปปริ มาณกากของเสี ย ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562
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(6)

บทที่ 1
บทนํา

การรายงานผลการดําเนินงานด้านการคมนาคม ดําเนินการบันทึกจํานวนเรื อ ขนาด

เรื อที่เข้ามาเทียบท่าเรื อ และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เรื อขนถ่าย บริ เวณท่าเทียบเรื อทุกครั้ง และสรุ ปรายเดือน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562
(7)

การรายงานผลการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้
- ดําเนินการรวบรวมสถิติอุบตั ิเหตุ และการเจ็บป่ วย บริ เวณภายในท่าเทียบเรื อ
อาคารสํานักงาน อาคารควบคุมกลางท่าเทียบเรื อ และขอบเขตของพื้นที่โครงการ
เป็ นประจําทุกเดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562
- ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ โดยทําการตรวจวัด
จํานวน 1 ครั้ง จากมาตรการกําหนดปี ละ 2 ครั้ง เพื่อหาค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเบนซีน บริ เวณท่าเรื อ ณ จุด
สู บถ่าย

รายละเอียดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรื อ ดังแสดงในภาคผนวก ก สําหรับแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ประจําปี พ.ศ.2562 ดังแสดงในตารางที่ 1.2-1
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ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจําปี พ.ศ.2562 (ระยะดําเนินการ)
โครงการท่ าเทียบเรือ บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
1. คุณภาพนํ้าทิ้งจาก
ระบบ Sanitary
Treatment
- ความเป็ นกรด-ด่าง
- บีโอดี
- ตะกอนแขวนลอย
- สารที่ละลายได้
ทั้งหมด
- นํ้ามันและไขมัน
- ซัลไฟด์
- ทีเคเอ็น
2. คุณภาพนํ้าทะเล
- ความลึก
- ความโปร่ งใส
- อุณหภูมิ
- ความเค็ม
- ความเป็ นกรด-ด่าง
- ทีโอซี
- ออกซิเจนละลาย
ในนํ้า
- แอมโมเนียไนโตรเจน
- ตะกอนแขวนลอย
- นํ้ามันและไขมัน
- ปิ โตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอน
- วาเนเดียม
- นิเกิล
- อะเซนิค

T-MON219003/SECOT

สถานที่ตรวจวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
- บ่อพักนํ้าทิ้ง ก่อน
ระบายนํ้าไปยังระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยของ
โรงกลัน่ นํ้ามัน

- เกาะสะเก็ด
- ทะเลเปิ ด
- หน้าหาดทรายทอง
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3. เสี ยง
- บริ เวณหน้าสํานักงาน
- Leq(24)
อาคารควบคุมท่า
- Ldn
เทียบเรื อ
- ริ มรั้วบริ เวณจุด
กึ่งกลางระหว่าง
ถังเก็บยางมะตอย
กับแนวท่อลําเลียง
- บ้านอ่าวประดู่
- วัดตากวนคงคาราม
4. นิเวศแหล่งนํ้าและ - เกาะสะเก็ด
การประมง
- ทะเลเปิ ด
- แพลงก์ตอน
- หน้าหาดทรายทอง
- สัตว์หน้าดิน
- สารไฮโดรคาร์บอน
ทั้งหมดในดิน
ตะกอนหรื อสัตว์
หน้าดิน
5. การจัดการกากของเสี ย
- ภายในบริ เวณ
- บันทึกชนิดและ
โรงกลัน่ นํ้ามัน
ปริ มาณของกาก
ของเสี ย จนถึง
ขั้นตอนสุ ดท้าย
ของการกําจัด
- ภายในบริ เวณ
- ประเมินความ
โรงกลัน่ นํ้ามัน
เหมาะสมและ
ประสิ ทธิภาพ
ของการเก็บกําจัด
กากของเสี ย

T-MON219003/SECOT
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 (ต่ อ)
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
6. การคมนาคมขนส่ ง
- บันทึกจํานวนเรื อ
และขนาดเรื อที่เข้า
มาเทียบท่าเรื อ
- บันทึกชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ที่เรื อ
ขนถ่าย
7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- รวบรวมสถิติ
อุบตั ิเหตุ และการ
เจ็บป่ วย

- คุณภาพอากาศ
ภายในสถาน
ประกอบการ
• ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
• สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
• เบนซีน

T-MON219003/SECOT

สถานที่ตรวจวัด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- บริ เวณท่าเทียบเรื อ

- บริ เวณท่าเทียบเรื อ

- บริ เวณภายในท่า
เทียบเรื อ
- บริ เวณอาคาร
สํานักงาน อาคาร
ควบคุมกลางท่าเทียบ
เรื อ และขอบเขต
พื้นที่โครงการ
- บริ เวณท่าเรื อ ณ
จุดสูบถ่าย
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