บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

5.1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ของโครงการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 3) ของบริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน)
ระยะดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการทัว่ ไป มาตรการด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า เสี ยง นิเวศ
แหล่งนํ้าและการประมง การจัดการกากของเสี ย การคมนาคมขนส่ ง เศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุ ข
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

(1) มาตรการทั่วไป
- บริ ษทั ฯ

ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง และระยะ
ดําเนินการ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 3) ของ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดาํ เนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ.2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามที่กาํ หนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3) ของบริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด
(มหาชน)

และได้รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ

เสนอต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เป็ นประจําทุก 6 เดือน โดยรายงานฉบับนี้ เป็ นรายงานในระยะ
ดําเนินการ ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562
- บริ ษทั ฯ ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 4) โดยขอติดตั้งระบบควบคุม
ไอระเหยจากท่อระบาย (Tank Free Vent) ของถังเก็บกักยางมะตอยที่บริ เวณท่า
เทียบเรื อ และได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตาม
หนังสื อ ที่ อก 5102.3.1/1266 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้มีแผนจะเริ่ ม
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

การก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ.2563 ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงยังคงยึดถือและ
ปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่กาํ หนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรื อ (ครั้งที่ 3)
(2)

คุณภาพอากาศ
- จัดให้มีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องจักร เพื่อป้ องกันและดูแลให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ
- ดํา เนิ น การติ ด ตั้ง ระบบหยุด ปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ว และทํา การดู แ ล
และตรวจสอบระบบสมํ่าเสมอ
- ติ ด ตั้ง ท่ อ รวบรวมไอผลิ ต ภัณ ฑ์ และวัต ถุ ดิ บ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการขนถ่ า ย
โดยเชื่อมเข้ากับระบบเผาไหม้ (Flare) ก่อนระบายออกสู่ สิ่งแวดล้อม และทําการ
ดูแลและตรวจสอบระบบสมํ่าเสมอ
- ดําเนิ นการติดตั้งระบบหอเผา (Flare) และจัดให้มีการบํารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน
ให้อยูใ่ นสภาพดี
- ทําการควบคุมการระบายของสารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายจากแหล่งกําเนิ ดต่างๆ ตามที่
มาตรการกํา หนด โดยมี ก ารกํา หนดระเบี ย บปฏิ บ ัติ เรื่ อ งการขนถ่ า ยวัต ถุ ดิ บ
และผลิตภัณฑ์ อีกทั้งทําการตรวจสอบปริ มาณสารอินทรี ยร์ ะเหยจากแหล่งกําเนิด
และรายงานผลการตรวจสอบ ต่ อ สํ า นั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
เป็ นประจําทุก 6 เดือน อีกทั้งได้ติดตั้งระบบเผาไหม้ (Flare) และควบคุมการเผา
ไหม้อย่างสมบูรณ์ และติดตั้งแขนขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Loading Arm)
ที่เป็ นท่อแข็ง เพื่อลดโอกาสในการรั่วซึม

(3)

คุณภาพนํา้
- จัด ให้มี บ่ อ รวบรวมนํ้า เสี ย ปนเปื้ อนจากการดํา เนิ น การของท่ า เที ย บเรื อ และ
ส่ งผ่านท่อขนส่ งนํ้าเสี ย ไปยังระบบบําบัดนํ้าเสี ยที่โรงกลัน่ นํ้ามันต่อไป
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ดําเนิ นการตรวจสอบระบบท่ อส่ งนํ้าเสี ยจากท่ าเรื อ และตรวจสอบการรั่ วซึ ม
ของท่ อ เดื อ นละ 1 ครั้ ง นอกจากนี้ มี ก ารตรวจสอบโดยหน่ ว ยงานภายนอก
ปี ละ 1 ครั้ง
- นํ้าเสี ยจากอาคารสํานักงานของท่าเรื อได้รับการบําบัดเบื้องต้นโดยระบบ Sanitary
Treatment

และส่ งไปที่บ่อพักก่อนส่ งผ่านท่อขนส่ งนํ้าเสี ย

เพื่อส่ งไปบําบัด

โดยระบบบําบัดนํ้าเสี ยที่โรงกลัน่ นํ้ามันต่อไป
- มี ก ารตรวจสอบและบํา รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยบํา บัด นํ้า เสี ย ที่ โ รงกลั่น ฯ
เป็ นประจําทุ กสัปดาห์ และจดบันทึ กการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสี ย อย่าง
เคร่ งครัด
- จัดให้มีบ่อรวบรวมนํ้าที่ ปนเปื้ อนบริ เวณท่าเที ยบเรื อ และควบคุมอย่างเข้มงวด
ไม่ให้มีการระบายนํ้าที่ปนเปื้ อนนํ้ามันจากเรื อลงสู่ ทะเล และเฝ้ าระวัง หากพบเห็น
คราบนํ้ามันจากการระบายของเรื อ จะต้องทําการแก้ไข และลงโทษตามระเบียบ
ซึ่งการดําเนินการที่ผา่ นมายังไม่พบเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดให้มี อุ ปกรณ์ ก าํ จัดคราบนํ้ามันมากกว่าที่ ก าํ หนดไว้ในรายงานฯ และมี การ
ตรวจสอบบํารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ ที่ เ ก็ บไว้ในอาคารฯ และในเรื ออย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน
(4)

เสี ยง
- ภายในพื้นที่ ท่าเที ยบเรื อไม่มีแหล่งกําเนิ ดที่ก่อให้เกิ ดเสี ยงดังเกิ น 85 เดซิ เบลเอ
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การติดตั้งป้ ายเตือน และกําหนดให้พนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง ในขณะที่ปฏิบตั ิงานที่ก่อให้เกิดเสี ยง

(5)

นิเวศแหล่ งนํา้ และการประมง
- ได้ด าํ เนิ นการตามมาตรการด้านคุ ณภาพนํ้าอย่างเคร่ งครั ด และมี การตรวจวัด
คุ ณ ภาพนํ้า เสี ย จากอาคารสํา นัก งาน ก่ อ นส่ ง ไปบํา บัด ยัง ระบบบํา บัด นํ้า เสี ย
ของโรงกลัน่ นํ้ามัน
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
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(6)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

การจัดการกากของเสี ย
- มีการตรวจสอบและดูแลสภาพภาชนะรองรับกากของเสี ยให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
เป็ นประจําทุกเดือน
- จัดให้มีพ้นื ที่รวบรวมกากของเสี ยในบริ เวณท่าเทียบเรื อ

และทําการรวบรวม

ส่ งไปยังโรงกลัน่ นํ้ามัน เพือ่ ส่ งไปกําจัดยังบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตในการกําจัดจาก
หน่วยงานราชการ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 มีกากของ
เสี ยเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการ ได้แก่ ขยะอันตราย ปริ มาณ 16.28 ตัน
ขยะไม่อนั ตราย ปริ มาณ 1.644 ตัน และขยะมูลฝอย ปริ มาณ 0.82 ตัน
- มีการคัดแยกขยะตามประเภท

และรวบรวมขยะส่ งไปพักไว้ที่โรงกลัน่ นํ้ามัน

ก่อนส่ งไปกําจัดยังบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตในการกําจัดจากทางราชการ
- มีกฎระเบียบการทํางานอย่างเคร่ งครัด และมีการเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิด
- กําหนดให้บริ ษทั ฯ ผูร้ ับกําจัดกากของเสี ยต้องติดตั้ง GPS เพื่อป้ องกันการลักลอบ
ทิ้งระหว่างการขนส่ ง
(7)

การคมนาคมขนส่ ง
- มี การควบคุ มผูข้ บั ขี่ ยวดยานให้ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบอย่างเคร่ งครั ดนอกจากนี้
ผู ้ข ับ ขี่ ย านพาหนะของบริ ษัท ฯ จะต้อ งผ่ า นหลัก สู ต รการขับ รถเชิ ง ป้ องกัน
(Defensive Driving)
- ทําการบันทึกสาเหตุ

และความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง

โดยระยะ

ดําเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 ไม่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
บริ เวณท่าเทียบเรื อ
- จัดให้มีป้ายจราจรและป้ ายจํากัดความเร็ วในตําแหน่งที่เหมาะสม

และกําหนด

ความเร็ วของยานพาหนะในพื้นที่ท่าเทียบเรื อต้องไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
- มีการดําเนิ นการควบคุมการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. เดินเรื อในน่านนํ้าไทย เมื่อเข้า
ใกล้ท่าเรื อและการจอดเรื ออย่างเคร่ งครัด
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สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอขณะมีการขนถ่ายนํ้ามันจากเรื อ และระบบท่อใน
ช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งมีการติดต่อสื่ อสารที่ดี มีพ้นื ที่ในการดําเนินการอย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้ทาํ การควบคุมการขนถ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ
(8)

เศรษฐกิจ-สั งคม
- ในกรณี ที่มีการรับตําแหน่งเข้าทํางานในโรงกลัน่ นํ้ามัน และท่าเทียบเรื อ บริ ษทั ฯ
ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กบั ชุมชนทุกชุมชน

และให้ความสําคัญกับชุมชน

โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ และความเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยปั จจุบนั
มีพนักงานที่มีทะเบียนบ้านอยูใ่ นจังหวัดระยอง จํานวน 345 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 68.58 ของพนักงานทั้งหมด (503 คน)
- จัด ให้มีโครงการเสริ ม สร้ างความสัมพัน ธ์ที่ดี กับชุ มชนโดยรอบบริ ษ ทั สตาร์
ปิ โตรเลี ย ม รี ไ ฟน์ นิ่ ง จํา กัด (มหาชน) โดยมี ก ารส่ ง เสริ ม ด้า นการศึ ก ษาและ
เยาวชน ด้า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้า นสิ่ ง แวดล้อม และด้า นสานสัม พัน ธ์ โดยได้จ ัด
กิจกรรมเชื่ อมความสัมพันธ์ และสนับสนุ นกิ จกรรมอื่นๆ เช่ น สมทบทุนจัดซื้ อ
เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนางานบริ การทางการแพทย์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ กรมแพทย์ทหารเรื อ สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์วนั หัวใจ
โลกให้กับโรงพยาบาลระยอง สนับสนุ นงานมินิมาราธอน ตากวน-อ่าวประดู่
และจัดโครงการปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ าํ เป็ นต้น
- จัดทําขั้นตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 ไม่พบการร้องเรี ยนจากการดําเนินงานของ
โครงการ
- โครงการมี ก ารนํา เสนอผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการด้า นสิ่ ง แวดล้อ มให้ กับ
คณะกรรมการติดตามและกํากับแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไข และติดตาม
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม ซึ่ ง ประกอบด้ว ย สํา นัก งานท่ า เที ย บเรื ออุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และชุมชนบริ เวณใกล้เคียงท่าเทียบเรื อ
เป็ นประจํา อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมการดําเนิ นงานของท่าเทียบเรื อเป็ น
ระยะ โดยล่าสุ ดได้ดาํ เนินการไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

(9)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

สาธารณสุ ข
- มีการดําเนินการเฝ้ าระวัง

และตรวจสอบมลภาวะอย่างสมํ่าเสมอ

โดยผลการ

ตรวจสอบ พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนดทั้งหมด
- มีการดําเนินการอย่างเคร่ งครัดตามโครงการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน

ตามแผนที่

กําหนด
(10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ดําเนินการตามมาตรการกําหนดโดยมาตรฐานการออกแบบ เช่น ความหนาของท่อ
ชนิดของวัสดุ และความเครี ยด (Stress) เป็ นต้น เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานของบริ ษทั และมีการทดสอบการรับแรงดันที่ 1.5 เท่า ของค่าความดันที่
ออกแบบ ก่อนการนํามาใช้จริ งกับระบบท่อขนส่ งนํ้ามันทั้งหมด
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อขนส่ งนํ้ามันทั้งหมด โดยแผนกซ่อมบํารุ ง เพื่อให้
มัน่ ใจถึงอายุการใช้งานของท่อ
- จัดให้มีวาล์วนิรภัยในระบบท่อเป็ นไปตามมาตรฐานการออกแบบ

เพื่อป้ องกัน

ระบบท่อเสี ยหาย ซึ่งอาจทําให้เกิดการรั่วไหลของนํ้ามัน
- จัดให้มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยไว้ในบริ เวณต่างๆ ในท่าเทียบเรื อของโรง
กลัน่ นํ้ามัน ตามมาตรฐานสากล หากเกิดเหตุฉุกเฉิ นขึ้นสามารถแจ้งเหตุได้ทนั ที
- ทําการติดตั้ง Emergency Shut Off Valve เพิม่ 2 ชุด ที่บริ เวณ Loading Arm
สําหรับสู บถ่ายนํ้ามันอากาศยาน
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน และมีการดําเนินการที่มีประสิ ทธิภาพ กําหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ

เป็ นประจําทุกเดือน

เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิ ทธิภาพ
- กําหนดพื้นที่เฉพาะ ซึ่ งต้องมีบตั รผ่านพิเศษเข้า-ออก ทุกครั้ง
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย และถุงมือ เป็ นต้น และกําหนดให้พนักงานสวมใส่ อย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะการทํางาน
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมฯ ในหลัก สู ต รต่ า งๆ และมี ก ารทบทวนอย่ า งสมํ่า เสมอ
นอกจากนี้ จัด ให้ มี ก ารอบรมให้ กับ ผู ้รั บ เหมาที่ เ ข้า มาทํา งานในท่ า เที ย บเรื อ
และพูดคุยด้านความปลอดภัยก่อนเริ่ มงานตอนเช้าเป็ นประจําทุกวัน
- จัดทําแผนฉุกเฉิน

เพื่อควบคุมและรองรับกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้

การระเบิด

อุบตั ิเหตุ และนํ้ามันรั่วไหลตามที่มาตรการกําหนด
- เข้าร่ วมการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

ภายใต้

Thailand Oil Spill 2019, Rayong Oil Spill Exercise 2019 และ National Crisis
Management Exercise 2019 ระหว่างวันที่ 20-21 สิ งหาคม พ.ศ.2562 โดยทําการ
ฝึ กซ้อมร่ วมกับกรมเจ้าท่า และสมาชิก IESG เป็ นต้น
- จัดให้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลท้องถิ่น เช่น
โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง ไว้ล่วงหน้าเรี ยบร้อยแล้ว
- จัดให้มีการตรวจร่ างกายทัว่ ไป

และตามปั จจัยเสี่ ยงให้แก่พนักงาน

ในเดือน

กันยายน พ.ศ.2562 โดยดําเนินการตรวจสุ ขภาพพนักงานของโรงกลัน่ นํ้ามัน
ร่ วมกับพนักงานของท่าเทียบเรื อ จากผลการตรวจสุ ขภาพ พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีสุขภาพปกติ สําหรับพนักงานที่ตรวจพบความผิดปกติ บริ ษทั ฯ ได้แนะนํา
ให้พบแพทย์เฉพาะทางและทําการตรวจซํ้าเพื่อติดตามผล

อีกทั้งได้กาํ หนดให้

พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และติดตั้งโปรแกรม
Workpace เพื่อให้พนักงานหยุดพักงานเป็ นระยะ
- บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัด ให้มี โ ครงการตรวจวัด ทางด้า นสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม การตรวจสุ ข ภาพ
พนักงาน อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่ งเสริ มและมุ่งเน้นความสําคัญของมาตรการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพนักงานทุกระดับ เช่น จัดให้มีการพูดคุย
สื่ อสารเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และจัดอบรมด้านความปลอดภัย
พร้อมทั้งอบรมเพิ่มเติมตามลักษณะงานก่อนเริ่ มงาน เป็ นต้น
- จัดให้มีอุปกรณ์กาํ จัดสารเคมีและคราบนํ้ามันเก็บไว้ในอาคารบริ เวณท่าเทียบเรื อ
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ติดตั้ง Check Valve ที่ PLEM และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของนํ้ามัน
ระหว่างการขนถ่ายนํ้ามันดิบจากเรื อบรรทุกนํ้ามันไปสู่ SPM
- มีการกําหนดขั้นตอนในการล้างท่อรับนํ้ามันและ SPM ก่อนการซ่อมบํารุ งระบบ
ท่อ
- กําหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการสูบนํ้ามัน
หรื อที่ท่าเทียบเรื อ

และท่อรับนํ้ามันทุกครั้ง

จากเรื อที่อยูบ่ ริ เวณทุ่นผูก

ก่อนเรื อขนส่ งนํ้ามันจะเทียบท่า

พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบเครื่ องมือระหว่างการดําเนินการ
ขนถ่ายนํ้ามันทุกครั้ง

ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของนํ้ามัน

เจ้าหน้าที่จะ

ดําเนินการตามแผนฉุกเฉินทันที
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของนํ้ามันดิบ

จากท่อรับนํ้ามันใต้ทะเล

ตามมาตรการกําหนด
- ทําการติดตั้งอุปกรณ์ลดการสึ กกร่ อนของท่อรับนํ้ามันดิบใต้ทะเล
- ทําการตรวจสอบระบบท่อรับนํ้ามันใต้ทะเล โดยใช้ Remote Operating Vehicle
ร่ วมกับนักประดานํ้า เป็ นประจําทุกไตรมาส
- ทําการตรวจสอบเส้นท่อส่ วนที่ลอยนํ้า (Floating Hose) เป็ นประจําทุกปี โดย
ล่าสุ ดได้ดาํ เนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
- กําหนดให้มีการซ่อมบํารุ งระบบเส้นท่อ

และมีการเปลี่ยนส่วนที่ชาํ รุ ดตามความ

เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และลดโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุ
- จัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของทุ่นรับนํ้ามันและท่อลําเลียง (Floating Hose)
ทุกลําเรื อ (Vessel) ที่ทาํ การขนถ่ายอย่างสมํ่าเสมอ
- กําหนดให้มีการทดสอบแรงดัน (Full Hydraulic Static Test) ของท่อลอยนํ้ามัน
(Floating Hose) เป็ นประจํา
- ทําการตรวจสอบระบบ Cathodic Protection ของระบบท่อใต้ทะเลเป็ นประจํา
ทุกไตรมาส และตรวจสอบ Anode ที่ติดตั้งบริ เวณใต้ทุ่นรับนํ้ามัน ทุกเดือน
ในช่วงที่สภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลปกติ
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โครงการท่ าเที ยบเรื อ
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- กําหนดให้การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการรับจ่ายนํ้ามันที่ทุ่นกลางทะเล จะต้องปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนการทํางานที่ได้กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด
- จัดให้มีการซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณี น้ าํ มันหกรั่วไหล (Oil Spill Response Drill)
เป็ นประจําทุกเดือน

5.2

สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าเทียบเรื อ

(ครั้งที่ 3) ของบริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) ในระยะดําเนินการ ประกอบด้วย
มาตรการด้านคุณภาพนํ้า เสี ยง นิเวศแหล่งนํ้าและการประมง การจัดการกากของเสี ย การคมนาคมขนส่ ง
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 สามารถสรุ ปผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1
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สถานที่สําหรับ
ความถี่
การติดตามตรวจสอบ
- บ่อพักนํ้าทิ้ง ก่อนระบายนํ้า - เดือนละ 1 ครั้ง
ไปยังระบบบัดนํ้าเสี ยของ
โรงกลัน่ นํ้ามัน

- เกาะสะเก็ด
(735758E, 1398818N)
- ทะเลเปิ ด
(737676E, 1398814N)
- หน้าหาดทรายทอง
(737715E, 1401053N)

ผลการติดตามตรวจสอบ

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ไม่ได้นาํ ผลการตรวจวัดมา
เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เนื่องจากนํ้าทิ้งดังกล่าวจะถูก
ส่ งไปบําบัดที่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ของโรงกลัน่ นํ้ามันต่อไป

- pH = 7.2-7.7
- BOD5 = 5.6-11.1 mg/l
- SS = <5-18 mg/l
- TDS = 205-342 mg/l
- Oil & Grease = <0.5 mg/l
- Sulfide = <0.2 mg/l
- TKN = 25.9-89.7 mg/l
- ปี ละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนพฤษภาคม- เกาะสะเก็ด
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ นํ้าทะเล
กันยายน และพฤศจิกายน- Depth = 3.0 m.
(ประเภทที่ 4) ซึ่งเป็ นแหล่ง
กุมภาพันธ์ สําหรับโลหะหนัก - Transparency = 1.0 m.
o
ท่องเที่ยว หรื อใช้ประโยชน์เพือ่
ได้แก่ V, Ni, As ตรวจวัดปี ละ - Temperature = 26.3 C
การนันทนาการทางนํ้า
1 ครั้ง ช่วงเดือนพฤศจิกายน- Salinity = 29.9 ptt
กุมภาพันธ์
- pH = 8.0
- TOC = 2.3 mg/l
- DO = 6.2 mg/l
- NH3-N = ND (<10 μg-N/l)
- SS = 6.0 mg/l
- Grease & Oil = NV/ND (<0.5 mg/l)
- TPH = ND (<0.25 μg/l)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

ปัจจัยคุณภาพ
ดัชนีติดตามตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้ อม
1. คุณภาพนํ้าทิง้ จากระบบ - pH
Sanitary Treatment - BOD5
- SS
- TDS
- Grease & Oil
- Sulfide
- TKN
- Depth
2. คุณภาพนํ้าทะเล
- Transparency
- Temperature
- Salinity
- pH
- TOC
- DO
- NH3-N
- SS
- Grease & Oil
- TPH
- Vanadium (V)

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
โครงการท่ าเทียบเรือ บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์ นิ่ง จํากัด (มหาชน)
ระหว่ างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
2. คุณภาพนํ้าทะเล (ต่ อ)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ
- Nickel (Ni)
- Arsenic (As)

สถานที่สําหรับ
การติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผลการติดตามตรวจสอบ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

เกาะสะเก็ด (ต่ อ)
- Vanadium = ND (<10.0 μg/l)
- Nickel = ND (<5.0 μg/l)
- Arsenic = 1.2 μg/l
ทะเลเปิ ด
- Depth = 7.5 m.
- Transparency = 2.0 m.
- Temperature = 26.9 oC
- Salinity = 30.0 ptt
- pH = 8.0
- TOC = 2.3 mg/l
- DO = 6.9 mg/l
- NH3-N = ND (<10 μg-N/l)
- SS = 6.3 mg/l
- Grease & Oil = NV/ND (<0.5 mg/l)
- TPH = ND (<0.25 μg/l)
- Vanadium = ND (<10.0 μg/l)
- Nickel = ND (<5.0 μg/l)
- Arsenic = 1.3 μg/l

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ นํ้าทะเล
(ประเภทที่ 4) ซึ่งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว หรื อใช้ประโยชน์เพือ่
การนันทนาการทางนํ้า

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
2. คุณภาพนํ้าทะเล (ต่ อ)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ

สถานที่สําหรับ
การติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผลการติดตามตรวจสอบ
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SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

หน้ าหาดทรายทอง
- Depth = 3.2 m.
- Transparency =0.8 m.
- Temperature = 30.1 oC
- Salinity = 29.7 ptt
- pH = 7.9
- TOC = 2.0 mg/l
- DO = 5.1 mg/l
- NH3-N = ND (<10 μg-N/l)
- SS = 18.0 mg/l
- Grease & Oil = NV/ND (<0.5 mg/l)
- TPH = ND (<0.25 μg/l)
- Vanadium = ND (<10.0 μg/l)
- Nickel = ND (<5.0 μg/l)
- Arsenic = 1.4 μg/l

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ นํ้าทะเล
(ประเภทที่ 4) ซึ่งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว หรื อใช้ประโยชน์เพือ่
การนันทนาการทางนํ้า

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
3. เสี ยง

ดัชนีติดตามตรวจสอบ
- Leq(24)
- Ldn
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สถานที่สําหรับ
ความถี่
การติดตามตรวจสอบ
- บริ เวณหน้าสํานักงานอาคาร - ปี ละ 2 ครั้ง
ควบคุมท่าเรื อ
ริ มรั้วบริ เวณจุดกึ่งกลาง
ระหว่างถังเก็บยางมะตอยกับ
แนวท่อลําเลียง
- ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
(บ้านอ่าวประดู่)
- วัดตากวน
(วัดตากวนคงคาราม)

ผลการติดตามตรวจสอบ
บริเวณหน้ าสํ านักงานอาคารควบคุม
ท่ าเรือ
- Leq(24) = 57.5-58.3 dBA
- Ldn = 63.0-65.3 dBA
ริมรั้วบริเวณจุดกึง่ กลางระหว่ างถัง
เก็บยางมะตอยกับแนวท่ อลําเลียง
- Leq(24) = 59.0-62.3 dBA
- Ldn = 65.6-69.9 dBA
ชุมชนตากวน-อ่ าวประดู่
- Leq(24) = 59.0-59.9 dBA
- Ldn = 64.1-65.5 dBA

-

-

-

SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

วัดตากวน
- Leq(24) = 50.9-54.7 dBA
- Ldn = 55.5-61.0 dBA

-

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
ไม่นาํ มาเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐานระดับเสี ยงในชุมชน
เนื่องจากเป็ นการตรวจวัดใน
พื้นที่ของท่าเทียบเรื อ
ไม่นาํ มาเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐานระดับเสี ยงในชุมชน
เนื่องจากเป็ นการตรวจวัดใน
พื้นที่ของท่าเทียบเรื อ
ผลการตรวจวัด Leq(24) มีค่า
อยูใ่ นค่ามาตรฐานกําหนด
สําหรับ Ldn ยังไม่มีการกําหนด
มาตรฐาน
ผลการตรวจวัด Leq(24) มีค่า
อยูใ่ นค่ามาตรฐานกําหนด
สําหรับ Ldn ยังไม่มีการกําหนด
มาตรฐาน

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
4. นิเวศแหล่ งนํ้าและการ
ประมง

ดัชนีติดตามตรวจสอบ
- ชนิด และปริ มาณ
ของแพลงก์ตอน
และสัตว์หน้าดิน
- Total Hydrocarbons
ใน ตะกอนดิน หรื อ
สัตว์หน้าดิน

สถานที่สําหรับ
การติดตามตรวจสอบ
- เกาะสะเก็ด
- ทะเลเปิ ด
- หน้าหาดทรายทอง
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- ระยะดําเนินการ ปี ละ 2 ครั้ง
ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน
และพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ปี ละ 1 ครั้ง สําหรับ Total
Hydrocarbons ในตะกอนดิน
หรื อสัตว์หน้าดิน ช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

เกาะสะเก็ด
- แพลงก์ตอนพืช
• ความหนาแน่น = 1,471.95x106
cells/cu.m
• ชนิด = 16 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
= 1.262
- แพลงก์ตอนสั ตว์
• ความหนาแน่น = 4,832 individua/cu.m
• ชนิด = 10 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
= 1.950
- สัตว์หน้าดิน
• ความหนาแน่น = 50.1 individual/m2
• ชนิด = 2 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ = 0.637

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ความถี่

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
4. นิเวศแหล่ งนํ้าและการ
ประมง (ต่ อ)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ

สถานที่สําหรับ
การติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผลการติดตามตรวจสอบ
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-

SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ทะเลเปิ ด
- แพลงก์ตอนพืช
• ความหนาแน่น = 215.107x106
cells/cu.m
• ชนิด = 15 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ = 0.884
- แพลงก์ตอนสัตว์
• ความหนาแน่น = 14,995
individual/cu.m.
• ชนิด = 12 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.728
- สัตว์หน้าดิน
• ความหนาแน่น = 217.3 individual/m2
• ชนิด = 5 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.498

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
4. นิเวศแหล่ งนํ้าและการ
ประมง (ต่ อ)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ

สถานที่สําหรับ
การติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผลการติดตามตรวจสอบ
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SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

หน้ าหาดทรายทอง
- แพลงก์ตอนพืช
• ความหนาแน่น = 388.909x106
cells/cu.m
• ชนิด = 11 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ = 0.930
- แพลงก์ตอนสัตว์
• ความหนาแน่น = 24,154
individual/cu.m.
• ชนิด = 10 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.560
- สัตว์หน้าดิน
• ความหนาแน่น = 200.7
individual/m2
• ชนิด = 3 ชนิด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ = 1.040

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
5. การจัดการกากของเสี ย

สถานที่สําหรับ
ความถี่
การติดตามตรวจสอบ
- ภายในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
- บันทึกชนิด และ
ดําเนินการ
ปริ มาณของกากของเสี ย จนถึงขั้นสุ ดท้าย
ของการกําจัด
- ภายในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
- ประเมินความ
ดําเนินการ
เหมาะสมและ
ประสิ ทธิภาพของ
การเก็บและกําจัด
กากของเสี ย
ดัชนีติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

- กากของเสี ยที่เกิดจากท่าเรื อได้มีการ
คัดแยกประเภท และจัดเก็บในภาชนะ
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งติดฉลากระบุ
อย่างชัดเจน ตามประเภทของกากของเสี ย ส่ วนการขนย้ายและการลําเลียงกาก
ของเสี ยจากแหล่งกําเนิดไปยังสถานที่
เก็บและกําจัดจะเป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของบริ ษทั ฯ ที่วางไว้อย่างเคร่ งครัด
โดยจะส่ งไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้จะ
รวบรวม และขนส่ งพร้อมกับกากของ
เสี ยที่เกิดจากโรงกลัน่ นํ้ามัน โดย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม
พ.ศ.2562 ท่าเทียบเรื อก่อให้เกิดขยะ
มูลฝอย ปริ มาณ 1.644 ตัน ส่ งไปกําจัด
ด้วยวิธีการฝังกลบ โดยเทศบาลเมือง
มาบตาพุด กากของเสี ยไม่อนั ตราย
ปริ มาณ 0.82 ตัน กําจัดโดยการนํามา
ใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ และกากของเสี ยอันตราย ปริ มาณ 16.28 ตัน
กําจัดโดยการนําเข้ากระบวนการนํา
กลับมาใช้ใหม่ และทําเป็ นเชื้อเพลิง
ผสม

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

ปัจจัยคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
6. การคมนาคมขนส่ ง

7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ดัชนีติดตามตรวจสอบ

สถานที่สําหรับ
การติดตามตรวจสอบ
- บริ เวณท่าเรื อ

ความถี่

5-18

- บันทึกจํานวนเรื อ
- ทุกครั้ง และสรุ ปรายเดือน
และขนาดเรื อที่เข้ามา
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
เทียบท่าเรื อ
- บันทึกชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ที่เรื อขนถ่าย
- รวบรวมสถิติอุบตั ิเหตุ - บริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ของคนงาน
- บริ เวณภายในท่าเทียบเรื อ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
- รวบรวมสถิติอุบตั ิเหตุ - บริ เวณอาคารสํานักงาน
ดําเนินการ
และการเจ็บป่ วย
อาคารควบคุมกลางท่าเทียบ
เรื อ และขอบเขตพื้นที่
โครงการ

ผลการติดตามตรวจสอบ
- จํานวนเรื อทั้งหมด 822 ลํา
ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเรื อขนาด 500-2,999
ตันกรอส ที่ทาํ การขนถ่ายนํ้ามัน และ
ก๊าซหุงต้ม

-

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นค่า
มาตรฐานกําหนด

SPRC(Marine)-T219003(2H)-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- บริ ษทั ฯ มีการบันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ
ของคนงาน และอุบตั ิเหตุ และการ
เจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นภายในท่าเทียบเรื อ
เป็ นประจําทุกเดือน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562
ไม่พบอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นในบริ เวณ
ท่าเทียบเรื อ
- ปี ละ 2 ครั้ง อย่างน้อย 2
- H2S = ND (<0.03 ppm)
- คุณภาพอากาศภายใน - ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ตัวอย่าง ขึ้นกับกิจกรรมบริ เวณ - THC = 4.9-17.6 ppm
สถานประกอบการ
(H2S)
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ท่าเรื อ ณ จุดสูบถ่าย
- Benzene = ND (<0.02 ppm)
(THC)
- เบนซีน (Benzene)

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

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

T-MON219003/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

